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 ابلإنلكزييةالأصل: 
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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السادسةسلسلة االجتماعات 
ىل  3من جنيف،   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

 معلومات عامة

مانةمن مذكرة   الأ

الايعرشين التالية لدلول الأعضاء يف الويبو احلادية و سائر الهيئات الرئاس ية ايعيات و اجل تتناول هذه الوثيقة دورات  .1
ىل  3يف الفرتة من أأو اس تثنائية  عادية، واليت ستنايعقد يف دورات الويبو الاحتادات التالية اليت تديرهاو  :2016أأكتوبر  11اإ

 والايعرشون( السادسة الاس تثنائيةوالأربايعون، )ادلورة  الثامنةاجلايعية الايعامة للويبو، ادلورة  (1)
 (اخلامسة عرشة الاس تثنائيةوالثالثون )ادلورة  السابايعةومؤمتر الويبو، ادلورة  (2)
 والأربايعون( السابايعة الاس تثنائيةوالس بايعون )ادلورة  الثالثةوجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة  (3)
 والايعرشون( التاسايعة س تثنائيةالاامخلسون )ادلورة احلادية و ومجايعية احتاد ابريس، ادلورة  (4)
 وامخلسون( الثانيةوامخلسون )ادلورة الايعادية  السادسةواللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، ادلورة  (5)
 والايعرشون( الثالثة الاس تثنائيةوالأربايعون )ادلورة  اخلامسةومجايعية احتاد برن، ادلورة  (6)
 والأربايعون( السابايعةالس تون )ادلورة الايعادية و  الثانيةواللجنة التنفيذية لحتاد برن، ادلورة  (7)
 والايعرشون( التاسايعة الاس تثنائية)ادلورة  امخلسونومجايعية احتاد مدريد، ادلورة  (8)
 (السادسة عرشة الاس تثنائيةوالثالثون )ادلورة  السادسةومجايعية احتاد لهاي، ادلورة  (9)
 (عرشة الرابايعة الاس تثنائيةوالثالثون )ادلورة  السادسةومجايعية احتاد نيس، ادلورة  (10)
 (عرشة الثانية الاس تثنائيةوالثالثون )ادلورة  الثالثةومجايعية احتاد لش بونة، ادلورة  (11)
 (اخلامسة عرشة الاس تثنائيةوالثالثون )ادلورة  السادسةومجايعية احتاد لواكرنو، ادلورة  (12)
 الاس تثنائيةوالثالثون )ادلورة  السابايعةت، ادلورة ومجايعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءا (13)

 (عرشة السابايعة
الاس تثنائية والأربايعون )ادلورة  الثامنةومجايعية احتاد مايعاهدة التايعاون بشأأن الرباءات، ادلورة  (14)

 الايعرشون(و  الثامنة
 عرشة( اخلامسة الاس تثنائيةوالثالثون )ادلورة  الثالثةومجايعية احتاد بودابست، ادلورة  (15)
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 عرشة( الثالثة الاس تثنائيةوالايعرشون )ادلورة  التاسايعةومجايعية احتاد فيينا، ادلورة  (16)
 (التاسايعة الاس تثنائيةعرشة )ادلورة  السادسةمجايعية مايعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ادلورة و  (17)
 الاس تثنائية)ادلورة عرشة  السادسةمجايعية مايعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ادلورة و  (18)

 (التاسايعة
 (التاسايعة الاس تثنائيةعرشة )ادلورة  اخلامسةمجايعية مايعاهدة قانون الرباءات، ادلورة و  (19)
 .(اخلامسة الاس تثنائية)ادلورة  التاسايعةمجايعية مايعاهدة س نغافورة بشأأن قانون الايعالمات، ادلورة و  (20)
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص مايعاهدة مراكش لتيسري الن]ومجايعية مايعاهدة مراكش  (21) فاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  ادلورة الأوىل )ادلورة الايعادية الأوىل(. [املكفوفني أأو مايعايق البرص أأو ذوي اإ
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 الأعضاء

 دلول الأعضاء يهالايعرشين لاحلادية و وسائر الهيئات الرئاس ية ايعيات اجل مايعنية من وهيئة رئاس ية وأأعضاء لك مجايعية  .2
 كام ييل:

 أأسرتاليا،  أأرمينيا،  الأرجنتني،  أأنتيغوا وبربودا،  أأنغول،  أأندورا،  اجلزائر،  أألبانيا،: اجلايعية الايعامة للويبو (1)
 بنن،  بلزي،  بلجياك،  بيالروس،  برابدوس،  بنغالديش،  البحرين،  جزر الهباما،  أأذربيجان،  المنسا، 
بروين دار   الربازيل،  بوتسواان،  البوس نة والهرسك،  القوميات(،املتايعددة  -بوليفيا )دوةل   بواتن، 

مجهورية   كندا،  الاكمريون،  مكبوداي،  ،الرأأس الأخرض بوروندي،  و،صبوركينا فا  بلغاراي،  السالم،
 كوت ديفوار،  كوس تارياك،  الكونغو،  جزر القمر،  كولومبيا،  الصني،  ش ييل،  تشاد،  أأفريقيا الوسطى،

مجهورية الكونغو   مجهورية كوراي الشايعبية ادلميقراطية،  اجلهورية التش يكية،  قربص،  كواب،  واتيا،كر  
كوادور،  اجلهورية ادلومينيكية،  دومينياك،  جيبويت،  ادلامنرك،  ادلميقراطية، غينيا   السلفادور،  مرص،  اإ

س تونيا،  الاس توائية،  غرينادا،  اليوانن،  غاان،  أأملانيا،  جورجيا،  بيا،غام   غابون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  اإ
يسلندا  هنغاراي،  هندوراس،  الكريس الرسويل،  هاييت،  غياان،  بيساو، -غينيا   غينيا،  غواتاميل،   ،اإ
ندونيس يا،  الهند،  يران )مجهورية   اإ يرلندا  الايعراق،  الإسالمية(، -اإ رسائيل،  ،اإ يطاليا،  اإ  الياابن،  جاماياك،  اإ
 لبنان،  لتفيا،  مجهورية لو ادلميقراطية الشايعبية،  قريغزيس تان،  الكويت،  كينيا،  اكزاخس تان،  الأردن، 
 مالطة،  مايل،  مالزياي،  مالوي،  مدغشقر،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنش تاين،  ليبيا،  ليرباي،  ليسوتو، 
 انميبيا،  موزامبيق،  املغرب،  اجلبل الأسود،  منغوليا،  موانكو،  املكس يك،  موريش يوس،  موريتانيا، 
اببوا غينيا   بامن،  ابكس تان،  عامن،  الرنوجي،  ،نيوي نيجرياي،  النيجر،  نياكراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال، 

 رومانيا،  مودلوفا،مجهورية   مجهورية كوراي،  قطر،  الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  بريو،  ابراغواي،  اجلديدة،
 سانت فنسنت وجزر غرينادين،  سانت لوس يا،  سانت كيتس ونيفس،  رواندا،  الاحتاد الرويس، 
 سيش يل،  رصبيا،  الس نغال،  اململكة الايعربية السايعودية،  سان تويم وبرينسييب،  سان مارينو،  ساموا، 
س بانيا،  جنوب أأفريقيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  س نغافورة،  سرياليون،   سورينام،  السودان،  رسي لناك،  اإ
مجهورية مقدونيا   اتيلند،  طاجيكس تان،  اجلهورية الايعربية السورية،  سويرسا،  السويد،  سوازيلند، 

 أأوكرانيا،  أأوغندا،  تركامنس تان،  تركيا،  تونس،  ترينيداد وتوابغو،  تونغا،  توغو،  اليوغوسالفية سابقًا،
 الولايت املتحدة الأمريكية،  مجهورية تزنانيا املتحدة،  اململكة املتحدة،  الايعربية املتحدة،الإمارات  
 زامبيا،  المين،  فييت انم،  ،البوليفارية( - مجهورية) فزنويال   فانواتو،  أأوزبكس تان،  أأوروغواي، 
 .(180) زمبابوي 

ىل ادلول الأعضاء يف اجلايعية الايعامة للويبو الواردة قامئهتا أأعاله:  :1مؤمتر الويبو (2) أأفغانس تان، ابلإضافة اإ
ريرتاي، (، 2016 أأكتوبر 27 )اعتبارا منجزر كوك  ثيوبيا،  اإ الصومال،  ،  ميامنار مدليف،  ، يتكرييبا اإ

 (.189 = 9 + 180) توفالو 

جزر الهباما، أأذربيجان،  المنسا،  أأسرتاليا،  ، رجنتنيالأ  أأنغول،  اجلزائر،  : جلنة الويبو للتنس يق (3)
، كندا الاكمريون،  ، بوركينا فاسو ، بروين دار السالم الربازيل،  بلجياك،  برابدوس،  بنغالديش،  
مجهورية كوراي  اجلهورية التش يكية،  كواب، كوت ديفوار،  كوس تارياك،  الكونغو،  كولومبيا،  الصني،  

كوادور هورية ادلومينيكية، اجل  ادلامنرك،  ادلميقراطية، الشايعبية  س تونيا،  السلفادور، ، اإ ثيوبيا ) اإ خاص(، اإ
يسلندا هنغاراي،  غواتاميل،  غاان،  أأملانيا،  ، غابون فرنسا،  فنلندا،   ندونيس يا،  الهند،  ، اإ يران )مجهورية  اإ  -اإ

يرلندا لإسالمية(، ا يطاليا ، اإ مالزياي،  لكسمربغ،  تفيا، ل، ان، قريغزيس تاناكزاخس ت الياابن، ، اإ
                                                

1
 يشّكل أأعضاء مؤمتر الويبو "أأعضاء الويبو". 
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الرنوجي،  نيجرياي،  نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال،  منغوليا، املغرب، ميامنار )خاص(، انميبيا، املكس يك،  
رواندا، الاحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية كوراي،  الربتغال،  بولندا،  ، بريو ابراغواي،  بامن، ابكس تان،  
س بانيا،  جنوب أأفريقيا،  ، س نغافورة ل، الس نغا  ، سويرسا )حبمك املنصب( السويد،  رسي لناك،  اإ
، الولايت املتحدة الأمريكية ، مجهورية تزنانيا املتحدة اململكة املتحدة،  أأوغندا،  تركيا،  تونس،  
 (.83) زمبابوي ، انم فييت 

أأسرتاليا،  أأرمينيا،  الأرجنتني،  أأنتيغوا وبربودا،  أأنغول،   أأندورا، اجلزائر،  أألبانيا، : مجايعية احتاد ابريس (4)
بنن،  بلزي،  بلجياك،  بيالروس،  برابدوس،  بنغالديش،  البحرين،  جزر الهباما،  أأذربيجان،  المنسا،  
بروين دار  الربازيل،  بوتسواان،  البوس نة والهرسك،  املتايعددة القوميات(،  -بوليفيا )دوةل  بواتن،  

مجهورية أأفريقيا الوسطى،  كندا،  الاكمريون،  مكبوداي،   بوروندي، بوركينا فاسو،  بلغاراي،  سالم، ال 
كواب،  كرواتيا،  كوت ديفوار،  كوس تارياك،  الكونغو،  جزر القمر،  كولومبيا،  الصني،  ش ييل،  تشاد،  
مجهورية الكونغو ادلميقراطية،  مجهورية كوراي الشايعبية ادلميقراطية،  اجلهورية التش يكية،  قربص،  
كوادور،  دومينياك،  جيبويت،  ادلامنرك،   س تونيا،  غينيا الاس توائية،  السلفادور،  مرص،  اإ فرنسا،  فنلندا،  اإ
غياان،  بيساو،  -غينيا  غينيا،  غواتاميل،  غرينادا،  اليوانن،  غاان،  أأملانيا،  جورجيا،  غامبيا،  غابون،  
يسلندا هنغاراي،  هندوراس،   الرسويل، الكريس هاييت،   ندونيس يا،  الهند،  ، اإ يران )مجهورية  اإ  -اإ

يرلندا الايعراق،  الإسالمية(،  رسائيل،  ، اإ يطاليا،  اإ كينيا،  اكزاخس تان،  الأردن،  الياابن،  جاماياك،  اإ
ليبيا،  ليرباي،  تو، ليسو  لبنان،  لتفيا،  مجهورية لو ادلميقراطية الشايعبية،  قريغزيس تان،  ،الكويت 
موريش يوس،  موريتانيا،  مالطة،  مايل،  مالزياي،  مالوي،  مدغشقر،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنش تاين،  
نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال،  انميبيا،  موزامبيق،  املغرب،  اجلبل الأسود،  منغوليا،  موانكو،  املكس يك،  
الفلبني،  بريو،  ابراغواي،  اببوا غينيا اجلديدة،  بامن،  ابكس تان،  امن، ع الرنوجي،  النيجر،  نياكراغوا،  
سانت  رواندا،  الاحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية مودلوفا،  مجهورية كوراي،  قطر،  الربتغال،  بولندا،  

 سان تويم سان مارينو،  ساموا،  سانت فنسنت وجزر غرينادين،  سانت لوس يا،  كيتس ونيفس، 
سلوفاكيا،  س نغافورة،  سرياليون،  سيش يل،  رصبيا،  الس نغال،  اململكة الايعربية السايعودية،  وبرينسييب، 

س بانيا،  جنوب أأفريقيا،  سلوفينيا،   سويرسا،  السويد،  سوازيلند،  سورينام،  السودان،  رسي لناك،  اإ
تونغا،  توغو،  ونيا اليوغوسالفية سابقًا، مجهورية مقد اتيلند،  طاجيكس تان،  اجلهورية الايعربية السورية،  
اململكة  الإمارات الايعربية املتحدة،  أأوكرانيا،  أأوغندا،  تركامنس تان،  تركيا،  تونس،  ترينيداد وتوابغو،  

أأوزبكس تان، فزنويال  أأوروغواي،  الولايت املتحدة الأمريكية،  مجهورية تزنانيا املتحدة،  املتحدة، 
 (.174) زمبابوي زامبيا،  المين،  فييت انم،  (، فاريةالبولي -مجهورية )

 :اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس (5)

أأنغول، الأرجنتني، أأذربيجان، جزر الهباما، بنغالديش، بوركينا فاسو، الاكمريون، الصني، 
كوا دور، كولومبيا، كواب، اجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشايعبية ادلميقراطية، ادلامنرك، اإ

يسلندافنلندا، غاان، غواتاميل، هنغاراي،  يران )مجهورية اإ ندونيس يا، اإ يرلنداالإسالمية(،  -، اإ ، اإ
يطاليا، الياابن، اكزاخس تان، لتفيا، منغوليا، املغرب، نيبال، نيوزيلندا، ابكس تان، بريو،  اإ

، )حبمك املنصب( بولندا، مجهورية كوراي، رومانيا، س نغافورة، رسي لناك، السويد، سويرسا
 (.42) أأوغندا، الولايت املتحدة الأمريكية، فييت انم
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المنسا،  أأسرتاليا،  أأرمينيا،  الأرجنتني،  أأنتيغوا وبربودا،  أأندورا،  اجلزائر،  أألبانيا، : مجايعية احتاد برن (6)
بوليفيا  بواتن،  بنن،  زي، بل بلجياك،  بيالروس،  برابدوس،  بنغالديش،  البحرين،  جزر الهباما،  أأذربيجان،  

بلغاراي،  ر السالم، بروين دا الربازيل،  بوتسواان،  البوس نة والهرسك،  املتايعددة القوميات(،  - )دوةل
تشاد،  مجهورية أأفريقيا الوسطى،  كندا،  الاكمريون،  ، الرأأس الأخرض ،بورونديو، صبوركينا فا 
قربص،  كواب،  كرواتيا،  كوت ديفوار،  كوس تارياك،  نغو، الكو  جزر القمر،  كولومبيا،  الصني،  ش ييل،  
ادلامنرك،  مجهورية الكونغو ادلميقراطية،  مجهورية كوراي الشايعبية ادلميقراطية،  اجلهورية التش يكية،  
كوادور،  اجلهورية ادلومينيكية،  دومينياك،  جيبويت،   س تونيا،  غينيا الاس توائية،  السلفادور،  مرص،  اإ اإ
غينيا  غينيا،  غواتاميل،  غرينادا،  اليوانن،  غاان،  أأملانيا،  جورجيا،  غامبيا،  غابون،  فرنسا،  فنلندا،  جي، في 

يسلندا هنغاراي،  هندوراس،  الكريس الرسويل،  هاييت،  غياان،  بيساو،  - ندونيس يا،  الهند،  ، اإ يرلندا اإ ، اإ
رسائيل،   يطاليا،  اإ مجهورية لو  قريغزيس تان،  الكويت،  كينيا،  اكزاخس تان،  ردن، الأ  الياابن،  جاماياك،  اإ

مالزياي،  مالوي،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنش تاين،  ليبيا،  ليرباي،  ليسوتو،  لتفيا،  ادلميقراطية الشايعبية، 
غوليا، من موانكو،  املكس يك، ولايت ميكرونزياي املوحدة،  موريش يوس،  موريتانيا،  مالطة،  مايل،  
 ،نيوي نيجرياي،   النيجر، نياكراغوا،  هولندا،  نيبال،  انميبيا،  موزامبيق،  املغرب،  اجلبل الأسود،  

مجهورية كوراي،  قطر،  الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  بريو،  ابراغواي،  بامن،  ابكس تان،  عامن،  الرنوجي، 
سانت  سانت لوس يا،  سانت كيتس ونيفس،  رواندا،  الاحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية مودلوفا،  

رصبيا،  الس نغال،  اململكة الايعربية السايعودية،   ،سان تويم وبرينسييب ساموا، فنسنت وجزر غرينادين، 
س بانيا،  جنوب أأفريقيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  س نغافورة،   سوازيلند،  سورينام،  السودان،  رسي لناك،  اإ
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  اتيلند،  طاجيكس تان،  اجلهورية الايعربية السورية،  سويرسا،  السويد،  

الإمارات الايعربية املتحدة،  أأوكرانيا،  تركامنس تان، تركيا،  تونس،  ترينيداد وتوابغو،  تونغا،  و، توغ سابقًا، 
أأوزبكس تان،  أأوروغواي،  الولايت املتحدة الأمريكية،  مجهورية تزنانيا املتحدة،  اململكة املتحدة،  
 .(169) زمبابوي مبيا، زا المين،  فييت انم،  البوليفارية(،  - فانواتو، فزنويال )مجهورية 

 :اللجنة التنفيذية لحتاد برن (7)

اجلزائر، أأسرتاليا، المنسا، برابدوس، بلجياك، الربازيل، بروين دار السالم، كندا، الكونغو، كوس تارياك، 
س تونيا، فرنسا، غابون، أأملانيا، الهند، قريغزيس تان،  كوت ديفوار، اجلهورية ادلومينيكية، السلفادور، اإ

لكسمربغ، مالزياي، املكس يك، انميبيا، هولندا، نيجرياي، الرنوجي، بامن، ابراغواي، الربتغال، الاحتاد 
س بانيا، سويرسا ، تونس، تركيا، اململكة )حبمك املنصب( الرويس، رواندا، الس نغال، جنوب أأفريقيا، اإ

 (.40) املتحدة، مجهورية تزنانيا املتحدة، زمبابوي

أأنتيغوا وبربودا،  اجلزائر،  أألبانيا،  (، OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ): مجايعية احتاد مدريد (8)
البوس نة والهرسك،  بواتن،  بلجياك،  بيالروس،  البحرين،  أأذربيجان،  المنسا،  أأسرتاليا،  أأرمينيا،  
مجهورية  هورية التش يكية، اجل  قربص،  كواب،  كرواتيا،  كولومبيا،  الصني،  مكبوداي،  بلغاراي،  بوتسواان،  

س تونيا، الاحتاد الأورويب،  مرص،  ادلامنرك،  كوراي الشايعبية ادلميقراطية،   غامبيا، فرنسا، فنلندا،  اإ
يسلندا هنغاراي،  اليوانن،  غاان،  أأملانيا،  جورجيا،   يران )مجهورية  الهند،  ، اإ يرلندا الإسالمية(،  -اإ ، اإ
رسائيل،   يطاليا،  اإ لتفيا،  ، مجهورية لو ادلميقراطية الشايعبية، قريغزيس تان كينيا،  اكزاخس تان،   الياابن، اإ
اجلبل  منغوليا،  موانكو،  املكس يك،  مدغشقر،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنش تاين،  ليرباي،  ليسوتو،  

الربتغال،  بولندا،  ، الفلبني عامن،  الرنوجي،  نيوزيلندا،  هولندا،  انميبيا،  موزامبيق،  املغرب،  الأسود، 
سان تويم  سان مارينو،  رواندا،  الاحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية مودلوفا،  مجهورية كوراي،  

س بانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  س نغافورة،  سرياليون،  رصبيا،  وبرينسييب،  سوازيلند،  السودان،  اإ
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مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  طاجيكس تان،  اجلهورية الايعربية السورية،  سويرسا،  السويد،  
فييت  أأوزبكس تان،  الولايت املتحدة الأمريكية،  اململكة املتحدة،  أأوكرانيا،  تركامنس تان،  تركيا،  تونس،  

 (.97) زمبابوي زامبيا،  انم، 

بلجياك،  أأذربيجان،  أأرمينيا،  أألبانيا،  (، OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ): مجايعية احتاد لهاي (9)
مجهورية  كرواتيا،  كوت ديفوار،  بلغاراي،  بروين دار السالم،  بوتسواان،  البوس نة والهرسك،  بنن،  بلزي،  

س تونيا، الاحتاد الأورويب،  مرص،  ادلامنرك،  كوراي الشايعبية ادلميقراطية،  غابون،  فرنسا،  فنلندا،  اإ
يسلندا هنغاراي،  اليوانن،  غاان،  ا، أأملاني جورجيا،   يطاليا،  ، اإ ليختنش تاين،  لتفيا،  قريغزيس تان،  الياابن،  اإ
الرنوجي،  النيجر،  هولندا،  انميبيا،  املغرب،  اجلبل الأسود،  منغوليا،  موانكو،  مايل،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  
الس نغال،  سان تويم وبرينسييب،  رواندا،  ومانيا، ر  مجهورية مودلوفا،  مجهورية كوراي،  بولندا،  عامن،  
س بانيا،  سلوفينيا،  س نغافورة،  رصبيا،   طاجيكس تان،  اجلهورية الايعربية السورية،  سويرسا،  سورينام،  اإ
الولايت املتحدة  أأوكرانيا،  تركامنس تان، تركيا،  تونس،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  

 (.65) الأمريكية

البحرين،  أأذربيجان،  المنسا،  أأسرتاليا،  أأرمينيا،  الأرجنتني،  اجلزائر،  أألبانيا، : مجايعية احتاد نيس (10)
اجلهورية  كواب،  كرواتيا،  الصني،  بلغاراي،  البوس نة والهرسك،  بنن،  بلجياك،  بيالروس،  برابدوس،  

س تونيا،  مرص،  دومينياك،  رك، ادلامن مجهورية كوراي الشايعبية ادلميقراطية،  التش يكية،  فرنسا،  فنلندا،  اإ
يسلندا هنغاراي،  غينيا،  اليوانن،  أأملانيا،  جورجيا،   يرلندا ، اإ رسائيل،  ، اإ يطاليا،  اإ الياابن،  جاماياك،  اإ
مالزياي،  مالوي،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنش تاين،  لتفيا،  قريغزيس تان،  اكزاخس تان،  الأردن،  
بولندا،  الرنوجي،  نيوزيلندا،  هولندا،  موزامبيق،  املغرب،  اجلبل الأسود،  منغوليا،  موانكو،  س يك، املك  
سانت  سانت كيتس ونيفس،  الاحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية مودلوفا،  مجهورية كوراي،  الربتغال،  

س بانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  س نغافورة،  رصبيا،  لوس يا،  اجلهورية  سويرسا،  السويد،  رينام، سو  اإ
تركيا،  ترينيداد وتوابغو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  طاجيكس تان،  الايعربية السورية، 

الولايت املتحدة الأمريكية،  مجهورية تزنانيا املتحدة،  اململكة املتحدة،  أأوكرانيا،  تركامنس تان،  
 (.82) أأوزبكس تان أأوروغواي،  

كواب،  كوس تارياك،  الكونغو،  و، صبوركينا فا بلغاراي،  والهرسك،  البوس نة اجلزائر، : مجايعية احتاد لش بونة (11)
يران  هنغاراي،  جورجيا،  غابون،  فرنسا،  مجهورية كوراي الشايعبية ادلميقراطية،  اجلهورية التش يكية،   اإ

رسائيل،  الإسالمية(،  -)مجهورية  يطاليا،  اإ الربتغال،  بريو،  نياكراغوا،  اجلبل الأسود،   املكس يك، اإ
 (.27) تونس توغو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  سلوفاكيا،  رصبيا،  مجهورية مودلوفا،  

البوس نة والهرسك،  بلجياك،  بيالروس،  أأذربيجان،  المنسا،  أأرمينيا،  الأرجنتني، : مجايعية احتاد لواكرنو (12)
ادلامنرك،  مجهورية كوراي الشايعبية ادلميقراطية،  اجلهورية التش يكية،  كواب،  كرواتيا،  لصني، ا بلغاراي،  
س تونيا،   يسلندا هنغاراي،  غينيا،  اليوانن،  أأملانيا،  فرنسا،  فنلندا،  اإ يرلندا ، اإ يطاليا،  ، اإ الياابن،  اإ
الرنوجي،  هولندا،  اجلبل الأسود،  ، منغوليا املكس يك،  مالوي،  لتفيا،  قريغزيس تان،  اكزاخس تان،  
سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رصبيا،  الاحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية مودلوفا،  مجهورية كوراي،  بولندا،  
س بانيا،   ترينيداد وتوابغو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  طاجيكس تان،  سويرسا،  السويد،  اإ
 (.54) أأوزبكس تان أأوروغواي،  اململكة املتحدة،  وكرانيا، أأ  تركامنس تان،  تركيا،  
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أأذربيجان،  المنسا،  أأسرتاليا،  أأرمينيا،  الأرجنتني،  أألبانيا، : مجايعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات (13)
رية اجلهو  كواب،  كرواتيا،  الصني،  كندا،  بلغاراي،  الربازيل،  البوس نة والهرسك،  بلجياك،  بيالروس،  

س تونيا،  مرص،  ادلامنرك،  مجهورية كوراي الشايعبية ادلميقراطية،  التش يكية،  أأملانيا،  فرنسا،  فنلندا،  اإ
يرلندا غينيا،  اليوانن،   رسائيل،  ، اإ يطاليا،  اإ مالوي،  لكسمربغ،  قريغزيس تان،  اكزاخس تان،  الياابن،  اإ
مجهورية كوراي،  الربتغال،  بولندا،  الرنوجي،  ، هولندا اجلبل الأسود،  منغوليا،  موانكو،  املكس يك،  
س بانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رصبيا،  الاحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية مودلوفا،   السويد،  سورينام،  اإ
تركامنس تان،  تركيا،  ترينيداد وتوابغو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  طاجيكس تان،  سويرسا،  
 (.62) أأوزبكس تان أأوروغواي،  الولايت املتحدة الأمريكية،  اململكة املتحدة،  انيا، أأوكر  

أأسرتاليا،  أأرمينيا،  أأنتيغوا وبربودا،  أأنغول،  اجلزائر،  أألبانيا، : مجايعية احتاد مايعاهدة التايعاون بشأأن الرباءات (14)
بوتسواان،  البوس نة والهرسك،  بنن،  بلزي،  بلجياك،  بيالروس،  برابدوس،  البحرين،  أأذربيجان،  المنسا،  
(، 2016ديسمرب  8مكبوداي )اعتبارا من و، صبوركينا فا بلغاراي،  ر السالم، بروين دا الربازيل،  
الكونغو،  جزر القمر،  كولومبيا،  الصني،  ش ييل،  تشاد،  مجهورية أأفريقيا الوسطى،  كندا،  الاكمريون،  
مجهورية كوراي الشايعبية  اجلهورية التش يكية،  قربص،  كواب،  كرواتيا،   كوت ديفوار، كوس تارياك،  

كوادور،  اجلهورية ادلومينيكية،  دومينياك،   ،جيبويت ادلامنرك، ادلميقراطية،  غينيا  السلفادور،  مرص،  اإ
س تونيا،  الاس توائية،  غرينادا،  يوانن، ال  غاان،  أأملانيا،  جورجيا،  غامبيا،  غابون،  فرنسا،  فنلندا،  اإ

يسلندا هنغاراي،  هندوراس،  بيساو،  -غينيا  غينيا،  غواتاميل،   ندونيس يا،  الهند،  ، اإ يران )مجهورية  اإ  -اإ
يرلندا الإسالمية(،  رسائيل،  ، اإ يطاليا،  اإ مجهورية  قريغزيس تان،  ، الكويتكينيا،  اكزاخس تان،  الياابن،  اإ

مدغشقر،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنش تاين،  ليبيا،  ليرباي،  ليسوتو،   لتفيا، لو ادلميقراطية الشايعبية، 
املغرب،  اجلبل الأسود،  منغوليا،  موانكو،  املكس يك،  موريتانيا،  مالطة،  مايل،  مالزياي،  مالوي،  
اببوا غينيا  بامن،  ، عامن الرنوجي،  نيجرياي،  النيجر،  نياكراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  انميبيا،  موزامبيق،  

الاحتاد  رومانيا،  مجهورية مودلوفا،  مجهورية كوراي،  قطر،  الربتغال،  بولندا،  بريو،  الفلبني،  اجلديدة، 
سان مارينو،  سانت فنسنت وجزر غرينادين،  سانت كيتس ونيفس،  سانت لوس يا،  رواندا،  الرويس، 

س نغافورة،  سرياليون،  سيش يل،  رصبيا،  الس نغال،  ايعودية، اململكة الايعربية الس سان تويم وبرينسييب،  
س بانيا،  جنوب أأفريقيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،   سويرسا،  السويد،  سوازيلند،  السودان،  رسي لناك،  اإ
توغو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  اتيلند،  طاجيكس تان،  اجلهورية الايعربية السورية،  
اململكة  الإمارات الايعربية املتحدة،  أأوكرانيا،  أأوغندا،  تركامنس تان،  تركيا،  تونس،  وتوابغو،  ترينيداد 

زامبيا،  فييت انم،  أأوزبكس تان،  الولايت املتحدة الأمريكية،  مجهورية تزنانيا املتحدة،  املتحدة، 
 (.151) زمبابوي 

بلجياك،  بيالروس،  البحرين،  أأذربيجان،  المنسا،  اليا، أأسرت  أأرمينيا،  أألبانيا، : مجايعية احتاد بودابست (15)
كرواتيا،  كوس تارياك،  ، كولومبياالصني،  ش ييل،  كندا،  بلغاراي،  بروين دار السالم،  البوس نة والهرسك،  
اجلهورية ادلومينيكية،  ادلامنرك،  مجهورية كوراي الشايعبية ادلميقراطية،  اجلهورية التش يكية،  كواب،  
س تونيا،  السلفادور،   هنغاراي،  هندوراس،  غواتاميل،  اليوانن،  أأملانيا،  جورجيا،  فرنسا،  فنلندا،  اإ
يسلندا  يرلندا الهند،  ، اإ رسائيل،  ، اإ يطاليا،  اإ لتفيا،  قريغزيس تان،  اكزاخس تان،  الأردن،  الياابن،  اإ
نياكراغوا،  هولندا،  املغرب،  بل الأسود، اجل  موانكو،  املكس يك،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنش تاين،  
رومانيا،  مجهورية مودلوفا،  مجهورية كوراي،  قطر،  الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  بريو،  بامن،  عامن،  الرنوجي،  
س بانيا،  جنوب أأفريقيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  س نغافورة،  رصبيا،  الاحتاد الرويس،   سويرسا،  السويد،  اإ
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اململكة  أأوكرانيا،  تركيا،  تونس،  ترينيداد وتوابغو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  اجيكس تان، ط 
 (.80) أأوزبكس تان الولايت املتحدة الأمريكية،  املتحدة، 

جاماياك،  يا، غين  فرنسا،  كواب،  كرواتيا،  بلغاراي،  البوس نة والهرسك،  المنسا،  أأرمينيا، : مجايعية احتاد فيينا (16)
مجهورية كوراي،  بولندا،  هولندا،  اجلبل الأسود،  املكس يك،  مالزياي،  لكسمربغ،  قريغزيس تان،  الأردن،  
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  السويد،  سلوفينيا،  رصبيا،  سانت لوس يا،  رومانيا،  مجهورية مودلوفا،  

 (.32) أأوروغواي اململكة املتحدة،  أأوكرانيا،  تركامنس تان،  تركيا،  تونس،  ترينيداد وتوابغو،  سابقًا، 

المنسا،  أأسرتاليا،  أأرمينيا،  الأرجنتني،  اجلزائر،  أألبانيا، : مجايعية مايعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف (17)
و، صبوركينا فا بلغاراي،  بوتسواان،  البوس نة والهرسك،  بنن،  بلجياك،  بيالروس،  البحرين،  أأذربيجان،  

ادلامنرك،  اجلهورية التش يكية،  قربص،  كرواتيا،  كوس تارياك،  كولومبيا،  الصني،  ش ييل،  كندا،  بوروندي، 
كوادور،  اجلهورية ادلومينيكية،   س تونيا، الاحتاد الأورويب،  السلفادور،  اإ غابون،  فرنسا،  فنلندا،  اإ
ندونيس يا،  هنغاراي،  هندوراس،  ينيا، غ  غواتاميل،  اليوانن،  أأملانيا،  غاان،  جورجيا،   يرلندا اإ يطاليا،  ، اإ اإ
لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنش تاين،  لتفيا،  قريغزيس تان،  اكزاخس تان،  الأردن،  الياابن،  جاماياك،  
نياكراغوا،  هولندا،  املغرب،  اجلبل الأسود،  منغوليا،  املكس يك،  مالطة،  مايل،  مالزياي،  مدغشقر،  
مجهورية مودلوفا،  مجهورية كوراي،  قطر،  الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  بريو،  ابراغواي،  بامن،  امن، ع 
س بانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  س نغافورة،  رصبيا،  الس نغال،  سانت لوس يا،  الاحتاد الرويس،  رومانيا،   اإ
ترينيداد وتوابغو،  توغو،  فية سابقًا، مجهورية مقدونيا اليوغوسال طاجيكس تان،  سويرسا،  السويد،  
الولايت املتحدة الأمريكية،  اململكة املتحدة،  الإمارات الايعربية املتحدة،  أأوكرانيا،  تركيا،  
 (.94) أأوروغواي 

أأسرتاليا،  أأرمينيا،  الأرجنتني،  اجلزائر،  أألبانيا، : مجايعية مايعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت (18)
بوركينا  بلغاراي،  بوتسواان،  البوس نة والهرسك،  بنن،  بلجياك،  بيالروس،  البحرين،  أأذربيجان،  لمنسا، ا 

ادلامنرك،  اجلهورية التش يكية،  قربص،  كرواتيا،  كوس تارياك،  كولومبيا،   ،الصني ش ييل،  كندا،  و، صفا
كوادور،  اجلهورية ادلومينيكية،   س تونيا، السلفادور،  اإ غابون،  فرنسا،  فنلندا،  الاحتاد الأورويب،  اإ
ندونيس يا،  هنغاراي،  هندوراس،  غينيا،  غواتاميل،  اليوانن،  غاان،  أأملانيا،  جورجيا،   يرلندا اإ يطاليا،  ، اإ اإ
لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنش تاين،  لتفيا،  قريغزيس تان،  اكزاخس تان،  الأردن،  الياابن،  جاماياك،  
نياكراغوا،  هولندا،  املغرب،  اجلبل الأسود،  منغوليا،  املكس يك،  مالطة،  مايل،  مالزياي،  ، مدغشقر 
مجهورية مودلوفا،  مجهورية كوراي،  قطر،  الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  بريو،  ابراغواي،  بامن،  عامن،  
رصبيا،  الس نغال،  دين، سانت فنسنت وجزر غرينا سانت لوس يا،  الاحتاد الرويس،  رومانيا،  
س بانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  س نغافورة،   مجهورية مقدونيا  طاجيكس تان،  سويرسا،  السويد،  اإ

اململكة  الإمارات الايعربية املتحدة،  أأوكرانيا،  تركيا،  ترينيداد وتوابغو،  توغو،  اليوغوسالفية سابقًا، 
 (.94) روغوايأأو  الولايت املتحدة الأمريكية،  املتحدة، 

أأكتوبر  21بيالروس )اعتبارا من البحرين،  أأسرتاليا،  أأرمينيا،  أألبانيا، : مجايعية مايعاهدة قانون الرباءات (19)
س تونيا،  ادلامنرك،  كرواتيا،  البوس نة والهرسك،   (2016 يرلندا هنغاراي،  فرنسا،  فنلندا،  اإ الياابن،  ، اإ

عامن،  نيجرياي،  هولندا،  اجلبل الأسود،  ليتوانيا،  تنش تاين، ليخ  لتفيا،  قريغزيس تان،  اكزاخس تان، 
سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رصبيا،  اململكة الايعربية السايعودية،  الاحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية مودلوفا،  
س بانيا،   الولايت  ، اململكة املتحدة أأوكرانيا،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  سويرسا،  السويد،  اإ

 (.38) أأوزبكس تان املتحدة الأمريكية، 
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بيالروس،  أأسرتاليا،  أأرمينيا، ، (OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ): مجايعية مايعاهدة س نغافورة (20)
 ،هورية كوراي الشايعبية ادلميقراطيةمج  كرواتيا، بلغاراي،  ، بنن البنيلوكس للملكية الفكرية، منظمة  ،بلجياك 
س تونيا،  ادلامنرك،   يسلندا أأملانيا،  فرنسا،  اإ يرلندا، الايعراق،  ، اإ يطاليا،  اإ اكزاخس تان،  الياابن،  اإ
بولندا،  نيوزيلندا،  هولندا،  منغوليا،  ، مايل لكسمربغ،   ليتوانيا، ليختنش تاين،  لتفيا،  قريغزيس تان،  
س بانيا،  سلوفاكيا،  س نغافورة،  رصبيا،  لرويس، الاحتاد ا رومانيا،  مودلوفا، كوراي، مجهورية مجهورية   اإ
اململكة املتحدة،  أأوكرانيا،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  طاجيكس تان،  سويرسا،  السويد،  
 (.45) الولايت املتحدة الأمريكية 

كوراي الشايعبية مجهورية ، ش ييل كندا، ، الربازيل، أأسرتاليا، الأرجنتنيمجايعية مايعاهدة مراكش:  (21)
كوادور، ادلميقراطية رسائيل، الهند، غواتاميل ،السلفادور ، اإ ابراغواي، ، منغوليا، املكس يك، مايل، اإ

تونس  ،س نغافورة (،2016ديسمرب  5 سانت فنسنت وغرينادين )اعتبارا من ، مجهورية كوراي،بريو 
 (.22) يأأوروغوا، الإمارات الايعربية املتحدة(، 2016ديسمرب  8)اعتبارا من 

 :املراقبون

ن مل تكن عضوا يف أأي من  .3 لهياأأو الهيئات اجلايعيات ميكن لأي دوةل عضو يف مؤمتر الويبو، واإ  1يف البنود  املشار اإ
ىل  3 منو  وميكن لأي دوةل عضو يف  املذكورة.والهيئات ، أأن تكون ممثةل من قبل مراقبني يف اجلايعيات أأعاله 1يف الفقرة  21اإ

ن مل تكن عضوا يف أأي من  املشار أأو الهيئات اجلايعيات الأمم املتحدة أأو يف أأي من واكلهتا املتخصصة )خالف الويبو(، واإ
لهيا يف الفقرة   .2املذكورةوالهيئات ، أأن تكون ممثةل من قبل مراقبني يف اجلايعيات أأعاله 1اإ

ىل املراقبني الآخرين التا .4  يل ذكرمه ليكونوا ممثلني:ووهجت دعوة اإ

الايعرشيناحلادية و  أأو الهيئاتمجيع اجلايعيات يف 
2

لهيا يف الفقرة    أأعاله: 1املشار اإ

 فلسطني "1"

(، الواكةل ادلولية للطاقة FAO(، منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة )UN) الأمم املتحدة "2"
نشاء والتايعمري )IAEA) اذلرية (، ICAO) (، منظمة الطريان املدين ادلوليةIBRD(، البنك ادلويل لالإ

(، الصندوق ادلويل للتمنية الزراعية IFC(، املؤسسة املالية ادلولية )IDAاملؤسسة الإمنائية ادلولية )
(IFAD( منظمة الايعمل ادلولية ،)ILO( املنظمة البحرية ادلولية ،)IMO صندوق النقد ادلويل ،)
(IMF( الاحتاد ادلويل لالتصالت ،)ITU ،)(، منظمة الأمم املتحدة للرتبية والايعمل والثقافة )اليونسكو

(، منظمة الصحة الايعاملية UPU) منظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية )اليونيدو(، الاحتاد الربيدي الايعاملي
(WHOا ،) ملنظمة الايعاملية للأرصاد اجلوية(WMO) (17)؛ 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية (OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ) "3" ، املنظمة الإ
(ARIPO( ذاعات ادلول الايعربية (، BOIP(، منظمة البنيلوكس للملكية الفكرية )ASBU(، احتاد اإ

(، الاحتاد ادلويل EPO(، املنظمة الأوروبية للرباءات )EAPOاملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات )
(، اجمللس املشرتك بني ادلول محلاية امللكية الصناعية UPOVمحلاية الأصناف النباتية اجلديدة )

(ICPIP مايعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات ،)(NPI) مكتب براءات الاخرتاع جمللس التايعاون دلول ،
 ؛(GCC Patent Office( )10) اخلليج الايعربية

                                                
2

 ابس تثناء جلنة التنس يق، حيث يقترص املراقبون عىل ادلول اليت يه أأعضاء يف مؤمتر الويبو وليست أأعضاء يف تكل اللجنة. 
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والاكرييب واحمليط  مجموعة دول أأفريقيا، (ARCTاملركز الإقلميي الأفريقي للتكنولوجيا ) "4"
(، املنظمة الايعربية للرتبية والثقافة والايعلوم AU(، الاحتاد الأفريقي )ACP Group) الهادئ

(ALECSOاملنظمة الايعربية للتمنية الصناعية والتايعدين ،) (AIDMO اللجنة الاستشارية القانونية ،)
آس يوية آس يا )AALCC) الأفريقية ال حتاد (، الاASEAN(، رابطة أأمم جنوب رشيق أ

ش بكة البنية التحتية (، SIECA(، أأمانة التاكمل الاقتصادي لأمرياك الوسطى )CARICOM) الاكرييب
صندوق (، CLARIN ERICومصادر اللغات املتداوةل، ابعتبارها احتادا أأوروبيا للبنية التحتية للبحث )

من أأجل التايعلمي (، الكومنولث CIS(، أأرسة ادلول املس تقةل )CFTCالكومنولث للتايعاون التقين )
(COLأأمانة الكومنولث، الاحتاد الاقتصادي والنقدي لوسط أأفريقيا ،) (CEMAC أأرسة البدلان ،)

(، CALAI(، مؤمتر سلطات أأمرياك الالتينية بشأأن املايعلوماتية )CPLPالناطقة ابلربتغالية )
د الأورويب (، املرصCEPGL) (، الاحتاد الاقتصادي لبدلان البحريات الكربىCE) أأورواب جملس

جنة ل ال  (،EFTA) الرابطة الأوروبية للتجارة احلرة (EC، املفوضية الأوروبية )للمواد السمايعية البرصية
آس يوية احتاد (، EPLO) املنظمة الأوروبية للقانون الايعام ،(EEC) الاقتصادية للمنطقة الأوروبية ال

نديز، مؤمتر لهاي بشأأن القانون دول الأ (، الأمانة الايعامة جلاعة FASRCجمالس البحث الايعلمي الايعربية )
، املايعهد ادلويل لتوحيد (INTERPOL) ملنظمة ادلولية للرشطة اجلنائيةا، (HCCH) ادلويل اخلاص

(، املكتب ادلويل للكروم IOOC(، اجمللس ادلويل لزيت الزيتون )UNIDROITالقانون اخلاص )
(، املنظمة ادلولية لطاقة ISESCO) الثقافةو (، املنظمة الإسالمية للرتبية والايعلوم IWOوالنبيذ )

، النظام (ITER Organization) الاندماج املايعنية ابملفاعل التجرييب احلراري النووي ادلويل
(، جامايعة ادلول الايعربية LAIA) (، مجايعية أأمرياك الالتينية للتاكملSELAالاقتصادي لأمرياك الالتينية )

(LAS الش بكة الإعالمية التقنية لأمر ،)ياك الالتينية (RITLA قلمي (، املركز الإقلميي لتطوير الكتب يف اإ
املنظمة ادلولية  ،(SEGIB) الأمانة الايعامة الأيبريية الأمريكية(، CERLALC) أأمرياك الالتينية والاكرييب

منظمة (، OECS)منظمة دول رشيق الاكرييب  (،OAS(، منظمة ادلول الأمريكية )OIF) للفرنكوفونية
(، الاحتاد الاقتصادي SADC، مركز اجلنوب، رابطة أأفريقيا اجلنوبية للتمنية )OIC)) ساليمالتايعاون الإ 

 (؛47) (WTO) منظمة التجارة الايعاملية (،WAEMU) والنقدي لغرب أأفريقيا

مجيع املنظامت غري احلكومية املايعمتدة بصفة مراقب دلى الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو.  "5"
  بتكل املنظامت يف املرفق.وترد قامئة 
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 الواثئق

ىل احلادية و تنقسم الواثئق التحضريية املايُعدة دلورات الهيئات  .5 مجموعة من تكل  21مجموعة: ختص  22الايعرشين اإ
والايعرشون عىل واثئق هتمل أأكرث من هيئة واحدة من الهيئات الثانية الايعرشين وحتتوي اجملموعة احلادية و اجملموعات الهيئات 

الايعرشين احلادية و ". وتشري الرموز املُس تخدمة يف اجملموعات A/56الايعرشين. وحتمل هذه اجملموعة الأخرية الرمز "احلادية و 
ىل عدد ادلورة. ويه اكلتايل: ىل امس الهيئة، وتشري الأرقام اإ  الأخرى اإ

"WO/GA/48" لأغراض اجلايعية الايعامة للويبو 
"WO/CF/37" لأغراض مؤمتر الويبو 
"WO/CC/73" لأغراض جلنة الويبو للتنس يق 
"P/A/51" لأغراض مجايعية احتاد ابريس 
"P/EC/56" لأغراض اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس 
"B/A/45" لأغراض مجايعية احتاد برن 
"B/EC/62" لأغراض اللجنة التنفيذية لحتاد برن 
"MM/A/50" )لأغراض مجايعية احتاد مدريد )الايعالمات 
"H/A/36"  مجايعية احتاد لهايلأغراض 
"N/A/36" لأغراض مجايعية احتاد نيس 
"LI/A/33" لأغراض مجايعية احتاد لش بونة 
"LO/A/36" لأغراض مجايعية احتاد لواكرنو 
"IPC/A/37" لأغراض مجايعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات 
"PCT/A/48" لأغراض مجايعية )احتاد( مايعاهدة التايعاون بشأأن الرباءات 
"BP/A/33" لأغراض مجايعية احتاد بودابست 
"VA/A/29" لأغراض مجايعية احتاد فيينا 
"WCT/A/16"  مجايعية مايعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفلأغراض 
"WPPT/A/16"  مجايعية مايعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويتلأغراض 
"PLT/A/15"  مجايعية مايعاهدة قانون الرباءاتلأغراض 
"STLT/A/9"  مايعاهدة س نغافورة بشأأن قانون الايعالمات مجايعيةلأغراض 
"MVT/A/1"  ىل املصنفات املنشورة لفائدة لأغراض مجايعية مايعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  الأشخاص املكفوفني أأو مايعايق البرص أأو ذوي اإ

 النظام ادلاخيل

جراءات  .6 والاحتادات اليت تديرها الويبو  ادلول الأعضاء يف الويبومجايعيات وسائر هيئات تتأألف القواعد اليت تنظم اإ
نشاء الويبو والاحتادات،  (، وابلنس بة ملايعظم Rev.3 399 " )املنشورالنظام ادلاخيل الايعام للويبو"ومن أأحاكم مايعاهدات اإ

(. AB/XXIV/INF/2 " )الوثيقةالنظام ادلاخيل اخلاصالهيئات، تتأألف من مجموعة منفصةل من القواعد يطلق علهيا "
 وتتاح املايعاهدات واملنشور والوثيقة املذكورة بناء عىل الطلب.

 ]ييل ذكل املرفق[


