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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018 أأغسطس 31 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون الثامنة االجتماعات سلسلة
 2018أأكتوبر  2سبمترب اإىل  24جنيف، من 

 املراقبني قبول
عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

وامخلسني مجلعيات ادلول  ثامنةلسةل الاجامتعات ال قامئة املراقبني اذلين قُبلوا حلضور س  A/58/INF/1تضمن الوثيقة ت  .1

 (.الويبو" عيات"ج داحتادات الت  تدير ا الويبو  الأعضاء يف الويبو والا

نه يُدعى أأيضا حلضور اجامت .2 عات اللاا  والأفرقة العامةل وسارر وعند قبول مراقب حلضور اجامتعات امجلعيات، فاإ

ذا اك  املوضوع اذلي تتناوهل هيّمه بصورة مبارشة.  الهيئات الفرعية للجمعيات ابلصفة ذاهتا اإ

 ابعة، أ خر مّرة، خالل السلسةل السواُُتذت القرارات املتعلقة بقبول املراقبني حلضور اجامتعات بعض امجلعيات .3

ىل  2الأعضاء يف الويبو املنعقدة يف الفرتة من وامخلسني لجامتعات جعيات ادلول   الفقرات من  2017أأكتوبر  11اإ

 (.A/57/12من الوثيقة  28 اإىل 25

ومنذ ذكل احلني، تلقى املدير العام الطلبات واملعلومات الالزمة من لك منظمة من املنظامت التالية أأسامؤ ا حلضور  .4

 اجامتعات امجلعيات بصفة مراقب:
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 ادلولية غري احلكومية املنظامت (أأ   

 ؛(CRSEA)أأورواب وأ س يا يات أأحصاب احلقوق يف اداحتاد جع  "1"

 (. 4iPجملس، منظمة غري  ادفة للرحب  4iPالأورويبلس اجملو  "2"

املنظامت الوطنية غري احلكومية (ب  
1

 

 ؛(.A.S.P.I.C.I)رابطة اخملتصني يف امللكية الفكرية لكوت ديفوار  "1"

 (؛CRPD   ومركز البحث والرتوجي يف جمال القانو "2"

 ؛(KIPI)واملعهد الكوري ملعلومات الرباءات  "3"

 ؛(NAI)والأاكدميية الوطنية للمخرتعني  "4"

 .(NIHF) متحف مشا ري اخملرتعني الوطنينيو  "5"

لهيا أأعاله  .5  أأ دافها و يلكها وعضويهتا. –وترد يف مرفقات  ذه الوثيقة أأوصاف موجزة للك من الكياانت املشار اإ

  جعيات الويبو مدعوة، لّك فامي يعنيه، اإ  .6

ىل اُتاذ قرار بشأأ  طلبات احلصول عىل صفة  اإ

مراقب املقدمة من الكياانت الواردة أأسامؤ ا يف 

 ..A/58/3 Rev من الوثيقة 4الفقرة 

]ييل ذكل املرفقا [

                                         
1
اإىل امجلعيات غري احلكومية الوطنية الت  اعمتدهتا امجلعيات يف سلسةل اجامتعاهتا السابعة والثالثني  ، بصفة مراقب،املبادئ املُطبقة يف توجيه ادلعوات 

 .(A/37/14من الوثيقة  316الفقرة  انظر  2002أأكتوبر  1سبمترب اإىل  23املنعقدة يف الفرتة من 
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الأولاملرفق   
 

  ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة( احلكومية غري ادلوليةامت مواصفات املنظ

 (CRSEA)اداحتاد جعيات أأحصاب احلقوق يف أأورواب وأ س يا 

 .الاداحتاد الرويس، موسكوويقع مقره الرئييس يف  2017عام  الاداحتادالرئييس: أأسس  املقر

دارة  11من قبل  الاداحتادسس أ  الأ داف:  املشرتكة.  امصاحله وحامية من أأجل متثيلاملؤلف  وحامية حقاعية امجلمنظمة لالإ
دارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  الاداحتاديقوم أأعضاء و  قلمي امجلاعة الاقتصادية الأوروبية  داخلابإ ادلول يف و، ال س يوية -اإ
 بدلا  مجموعة بريكس.و ، عضاء يف كومنولث ادلول املس تقةلالأ 

الهيئة الإدارية امجلاعية الت  تُدير املنظمة متثل امجلعية العامة أأعىل  يئة يف الاداحتاد. أأّما املكتب، فهو ميثل الهيلك التنظميي: 
بني اجامتعات امجلعية العامة. والهيئة التنفيذية الوحيدة لالداحتاد يه الأمانة العامة، الت  تُعّيهنا امجلعية العامة. خالل الفرتات ما 

 ة جامعية ترشف عىل الأعامل املالية والأنشطة القانونية لالداحتاد.وجلنة التدقيق يه  يئ

  أأرمينيا وأأذربياا  وبيالروس واكزاخس تاعضوًا مه كياانت قانونية من  11أأعضاء الاداحتاد اذلي يبلغ عددمه العضوية: 
   والاداحتاد الرويس.وقريغزيس تا

 (4iP Council، منظمة غري  ادفة للرحب  4iPاجمللس الأورويب

 .بروكسل، بلجياكويقع مقره الرئييس يف  2017عام  اجمللسالرئييس: أأسس  املقر

ّ   دف اجمللس الرئييس  و تعميق الفهم دلى أأحصاب املصاحل، مبن فهيم امجلهور العام وواضعوا الس ياسات الأ داف:  اإ
 الاستامثر والابتاكر والمنو.لع به حقوق امللكية الفكرية يف تعزيز طوقطاع الصناعة، ابدلور املركزي اذلي تضّ 

ابجمللس التنفيذي( واللجنة  العامة وجملس الإدارة  املعروف الهيئات الرئاس ية للمالس يه امجلعيةالهيلك التنظميي: 
 الاستشارية. ويتأألف اجمللس التنفيذي من رئيس وانئبه وأأمني خزانة وعضوين أ خرين يف اجمللس.

رشكة من بلجياك وفنلندا وفرنسا وأأملانيا واليوان  والسويد وسويرسا واململكة املتحدة  13تشمل العضوية يف اجمللس العضوية: 
 والولايت املتحدة الأمريكية.

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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  ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة( احلكومية وطنية غريمواصفات املنظامت ال

 .(A.S.P.I.C.Iرابطة اخملتصني يف امللكية الفكرية لكوت ديفوار  

 .كوت ديفوار، أأبيدجا الرئييس يف  اويقع مقر  2016عام  الرابطة تالرئييس: أأسس املقر 

ىل بلوغ جةل أأ داف من بيهنا تعزيز امل الأ داف:  لكية الفكرية، ل س امي يف كوت ديفوار، واملشاركة يف وضع تسعى الرابطة اإ
 وتنفيذ اسرتاتيجيات لتطوير امللكية الفكرية.

الهيئات الرئاس ية للرابطة يه امجلعية العامة واملكتب التنفيذي وجلنة التدقيق. أأّما الهيئة الرئاس ية الأساس ية الهيلك التنظميي: 
 وأأمني عام وأأمني خزانة.تنفيذي أأساسًا من رئيس وانئبه فهيي امجلعية العامة. ويتأألف املكتب ال 

 العضوية: 

 (CRPDمركز البحث والرتوجي يف جمال القانو   

 ، جهورية الكونغو ادلميوقراطية.مايي-مبويج ويقع مقره الرئييس يف 2002عام  املركزأأسس الرئييس:  املقر

جراء الأ داف:  أأحباث يف جمال قوانني امللكية الفكرية مجلهورية الكونغو ادلميوقراطية، من بني الأ داف الت  ينشد ا املركز، اإ
من أأجل الرتوجي ملفهوم امللكية الفكرية بني امجلهور العام واقرتاح اإصالحات قانونية فامي خيص قانو  امللكية الفكرية عىل 

 السلطات العامة.

ة. ويه تُعني جملس الإدارة اذلي يُدير املنظمة، و و يتأألف من اإ  الهيئة العليا للمركز يه امجلعية العامالهيلك التنظميي: 
أأمّا الأمانة التنفيذية، فهيي الهيئة التنفيذية للمركز، وميكهنا متثيل املنظمة أأمام أأطراف أأخرى. مخسة أأعضاء عىل الأقل. 

 ويرُشف جملس مراجعي احلساابت عىل الشؤو  املالية للمركز.

 عضوًا من الأفراد. 12ركز حاليًا من تتكو  العضوية يف املالعضوية: 

 (KIPIملعهد الكوري ملعلومات الرباءات  ا

 .مدينة داجيو ، جهورية كورايويقع مقّره الرئييس يف  2001عام  املعهد الرئييس: أأسس املقر

ّ   دف املعهد  و املسامهة يف الابتاكر يف جمال التكنولوجيا الصناعية والتمنية الاقتصادية الوطنية من خالل الأ داف:  اإ
 الصناعية وتعزيز املعلومات بشأأ  امللكية الفكرية يف جهورية كوراي.متتة امللكية تطوير نظام متقدم لأ 

ورئيس  عضوًا، مبا يف ذكل رئيس جملس 14 ف مناذلي يتأأل الهيئة الرئاس ية للمعهد يه جملس الأمناءالهيلك التنظميي: 
 أأعضاء وأأمناء دامئو  وأأمناء تلقائيو .

 .املعهد  و منظمة من غري عضويةالعضوية: 
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 (NAIالأاكدميية الوطنية للمخرتعني  

 املتحدة الأمريكية.ويقع مقّر ا الرئييس يف اتمبا، فلوريدا، الولايت  2010عام  ت الأاكدمييةالرئييس: أأسس املقر

الولايت املتحدة للرباءات أ ّسست الأاكدميية لتكرمي وتشجيع اخملرتعني احلاملني لرباءات اخرتاع صادرة عن مكتب الأ داف: 
، ولتعزيز التكنولوجيا الأاكدميية والابتاكر، وتشجيع الإفصاح عن امللكية الفكرية وتعلمي الطلبة املبتكرين والعالمات التاارية

 وتوجهيهم، وجتس يد اخرتاعات أأعضاهئا لفائدة اجملمتع.

الهيئة الرئاس ية الأساس ية للأاكدميية يه جملس الإدارة اذلي يتأألف من تسعة أأعضاء، مبا يف ذكل رئيس الهيلك التنظميي: 
 ستشاري تنفيذي.وانئبه وأأمني خزانة وغريمه. وتنص اللواحئ ادلاخلية للأاكدميية أأيضًا عىل وجود جلنة تنفيذية وجملس ا

مؤسسة يف  250من اخملرتعني والزمالء اذلين يعملو  يف أأكرث من عضوًا  4 000الأاكدميية  يتااوز عدد أأعضاءالعضوية: 
 بدلًا. 15ولية من الولايت املتحدة الأمريكية و 46

 (NIHFمتحف مشا ري اخملرتعني الوطنيني  

 ، أأو ايو، الولايت املتحدة الأمريكية.نورث اكنتو الرئييس يف  ويقع مقّره 1973عام  املتحف الرئييس: أأسس املقر

لهام اجليل الأ داف:  بداع، ورفد روح الابتاكر، واإ تمتثل أأ داف املتحف يف الاعرتاف ابخملرتعني والاخرتاعات، وتعزيز الإ

ضًا للمشا ري ومتحفًا للملكية املقبل من اخملرتعني. ويُقدم املتحف برامج تعلميية لطلبة من جيع الأعامر. ويس تضيف معر 
 .أألكساندراي، فرجينيا، الولايت املتحدة الأمريكيةالفكرية يف 

دارة يتكو  حاليًا من الهيلك التنظميي:   مديرًا يديرو  ويرشفو  عىل جيع أأعامل املتحف وشؤونه. 13يدير املتحف جملس اإ

 .ل يضم املتحف أأي عضو غري أأعضاء جملس الإدارةالعضوية: 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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