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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 سبمترب 29التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

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

 
 

 قبول املراقبني
عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

وامخلسني مجلعيات  السادسةقامئة املراقبني اذلين قُبلوا حلضور سلسةل الاجامتعات  A/56/INF/1تتضمن الوثيقة  .1
 اليت تديرها الويبو )امجلعيات(. ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات

اللجان والأفرقة العامةل وسائر  ه يُدعى أأيضا حلضور اجامتعاتنحلضور اجامتعات امجلعيات، فاإ  مراقبوعند قبول  .2
ذا اكن املوضوع ا  ذلي تتناوهل هيّمه بصورة مبارشة.الهيئات الفرعية للجمعيات ابلصفة ذاهتا اإ

 اخلامسةواُُتذت القرارات املتعلقة بقبول املراقبني حلضور اجامتعات بعض امجلعيات، أ خر مّرة، خالل السلسةل  .3
ىل  5ضاء يف الويبو املنعقدة يف الفرتة من وامخلسني لجامتعات مجعيات ادلول الأع  157)الفقرات من  2015 أأكتوبر 14اإ

ىل  .(A/55/13من الوثيقة  162  اإ

ر أأسامؤها حلضو منظمة من املنظامت التالية ومنذ ذكل احلني، تلقى املدير العام الطلبات واملعلومات الالزمة من لك  .4
 اجامتعات امجلعيات بصفة مراقب:

  غري احلكومية ادلولية املنظامت (أأ  )

 ؛(AfLIAمجعيات ومؤسسات املكتبات واملعلومات الأفريقية ) "1"
 ؛(Suisse-CII)مركز الاستامثر ادلويل و  "2"
 .أأدوية من أأجل أأفريقياو  "3"

  2غري احلكومية الوطنية املنظامت (ب )
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 .2016سبمترب  27يف  حلصول عىل صفة مراقب دامئ دلى الويبوا وطنية غري حكومية حسبت طلبنظمة عّد ة للوثيقة لأن م املهذه الصيغة  عّدتأأ   
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 ؛(JIPAالياابنية للملكية الفكرية )امجلعية و  "1"
 .(Karisma) مؤسسة اكريزماو  "2"

لهيا أأع ترد يف مرفقات هذه الوثيقةو  .5  أأهدافها وهيلكها وعضويهتا. –اله أأوصاف موجزة للك من الكياانت املشار اإ

نّ  .6 مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  اإ
والاحتادات اليت تديرها الويبو مدعوة، لّك فامي 

ىل اُتاذ قرار بشأأن طلبات احلصول عىل  يعنيه، اإ
صفة مراقب املقدمة من الكياانت الواردة أأسامؤها 

 .أأعاله 4 يف الفقرة

 [تيل ذكل املرفقات]
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ُ ترد    اليت اعمتدهتا امجلعيات يف سلسةل اجامتعاهتا السابعة والثالثني املنعقدة مجلعيات غري احلكومية الوطنية بصفة مراقباإىل ا تعواادلطبقة يف توجيه املبادئ امل
 .A/37/14الوثيقة  من 316 الفقرةيف  2002أأكتوبر  1سبمترب اإىل  23من يف الفرتة 
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 املرفق الأول
 

ىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة(  مواصفات املنظامت ادلولية غري احلكومية )ابلستناد اإ

 (AfLIAمجعيات ومؤسسات املكتبات واملعلومات الأفريقية )

 ومقرها يف أأكرا يف غاان. 2014عام  (AfLIAمجعيات ومؤسسات املكتبات واملعلومات الأفريقية ) تأأسستاملقر: 

ىل متث  امجلعية( يف املقام الأول)مجعيات ومؤسسات املكتبات واملعلومات الأفريقية  تسعىالأهداف:  ل مصاحل املكتبات ياإ
ىل دمع امله . كام وأأمناء املكتبات يف مجيع أأحناء أأفريقيا نة ورفع جودة خدمات املكتبات وتنارص املكتبات يف جدول تسعى اإ

 الأعامل الوطين وادلويل.

داري مس توىالعام هو أأعىل الس نوي الهيلك: الاجامتع  رئيس لل اوانئب ارئيس ويضميف امجلعية. ويدير جملُس الإدارة امجلعيَة  اإ
قلمييني. صندوقلل  اأأمينو   والرئيس املنهتية وليته وممثلني اإ

قلميية ومراكز  اعضوا مهن 74 امجلعيةتضم العضوية:   يفالإعالم والتوثيق املكتبات ومجعيات املكتبات الوطنية أأو الإ
 الأفريقية. القارة

  (Suisse-CII) مركز الاستامثر ادلويل

 ومقره يف جنيف يف سويرسا. 2010)املركز( عام  مركز الاستامثر ادلويلأأنشئ املقر: 

ىل   جماللتيمية املس تدامة وادلفاع عن التنوع الثقايف وتطوير الفن والتعاون ادلويل يف الهنوض ابالأهداف: يسعى املركز اإ
 التعلمي والصحة وتعزيز التكنولوجيات اجلديدة والعلوم والابتاكر وحامية حقوق الإنسان.

 ويتأألف اجمللس التنفيذي من رئيس وأأمني عام وأأمني صندوق. الرئيس ية يف املركز. الإدارية هيئةال امجلعية العامة يه الهيلك: 

 كياانت من سويرسا والاحتاد الرويس.املركز  يضمالعضوية: 

 أأدوية من أأجل أأفريقيا

 املنظمة مسجةل يف اململكة املتحدة.و مقر أأدوية من أأجل أأفريقيا يف جنيف يف سويرسا يقع املقر: 

ىل حتسني النفااملنظمة الأهداف: تسعى  ىل الأدوية من خالل دمع اإ بشلك فعال من حيث رشاء البدلان الأفريقية للأدوية ذ اإ
وبأأسعار مماثةل ملا يدفعه ال خرون يف السوق ادلولية. وتركز املنظمة عىل الأدوية ذات الأولوية اليت ل تندرج يف  التلكفة

 .يدمع تطويرهاول  ادلولية املشرتايتجدول 

 ة الرئيس ية.يهيئة الإدار ال الهيلك: جملس الإدارة هو 

 .أأفراد 9العضوية: تضم املنظمة 

 يل ذكل املرفق الثاين[ي]
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 الثايناملرفق 
 

ىل املعلومات   الواردة من املنظامت املذكورة(مواصفات املنظامت الوطنية غري احلكومية )ابلستناد اإ

 

 (JIPAامجلعية الياابنية للملكية الفكرية )

 ومقرها يف طوكيو يف الياابن. 1938)امجلعية( عام  امجلعية الياابنية للملكية الفكريةُأنشئت  املقر:

ىل املسامهة يف أأعامل أأعض الأهداف: ية ر كمل لنظم امللكية الفالاكحتقيق الاس تخدام  العمل عىلهئا من خالل اتسعى امجلعية اإ
ىل املسامهة يف تقدم التكنولوجيا  وتطوير الصناعة. وحتسيهنا. كام تسعى امجلعية اإ

 يف امجلعية ويتأألف من الرئيس وانئبه.ة يالإدار  هيئةال اجمللس هو  الهيلك:

جامل عضو 1200تضم امجلعية حنو  العضوية: ويتأألف الأعضاء املنتس بون. و العاديون . وابمجلعية نوعان من الأعضاء، الأعضاء اإ
 أأكرث منعددمه وحتمهيا. أأما الأعضاء املنتس بون فالفكرية  رشكة تنشئ أأصول امللكية 900 من أأكرث من الأعضاء العاديون

 .ماكتب حمايم الرباءاتو  القانونيةاكتب امل ويضمون عضو 300

 (Karisma) مؤسسة اكريزما

 يف بوغوات يف كولومبيا. 2003أأنشئت مؤسسة اكريزما )املؤسسة( عام  املقر:

ىل  الأهداف: ىل ضامن وصول منافع التكنولوجيا اإ الأكرث احتياجا وضامن أأن التطور الأشخاص تسعى املؤسسة أأساسا اإ
 عدةاي اعىل زو مقاربهتا. وتعمتد املؤسسة يف الاجامتعية والعدا ةاملساواة بني اجلنسني و  الإنسان حقوق يعزز نولويجالتك 

" يف حتليل الفرص والهتديدات والاس تجابة لها يف تكتالت مع الرشاكء احملليني اقتصاديةقانونية وتكنولوجية واجامتعية و "
 والإقلمييني وادلوليني.

 مهنمسة أأعضاء . ويدير جملس الأمناء املؤسسَة ويتكون من خ العليا ةيدار الإ هيئة ال الأعضاء ويه لك تضم امجلعية  الهيلك:
 مراجع رضييب(.أأي )ومدقق احلساابت املدير والرئيس 

 .فردا 13تضم املؤسسة  العضوية:

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


