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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :أأغسطس 2014

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات اخلاسسة واخلمسون

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015
قبول املراقبني

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1تتضمن الوثيقة  A/55/INF/1قامئة املراقبني اذلين قُبلوا حلضور سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات
ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو (امجلعيات).
 .2وعند قبول مراقب حلضور اجامتعات امجلعيات ،فاإنه يُدعى أأيضا حلضور اجامتعات اللجان وا ألفرقة العامةل وسائر
الهيئات الفرعية للجمعيات ابلصفة ذاهتا اإذا اكن املوضوع اذلي تتناوهل هي ّمه بصورة مبارشة.
 .3و ُاُتذت القرارات املتعلقة بقبول املراقبني حلضور اجامتعات بعض امجلعيات ،أخر ّمرة ،خالل السلسةل الرابعة
وامخلسني لجامتعات مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو املنعقدة يف الفرتة من  22اإىل  30سبمترب ( 2014الفقرات من
 137اإىل  146من الوثيقة .)A/54/13
 .4ومنذ ذكل احلني ،تلقى املدير العام الطلبات واملعلومات الالزمة من لك منظمة من املنظامت التالية أأسامؤها
حلضور اجامتعات امجلعيات بصفة مراقب:
(أأ) املنظامت احلكومية ادلولية
" "1املنظمة ا ألوروبية للقانون العام (.)EPLO
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(ب) املنظامت ادلولية غري احلكومية
""1
""2
""3
""4
""5

مجعية احملفوظات والسجالت ()ARA؛
كونفدرالية مجموعات مس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات ()CEPIUG؛
الرابطة ا ألوروبية للصناعات احليوية ()EUROPABIO؛
اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود ()IIPCC؛
مالواك ادلولية.

(ج) املنظامت الوطنية غري احلكومية

*

" "1مجعية الوالكء الاس بانيني املعمتدين دلى منظامت امللكية الفكرية والصناعية ()AGESORPI؛
" "2امجلعية الفنلندية حلق املؤلف؛
" "3املؤسسة الوطنية للتثقيف واملعارف الاجامتعية والتقليدية (.)NEST
.5

وترد يف مرفقات هذه الوثيقة أأوصاف موجزة للك من الكياانت املشار اإلهيا أأعاله – أأهدافها وهيلكها وعضويهتا.

 .6اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
والاحتادات اليت تديرها الويبو مدعوةّ ،لك فامي
يعنيه ،اإىل اُتاذ قرار بش أأن طلبات احلصول
عىل صفة مراقب املقدمة من الكياانت الواردة
أأسامؤها يف الفقرة  4أأعاله ،و إادراج املنظمة
احلكومية ادلولية الوارد امسها يف الفقرة
 (4أأ)" "1يف الفئة ج (املنظامت ادلولية
احلكومية ا إلقل ميية).
[ييل ذكل املرفق ا ألول]

* لالطالع عىل املبادئ املطبقة يف توس يع نطاق ادلعوات ليك تشمل املنظامت الوطنية غري احلكومية بصفة مراقب واليت اعمتدهتا امجلعيات يف سلسةل
اجامتعاهتا السابعة والثالثني يف الفرتة من  23سبمترب اإىل  1أأكتوبر  ،2002انظر الفقرة  316من الوثيقة .A/37/14
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املرفق ا ألول

قبول املنظامت احلكومية ادلولية بصفة مراقب
املنظمة ا ألوروبية للقانون العام ()EPLO
املقر الرئييس :تأأسست املنظمة ا ألوروبية للقانون العام يف  21يونيو  ،2007ويقع مقرها الرئييس يف أأثينا ،اليوانن.
ا ألهداف :اإن هدف املنظمة ا ألوروبية للقانون العام ا ألسايس هو اإجياد املعرفة ونرشها ،وكذكل أأنشطة بناء املؤسسات يف
جمال القانون العام ،مبا يف ذكل القانون الوطين ،والقانون املقارن ،والقانون العام ا ألورويب ،وقانون حقوق الإنسان ،والقانون
البييئ ،والقانون ادلويل ،والهنوض ابلقمي ا ألوروبية من خالل القانون العام يف مجيع أأحناء العا.م .و ي تنظ وتد م البوو
العلمية والتدريب التثقيفي والتعلمي حتقيقًا لهذه الغاية .ويف جمال بناء املؤسسات ،متد املنظمة يد العون للمؤسسات ادلميقراطية
يف أأورواب والعا.م .وتريم اإىل حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها يف ادلول ا ألعضاء من الاحتاد ا ألورويب وخارهه،
وتس هتدف اإنفاذ حق املؤلف وماكحفة القرصنة من خالل ا ألنشطة التدريبية وادل م التقين.
الهيلك :الهيئات الرئاس ية الرئيس ية للمنظمة  ي امجلعية العامة وجملس الإدارة واللجنة التنفيذية واجمللس العلمي ا ألورويب.
واملسؤول الرئييس هو املدير ،ويعني من خالل جملس الإدارة بناء عىل مشورة اجمللس العلمي ا ألورويب.
العضوية :حال ًيا ،تتأألف املنظمة من  10دول أأعضاء :أألبانيا و أأرمينيا والبوس نة والهرسك وقربص وجورجيا واليوانن وإايطاليا
ومجهورية مودلوفا ورومانيا ورصبيا .و أأعلنت دول عديدة أأخرى نيهتا أأن تنض للمنظمة.

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

مواصفات املنظامت ادلولية غري احلكومية (ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة)
مجعية احملفوظات والسجالت ()ARA
املقر الرئييس :تأأسست مجعية احملفوظات والسجالت ( )ARAيف مايو  2010من خالل اندماج ثال منظامت (مجعية
أأمناء احملفوظات ،واجمللس الوطين للموفوظات ورابطة كبار أأمناء احملفوظات يف احلكومة احمللية) ،ويقع مقرها الرئييس يف
اململكة املتحدة.
ا ألهداف :اإن الهدف ا ألسايس للجمعية هو وجود صوت واحد للتحد بشأأن مجيع القضااي املتعلقة ابحملفوظات وإادارة
توسع العناية ابلسجالت واحملفوظات وإادارهتا
السجالت وصون احملفوظات يف اململكة املتحدة و أأيرلندا .وتعزز امجلعية وتد م و ّ
والنفاذ اإلهيا واس تخداهما .كام أأهنا مبزنةل الهيئة املهنية اليت تعىن مبن يعملون يف مجيع جمالت حفظ السجالت يف اململكة
املتحدة و أأيرلندا.
الهيلك :يتوىل اإدارة امجلعية جملس منتخب يتأألف من رئيس وانئب رئيس و أأمني خزانة و أأمني خفري وحىت مثانية مديرين.
واجمللس مسؤول عن الإدارة العامة ووضع الس ياسات اخلاصة ابمجلعية .ويعني جملس الإدارة الرئيس التنفيذي اذلي يتوىل
السلطة التنفيذية اليت ُتوهل الترصف ابلنيابة عن امجلعية.
العضوية :عضوية امجلعية مفتوحة لنضامم أأي خشص هممت ،وتتأألف من ا ألعضاء املسجلني ،وا ألعضاء ،وا ألعضاء الطالب،
عضوا يف اململكة
وا ألعضاء الفخريني مدى احلياة ،واملؤسسات املنتس بة ،وا ألفراد املنتس بني .ودلى امجلعية ما مجموعه ً 2332
املتحدة و أأيرلندا.
كونفدرالية مجموعات مس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات ()CEPIUG
املقر الرئييس :تأأسست كونفدرالية مجموعات مس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات ( )CEPIUGس نة  ،2008واُتذت
مقرا رئيس ًيا لها.
من اإشبيلية ابإس بانيا ً
ا ألهداف :هتدف الكونفدرالية اإىل تعزيز املاكنة املهنية جملمتع معلومات الرباءات والهنوض مبهاراته وتوفري منرب للنقاش والتعاون
ألعضاهئا .كام تريم الكونفدرالية اإىل املشاركة يف مناقشات عىل مجيع ا ألصعدة مع سلطات الرباءات الوطنية وادلولية ،وتقدمي
أراهئا واقرتاح التوسينات ،ل س امي يف جمال املعلومات والواثئق املتعلقة ابلرباءات (مبا يف ذكل التصنيفات ،واملعايري،
واملنشورات ،وقواعد البياانت ،و أأدوات البوث وغريها من املسائل).
الهيلك :الهيئة الرئاس ية الرئيس ية للكونفدرالية  ي جملس الكونفدرالية اذلي يتأألف من  4أأشخاص عىل أأقل ميثل لك مهن
عضوا خمتل ًفا .و أأعضاء اجمللس مه الرئيس وانئبه وا ألمني وا ألعضاء.
ً
العضوية :تض الكونفدرالية حال ًيا  9مجعيات همنيني يف جمال معلومات الرباءات من بلجياك وادلامنرك وفرنسا و أأملانيا وإايطاليا
عضوا.
وهولندا والسويد واململكة املتحدة ،ويبلغ اإجاميل عدد أأعضاهئا ً 800
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الرابطة ا ألوروبية للصناعات احليوية ()EUROPABIO
املقر الرئييس :تأأسست الرابطة ا ألوروبية للصناعات احليوية ( )EUROPABIOس نة  ،2002و ي مسجةل يف بروكسل،
بلجياك.
ا ألهداف :تتضمن أأهداف الرابطة تعزيز مصاحل صناعة التكنولوجيا احليوية يف أأورواب ،ل س امي تكل اليت لها طابع علمي وتقين
وتنظميي ومؤسيس ،مبا يف ذكل المتثيل دلى امجلعيات واملنظامت واملؤسسات ا ألوروبية وادلولية .وتنظ الرابطة اجامتعات
و أأحدا ل ألفرقة العامةل من أأهل حتقيق هذه ا ألهداف.
عضوا كحد
الهيلك :الهيئتان الرئاسيتان الرئيسيتان للرابطة هام امجلعية العامة وجملس الإدارة اذلي يبلغ عدد أأعضائه ً 28
أأقىص ،مبن فهي الرئيس ونوابه و أأمني اخلزانة وا ألعضاء .وتعني امجلعية العامة أأعضاء جملس الإدارة وتقيله .
ويرشف ا ألمني العام عىل الإدارة اليومية للرابطة ويضمن أأداهئا ملهاهما عىل النوو املالمئ.
عضوا (رشاكت تعمل يف أأي من ادلول ا ألعضاء ومجعيات وطنية غري حكومية متثل صناعة
العضوية :تتأألف الرابطة من ً 60
عضوا منمت (منظامت إاقلميية معنية بتطوير التكنولوجيا احليوية أأو
التكنولوجيا احليوية يف أأي من ادلول ا ألعضاء) ،وكذكل ً 13
مؤسسات علمية أأو رشاكت جتارية أأو مالية أأو رشاكت اإدارة أأصول مالية أأو رشاكت مقدمة خلدمات).
اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود ()IIPCC
املقر الرئييس :تأأسس اجمللس يف  7مايو  ،2014ويقع مقره الرئييس يف هونغ كونغ ،الصني.
ا ألهداف :يعمل اجمللس عىل الهنوض حبقوق امللكية الفكرية وتعلميها .وهو مبزنةل هيئة استشارية للمنظامت ا ألخرى يف مجيع
املسائل املتعلقة ابلتعلمي والتوليد والاس تغالل التجاري والاس تخدامات ا ألخرى يف جمال حقوق امللكية الفكرية و أأصولها،
وذكل من خالل التوصية بأأفضل املامرسات واملعايري والشهادات ،ومن خالل بناء نظام بييئ لتوليد هذه احلقوق
والاس تغالل التجاري لها ود م هذا النظام.
الهيلك :تتأألف الهيئة الرئاس ية الرئيس ية للمجلس من جملس احملافظني اذلي ينتخب ا ألمني العام .
عضوا ،ويشمل العدد ا ألفراد (عاديون وطالب) والرشاكت والكياانت
العضوية :يتجاوز عدد ا ألعضاء حال ًيا  20أألف ً
ا ألخرى.
مالواك ادلولية
املقر الرئييس :مالواك ادلولية مؤسسة أأنشئت س نة  2014يف بوغوات ،عامصة كولومبيا .ولها مقران يف بوغوات وموكوا يف
كولومبيا .وقد جسلت املؤسسة أأيضً ا مجعية يف سويرسا دل م أأنشطهتا ادلولية.
ا ألهداف :وهتدف املؤسسة اإىل رعاية الروحانيات ا ألصلية بوصفها احملور ا ألسايس لثقافات الشعوب ا ألصلية ،وتبادل
اخلربات واملعارف والروحانيات اخلاصة ابلشعوب ا ألصلية مع سويرسا وا ألمم قاطبة.
وتوفر املؤسسة مساحة متكن ممثيل الشعوب ا ألصلية واجملمتع املدين من حتديد أأهدافه فامي يتعلق بعمليات التفاوض يف ا ألمم
املتحدة .وتتضمن أأنشطة املؤسسة ممارسة الضغط داخل منظومة ا ألمم املتحدة ،وإااتحة النفاذ اإىل الرعاية الصوية يف كولومبيا
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من خالل الاس تعانة ابملعارف الطبية التقليدية للشعوب ا ألصلية وصون ثقافات الشعوب ا ألصلية ومعارفها يف منطقة
ا ألمازون الكولومبية ،والاضطالع اب ألنشطة البوثية والتعلميية املتعلقة ابلنبااتت الطبية للشعوب ا ألصلية يف كولومبيا.
الهيلك :الهيئة الرئاس ية الرئيس ية للمؤسسة  ي جملس الإدارة اذلي يتأألف من ثالثة أأعضاء (وبدائل) ،رئيس وانئبه ،و أأمني
خزانة ،و أأمني عام .ودلى املؤسسة أأيضً ا مدير تنفيذي وانئب مدير تنفيذي وممثل دويل ينتخبون من قبل  7أأعضاء
مؤسسني وينفذون قرارات جملس الإدارة .كام يقومون بدور املمثلني القانونيني للمؤسسة.
العضوية :دلى املؤسسة  7أأعضاء أأفراد.
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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مواصفات املنظامت الوطنية غري احلكومية (ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة)
مجعية الوالكء الاس بانيني املعمتدين دلى منظامت امللكية الفكرية والصناعية ()AGESORPI
املقر الرئييس :تأأسست مجعية الوالكء الاس بانيني املعمتدين دلى منظامت امللكية الفكرية والصناعية ()AGESORPI
س نة  1987ويقع مقرها الرئييس يف برشلونة ،اس بانيا.
ا ألهداف :أأهداف امجلعية  ي متثيل مصاحل أأعضاهئا أأمام السلطات وامجلعيات الاس بانية ،و أأمام الاحتاد ا ألورويب،
ومكتب الرباءات ا ألورويب ( )EPOوالويبو .وهتدف امجلعية اإىل اإصدار توصيات والهنوض بأأعضاهئا همن ًيا وضامن احرتام
اللواحئ ا ألوروبية والإس بانية والامتثال لها.
الهيلك :الهيئتان الرئاسيتان للجمعية هام امجلعية العامة وجملس الإدارة (اذلي يتأألف من رئيس وانئبني هل و أأمني خزانة).
عضوا ،ما بني أأعضاء عاديني (دلهي احلق يف التصويت ومؤهلون لالنضامم جمللس
العضوية :ودلى امجلعية ما مجموعه ً 82
الإدارة) و أأعضاء غري عاديني و أأعضاء خفريني .والعضوية العادية مفتوحة ل ألشخاص الطبيعيني اذلين دلهي عناوين همنية
مسجةل يف اإس بانيا.
امجلعية الفنلندية حلق املؤلف
املقر الرئييس :تأأسست امجلعية الفنلندية حلق املؤلف س نة  ،1965ويقع مقرها يف هلس نيك ،فنلندا.
ا ألهداف :الهدف الرئييس مجلعية حق املؤلف الفنلندية هو أأن تصبح منتدى وطين للنقاش حول س ياسة حق املؤلف.
و ي تريم اإىل الهنوض بتطوير الترشيعات ونظام حق املؤلف ادلويل وتعزيز املعارف العامة حول حق املؤلف .وتعمل
امجلعية مكنتدى نقاش حمايد لتبادل املعلومات وا ألفاكر واخلربات املتعلقة حبق املؤلف.
الهيلك :الهيئتان الرئاسيتان هام جملس الإدارة والاجامتع الس نوي ل ألعضاء.
العضوية :دلى امجلعية  400عضو ،ما بني أأفراد متس جمالت معله أأمور متعلقة حبق املؤلف ومجعيات ورشاكت تنتج
مواد محمية حبق املؤلف أأو تس تعني هبكذا مواد يف معلها .وميتد نطاق العضوية ليشمل احملامني والأاكدمييني وغريمه من
املهنيني اذلين دلهي اهامتم خاص حبق املؤلف.
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املؤسسة الوطنية للتثقيف واملعارف الاجامتعية والتقليدية ()NEST
املقر الرئييس :تأأسست املؤسسة س نة  ،2009ويقع مقرها الرئييس يف نيو دلهيي ،الهند.
ا ألهداف :من ا ألهداف الرئيس ية للمؤسسة التثقيف وإاذاكء الوعي يف الهند حول القضااي واحلقوق والواجبات املتعلقة
ابمللكية الفكرية ،وذكل من خالل الوسائط السمعية والبرصية واملطبوعة والإلكرتونية ،ومن خالل أأنساق أأخرى اكلفن
والرسوم واحلرف .وهتدف املؤسسة أأيضً ا اإىل حامية امللكية الفكرية والهنوض هبا ،وحامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ومعارف الشعوب ا ألصلية اليت حيظى هبا شعب الهند وصوهنا.
الهيلك :الهيلك :الهيئة الرئاس ية  ي جملس ا ألمناء اذلي يتأألف من رئيس يرت أأس مجيع اجامتعات اجمللس ،و أأمني (مسؤول
عن الإدارة العامة للصندوق) و أأمني خزانة.
عضوا من ا ألفراد ومتتاز بنوعني من العضوية (عضوية مدى احلياة وعضوية طالب).
العضوية :دلى املؤسسة ً 390
[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

