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����ت ����� 

  أالمانةمن مذكرة 

Lحتادات العرشين التالية لGول أالعضاء يف الويبو و سائر الهيئات الرئاسـيةعيات و امجل تتناول هذه الوثيقة دورات  .1
 :2018ٔاكتوبر  2ٕاىل سبمترب  24يف الفرتة من ٔاو اسـتثنائية  عادية، واليت ستنعقد يف دورات الويبو التالية اليت تديرها

  )L 27سـتثنائية، (امخلسونة امجلعية العامة للويبو، اUور  )1(
  )L 16سـتثنائيةوالثالثون ( التاسعةومؤمتر الويبو، اUورة   )2(
  )49والسـبعون (العادية  اخلامسةوجلنة الويبو للتنسـيق، اUورة   )3(
  )L30سـتثنائية وامخلسون ( الثالثةومجعية احتاد �ريس، اUورة   )4(
  )54وامخلسون (العادية  الثامنةواللجنة التنفيذية الحتاد �ريس، اUورة   )5(
  )L24سـتثنائية وأالربعون ( السابعةة ومجعية احتاد برن، اUور  )6(
  )49والسـتون (العادية  الرابعةواللجنة التنفيذية الحتاد برن، اUورة   )7(
  )L30سـتثنائية وامخلسون ( الثانيةومجعية احتاد مدريد، اUورة   )8(
  )L17سـتثنائية والثالثون ( الثامنةومجعية احتاد الهاي، اUورة   )9(
  )L15سـتثنائية والثالثون ( الثامنةومجعية احتاد نيس، اUورة   )10(
  )L13سـتثنائية والثالثون ( اخلامسةومجعية احتاد لشـبونة، اUورة   )11(
  )L16سـتثنائية والثالثون ( الثامنةومجعية احتاد لواكرنو، اUورة   )12(
  )L18سـتثنائية والثالثون ( التاسعةومجعية احتاد التصنيف اUويل للرباءات، اUورة   )13(
  )L29سـتثنائية ( امخلسون اUورةومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات،   )14(
  )L16سـتثنائية والثالثون ( اخلامسةومجعية احتاد بودابست، اUورة   )15(
  )L14سـتثنائية ( الثالثوناحلادية و ومجعية احتاد فيينا، اUورة   )16(
  )L10سـتثنائية عرشة ( الثامنةمجعية معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف، اUورة و   )17(
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  )L10سـتثنائية عرشة ( الثامنةمجعية معاهدة الويبو بشأن أالداء والتسجيل الصويت، اUورة و   )18(
  )L10سـتثنائية عرشة ( السابعةمجعية معاهدة قانون الرباءات، اUورة و   )19(
  )L6سـتثنائية ( احلادية عرشةسـنغافورة بشأن قانون العالمات، اUورة مجعية معاهدة و   )20(
لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة أالشخاص  [معاهدة مراكش معاهدة مراكشومجعية   )21(

  )3(العادية  الثالثة، اUورة املكفوفني ٔاو معايق البرص ٔاو ذوي ٕاعاقات ٔاخرى يف قراءة املطبوعات
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  أالعضاء

  Gول أالعضاء يه كام ييل:وسائر الهيئات الرئاسـية العرشين لعيات امجل معنية من وهيئة رئاسـية ؤاعضاء لك مجعية  .2

 ٔارمينيا،  أالرجنتني،  ٔانتيغوا وبربودا،  ٔانغوال،  ٔاندورا،  اجلزائر،  ٔالبانيا، ٔافغانسـتان، :امجلعية العامة للويبو  )1(
 بلزي،  بلجياك،  بيالروس،  بر�دوس،  بنغالديش،  البحرين،  الهباما،جزر   ٔاذربيجان،  المنسا،  ٔاسرتاليا، 
بروين دار   الربازيل،  بوتسوا�،  البوسـنة والهرسك،  املتعددة القوميات)، -بوليفيا (دو�   بو�ن،  بنن، 

هورية ٔافريقيا مج   كندا،  الاكمريون،  مكبود£،  اكبو فريدي،  بوروندي،  بوركينا فاسو،  بلغار£،  السالم،
 كوت ديفوار،  كوسـتارياك،جزر كوك،   الكونغو،  جزر القمر،  كولومبيا،  الصني،  شـييل،  تشاد،  الوسطى،

مجهورية الكونغو   مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطية،  امجلهورية التشـيكية،  قربص،  كو�،  كرواتيا، 
غينيا   السلفادور،  مرص،  ٕاكوادور،  هورية اUومينيكية،امجل   دومينياك،  جيبويت،  اUامنرك،  اUميقراطية،
 غرينادا،  اليو�ن،  غا�،  ٔاملانيا،  جورجيا،  غامبيا،  غابون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  ٕاسـتونيا،  Lسـتوائية،

 ،ٕايسلندا  هنغار£،  هندوراس،  الكريس الرسويل،  هاييت،  غيا�،  بيساو، -غينيا   غينيا،  غوات¯ال، 
 اليا�ن،  جاماياك،  ٕايطاليا،  ٕارسائيل،  ،ٕايرلندا  العراق،  إالسالمية)، -ٕايران (مجهورية   ٕاندونيسـيا،  الهند، 
 التفيا،  مجهورية الو اUميقراطية الشعبية،  قريغزيسـتان،  الكويت،  كرييبايت، كينيا،  اكزاخسـتان،  أالردن، 
 مايل،  مالزي£،  مالوي،  مدغشقر،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنشـتاين،  ليبيا،  ليرب£،  ليسوتو،  لبنان، 
 موزامبيق،  املغرب،  اجلبل أالسود،  منغوليا،  مو�كو،  املكسـيك،  موريشـيوس،  موريتانيا،  مالطة، 
�بوا   ب¹،  �كسـتان،  عامن،  الرنوجي،  نيجري£،  النيجر،  نياكراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال،  �ميبيا، 

 مجهورية موUوفا،  مجهورية كور£،  قطر،  الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  بريو،  �راغواي،  غينيا اجلديدة،
سانت فنسنت وجزر   سانت لوسـيا،  سانت كيتس ونيفس،  رواندا،  Lحتاد الرويس،  رومانيا، 

 رصبيا،  السـنغال،  اململكة العربية السعودية،  نسييب،سان تويم وبري   سان مارينو،  ساموا،  غرينادين،
 السودان،  رسي الناك،  ٕاسـبانيا،  جنوب ٔافريقيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سـنغافورة،  سرياليون،  سيشـيل، 
مجهورية   �يلند،  طاجيكسـتان،  امجلهورية العربية السورية،  سويرسا،  السويد،  سوازيلند،  سورينام، 

 ،توفالو تركامنسـتان،  تركيا،  تونس،  ترينيداد وتو�غو،  تونغا،  توغو،  اليوغوسالفية سابقاً،مقدونيا 
الوال£ت املتحدة   مجهورية تزنانيا املتحدة،  اململكة املتحدة،  إالمارات العربية املتحدة،  ٔاوكرانيا،  ٔاوغندا، 

 المين،  فييت �م،  ،البوليفارية) - هوريةمج ( فزنويال   فانواتو،  ٔاوزبكسـتان،  أوروغواي،  أالمريكية،
  .)184( زمبابوي  زامبيا، 

ٕاثيوبيا،  ٕاريرت£،  �ٕالضافة ٕاىل اUول أالعضاء يف امجلعية العامة للويبو الواردة قامئهتا ٔاعاله:  :1مؤمتر الويبو  )2(
  G191=  7+  184(ليشـيت -، تميورالصومال  ميامنار،  جزر مارشال، يف، م.(  

بلجياك،  بنغالديش،  المنسا، ٔاسرتاليا،  ٔارمينيا، ، أالرجنتني ٔانغوال،  اجلزائر،  : جلنة الويبو للتنسـيق  )3(
كوت  كوسـتارياك،  الكونغو،  كولومبيا،  الصني،   تشاد، شـييل، ،كندا الاكمريون،  ، وصبوركينا فا  الربازيل، 

، ٕاكوادور هورية اUومينيكية، امجل  جيبويت، اUامنرك،  ،  الشعبيةاUميقراطية مجهورية كور£   كو�،ديفوار، 
أملانيا، جورجيا،  ، غابون فرنسا،  فنلندا،  خاص)، ٕاثيوبيا ( ، ٕايريرت£ (خاص) السلفادور، مرص، 

ٕايرلندا،  العراق، ٕالسالمية)، ا - ٕايران (مجهورية  ٕاندونيسـيا،  الهند،  ، ٕايسلندا هنغار£،  غوات¯ال،  
املغرب،  املكسـيك، مالزي£،  لكسمربغ،  ، ليتوانيا، قريغزيسـتانالكويت، اكزاخسـتان،  اليا�ن،  ،ٕايطاليا 

مجهورية  الربتغال،  بولندا،   �راغواي، ب¹، ، ُعامن الرنوجي،  نيجري£،  نيوزيلندا،  هولندا،   موزامبيق،
ٕاسـبانيا،  جنوب ٔافريقيا،  ، سـنغافورة السـنغال،  Lحتاد الرويس،   رومانيا،  مجهورية موUوفا،كور£، 

                                                
 يشّلك ٔاعضاء مؤمتر الويبو "ٔاعضاء الويبو". 1
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إالمارات العربية ٔاوغندا،  تركيا،  ، �يلند، توغو ، سويرسا (حبمك املنصب) السويد،  رسي الناك،  
البوليفارية)،  -زنويال (مجهورية ٔاوروغواي، ف، الوال£ت املتحدة أالمريكية  اململكة املتحدة، املتحدة، 

  ).83(، �م فييت 

ٔارمينيا،  أالرجنتني،  ٔانتيغوا وبربودا،  ٔانغوال،  ٔاندورا،  اجلزائر،  ٔالبانيا،  ،ٔافغانسـتان :حتاد �ريسمجعية ا  )4(
بلزي،  بلجياك،  بيالروس،  بر�دوس،  بنغالديش،  البحرين،  جزر الهباما،  ٔاذربيجان،  المنسا،  ٔاسرتاليا،  
بروين دار  الربازيل،  بوتسوا�،  البوسـنة والهرسك،  املتعددة القوميات)،  -بوليفيا (دو�  بو�ن،  بنن،  

مجهورية ٔافريقيا الوسطى،  كندا،  الاكمريون،  مكبود£،  بوروندي،  بوركينا فاسو،  بلغار£،  السالم، 
كو�،  كرواتيا،  كوت ديفوار،  كوسـتارياك،  الكونغو،  جزر القمر،  كولومبيا،  الصني،  شـييل،  تشاد،  
مجهورية الكونغو اUميقراطية،  مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطية،  هورية التشـيكية، امجل  قربص،  
فرنسا،  فنلندا،  ٕاسـتونيا،  غينيا Lسـتوائية،  السلفادور،  مرص،  ٕاكوادور،  دومينياك،  جيبويت،  اUامنرك،  
غيا�،  بيساو،  -غينيا  غينيا،  ¯ال، غوات غرينادا،  اليو�ن،  غا�،  ٔاملانيا،  جورجيا،  غامبيا،  غابون،  
 - ٕايران (مجهورية  ٕاندونيسـيا،  الهند،  ، ٕايسلندا هنغار£،  هندوراس،  الكريس الرسويل،  هاييت،  

كينيا،  اكزاخسـتان،  أالردن،  اليا�ن،  جاماياك،  ٕايطاليا،  ٕارسائيل،  ، ٕايرلندا العراق،  إالسالمية)، 
ليبيا،  ليرب£،  ليسوتو،  لبنان،  التفيا،  هورية الو اUميقراطية الشعبية، مج  قريغزيسـتان،  ،الكويت 
موريشـيوس،  موريتانيا،  مالطة،  مايل،  مالزي£،  مالوي،  مدغشقر،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنشـتاين،  
نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال،  �ميبيا،  موزامبيق،  املغرب،  اجلبل أالسود،  منغوليا،  مو�كو،  املكسـيك،  
الفلبني،  بريو،  �راغواي،  �بوا غينيا اجلديدة،  ب¹،  �كسـتان،  عامن،  الرنوجي،  النيجر،  نياكراغوا،  
سانت  رواندا،  Lحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية موUوفا،  مجهورية كور£،  قطر،  الربتغال،  بولندا،  

سان تويم  سان مارينو،  ساموا،  ت فنسنت وجزر غرينادين، سان سانت لوسـيا،  كيتس ونيفس، 
سلوفاكيا،  سـنغافورة،  سرياليون،  سيشـيل،  رصبيا،  السـنغال،  اململكة العربية السعودية،  وبرينسييب، 

سويرسا،  السويد،  سوازيلند،  سورينام،  السودان،  رسي الناك،  ٕاسـبانيا،  جنوب ٔافريقيا،  سلوفينيا،  
تونغا،  توغو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  �يلند،  طاجيكسـتان،  ية العربية السورية، امجلهور 
اململكة  إالمارات العربية املتحدة،  ٔاوكرانيا،  ٔاوغندا،  تركامنسـتان،  تركيا،  تونس،  ترينيداد وتو�غو،  

ٔاوزبكسـتان، فزنويال  ٔاوروغواي،  كية، الوال£ت املتحدة أالمري  مجهورية تزنانيا املتحدة،  املتحدة، 
  ).175( زمبابوي زامبيا،  المين،  فييت �م،  )، البوليفارية -مجهورية (

  :اللجنة التنفيذية الحتاد �ريس  )5(
، كوسـتارياك الصني، ٔارمينيا، ٔاسرتاليا، المنسا، بلجياك، الربازيل، كندا، تشاد، شـييل،ٔانغوال، اجلزائر، 
العراق، إالسالمية)،  -، ٕايران (مجهورية مرص، السلفادور، فرنسا، جورجيا، ٔاملانياجيبويت،  اUامنرك،

الربتغال، بولندا،  الرنوجي،نيوزيلندا،  الكويت، ليتوانيا، لكسمربغ، مالزي£، هولندا،اكزاخسـتان، 
 ملكةاملأوغندا، �يلند، توغو، تركيا، ، (حبمك املنصب) سويرسا السـنغال، ٕاسـبانيا، جنوب ٕافريقيا،

  ).42(البوليفارية)  –أوروغواي، فزنويال (مجهورية املتحدة، 

ٔانتيغوا وبربودا،  ٔاندورا،  اجلزائر،  ٔالبانيا، )، 2018يونيو  2ٔافغانسـتان، (اعتبارًا من : مجعية احتاد برن  )6(
بر�دوس،  بنغالديش،  البحرين،  جزر الهباما،  ٔاذربيجان،  المنسا،  ٔاسرتاليا،  ٔارمينيا،  أالرجنتني،  
البوسـنة والهرسك،  املتعددة القوميات)،  -  بوليفيا (دو� بو�ن،  بنن،  بلزي،  بلجياك،  بيالروس،  
 اكب كندا،  الاكمريون،  ، بورونديبوركينا فاسو،  بلغار£،  بروين دار السالم،  الربازيل،  بوتسوا�،  

جزر كوك، الكونغو،  جزر القمر،  كولومبيا،  ، الصني شـييل،  تشاد،  مجهورية ٔافريقيا الوسطى،  فريدي، 
مجهورية كور£ الشعبية  امجلهورية التشـيكية،  قربص،  كو�،  كرواتيا،  كوت ديفوار،  كوسـتارياك،  
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امجلهورية اUومينيكية،  دومينياك،  جيبويت،  اUامنرك،  مجهورية الكونغو اUميقراطية،  اUميقراطية، 
غامبيا،  غابون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  ٕاسـتونيا،  غينيا Lسـتوائية،  فادور، السل مرص،  ٕاكوادور،  
الكريس  هاييت،  غيا�،  بيساو،  -غينيا  غينيا،  غوات¯ال،  غرينادا،  اليو�ن،  غا�،  ٔاملانيا،  جورجيا،  

جاماياك،  ٕايطاليا،  ائيل، ٕارس  ، ٕايرلندا ٕاندونيسـيا،  الهند،  ، ٕايسلندا هنغار£،  هندوراس،  الرسويل، 
مجهورية الو اUميقراطية  قريغزيسـتان،  الكويت،  كرييبايت، كينيا،  اكزاخسـتان،  أالردن،  اليا�ن،  

مايل،  مالزي£،  مالوي،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنشـتاين،  ليبيا،  ليرب£،  ليسوتو،  التفيا،  الشعبية، 
اجلبل  منغوليا،  مو�كو،  املكسـيك، وال£ت ميكرونزي£ املوحدة،  موريشـيوس،  موريتانيا،  مالطة،  

الرنوجي،   نيوي، نيجري£، النيجر،  نياكراغوا،  هولندا،  نيبال،  �ميبيا،  موزامبيق،  املغرب،  أالسود، 
مجهورية  £، مجهورية كور قطر،  الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  بريو،  �راغواي،  ب¹،  �كسـتان،  امن، عُ  

سانت فنسنت  سانت لوسـيا،  سانت كيتس ونيفس،  رواندا،  Lحتاد الرويس،  رومانيا،  موUوفا، 
رصبيا،  السـنغال،  اململكة العربية السعودية،  ساو تويم وبرينسييب، ساموا،  وجزر غرينادين، 

سوازيلند،  سورينام،  السودان،  ، رسي الناك ٕاسـبانيا،  جنوب ٔافريقيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سـنغافورة،  
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  �يلند،  طاجيكسـتان،  امجلهورية العربية السورية،  سويرسا،  السويد،  

إالمارات العربية  ٔاوكرانيا،  ، ، توفالوتركامنسـتانتركيا،  تونس،  ترينيداد وتو�غو،  تونغا،  توغو،  سابقًا، 
ٔاوروغواي،  الوال£ت املتحدة أالمريكية،  مجهورية تزنانيا املتحدة،  ملتحدة، اململكة ا املتحدة، 

  .)173( زمبابوي زامبيا،  المين،  فييت �م،  البوليفارية)،  -  فانواتو، فزنويال (مجهورية ٔاوزبكسـتان،  

  :اللجنة التنفيذية الحتاد برن  )7(
كو�، مجهورية الكونغو، كوت ديفوار،  مبيا،بنغالديش، بوركينا فاصو، الاكمريون، كولو  ،أالرجنتني

غوات¯ال، هنغار£، ، غابون، ٕاكوادور، فنلنداامجلهورية اUومينيكية، كور£ اUميقراطية الشعبية، 
املغرب، موزامبيق، قريغزيسـتان، املكسـيك، ٕاندونيسـيا، ٕايرلندا، ٕايطاليا، اليا�ن، الهند، ٕايسلندا، 
 ، Lحتاد الرويس،مجهورية كور£، مجهورية موUوفا، رومانيااي، ، ب¹، �راغو ُعامننيجري£، 

الوال£ت املتحدة املتحدة،  إالمارات العربية، (حبمك املنصب) ، سويرساسـنغافورة، رسيالناك، السويد
  ).40( أالمريكية، فييت �م

ٔانتيغوا وبربودا،  اجلزائر،  ٔالبانيا،  )، OAPIاملنظمة أالفريقية للملكية الفكرية (: مجعية احتاد مدريد  )8(
البوسـنة والهرسك،  بو�ن،  بلجياك،  بيالروس،  البحرين،  أذربيجان،  المنسا،  ٔاسرتاليا،  ٔارمينيا،  
امجلهورية  قربص،  كو�،  كرواتيا،  كولومبيا،  الصني،  مكبود£،  بلغار£،   بروين دار السالم، بوتسوا�، 

فنلندا،  ٕاسـتونيا، Lحتاد أالورويب،  مرص،  اUامنرك،  بية اUميقراطية، مجهورية كور£ الشع  التشـيكية، 
 - ٕايران (مجهورية   ٕاندونيسـيا، الهند، ، ٕايسلندا هنغار£،  اليو�ن،  غا�،  ٔاملانيا،  جورجيا،   غامبيا، فرنسا، 

مجهورية الو ، غزيسـتانقري  كينيا،  اكزاخسـتان،  اليا�ن،  ٕايطاليا،  ٕارسائيل،  ، ٕايرلندا إالسالمية)، 
املكسـيك،  مدغشقر،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنشـتاين،  ليرب£،  ليسوتو،  التفيا،  ، اUميقراطية الشعبية

عامن،  الرنوجي،  نيوزيلندا،  هولندا،  �ميبيا،  موزامبيق،  املغرب،  اجلبل أالسود،  منغوليا،  مو�كو،  
سان  رواندا،  Lحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية موUوفا،  هورية كور£، مج  الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  

السودان،  ٕاسـبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سـنغافورة،  سرياليون،  رصبيا،  سان تويم وبرينسييب،  مارينو، 
رية مقدونيا مجهو  �يلند، طاجيكسـتان،  امجلهورية العربية السورية،  سويرسا،  السويد،  سوازيلند،  

الوال£ت املتحدة أالمريكية،  اململكة املتحدة،  ٔاوكرانيا،  تركامنسـتان،  تركيا،  تونس،  اليوغوسالفية سابقًا، 
 ).100(  زمبابوي زامبيا،  فييت �م،  ٔاوزبكسـتان،  
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بلجياك،  بيجان، ٔاذر  ٔارمينيا،  ٔالبانيا،  )، OAPIاملنظمة أالفريقية للملكية الفكرية (: مجعية احتاد الهاي  )9(
كرواتيا،  كوت ديفوار،   ،مكبود£ بلغار£، بروين دار السالم،  بوتسوا�،  البوسـنة والهرسك،  بنن،  بلزي،  
فرنسا،  فنلندا،  ٕاسـتونيا، Lحتاد أالورويب،  مرص،  اUامنرك،  مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطية،  
التفيا،  قريغزيسـتان،  اليا�ن،  ٕايطاليا،  ، ٕايسلندا هنغار£،  اليو�ن،  غا�،  ا، ٔاملاني جورجيا،  غابون،  
هولندا،  �ميبيا،  املغرب،  اجلبل أالسود،  منغوليا،  مو�كو،  مايل،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنشـتاين،  
رواندا،   حتاد الرويس،L رومانيا، مجهورية موUوفا،  مجهورية كور£،  بولندا،  عامن،  الرنوجي،  النيجر،  
امجلهورية  سويرسا،  سورينام،  ٕاسـبانيا،  سلوفينيا،  سـنغافورة،  رصبيا،  السـنغال،  تويم وبرينسييب،  وسا 

تركامنسـتان، تركيا،  تونس،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  طاجيكسـتان،  العربية السورية، 
  ).68( الوال£ت املتحدة أالمريكية )، 2018يونيو،  13ن اململكة املتحدة (اعتباراً مٔاوكرانيا،  

البحرين،  أذربيجان،  المنسا،  ٔاسرتاليا،  ٔارمينيا،  أالرجنتني،  اجلزائر،  ٔالبانيا، : مجعية احتاد نيس  )10(
امجلهورية  كو�،  كرواتيا،  الصني،  بلغار£،  البوسـنة والهرسك،  بنن،  بلجياك،  بيالروس،  بر�دوس،  

فرنسا،  فنلندا،  ٕاسـتونيا،  مرص،  دومينياك،  اUامنرك،  مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطية،  التشـيكية، 
اليا�ن،  جاماياك،  ٕايطاليا،  ٕارسائيل،  ، ٕايرلندا ، ٕايسلندا هنغار£،  غينيا،  اليو�ن،  ٔاملانيا،  جورجيا،  
مالزي£،  مالوي،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  نشـتاين، ليخت  التفيا،  قريغزيسـتان،  اكزاخسـتان،  أالردن،  
بولندا،  الرنوجي،  نيوزيلندا،  هولندا،  موزامبيق،  املغرب،  اجلبل أالسود،  منغوليا،  مو�كو،  املكسـيك،  
سانت  سانت كيتس ونيفس،  Lحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية موUوفا،  مجهورية كور£،  الربتغال،  

امجلهورية  سويرسا،  السويد،  سورينام،  ٕاسـبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سـنغافورة،  بيا، رص  لوسـيا، 
تركيا،  ترينيداد وتو�غو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  طاجيكسـتان،  العربية السورية، 

£ت املتحدة أالمريكية، الوال مجهورية تزنانيا املتحدة،  اململكة املتحدة،  ٔاوكرانيا،  تركامنسـتان،  
  ).82( ٔاوزبكسـتان ٔاوروغواي،  

كو�،  كوسـتارياك،  الكونغو،  بوركينا فاسو،  بلغار£،  البوسـنة والهرسك،  اجلزائر، : مجعية احتاد لشـبونة  )11(
ٕايران  هنغار£،  جورجيا،  غابون،  فرنسا،  مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطية،  امجلهورية التشـيكية،  

الربتغال،  بريو،  نياكراغوا،  اجلبل أالسود،  املكسـيك،  ٕايطاليا،  ٕارسائيل،  إالسالمية)،  -(مجهورية 
  ).27( تونس توغو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  سلوفاكيا،  رصبيا،  مجهورية موUوفا،  

البوسـنة والهرسك،  بلجياك،  بيالروس،  ن، ٔاذربيجا المنسا،  ٔارمينيا،  أالرجنتني، : مجعية احتاد لواكرنو  )12(
اUامنرك،  مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطية،  امجلهورية التشـيكية،  كو�،  كرواتيا،  الصني،  بلغار£،  
اليا�ن،  ٕايطاليا،  ، ٕايرلندا ، ٕايسلندا هنغار£،  غينيا،  اليو�ن،  ٔاملانيا،  فرنسا،  فنلندا،  ٕاسـتونيا،  
الرنوجي،  هولندا،  اجلبل أالسود،  منغوليا،  املكسـيك،  مالوي،  التفيا،  قريغزيسـتان،  ان، اكزاخسـت 
سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رصبيا،  Lحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية موUوفا،  مجهورية كور£،  بولندا،  
ترينيداد وتو�غو،  ة سابقًا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفي طاجيكسـتان،  سويرسا،  السويد،  ٕاسـبانيا،  
  ).54(  ٔاوزبكسـتان أوروغواي،  اململكة املتحدة،  أوكرانيا،  تركامنسـتان،  تركيا،  

أذربيجان،  المنسا،  ٔاسرتاليا،  ٔارمينيا،  أالرجنتني،  ٔالبانيا، : مجعية احتاد التصنيف اUويل للرباءات  )13(
امجلهورية  كو�،  كرواتيا،  الصني،  كندا،  بلغار£،  ل، الربازي البوسـنة والهرسك،  بلجياك،  بيالروس،  

ٔاملانيا،  فرنسا،  فنلندا،  ٕاسـتونيا،  مرص،  اUامنرك،  مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطية،  التشـيكية، 
 مالوي، لكسمربغ،  قريغزيسـتان،  اكزاخسـتان،  اليا�ن،  ٕايطاليا،  ٕارسائيل،  ، ٕايرلندا غينيا،  اليو�ن،  
مجهورية كور£،  الربتغال،  بولندا،  الرنوجي،  هولندا،  اجلبل أالسود،  منغوليا،  مو�كو،  املكسـيك،  
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السويد،  سورينام،  ٕاسـبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رصبيا،  Lحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية موUوفا،  
تركامنسـتان،  تركيا،  ترينيداد وتو�غو،  ابقًا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية س طاجيكسـتان،  سويرسا،  
  ).62( ٔاوزبكسـتان ٔاوروغواي،  الوال£ت املتحدة أالمريكية،  اململكة املتحدة،  ٔاوكرانيا،  

ٔاسرتاليا،  ٔارمينيا،  ٔانتيغوا وبربودا،  ٔانغوال،  اجلزائر،  ٔالبانيا، : مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات  )14(
بوتسوا�،  البوسـنة والهرسك،  بنن،  بلزي،  بلجياك،  بيالروس،  بر�دوس،  البحرين،  ٔاذربيجان،  المنسا،  
مجهورية ٔافريقيا  كندا،  الاكمريون،  مكبود£، و، صبوركينا فا بلغار£،  ر السالم، بروين دا الربازيل،  

كرواتيا،  كوت ديفوار،  كوسـتارياك،  الكونغو،  جزر القمر،  كولومبيا،  الصني،  شـييل،  تشاد،  الوسطى، 
دومينياك،  ، جيبويت اUامنرك، مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطية،  امجلهورية التشـيكية،  قربص،  كو�،  
فرنسا،  فنلندا،  ٕاسـتونيا،  غينيا Lسـتوائية،  السلفادور،  مرص،  ٕاكوادور،  امجلهورية اUومينيكية،  
هندوراس،  بيساو،  -غينيا  غينيا،  غوات¯ال،  غرينادا،  اليو�ن،  غا�،  ٔاملانيا،  ا، جورجي غامبيا،  غابون،  
ٕايطاليا،  ٕارسائيل،  ، ٕايرلندا إالسالمية)،  -ٕايران (مجهورية  ٕاندونيسـيا،  الهند،  ، ٕايسلندا هنغار£،  
التفيا،  و اUميقراطية الشعبية، مجهورية ال قريغزيسـتان،  الكويت، كينيا،  اكزاخسـتان،  ، أالردناليا�ن،  
مالطة،  مايل،  مالزي£،  مالوي،  مدغشقر،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنشـتاين،  ليبيا،  ليرب£،  ليسوتو،  
هولندا،  �ميبيا،  موزامبيق،  املغرب،  اجلبل أالسود،  منغوليا،  مو�كو،  املكسـيك،  موريتانيا،  
بولندا،  بريو،  الفلبني،  �بوا غينيا اجلديدة،  ب¹،  عامن،  الرنوجي،  نيجري£،  نيجر، ال  نياكراغوا،  نيوزيلندا،  
سانت لوسـيا،  رواندا،  Lحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية موUوفا،  مجهورية كور£،  قطر،  الربتغال،  
اململكة  وبرينسييب، سان تويم  سان مارينو،  سانت فنسنت وجزر غرينادين،  سانت كيتس ونيفس،  

جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سـنغافورة،  سرياليون،  سيشـيل،  رصبيا،  السـنغال،  العربية السعودية، 
امجلهورية العربية السورية،  سويرسا،  السويد،  سوازيلند،  السودان،  رسي الناك،  ٕاسـبانيا،  أفريقيا، 

تركيا،  تونس،  ترينيداد وتو�غو،  توغو،  سالفية سابقًا، مجهورية مقدونيا اليوغو  �يلند،  طاجيكسـتان،  
مجهورية تزنانيا املتحدة،  اململكة املتحدة،  إالمارات العربية املتحدة،  ٔاوكرانيا،  ٔاوغندا،  تركامنسـتان،  
  ).152(  زمبابوي زامبيا،  فييت �م،  ٔاوزبكسـتان،  الوال£ت املتحدة أالمريكية،  

بلجياك،  بيالروس،  البحرين،  ٔاذربيجان،  المنسا،  أسرتاليا،  ٔارمينيا،  ٔالبانيا، : دابستمجعية احتاد بو   )15(
كرواتيا،  كوسـتارياك،  ، كولومبياالصني،  شـييل،  كندا،  بلغار£،  بروين دار السالم،  البوسـنة والهرسك،  
امجلهورية اUومينيكية،  منرك، اUا مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطية،  امجلهورية التشـيكية،  كو�،  
هنغار£،  هندوراس،  غوات¯ال،  اليو�ن،  ٔاملانيا،  جورجيا،  فرنسا،  فنلندا،  ٕاسـتونيا،  السلفادور،  
التفيا،  قريغزيسـتان،  اكزاخسـتان،  أالردن،  اليا�ن،  ٕايطاليا،  ٕارسائيل،  ، ٕايرلندا الهند،  ، ٕايسلندا 
نياكراغوا،  هولندا،  املغرب،  اجلبل أالسود،  مو�كو،  املكسـيك،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنشـتاين،  
رومانيا،  مجهورية موUوفا،  مجهورية كور£،  قطر،  الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  بريو،  ب¹،  عامن،  الرنوجي،  
سويرسا،  السويد،  ٕاسـبانيا،   جنوب ٔافريقيا، سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سـنغافورة،  رصبيا،  Lحتاد الرويس،  
اململكة  أوكرانيا،  تركيا،  تونس،  ترينيداد وتو�غو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  طاجيكسـتان،  

  ).80( ٔاوزبكسـتان الوال£ت املتحدة أالمريكية،  املتحدة، 

جاماياك،  غينيا،  فرنسا،  كو�،  كرواتيا،  ، بلغار£ البوسـنة والهرسك،  المنسا،  ٔارمينيا، : مجعية احتاد فيينا  )16(
مجهورية كور£،  بولندا،  هولندا،  اجلبل أالسود،  املكسـيك،  مالزي£،  لكسمربغ،  قريغزيسـتان،  أالردن،  
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  السويد،  سلوفينيا،  رصبيا،  سانت لوسـيا،  رومانيا،  مجهورية موUوفا،  

  ).32( أوروغواي اململكة املتحدة،  ٔاوكرانيا،  تركامنسـتان،  تركيا،  تونس،  ينيداد وتو�غو، تر  سابقًا، 
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المنسا،  ٔاسرتاليا،  أرمينيا،  أالرجنتني،  اجلزائر،  ٔالبانيا، : مجعية معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف  )17(
 ،بروين دار السالم بوتسوا�، البوسـنة والهرسك،  بنن،  بلجياك،  بيالروس،  البحرين،  ٔاذربيجان،  
قربص،  كرواتيا،  كوسـتارياك،  كولومبيا،  الصني،  شـييل،  كندا،  بوروندي، و، صبوركينا فا بلغار£،  
ٕاسـتونيا، Lحتاد  السلفادور،  ٕاكوادور،  امجلهورية اUومينيكية،  اUامنرك،  امجلهورية التشـيكية،  

هندوراس،  غينيا،  غوات¯ال،  اليو�ن،  ٔاملانيا،  غا�،  جورجيا،  غابون،  فرنسا،  فنلندا،  أالورويب، 
التفيا،  قريغزيسـتان،  اكزاخسـتان،  أالردن،  اليا�ن،  جاماياك،  ٕايطاليا،  ، ٕايرلندا ٕاندونيسـيا،  هنغار£،  
اجلبل  ، منغوليا املكسـيك،  مالطة،  مايل،  مالزي£،  مدغشقر،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنشـتاين،  

الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  بريو،  �راغواي،  ب¹،  امن، عُ  نيجري£، نياكراغوا،  هولندا،  املغرب،  أالسود، 
رصبيا،  السـنغال،  سانت لوسـيا،  Lحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية موUوفا،  مجهورية كور£،  قطر،  
مجهورية مقدونيا  طاجيكسـتان،  سويرسا،  السويد،  ٕاسـبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سـنغافورة،  

اململكة  إالمارات العربية املتحدة،  أوكرانيا،  تركيا،  ترينيداد وتو�غو،  توغو،  اليوغوسالفية سابقًا، 
  ).96( ٔاوروغواي الوال£ت املتحدة أالمريكية،  املتحدة، 

ٔاسرتاليا،  ٔارمينيا،  أالرجنتني،  اجلزائر،  ٔالبانيا، : يل الصويتمجعية معاهدة الويبو بشأن أالداء والتسج   )18(
بروين دار بوتسوا�،  البوسـنة والهرسك،  بنن،  بلجياك،  بيالروس،  البحرين،  ٔاذربيجان،  المنسا،  

قربص،  كرواتيا،  كوسـتارياك،  كولومبيا،   ،الصني شـييل،  كندا،  و، صبوركينا فا بلغار£،   ،السالم
ٕاسـتونيا، Lحتاد  السلفادور،  ٕاكوادور،  امجلهورية اUومينيكية،  اUامنرك،  هورية التشـيكية، امجل  

هندوراس،  غينيا،  غوات¯ال،  اليو�ن،  غا�،  ٔاملانيا،  جورجيا،  غابون،  فرنسا،  فنلندا،  أالورويب، 
التفيا،  قريغزيسـتان،  اكزاخسـتان،  أالردن،  اليا�ن،  جاماياك،  ٕايطاليا،  ، ٕايرلندا ٕاندونيسـيا،  هنغار£،  
اجلبل  منغوليا،  املكسـيك،  مالطة،  مايل،  مالزي£،  مدغشقر،  لكسمربغ،  ليتوانيا،  ليختنشـتاين،  

الربتغال،  بولندا،  الفلبني،  بريو،  �راغواي،  ب¹،  امن، عُ نيجري£،  نياكراغوا،  هولندا،  املغرب،  أالسود، 
سانت فنسنت  سانت لوسـيا،  Lحتاد الرويس،  رومانيا،  مجهورية موUوفا،  هورية كور£، مج  قطر،  

سويرسا،  السويد،  ٕاسـبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سـنغافورة،  رصبيا،  السـنغال،  وجزر غرينادين، 
ٔاوكرانيا،  كيا، تر  ترينيداد وتو�غو،  توغو،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  طاجيكسـتان،  
  ).96( أوروغواي الوال£ت املتحدة أالمريكية،  اململكة املتحدة،  إالمارات العربية املتحدة،  

البوسـنة والهرسك،   بيالروس،البحرين،  ٔاسرتاليا،  ٔارمينيا،  ٔالبانيا، : مجعية معاهدة قانون الرباءات  )19(
التفيا،  قريغزيسـتان،  اكزاخسـتان، اليا�ن،  ، ٕايرلندا هنغار£،  فرنسا،  فنلندا،  ٕاسـتونيا،  اUامنرك،  كرواتيا،  

رومانيا،  مجهورية موUوفا،  عامن،  نيجري£،  هولندا،  اجلبل أالسود،  ليتوانيا،  ليختنشـتاين،  ليبري£، 
سويرسا،   السويد، ٕاسـبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رصبيا،  اململكة العربية السعودية،  Lحتاد الرويس،  
الوال£ت املتحدة أالمريكية،  اململكة املتحدة،  ٔاوكرانيا،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  
 ).39( ٔاوزبكسـتان 

ٔاسرتاليا،  ٔارمينيا، ، )OAPIاملنظمة أالفريقية للملكية الفكرية (، : أفغانسـتانمجعية معاهدة سـنغافورة  )20(
اUامنرك،   مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطية، كرواتيا، بلغار£،  ، بنن ، وبنيلوكس ،بلجياك بيالروس،  
التفيا،  قريغزيسـتان،  اكزاخسـتان،  اليا�ن،  ٕايطاليا،  ٕايرلندا، العراق،  ، ٕايسلندا ٔاملانيا،  فرنسا،  ٕاسـتونيا،  
كور£، مجهورية مجهورية  ولندا، ب نيوزيلندا،  هولندا،  منغوليا،  ، مايل لكسمربغ،   ليتوانيا، ليختنشـتاين،  

سويرسا،  السويد،  ٕاسـبانيا،  سلوفاكيا،  سـنغافورة،  رصبيا،  Lحتاد الرويس،  رومانيا،  موUوفا، 
الوال£ت املتحدة  اململكة املتحدة،  ٔاوكرانيا،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا،  طاجيكسـتان،  

  ).46( أالمريكية
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، شـييل كندا،  بوركينا فاصو،، بوتسوا�، الربازيل، أسرتاليا، أالرجنتني: مراكشمجعية معاهدة   )21(
، الهندهندوراس، ، غوات¯ال، السلفادور ، ٕاكوادور، مجهورية كور£ الشعبية اUميقراطيةكوسـتارياك، 

، وبري  �راغواي، ب¹، نيجر£، ، منغوليا، املكسـيك، مايل، مالويليبري£، قرغزيسـتان، ، ٕارسائيل
)، Lحتاد الرويس (اعتباراً من 2018مايو،  19مجهورية موUوفا (اعتبارًا من مجهورية كور£، 

إالمارات العربية رسي الناك، تونس،  ،سـنغافورة سانت فنسنت وغرينادين،)، 2018مايو،  8
  ).35( أوروغواي، املتحدة

  :راقبونامل

 1املشار ٕالهيا يف البنود أالخرى ٔاو الهيئات يف أي من امجلعيات  عضو وغريميكن ٔالي دو� عضو يف مؤمتر الويبو،  .3
ميكن ٔالي دو� �ملثل، و .أالخرىوالهيئات يف امجلعيات  بصفة مراقبٔاعاله، ٔان تكون ممثÙ  1يف الفقرة  21ٕاىل  3 منو 

املشار ٕالهيا يف أالخرى يئات ٔاو اله يف ٔاي من امجلعيات  غري عضوعضو يف أالمم املتحدة أو يف ٔاي من واكالهتا املتخصصة، و 
 .2أالخرىوالهيئات يف امجلعيات  بصفة مراقب ، ٔان تكون ممث1Ùالفقرة 

 ووßت دعوة ٕاىل املراقبني االٓخرين التايل ذكرمه ليكونوا ممثلني: .4

  :2ٔاعاله 1املشار ٕالهيا يف الفقرة والعرشين  احدةالو  أالخرى ٔاو الهيئاتيف مجيع امجلعيات 

  فلسطني  "1"

)، FAO)، منظمة أالمم املتحدة لٔالغذية والزراعة (UN( أالمم املتحدةمنظومة أالمم املتحدة:   "2"
)، منظمة IBRD)، البنك اUويل لٕالنشاء والتعمري (IAEA( الواك� اUولية للطاقة اåرية

)، املؤسسة املالية اUولية IDA)، املؤسسة إالمنائية اUولية (ICAO( الطريان املدين اUولية
)IFC) ويل للتمنية الزراعيةUالصندوق ا ،(IFAD) وليةUمنظمة العمل ا ،(ILO املنظمة ،(

)، Lحتاد اUويل لالتصاالت IMF)، صندوق النقد اUويل (IMOالبحرية اUولية (
)ITU منظمة أالمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو)، منظمة أالمم املتحدة للتمنية ،(

)، WHO)، منظمة الصحة العاملية (UPU( (اليونيدو)، Lحتاد الربيدي العامليالصناعية 
  ؛)WMO( )17(ملنظمة العاملية لٔالرصاد اجلوية ا

)، املنظمة إالقلميية أالفريقية OAPIاملنظمة أالفريقية للملكية الفكرية (: منظامت امللكية الفكرية  "3"
املنظمة  ،)، بنيلوكسASBUالعربية ( )، احتاد ٕاذاعات اUولARIPOللملكية الفكرية (

)، Lحتاد اUويل EPO)، املنظمة أالوروبية للرباءات (EAPOأالوروبية االٓسـيوية للرباءات (
)، اöلس املشرتك بني اUول محلاية امللكية الصناعية UPOVمحلاية أالصناف النباتية اجلديدة (

)ICPIP ان أورو� الشاملية للرباءاتGمعهد ب ،()NPI( لسö خرتاعL مكتب براءات ،
  ؛VPI (11))، معهد فيسغراد للرباءات العربيةالتعاون Uول اخلليج 

مجموعة دول ، )ARCTاملركز إالقلميي أالفريقي للتكنولوجيا (منظامت حكومية دولية ٔاخرى:   "4"
العربية )، املنظمة L ،(AUحتاد أالفريقي (ACP Group( ٔافريقيا والاكرييب واحمليط الهادئ

)، املنظمة العربية للتمنية الصناعية ALECSOللرتبية والثقافة والعلوم (
)، رابطة AALCC( )، اللجنة Lستشارية القانونية أالفريقية االٓسـيويةAIDMO( والتعدين
                                                

 �سـتثناء جلنة التنسـيق، حيث يقترص املراقبون عىل اUول اليت يه ٔاعضاء يف مؤمتر الويبو وليست أعضاء يف ت� اللجنة. 2
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)، ٔامانة التاكمل L ،( )CARICOMحتاد الاكرييبASEANٔامم جنوب رشيق آسـيا (
شـبكة البنية التحتية ومصادر اللغات املتداو�، )، LSIECAقتصادي ٔالمرياك الوسطى (

صندوق الكومنولث )، �CLARIN ERICعتبارها احتادا أوروبيا للبنية التحتية للبحث (
)، الكومنولث من ٔاجل التعلمي CIS)، ٔارسة اUول املسـتقCFTC) Ùللتعاون التقين (

)COL قتصادي والنقدي لوسطL حتادL ،( ٔافريقيا)، ٔامانة الكومنولثCEMAC أرسة ،(
)، مؤمتر سلطات ٔامرياك الالتينية بشأن املعلوماتية CPLPالبGان الناطقة �لربتغالية (

)CALAI( ٔاورو� )، جملسCE ان البحرياتGقتصادي لبL حتادL ،(
 )EC، املفوضية أالوروبية ()، املرصد أالورويب للمواد السمعية البرصيةCEPGL(  الكربى

جنة Lقتصادية للمنطقة أالوروبية ل ال  )،EFTA( وروبية للتجارة احلرةالرابطة االٔ 
احتاد جمالس البحث العلمي )، EPLO( املنظمة أالوروبية للقانون العام ،)EEC( االٓسـيوية
نديز، مؤمتر الهاي بشأن القانون اUويل )، أالمانة العامة مجلاعة دول االٔ FASRCالعربية (
، املعهد اUويل )INTERPOL( اUولية للرشطة اجلنائيةملنظمة ا، )HCCH( اخلاص

)، املكتب IOOC)، اöلس اUويل لزيت الزيتون (UNIDROITلتوحيد القانون اخلاص (
)، ISESCO( والثقافة)، املنظمة إالسالمية للرتبية والعلوم IWOاUويل للكروم والنبيذ (

 ITER( لتجرييب احلراري النووي اUويلاملنظمة اUولية لطاقة Lندماج املعنية �ملفاعل ا
Organization() قتصادي ٔالمرياك الالتينيةL النظام ،SELA مجعية ٔامرياك الالتينية ،(

)، الشـبكة إالعالمية التقنية ٔالمرياك LAS)، جامعة اUول العربية (LAIA( للتاكمل
الالتينية  )، املركز إالقلميي لتطوير الكتب يف ٕاقلمي ٔامرياكRITLA( الالتينية
املنظمة اUولية  ،)SEGIB( أالمانة العامة أاليبريية أالمريكية)، CERLALC( والاكرييب

منظمة دول رشيق الاكرييب  )،OAS)، منظمة اUول أالمريكية (OIF( للفرنكوفونية
)OECS ،(منظمة التعاون إالساليم )(OICمركز اجلنوب ، (CS) رابطة ٔافريقيا اجلنوبية ،

منظمة التجارة  )،L ،( )WAEMUحتاد Lقتصادي والنقدي لغرب ٔافريقياSADCللتمنية (
  )؛WTO( )47( العاملية

مجيع املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب Uى الويبو وLحتادات اليت تديرها الويبو.   "5"
    وترد قامئة بت� املنظامت يف املرفق.
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  الو�ئق

مجموعة من ت�  21مجموعة: ختص  U22ورات الهيئات احلادية والعرشين ٕاىل  تنقسم الو�ئق التحضريية املُعدة .5
اöموعات الهيئات احلادية والعرشين وحتتوي اöموعة الثانية والعرشون عىل و�ئق هتّم ٔاكرث من هيئة واحدة من الهيئات 

سـتخدمة يف اöموعات احلادية والعرشين ". وتشري الرموز املُ A/58احلادية والعرشين. وحتمل هذه اöموعة أالخرية الرمز "
 أالخرى ٕاىل امس الهيئة، وتشري أالرقام ٕاىل عدد اUورة. ويه اكلتايل:

"WO/GA/50"  ٔالغراض امجلعية العامة للويبو  
"WO/CF/39"  ٔالغراض مؤمتر الويبو  
"WO/CC/75"  ٔالغراض جلنة الويبو للتنسـيق  
"P/A/53"  ٔالغراض مجعية احتاد �ريس  
"P/EC/58"  ٔالغراض اللجنة التنفيذية الحتاد �ريس  
"B/A/47"  ٔالغراض مجعية احتاد برن  
"B/EC/64"  ٔالغراض اللجنة التنفيذية الحتاد برن  
"MM/A/52"  (العالمات) ٔالغراض مجعية احتاد مدريد  
"H/A/38"  ٔالغراض مجعية احتاد الهاي  
"N/A/38"  ٔالغراض مجعية احتاد نيس  
"LI/A/35"  ٔالغراض مجعية احتاد لشـبونة  
"LO/A/38"  ٔالغراض مجعية احتاد لواكرنو  
"IPC/A/39"  ويل للرباءاتUٔالغراض مجعية احتاد التصنيف ا  
"PCT/A/50"  ٔالغراض مجعية (احتاد) معاهدة التعاون بشأن الرباءات  
"BP/A/35"  ٔالغراض مجعية احتاد بودابست  
"VA/A/31"  ٔالغراض مجعية احتاد فيينا  
"WCT/A/18"   مجعية معاهدة الويبو بشأن حق املؤلفٔالغراض  
"WPPT/A/18"   مجعية معاهدة الويبو بشأن أالداء والتسجيل الصويتٔالغراض  
"PLT/A/17"   مجعية معاهدة قانون الرباءاتٔالغراض  
"STLT/A/11"   مجعية معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتٔالغراض  
"MVT/A/3"   معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة ٔالغراض مجعية

  أالشخاص املكفوفني ٔاو معايق البرص ٔاو ذوي ٕاعاقات ٔاخرى يف قراءة املطبوعات

  النظام اUاخيل

 يفوLحتادات اليت تديرها الويبو  عيات وسائر هيئات اUول أالعضاء يف الويبوامجل اليت تنظم ٕاجراءات  املواد ترد .6
النظام اUاخيل " ويف)، Rev.3 399 " (املنشورالنظام اUاخيل العام للويبو"يف ومعاهدات ٕانشاء الويبو وLحتادات، 

 عىل موقع الويبو.لك ذ�  رديو ، )A/57/INF/6 " (الوثيقةاخلاص

  [ييل ذ� املرفق]

  


