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   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  سلسلة االجتماعات التاسعة واألربعون
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  قبول املراقبني

 مذكرة من املدير العام

ية بصفة مراقب .أوال نظامت ادلوية غري احلكو مبول ا لق  مل

بو ا .1 يات العامة لدلول األعضاء يف الو يمتدت ا مجلع يات(ع يع نطاق ) مجلعا تو بق  بادئ  سابقة مجموعة  سـيف دوراهتا ا ل تط مل
ية بصفة مراقب من أجل حضورادلعوات  يات ا ية اجامتعات ا نظامت ادلوية غري احلكو ن ا مجلع ل ملعمل  من 17الفقرة (م

 BP/A/I/5ث من الويقة  5 والفقرة BP/A/I/2ث والويقة AB/X/17ث واملرفق اخلامس من الويقة AB/X/32 ثالويقة
 ).V/A/I/2ث من الويقة 7 والفقرة V/A/I/1ث من الويقة 29 إىل 25والفقرات من 

بلت حلضور  A/49/INF/1ثيف املرفق األول من الويقة وترد  .2 ية اليت  نظامت ادلوية غري احلكو ُقأسامء هذه ا م ل مل
يات بصفة مراقب واليت يات والاحتادات اليت مجلعاجامتعات ا تاسعة واألربعني الجامتعات ا سةل ا يت حلضور ا مجلع د ل سل لع

بتديرها    .ويالو

يت أيضا ليك  .3 يات بصفة مراقب، د ية حلضور اجامتعات ا نظامت ادلوية غري احلكو نظمة من ا بول  عوفور  مجلع ل ممل م ق
ئ ناقش موضوعات ذات لهيحترض بصفة مراقب اجامتعات اللجان أو األفرقة العامةل أو غريها من ا يات اليت  تابعة  تات ا للجمع ل

نظامت تكل ا بارشة  ية  ملأ ل  .ممه

يات من  .4 نة واألربعني اليت عقدهتا ا ثا سةل الاجامتعات ا نذ  مجلعو ل مسل مترب 29 إىل 20م يث اختذت قرارات 2010سب  ح 
يات بصفة مراقب  ية حلضور اجامتعات بعض ا نظامت ادلوية غري احلكو بول ا مجلعتعلق  ل مل مت ث من الويقة 6 إىل 1الفقرات من (بق

A/48/2 Rev . ث من الويقة 137والفقرةA/48/26( ية تا ية ا نظامت ادلوية غري احلكو ل، وردت إىل املدير العام من لك ا ل ل ممل
يات بصفة مراقبتضمنتالامتسات  بول حلضور اجامتعات ا مجلع املعلومات الالزمة   :للق

تخص "1"  (APRAM) الامنذجصني يف قانون العالمات وملرابطة ا
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تاب األغاينالر "2" نني و كابطة األوروية  للملح  (ECSA) ب

بكة األوروية حلق  "3" با  لتعلمي والعلومل ادلامعةاملؤلف لشـ

تاحف "4"  (ICOM) للماجمللس ادلويل 

ية ب موعةاجمل "5"  رباءات األدويةملعنا

نظام .5 نظمة من ا بذة عن لك  ملوترد يف املرفق األول من هذه الويقة  ن ية املذكورة يف الفقرة مث  أعاله وعن 4مت غري احلكو
ها  مييفأهدا ها ا لتنظو ية الواردة يف .  وأعضاهئاهيلك نظامت ادلوية غري احلكو نظمة من ا يات لك  مومن املقرتح أن تدرج ا لم مل مجلع
ية4الفقرة  نظامت ادلوية غري احلكو ئة ا م أعاله يف  لف  .مل

بو  .6 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
يه، لك مدعوة ، إىل اختاذ قرار يعنيف حدود ما 

بني يف الفقرة  ملشأن الاقرتاح ا  . أعاله5ب

يا ية بصفة مراقب .ناث ية غري احلكو نظامت الو مبول ا نق  طمل

ثالثني اليت عقدت من خالل .7 سابعة وا سةل الاجامتعات ا ل  ل مترب إىل 23سل توبر 1سب  يات، لك 2002ك أ مجلع، اتفقت ا
يه نظامت ، عىل اعيعنيف حدود ما  شمل ا يع نطاق ادلعوات ليك  تو بق  بادئ  بارها  ية اب تا ملامتد الاقرتاحات ا ت سـ ل تط ت ل مل ع

ية بصفة مراقب  ية غري احلكو مالو  ):A/37/14ث من الويقة 316الفقرة (طن

ية الفكرية ا )أ (  ية أساسا بأمور ا نظمة  مللكتعني أن تكون ا ن مل بو وأن معي تصاص الو يندرجة يف ا ي ها املدير عتربخمل
ناءة وموض ساهامت  بالعام قادرة عىل تقدمي  يات م ية خالل مداوالت  مجعو بع  ،ويالو

توافق مع  )ب( نظمة غاايت واقرتاحات  تعني أن يكون  تو للم بو واألمم جوهر ي بادئ القامئة يف الو يالاقرتاحات وا مل
تحدة  ،ملا

تعني أن ي )ج( نظمة مقر حمدد وأن يكون يو متدا بطانظاهمللمكون  ية ووفق رشيع ادلوةل مع األسايس  تريقة دميقرا ط
نظمة متي إلهيا ا ملالعضو اليت  نظام األسايس إىل . تن بو،لوجيب تقدمي صورة عن ا  يالو

يا مع القواعد اليت حتمك  )د( متدين ومتا ثلهيا ا سان  تحدث ابمس أعضاهئا عىل  نظمة تفويضا  شـوجيب أن متكل ا مم ل لل ملعمل
 ،وضع املراقب

شاورات )ه( ية بصفة موجيب إجراء  ية غري احلكو نظامت الو بول ا بل  بقة بني ادلول األعضاء واألمانة  م  ق نق مل طسـ م
 .مراقب

يات من  .8 نة واألربعني اليت عقدهتا ا ثا سةل الاجامتعات ا نذ  مجلعو ل مسل مترب 29 إىل 20م يث اختذت قرارات 2010سب  ح 
يا ية حلضور اجامتعات بعض ا ية غري احلكو نظامت الو بول ا مجلعتعلق  ن مل مت  من 10 إىل 7الفقرات من (ت بصفة مراقب طبق

ية غري تلقى، )A/48/26ث من الويقة 138 والفقرة A/48/2 Rev.ثالويقة  نظامت الو نظمة من ا ن املدير العام من لك  طمل م
يات بصفة مراقب بول حلضور اجامتعات ا نت املعلومات الالزمة  ية الامتسات  تا ية ا مجلعاحلكو تضم ل للقل  :م

ية "1" تاكر العلميب ملعنالرابطة ا  (APSI) بتعزيز الا
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ية الفكريةالرابطة "2" ية محلاية ا مللك ا  (AMPPI) ملكسـيك

ية "3" ية الفكرية والعداةل الاجامت عهد ا مللك  (IIPSJ) مع

ية الفكرية "4" ية بقانون ا ية ا مللكالرابطة اإليرا ن  (IRIPLA) ملعن

شارين القانويني يف الرباءات "5" بوندية  نالغرفة ا ت ل   للمسل

ية املذكورة يف الفقرة و .9 نظامت غري احلكو نظمة من ا بذة عن لك  ثاين من هذه الويقة  مترد يف املرفق ا ملم ن ث  أعاله وعن 8ل
ها  مييفأهدا ها ا لتنظو يات تبتومن املقرتح أن .  وأعضاهئاهيلك ية غري نيف إماكية إدراجمجلع ا نظامت الو نظمة من ا ن  طمل م

ية الواردة يف الفقرة  ئ أعاله يف8ماحلكو يةف  ية غري احلكو نظامت الو مة ا ن بادئ احملددة يف الفقرة طمل  . أعاله7مل، وفق ا

بو  .10 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
يه، إىل اختاذ قرار  يعنمدعوة، لك يف حدود ما 

بني يف الفقرة  ملشأن الاقرتاح ا  . أعاله9ب

 ]املرفقانييل ذكل [
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ية نظامت ادلوية غري احلكو ممواصفات ا ل  مل

نظامت املذكورةابال( ملناد إىل املعلومات الواردة من ا  )ست

تخصصني يف قانون العالمات والامنذج .1 ملرابطة ا
 

ئت الرابطة : املقر  .نبفرسايف ابريس  1978عام نشأ

ية حتت لواهئا: األهداف نا تجارية والرسوم والامنذج ا تخصصني يف العالمات ا عالغرض من الرابطة هو مجع ا لص ل وتريم . مل
شرتكة الرابطة  لإىل حامية املصاحل ا ساعدهتم ومل تخصصني و تهؤالء ا م شاء مراكز لدلراسات والعمل عىل شجيعمل نهم وإىل إ

ية الفكرية بصفة عامة يف فرسا ويف اخلارج ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا شالكت احملددة املربطة ابلعالمات ا نا ع لص ل ت  .مللكمل

ميي يلك ا لتنظا ية للر: له ئات الر سـا يي ئه به وجلانهل يذي و ية العامة واجمللس ا تابطة يه ا مكمجلع نفت باه . ل سؤولون مه الريس وان ئوا ئمل
ساعد األمني نة اخلزانة وأمني الرابطة و ساعدة أ نة اخلزانة و موأ ي م مي  .م

تخصصون يف 800عدد أعضاء الرابطة حنو : األعضاء يةمومه  نا تجارية والرسوم والامنذج ا ع قانون العالمات ا لص  أمع  وبصفة،ل
ية الفكرية  .مللكيف قانون ا

تاب األغاين .2 نني و كالرابطة األوروية  للملح  ب

ئت الرابطة عام: املقر تهبا يف بروسل 2009 نشأ ها و ك و مك  .بلجياكبجسل

ها الرييس: األهداف ئهد نني وتعزيزهف يا وأورويا ودوياامللح هو حامية حقوق ا ل و ب يد هجود : لوها أهداف أخرى يه. طن حتو
نظامت أو نني بطريقة تفيض إىل تعزيز دورها أورويا ودويا، وحامية حقوق ملا ية حبقوق ا ل الاحتادات األوروية ا ب مللح ن ملعب

ناع  يقى يف أورواب والعامل، وإ تصادية للمو ية والا ثقا مية ا هم ا توى  نني وادلفاع عهنا أورويا ودويا، والارتقاء  قا ق ف سـف ل سـ ل ب لقمللح مب
ية من أجل ية وا يا سلطات ا ميا سـ سـ لتنظل شطة الاحتاد ل برية يف أ سامهة  سامهة  يقي، وا يع شـىت أشاكل اإلبداع املو ن  ك م مل سـ تشج

يوسكو فامي خيص  ناألورويب وا نان"ل ثقايف"و" لفوضع ا نوع ا شأن ا لاإلعالن  ت يع املؤلفني "لب نصفة  مجل، ووضع رشوط جتارية  م
يع عىل اعامتد  نني وا شجوا سلوك"لتمللح ية" لمدوانت ا ية الاجامت علضامن ا يقي يف أوروابلتمن تصادية لإلبداع املو سـ والا  .ق

ميي يلك ا لتنظا يذي: له ية العامة واجمللس ا تان هام ا تان الر نفا ي لتئ مجلع س يي ئه نه أيضا أن يعني . ل ميكوهذا اجمللس يعني األمني العام و
تضاء ند الا ناطق الرمسي  قانئب األمني العام أو ا ع  .ل

ية اب36جتمع الرابطة : األعضاء نظمة  ملل  معن تاب األغاين يف م كنني و ت بدلا أورويا وتحدث ابمس أكرث من 28ح  ملحن 12 000ب
 . من أوروابواكتب أغاين

بكة األوروية حلق املؤلف  .3 با  لتعلمي والعلومل ادلامعةلشـ

بكة: املقر ئت ا لشـأ يا يف نش  .2010 فرباير 11ن يف برلني بأملا

بكة أوروية واسعة : األهداف بإهنا  نطاق شـ نظامت وأفلا بحمتضم  تعلمي وا لرادا يف جمال ا ث يؤيدون فكرة حق املؤلف ول
بح تعلمي وا لاملراعي  ية يه. ثولل ها الر ئيسـوأهدا بحوث : ف ئة يف جماالت العلوم وا نا نفاذ إىل املعارف واملعلومات ا لتعزيز ا شـ ل ل

تعلمي وا لوا ثقافة لفائدة العمومل لنون وا يع ادلارسني من ييد نظام حلق املؤلف يوضع بطريقةأوت. ف رشوعة  مجل ال تعوق املصاحل ا مل
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رس  نفاذ ا نا يف ا يع مواطين  تقدم الرمقي واحلفاظ عىل حقوق  رس إىل املعارف واملعلومات يف زمن ا يأجل نفاذ  ملي لم متع مج جمل
ية، وال ية لألغراض ا ثقا ية وا مية ا ميللقطع ذات ا ل لتعلن ف لف  .سـامي عرب اإلنرتنت لق

ميي يلك ا لتنظا يذي هيئات ا: له ية العامة واجمللس ا لتنفبكة يه ا مجلع سؤوللشـ با الريسفهيا ن وملوا ئمه الريس وان  .ئئ

بكة : األعضاء ئات عضوا من 11لشـتضم ا بني يف لهيا يني الرا غ القانوية أو من األشخاص ا يع بكةدمعلطبن  .لشـ أهداف ا

تاحف .4  للماجمللس ادلويل 

شئ: املقر  .ن يف ابريس بفرسا1946 اجمللس عام نأ

تاحف وا اجمللس هذ: دافاأله للمنظمة دوية  ل تاحف ويني يف جمال مهنللم ثقايف املادي يه ملا يعي وا لتعىن بصون الرتاث ا لطب
متع، و بال، وبقائه ونقهل إىل ا جملوغري املادي، حارضا و يةحبمسـتق ثقا سلع ا فامية ا ل توشمل همام اجمللس ماكحفة الاجتار غري . ل

ية وإدارة اخمل ثقا سلع ا رشوع اب فا ل ل ثقافة واملعارف وحامية الرتاث املادي وغري املاديمل ية . لاطر وتعزيز ا همنويضع اجمللس معايري 
توى الوعي  تدريب ويعزز املعارف ويرتقي  سن ا نة و سائل  شأن  يات  تاحف ويصدر تو شطة ا ية أل سـوأخال ل حي ي م ب ص مل مبن مع ق

هور عرب  ند ا ثقايف  مجلا ع تعاونل ية وبرامج ا باكت العا لا مل  .لشـ

يلك ا شؤون اإلدارية للمجلس مث : لتنظمييلها ية ا سؤو توىل  يذي اذلي  ية العامة واجمللس ا ية يه ا ئات الرئا لا ل م ي مجلع سـ لتنفي هل
شارية نة الا تا با الريس وأمني اخلزانة. سللج سؤولون مه الريس وان ئوا ئئ  .مل

تاحف30 000يضم اجمللس حنو : األعضاء يني يف جمال ا سات ومن ا مل عضو من املؤ ن  .ملهس

ية ب موعةاجمل .5  رباءات األدويةملعنا

ئت هذه اجملموعة يف : املقر سورسا2010ن يويو 16نشأ يف  ي يف  ب  .جن

تجات : األهداف توسط  نخفض وا بدلان ذات ادلخل ا سني الصحة وتزويد املرىض يف ا سة  نالغرض من هذه املؤ مل مل ل حت مبس
سب سعرا  نة وانجعة وأكرث مالءمة هلم وأ يدة وآ نمربطة ابلصحة تكون  مت شأن أرس الرباءات يف جمال ج ية تربعات  ببفضل آ ل

يالت  هقرية اخملصصة لألطفال و تجات املضادة للفريوسات ا هقرية وا ية املضادة للفريوسات ا يدال تجات ا شكا لق تلق ن ن لص ملن مل
تة  .ملثباجلرعات اجلديدة ا

ميي يلك ا لتنظا شاريني و: له ية يه جملس اإلدارة ومجموعة اخلرباء الا ئات الرئا تا سـ سي سؤولون مه له يون وا ملاملدققون اخلار ج
يس اجمللس نفذ ور ئاملدير ا  .مل

ي: األعضاء سني، أشخاص  يعتألف األعضاء من ثالثة أعضاء مؤ س سةنيطبي سامهون يف أهداف املؤ س   .ي

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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نظامت  يةملمواصفات ا يةطنالو  م غري احلكو

نظامت ( ناد إىل املعلومات الواردة من ا ملابال  )املذكورةست

تاكر العلمي .1 تعزيز الا ية  بالرابطة ا ب  ملعن

ئت الرابطة يف :املقر سودان1993 ابريل 17نش أ  .ل يف اخلرطوم اب

ثور عىل : هدافاأل تاكرات وا ية العلوم والا متع بأ يع هذا اجملال، وإشاعة الوعي يف ا تكرين و تاكر وا لعرعاية الا ب مه شج ب جملب ت مل
باب موهوبني و ثني  يعلامء واب تشجح بغي من دمع شـ سودان ما  تاكرات يف ا تكرين والا بحوث وا نهم، وإعطاء تطوير ا يع ل ب ب ملل

سور بني املعارف والعلوم والقمي  ية الفكرية وحامية الاخرتاع، وإقامة  بين ثقافة ا تعانة بذكل، واحلث عىل  جوتعزيز والا مللكسـ ت
ية الفضىل سا ناإل  .ن

ميي يلك ا لتنظا سؤولون يف الرابطة مه املدي: له بهملا نفذ وان ئر ا  .مل

نظامت غري 51تضم الرابطة : األعضاء ية وأهجزة القطاع العام ورشاكت القطاع اخلاص وا مل عضوا من األوساط األاكد مي
ثني با ية واخملرتعني وا حاحلكو  .لم

ية الفكرية .2 ية محلاية ا مللكالرابطة ا  ملكسـيك

ئت الرابطة عام  :املقر ية1965نشأ  .ملكسـيك يف العامصة ا

ية م: األهداف تعلقة اب ية يف ممارسة أعامهلم ا يات ا تحيل ابلكرامة وابألخال يع أعضاهئا عىل ا مللكن أهداف الرابطة  ملق ن ل هشج ملت
يل املصاحل  ية الفكرية و يدها، وإدارة حامية ا ية ودوية وتو ية الفكرية و شأن ا ثالفكرية، وتعزيز وضع قوانني  ل ن متب مللكط ح مللك

شرتكة ألعضاهئا أو لألشخاص ا يا تصةلطبمل سلطات ا ئات القانوية أمام ا خمليني أو ا ل ن ي  .لهع

ميي يلك ا لتنظا ية: له تا ئات ا لثل الرابطة وتديرها ا ل ي يس هذا اجمللس: لهمت ية العامة وجملس اإلدارة ور ئا  .مجلع

ية الفكرية389 تضم الرابطة حنو :األعضاء تخصصني يف ا يني  ندسني و مللك عضوا من حمامني و م ن  .همهم

ية الفك .3 مللكهد ا يةمع  عرية والعداةل الاجامت

توبر  :املقر ية يف أ تحدة األمر نطن العامصة ابلوالايت ا هد يف وا شئ ا كأ مل شـ يكن  .2002ملع

تارخي حمرومة : األهداف ئات اليت ظلت عرب ا متكني ا تصادية  ية والا ية والاجامت يا هد يه ادلفع ابلعجةل ا لهممة ا ع سـ لفسـ ق لملع ل
ئات هذه ا سري األمر  شة عن طريق  لفو ل ي مثرهاتهمم تخدهما و ية الفكرية و تكر يف جمال ا تست يك  تسـ مللك شطة واسعة . تب هد أ نو للمع

ياسات  سري  قوانني و ية، وتعزيز  نظور العداةل الاجامت ية الفكرية من  نطاق وشمل الفحص األاكدميي لقانون ا سـا تف ع ت مل مللك
ية، وبذل هج ها ومراجعهتا حرصا عىل العداةل الاجامت ية الفكرية و عا يق نوع يف صفوف العاملني يف قانون تطبمللك لتود لزايدة ا

ية الفكرية متكن . مللكا ندجمة ابلقدر الاكيف ليك  تارخي وما تزال حمرومة وغري  ئات اليت ظلت عرب ا تووضع برامج من أجل ا م للف
تامثرا جمداي ية الفكرية ا تامثر ا سمن ا مللك نفاذ إىل املعارف . س تعزيز اإلنصاف يف ا هد معهل  لويكرس ا ل واملعلومات واألدوات ملع

نافع املربطة توا تاكر مل بري اإلبداعي وتطور الا باب  .لتع
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ميي يلك ا لتنظا يذية وجمالس وجلان : له نة  تخهبم اجمللس و سؤولني آخرين  تألف أيضا من  هد جملس إدارة و نفويدير ا ن تملع جل م يي
شارية  .ستا

ها أعضاء :األعضاء نظمة  يس  هد  لا م ل نوعة. ملع متهو يعمل مع مجموعة  تحدة ف ها داخل الوالايت ا شة ومن أ متعات ا مل من ا جلهم مل جمل
ياساهتا ية الفكرية و تدريب واملعلومات عن قانون ا نفاذ وا سـتوفري ا ل ل  .مللكل

ية الفكرية .4 ية بقانون ا ية ا مللكالرابطة اإليرا ن  ملعن

ئت  :املقر هران بإيران2010 نومفرب 3الرابطة يف هذه نشأ  .ط يف 

ت: األهداف ية، وإجناز ملسـالارتقاء اب نا ية ا نون وا بحوث يف اآلداب وا تعلمي وا سني جمال ا عوى العلمي وتعزيزه و لص ل ل مللكحت لف
تعاون مع  ية الفكرية، وا تعاملون مع قانون ا تخصصني اذلين  يا ودويا مع العلامء وا ثقايف و لحبوث يف اجملالني العلمي وا ي مل ل ن مللكل ط

يمي بحوث من أجل ا يذ وا ية اب هات ا تقا نف لجل لت لن تعلقملع رشوعات  يذ فامي خيص اخلطط وأي  تعراض وا م والا منف لت تعلمي ةسـ ب 
ية بحوث، ورش املراجع واملقاالت ا لعلمالعلوم وا  .نل

ميي يلك ا لتنظا به وأمني : له يون مه الريس وان سؤولون الر شون وا ئشمل إدارة الرابطة اجامتعات عامة وجملس إدارة و سـ مل ت ئت ئي مف
 .اخلزانة

ثني58تضم الرابطة  :األعضاء با ح عضوا من أهل القانون ومن ا  .ل

شارين القانويني يف الرباءات .5 بوندية  نالغرفة ا ت ل  للمسل

ئت الغرفة يف  :املقر ناير 9نشأ  .ل يف وارسو يف بوندا1993ي 

يل هذا : األهداف نحو الواجب، و شار قانوين يف الرباءات عىل ا نة  توفري الظروف من أجل أداء  ثاختاذ تدابري  ل ت هم متل مس
تعاون أيضا ملستا يقه وا ية الفكرية و تحداث قانون ا تعاون ال ية، وا هم ا تدربني وحامية مصا شارين ا لشار وا ب سـ ل ن مل تطت مللكه ملحل سمل

نة  تدربني، واإلرشاف الالزم عىل أداء ا نة وإعداد ا هذه ا ية  سني املؤهالت ا سن أداهئا، و نة و هنظمي ا مل ه ن حت ح ه ملت مل لمل ه ملل
تدربني علهيا، وإجناز حبوث يف ية الفكريةملوا  .مللك جمال ا

ميي يلك ا لتنظا شارين القانو: له ية  ية الو ية يف الغرفة يه الاتفا ئة الر نا ت ن سـ للمسي ئ طل ي ئات األخرى يه. ني يف الرباءاتيقه : لهيوا
تألف من  شارين القانويني يف الرباءات  ياجمللس الوطين  ن يق 26للمست تد نة ا ق خشصا و ل يفة )  خشصا12(جل توىل و ظاليت  ت

ب  .ةقاملرا

شارين القانويني934تضم الغرفة  :األعضاء ن عضوا من ا  .ملست

ثاين هناية املرفق [  ]ثوالويقةلا


