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  اعتماد املراقبني
  األمانةمن إعدادثويقة 

ية الفكرية  .1 ية وا ية � نة ا نظام ا4اخيل  مللكنص ا من ن للج ل لتي نظامت ) لجنةلا(ملع ية دوية و نظامت حكو معىل إماكية اعCد  م لم ن
ية بصفة مراقب مؤقت لفرتة عام واحد   )..CDIP/1/2 Rev ثالويقةانظر (مغري حكو

نظم مرفق هذه الويقة معلومات عن تضمنيو .2 تطوير  هتنيمي غري حكوتنيمث ية ا4وية  لام ا ل ية مجلع مللكا
ن) ADALPI( الفكرية تصادي وا i حتادiلو ياق تان صفة املراقب املؤقت، )UEMOA( يققدي لغرب أفر بت ا نظموقد   .ملطل

بت يف طلب  .3 نة مدعوة إىل ا لإن ا للج
تني املذكورتني يف مرفق هذه  تني غري احلكو يا منظم مل

 .ثالويقة اعCدهام بصفة مراقب مؤقت لعام واحد

 ]ييل ذz املرفق[
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 املرفق
ية الفكرية تطوير ا ية ا4وية  ية الفكريةا تطوير ا ية ا4وية  ية الفكريةا تطوير ا ية ا4وية  ية الفكريةا تطوير ا ية ا4وية  مللكمللكمللكمللكا ل ل لمجلع ل لمجلع ل لمجلع ل     ))))ADALPIADALPIADALPIADALPI((((    مجلع

نظمة نظمةامس ا نظمةامس ا نظمةامس ا     ململململامس ا
ية الفكرية  تطوير ا ية ا4وية  مللكا ل ل  )ADALPI(مجلع

نظمة نظمةثل ا نظمةثل ا نظمةثل ا ملثل ا ملمم ملمم ملمم     مم
سة ندنر، ر يت  يدة بر يا ي ئسـ ل  جل

نظمة نظمةأعضاء جملس ا نظمةأعضاء جملس ا نظمةأعضاء جملس ا     ململململأعضاء جملس ا
ية ندنر، أملا يت  يدة بر نا ي لسـ ية،جل سةو جلنسـ ا تحدة، ر يمية يف اململكة ا ئمل  مق

يد اكرلو سكولو الفزياري،  سةلسـا ية، �ئب الر يسورسي ا ئسـ  جلني

يد ر ندوقلسـا ية، أمني ا لصو� شافاال، سورسي ا جلنسـ  ي

ها نظمة وأهدا هارسا� ا نظمة وأهدا هارسا� ا نظمة وأهدا هارسا� ا نظمة وأهدا ففففرسا� ا     ململململ
ناسب، عىل وجه اخلصوص، مع  ية الفكرية  توازنة  تاكر واإلبداع عرب حامية  i ية هو تعزيز هدف العام  تإن ا للملك م تل ب للجمع

تق¡  ب¢ان ا ياجات ا نا ل ملت تصاد احلرح i ية قإىل نظام نا ب¢ان ا م أو ا ل يع ل مجشاركة  بىن مب ثقافات وا هات الفاع¡ و�حرتام ا لا ل جل
ية ية الو نا طت ية الفكرية"يوشمل مصطلح . لتح تجارية والرسوم " مللكا ية، مبا يف ذz الرباءات والعالمات ا نا ية ا لا ع لص مللك

ية إضافة إىل حامية  يا�ت اجلغرا ية وا نا فوال®ذج ا ب ع شوف عهناللص يملكاملعلومات غري ا ية وا ية األد ن وا لفب حق سـ°  ة، والمللك
 .املؤلف واحلقوق ا±اورة

ية تا تدابري ا هدف �ختاذ ا تحقق ذz ا لو ل ل لس  :ي

ية )أ ساعدة ا نإعداد برامج ا ياجاتلتقمل i سب ت  تق¡ إىل نظام حح ب¢ان ا ية أو ا نا ب¢ان ا يذها لفائدة ا ن و ل ل ملل م تنف
ئات العامة واخلاصة األ ناء عىل طلب من احلكومات وا تصاد احلر  iي لهب  خرى؛ق

نظمي  )ب  zية، ومن ذ يق أهداف ا ساعدة عىل  بادرات األخرى اليت من شأهنا ا تظاهرات وا تونظمي ا مجلع مل مل ل حتقت
ية واملؤمترات وiجCعات وإعداد   ملنشورات؛التعلميا4ورات ا

تظاهرات األخرى اليت  )ج رشوعات األحباث وiجCعات وا تظاهرات ا4وية و شاركة يف ا تضيوا تسـم ل ل ل فها مل
ية ا4وية  ية واحلكو نظامت احلكو لا ممل ية تشاركاليت وم  صفة مراقب؛بمجلع فهيا ا

ية )د سوده الروح ا ية الفكرية يف جو ودي  بادل املعارف واخلربات يف جمال ا يح  نصة  تحداث  نوا ت ت ت ملهسـ ّ مللك ت  .م
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    ببببيا�ت اكم¡ لالتصاليا�ت اكم¡ لالتصاليا�ت اكم¡ لالتصاليا�ت اكم¡ لالتصال
نوان الربيدي  :لعا

Mme Brigitte Lindner 
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle (ADALPI) 
Maison des Associations 
Rue des Savoises 15 
1205 Genève 

 67 11 518 22 41 +: فاكسال/هاتفلا

 org.adalpi@info :لكرتوينإلالربيد ا

 org.adalpi.www: لكرتوينإلاملوقع ا

يا نقدي لغرب أفر تصادي وا i حتادiيا نقدي لغرب أفر تصادي وا i حتادiيا نقدي لغرب أفر تصادي وا i حتادiيا نقدي لغرب أفر تصادي وا i حتادiيق يقق يقق يقق     ))))UEMOAUEMOAUEMOAUEMOA((((    للللق

نظمة نظمةامس ا نظمةامس ا نظمةامس ا     ململململامس ا
يا  نقدي لغرب أفر تصادي وا i حتادiيق  )UEMOA(لق

نظمة نظمةثل ا نظمةثل ا نظمةثل ا ملثل ا ملمم ملمم ملمم     مم
ية، املفوض  يابة عن ريس املفو توف جوزيف ماري دابري، � يد كر ضا ن سـ ئسـ ل ي  املؤقتل

نظم نظمرسا� ا نظمرسا� ا نظمرسا� ا هاململململرسا� ا هاة وأهدا هاة وأهدا هاة وأهدا     ففففة وأهدا
شجع هذه  يلو� دون أن  بني أنه من الرضوري ا تجات داخل سوق iحتاد، وقد  بادل ا رس  بادالت  تإن حترير ا حل ت ن ت ملت ي ّل ي

رشوعة تجارية غري ا نايم املامرسات ا سوق احلرة  ملا ل ت  .ل

شلك خطرا  سحت ب¢ان iحتاد واليت  يد اليت ا نظر إىل ظاهرة ا تو�إلضافة إىل ذz، و� ت تقل كل عىل الصحة العامة ل
شلك عام،  تصاد  iر وêت iتاكر واإلبداع و iبو قب تدخل ذات األولوية، بر�جما ملاكحفة س نة، مضن جماالت ا لوضعت ا للج

ية الفكرية بة حقوق ا يد يقوم عىل تعزيز إجراءات مرا مللكا ق  .والهنوض هبا لتقل

 :األهداف

تصادية وا )أ i شطة ية لأل نا قتعزيز القدرة ا ن سـ فت ية ل¢ول األعضاء؛ل  لملا

تصادية ل¢ول األعضاءبني  تقارب ضامنو )ب i ياسات قأوجه األداء وا  ؛لسـ

شرتكة بني ا4ول األعضاء عىل أساس و )ج شاء سوق  مإ تلاكت واخلدماتحيف رية احلن عىل و ملمركة األشخاص وا
شرتكة؛ ياسة جتارية  شرتكة و ية  مأساس تعريفة خار سـ م  ج

ياسات القطو )د سـيق ا لسـ شرتكة،تن شطة  يذ أ ية عن طريق  ية الو ما ن ن تنفع تىض األمر ط سـياسات تنسـيق ق وإذا ا
 ؛مشرتكة
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شرتكة )ه سوق ا سني سري معل ا نظام الرضييب �لقدر الالزم  رشيعات ا4ول األعضاء وخباصة ا ملمواءمة  ل تح لل  .ت

    ببببيا�ت اكم¡ لالتصاليا�ت اكم¡ لالتصاليا�ت اكم¡ لالتصاليا�ت اكم¡ لالتصال
نوان الربيدي  :لعا

M. Amadou Dieng 
Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) 
380 Av. du Pr. Joseph Ki-Zerbo 
01 BP 543 Ougadougou 01 
Burkina Faso 

 )226 (50 32 87 25و )226 (50 31 88 76/75/74/73: هاتفلا

 int.uemoa@commission :لكرتوينإلالربيد ا

 www.izf.net  وwwww.uemoa.int: لكرتوينإلاملوقع ا

 ]ثهناية املرفق والويقة[


