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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسونالثالثة سلسلة االجتماعات 
 1024مايو  9و 8جنيف، 

 
 

 معلومات عامة

مانة  مذكرة الأ

اليت ستنعقد يف دورات التالية اليت تديرها، و  والاحتادات تتناول هذه الوثيقة دورات امجلعيات الثالث للويبو .2
 .1024مايو  9و 8 اس تثنائية يويم

 والعرشون( رابعةوالأربعون )ادلورة الاس تثنائية ال اخلامسةادلورة ، امجلعية العامة للويبو (2)

 والعرشون( السابعةوالأربعون )ادلورة الاس تثنائية  الثامنةومجعية احتاد ابريس، ادلورة  (1)

 .العرشون(احلادية و والأربعون )ادلورة الاس تثنائية  الثانيةومجعية احتاد برن، ادلورة  (3)
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 الأعضاء

 وأأعضاء لك مجعية معنية من مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يه كام ييل: .1

 ،المنسا ،أأسرتاليا ،أأرمينيا ،الأرجنتني ،وبربودا أأنتيغوا ،أأنغول ،أأندورا ،اجلزائر ،أألبانيا امجلعية العامة للويبو: (2)
 دوةل) بوليفيا ،بواتن ،بنن ،بلزي ،بلجياك ،بيالروس ،برابدوس ،بنغالديش ،البحرين ،الهباما جزر ،أأذربيجان

 ،فاسو بوركينا ،بلغاراي ،السالم دار بروين ،الربازيل ،بوتسواان ،والهرسك البوس نة ،(القوميات املتعددة -
 ،الصني ،ش ييل ،تشاد ،الوسطى أأفريقيا مجهورية ،فريدي اكبو ،كندا ،الاكمريون ،مكبوداي ،بوروندي

 مجهورية ،التش يكية امجلهورية ،قربص ،كواب ،كرواتيا ،ديفوار كوت ،كوس تارياك ،الكونغو ،القمر جزر ،كولومبيا
 ،ادلومينيكية امجلهورية ،دومينياك ،جيبويت ،ادلامنرك ،ادلميقراطية الكونغو هوريةمج  ،ادلميقراطية الشعبية كوراي

كوادور س تونيا ،الاس توائية غينيا ،السلفادور ،مرص ،اإ  ،جورجيا ،غامبيا ،غابون ،فرنسا ،فنلندا ،فيجي ،اإ
 ،هندوراس ،الرسويل الكريس ،هاييت ،غياان ،بيساو - غينيا ،غينيا ،غواتاميل ،غرينادا ،اليوانن ،غاان ،أأملانيا

ندونيس يا ،الهند ،أ يسلندا ،هنغاراي يران ،اإ رسائيل ،أأيرلندا ،العراق ،(الإسالمية - مجهورية) اإ يطاليا ،اإ  ،اإ
 ،لبنان ،لتفيا ،الشعبية ادلميقراطية لو مجهورية ،قريغزيس تان ،كينيا ،اكزاخس تان ،الأردن ،الياابن ،جاماياك
 ،موريتانيا ،مالطة ،مايل ،مالزياي ،مالوي ،مدغشقر ،لكسمربغ ،ليتوانيا ،ليختنش تاين ،ليبيا ،ليرباي ،ليسوتو

 ،هولندا ،نيبال ،انميبيا ،موزامبيق ،املغرب ،الأسود اجلبل ،منغوليا ،موانكو ،املكس يك ،موريش يوس
 ،بريو ،ابراغواي ،اجلديدة غينيا اببوا ،بامن ،ابكس تان ،عامن ،الرنوجي ،نيجرياي ،النيجر ،نياكراغوا ،نيوزيلندا

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

 جنوب ،سلوفينيا ،سلوفاكيا ،س نغافورة ،سرياليون ،سيش يل ،رصبيا ،الس نغال ،السعودية العربية اململكة
س بانيا ،أأفريقيا  ،السورية العربية امجلهورية ،سويرسا ،السويد ،سوازيلند ،سورينام ،السودان ،لناك رسي ،اإ

 ،تركيا ،تونس ،وتوابغو ترينيداد ،تونغا ،توغو ،السابقة اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية ،اتيلند ،طاجيكس تان
 الولايت ،املتحدة تزنانيا مجهورية ،املتحدة اململكة ،املتحدة العربية الإمارات ،أأوكرانيا ،أأوغندا ،تركامنس تان

 ،المين ،انم فييت ،(البوليفارية - مجهورية) فزنويال ،فانواتو ،أأوزبكس تان ،أأوروغواي ،الأمريكية املتحدة
 .(178) زمبابوي ،زامبيا

 ،المنسا ،أأسرتاليا ،أأرمينيا ،الأرجنتني ،وبربودا أأنتيغوا ،أأنغول ،أأندورا ،اجلزائر ،أألبانيا :مجعية احتاد ابريس (1)
 دوةل) بوليفيا ،بواتن ،بنن ،بلزي ،بلجياك ،بيالروس ،برابدوس ،بنغالديش ،البحرين ،الهباما جزر ،أأذربيجان

 ،فاسو بوركينا ،بلغاراي ،السالم دار بروين ،الربازيل ،بوتسواان ،والهرسك البوس نة ،(القوميات املتعددة -
 ،القمر جزر ،كولومبيا ،الصني ،ش ييل ،تشاد ،الوسطى أأفريقيا مجهورية ،كندا ،الاكمريون ،مكبوداي ،بوروندي

 الشعبية كوراي مجهورية ،التش يكية امجلهورية ،قربص ،كواب ،كرواتيا ،ديفوار كوت ،كوس تارياك ،الكونغو
كوادور ،دومينياك ،جيبويت ،ادلامنرك ،ادلميقراطية الكونغو مجهورية ،ادلميقراطية  غينيا ،السلفادور ،مرص ،اإ

س تونيا ،الاس توائية  ،غواتاميل ،غرينادا ،اليوانن ،غاان ،أأملانيا ،جورجيا ،غامبيا ،غابون ،فرنسا ،فنلندا ،اإ
ندونيس يا ،الهند ،أ يسلندا ،هنغاراي ،هندوراس ،الرسويل الكريس ،هاييت ،غياان ،بيساو - غينيا ،غينيا  ،اإ
يران رسائيل ،أأيرلندا ،العراق ،(الإسالمية - مجهورية) اإ يطاليا ،اإ  ،اكزاخس تان ،الأردن ،الياابن ،جاماياك ،اإ

 ،ليختنش تاين ،ليبيا ،ليرباي ،ليسوتو ،لبنان ،لتفيا ،الشعبية ادلميقراطية لو مجهورية ،قريغزيس تان ،كينيا
 ،موانكو ،املكس يك ،موريش يوس ،موريتانيا ،مالطة ،مايل ،مالزياي ،مالوي ،مدغشقر ،لكسمربغ ،ليتوانيا
 ،الرنوجي ،النيجر ،نياكراغوا ،نيوزيلندا ،هولندا ،نيبال ،انميبيا ،موزامبيق ،املغرب ،الأسود اجلبل ،منغوليا

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

 الإمارات ،أأوكرانيا ،أأوغندا ،تركامنس تان ،تركيا ،تونس ،وتوابغو ترينيداد ،تونغا ،توغو ،السابقة اليوغوسالفية
 ،أأوروغواي ،الأمريكية املتحدة الولايت ،املتحدة تزنانيا مجهورية ،املتحدة اململكة ،املتحدة العربية

 .(173) زمبابوي ،زامبيا ،المين ،انم فييت ،(البوليفارية - مجهورية) فزنويال ،أأوزبكس تان

 ،أأذربيجان ،المنسا ،أأسرتاليا ،أأرمينيا ،الأرجنتني ،وبربودا أأنتيغوا ،أأندورا ،اجلزائر ،أألبانيا :مجعية احتاد برن (3)
 املتعددة - دوةل) بوليفيا ،بواتن ،بنن ،بلزي ،بلجياك ،بيالروس ،برابدوس ،بنغالديش ،البحرين ،الهباما جزر

 ،الاكمريون ،فاسو بوركينا ،بلغاراي ،السالم دار بروين ،الربازيل ،بوتسواان ،والهرسك البوس نة ،(القوميات
 ،الكونغو ،القمر جزر ،كولومبيا ،الصني ،ش ييل ،تشاد ،الوسطى أأفريقيا مجهورية ،فريدي اكبو ،كندا

 ،ادلميقراطية الشعبية كوراي مجهورية ،التش يكية امجلهورية ،قربص ،كواب ،كرواتيا ،ديفوار كوت ،كوس تارياك
كوادور ،ادلومينيكية امجلهورية ،دومينياك ،جيبويت ،ادلامنرك ،ادلميقراطية الكونغو مجهورية  ،مرص ،اإ

س تونيا ،الاس توائية غينيا ،السلفادور  ،غاان ،أأملانيا ،جورجيا ،غامبيا ،غابون ،فرنسا ،فنلندا ،فيجي ،اإ
 ،هنغاراي ،هندوراس ،الرسويل الكريس ،هاييت ،غياان ،بيساو - غينيا ،غينيا ،غواتاميل ،غرينادا ،اليوانن

ندونيس يا ،الهند ،أ يسلندا رسائيل ،أأيرلندا ،اإ يطاليا ،اإ  ،كينيا ،اكزاخس تان ،الأردن ،الياابن ،جاماياك ،اإ
 ،ليتوانيا ،ليختنش تاين ،ليبيا ،ليرباي ،ليسوتو ،لتفيا ،الشعبية ادلميقراطية لو مجهورية ،قريغزيس تان

 - ولايت) ميكرونزياي ،املكس يك ،موريش يوس ،موريتانيا ،مالطة ،مايل ،مالزياي ،مالوي ،لكسمربغ
 ،النيجر ،نياكراغوا ،هولندا ،نيبال ،انميبيا ،موزامبيق ،املغرب ،الأسود اجلبل ،منغوليا ،موانكو ،(املوحدة
 ،كوراي مجهورية ،قطر ،الربتغال ،بولندا ،الفلبني ،بريو ،ابراغواي ،بامن ،ابكس تان ،عامن ،الرنوجي ،نيجرياي

 فنسنت سانت ،لوس يا سانت ،ونيفس كيتس سانت ،رواندا ،الرويس الاحتاد ،رومانيا ،مودلوفا مجهورية
 جنوب ،سلوفينيا ،سلوفاكيا ،س نغافورة ،رصبيا ،الس نغال ،السعودية العربية اململكة ،ساموا ،غرينادين وجزر
س بانيا ،أأفريقيا  ،السورية العربية امجلهورية ،سويرسا ،السويد ،سوازيلند ،سورينام ،السودان ،لناك رسي ،اإ

 ،تركيا ،تونس ،وتوابغو ترينيداد ،تونغا ،توغو ،السابقة اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية ،اتيلند ،طاجيكس تان
 ،الأمريكية املتحدة الولايت ،املتحدة تزنانيا مجهورية ،املتحدة اململكة ،املتحدة العربية الإمارات ،أأوكرانيا

 ،زامبيا ،المين ،انم فييت ،(البوليفارية - مجهورية) فزنويال ،فانواتو ،أأوزبكس تان ،أأوروغواي
 .(164) زمبابوي

 املراقبون

ن مل تكن 1عضو يف مؤمتر الويبو لأي دوةلميكن  .3 لهياعضوا يف أأي من ، واإ يف  3و 1و 2 البنود يف امجلعيات املشار اإ
من  أأييف الأمم املتحدة أأو عضو يف  ميكن لأي دوةلو . ل مراقبني يف امجلعيات املذكورةتكون ممثةل من قبأأن  ،أأعاله 2الفقرة 

ن مل تكن عضوا يف أأي من واكلهتا املتخصصة )خالف الويبو( لهيا، واإ أأن تكون ممثةل ، أأعاله 2الفقرة يف  امجلعيات املشار اإ
 .من قبل مراقبني يف امجلعيات املذكورة

                                                
1

ريرتاي نس تان،اأأفغ  ثيوبيا، ،اإ  (.1024يونيو  4)ابتداء من  توفالو، الصومال، ميامنارالكويت، مادليف، ، كرييباس اإ
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ىل املراقبنيووهجت  .4  ذكرمه ليكونوا ممثلني: التايل ال خرين دعوة اإ

لهيا يف المجيع امجلعيات يف   :أأعاله 2فقرة الثالث املشار اإ

 فلسطني؛ "2"

 للطاقة ادلولية الواكةل ،(FAO) والزراعة للأغذية املتحدة الأمم منظمة ،(UN) املتحدة الأمم "1"
نشاء ادلويل البنك ،(IAEA) اذلرية  املدين الطريان منظمة ،(IBRD) والتعمري لالإ

 الصندوق ،(IFC) ادلولية املالية املؤسسة ،(IDA) ادلولية الإمنائية املؤسسة ،(ICAO) ادلولية
 ،(IMO) ادلولية البحرية املنظمة ،(ILO) ادلولية العمل منظمة ،(IFAD) الزراعية للتمنية ادلويل

 والعمل للرتبية املتحدة الأمم منظمة ،(ITU) لالتصالت ادلويل الاحتاد ،(IMF) ادلويل النقد صندوق
 الربيدي الاحتاد ،(اليونيدو) الصناعية للتمنية املتحدة الأمم منظمة ،(اليونسكو) والثقافة

 (WMO) اجلوية للأرصاد العاملية املنظمة ،(WHO) العاملية الصحة منظمة ،(UPU) العاملي
 ؛(27)

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

 محلاية ادلويل الاحتاد (،EPOاملنظمة الأوروبية للرباءات ) ،(EAPO) للرباءات ال س يوية الأوروبية
 ،(ICPIP) الصناعية امللكية محلاية ادلول بني املشرتك اجمللس ،(UPOV) اجلديدة النباتية الأصناف

 اخلليج دلول التعاون جمللس الاخرتاع براءات مكتب ،(NPI)معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات 
 (GCC Patent Office( )20) العربية

 ACP) الهادئ واحمليط والاكرييب أأفريقيا دول مجموعة، (ARCTاملركز الإقلميي الأفريقي للتكنولوجيا ) "4"
Group)، الأفريقي الاحتاد (AU)، والعلوم والثقافة للرتبية العربية املنظمة (ALECSO)، املنظمة 

 الأفريقية القانونية الاستشارية اللجنة ،(AIDMO) والتعدين الصناعية للتمنية العربية
 الاحتاد ،(ASEAN) أ س يا رشيق جنوب أأمم رابطة ،(AALCC) ال س يوية

ش بكة البنية  ،(SIECA) الوسطى لأمرياك الاقتصادي التاكمل أأمانة ،(CARICOM) الاكرييب
 CLARINاللغات املتداوةل، ابعتبارها احتادا أأوروبيا للبنية التحتية للبحث ) التحتية ومصادر

ERIC ،)التقين للتعاون الكومنولث صندوق (CFTC)، املس تقةل ادلول أأرسة (CIS)، الكومنولث 
 لوسط والنقدي الاقتصادي الاحتاد ،الكومنولث أأمانة ،(COL) التعلمي أأجل من

 الالتينية أأمرياك سلطات مؤمتر ،(CPLP) ابلربتغالية الناطقة البدلان أأرسة ،(CEMAC) أأفريقيا
 البحريات لبدلان الاقتصادي الاحتاد ،(CE) أأورواب جملس ،(CALAI) املعلوماتية بشأأن

 الرابطة (EC، املفوضية الأوروبية )املرصد الأورويب للمواد السمعية البرصية ،(CEPGL) الكربى
الأمانة العامة  ،(FASRC) العربية العلمي البحث جمالس احتاد ،(EFTA) احلرة للتجارة الأوروبية

ملنظمة ادلولية للرشطة ا ،(HCCH) مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص ،نديزمجلاعة دول الأ 
 ادلويل اجمللس ،(UNIDROIT) اخلاص القانون لتوحيد ادلويل املعهد ،(INTERPOL) اجلنائية

املنظمة الإسالمية للرتبية والعلوم  ،(IWO) والنبيذ للكروم ادلويل املكتب ،(IOOC) الزيتون لزيت
املنظمة ادلولية لطاقة الاندماج املعنية ابملفاعل التجرييب احلراري النووي  ،(ISESCO) الثقافةو 

 أأمرياك مجعية ،(SELA) الالتينية لأمرياك الاقتصادي النظام ،(ITER Organization) ادلويل
 لأمرياك التقنية الإعالمية الش بكة ،(LAS) العربية ادلول جامعة ،(LAIA) للتاكمل الالتينية
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قلمي أأمرياك الالتينية  ،(RITLA) الالتينية املركز الإقلميي لتطوير الكتب يف اإ
 ادلولية املنظمة ،(SEGIB) الأمانة العامة الأيبريية الأمريكية(، CERLALC) والاكرييب

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

 (؛WTO( )45) العاملية التجارة منظمة (،WAEMU) الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا

ترد و  .اليت تديرها الويبو والاحتاداتالويبو دة بصفة مراقب دلى مجيع املنظامت غري احلكومية املعمت "5"
 .قيف املرف قامئة بتكل املنظامت

 ادلاخيلالنظام 

جراءات تتأألف  .5 والاحتادات اليت تديرها الويبو  مجعيات وسائر هيئات ادلول الأعضاء يف الويبوالقواعد اليت تنظم اإ
نشاء الويبو والاحتادات، " ابلنس بة ملعظم و، (Rev.3/ 399 )املنشور" النظام ادلاخيل العام للويبومن أأحاكم معاهدات اإ

(. AB/XXIV/INF/2 " )الوثيقةالنظام ادلاخيل اخلاصلق علهيا "يط مجموعة منفصةل من القواعد ، تتأألف منالهيئات
 .املذكورة بناء عىل الطلبواملنشور والوثيقة املعاهدات تتاح و 

 ]ييل ذكل املرفق[


