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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 سبمترب 19 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون التاسعة االجتماعات سلسلة
 2019أأكتوبر  9سبمترب اإىل  30جنيف، من 

 قبول املراقبني
عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

حلضور سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف املنظمة  قبلوااذلين  نياملراقبقامئة  ترد .1

 ..A/59/INF/1 Revيف الوثيقة ، ت اليت تديرها الويبو )امجلعيات(العاملية للملكية الفكرية )الويبو( والاحتادا

أأو الهيئات  الأفرقة العامةلحلضور اجامتعات اللجان أأو  ا  اجامتعات امجلعيات، يُدعى أأيضاملراقب حلضور مبجرد قبول و  .2

ذا اكن موضوعها ذا أأمهية مبارشة عيات، بنفس الصفةالأخرى التابعة للجم الفرعية   املراقب. ذلكل، اإ

عات الثامنة وامخلسني القرارات املتعلقة بقبول املراقبني يف اجامتعات امجلعيات يف سلسةل الاجامتأأحدث ذت اتُ و  .3

ىل  24الفرتة من  واليت ُعقدت يف، مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ىل  22من )الفقرات  2018أأكتوبر  2سبمترب اإ  يف 24اإ

 (.A/58/11الوثيقة 

ت ور اجامتعاحلض هاقبول الكياانت التالية ل ، من لك الالزمةملعلومات ابمنذ ذكل احلني، تلقى املدير العام طلبات و  .4

 :امجلعيات بصفة مراقب
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 املنظامت ادلولية غري احلكومية أألف.

 ؛(CCFN) الشائعةاحتاد أأسامء الأغذية  "1"

 ؛(IGBA) للأدوية اجلنيسة والبيولوجية املثيةل ادلوليةامجلعية و  "2"

 .(Knowmadمعهد ) حقوق الإنسان والعلومبشأأن ورويب لدلراسات متعددة التخصصات ملعهد الأ وا "3"

 1املنظامت الوطنية غري احلكومية ابء.

 ؛(ALCS) مجعية الرتاخيص ومجع الإاتوات للمؤلفني "1"

 (BPGلبنان ) –مجعية حامية املنتجات والعالمات التجارية  "2"

 (FCF) الإبداع الفينأأصدقاء مجعية  "3"

 ؛(MIPPA) أأحصاب حقوق امللكية الفكرية يف ميامنار ومجعية "4"

 (NARF) الأمريكيني الأصلينيصندوق حقوق و  "5"

 .(RATEM) البث لهيئاتحتاد املهين والا "6"

 .اوعضويهت اوبنيهت هاوأأهداف  – أأعاله ةذكورامل هيئة من الهيئاتلك لويتضمن مرفق هذه الوثيقة وصفا  موجزا   .5

ن مجعيات الويب .6 ، مدعوة يعنهيا، لك فامي واإ

ىل اتاذ قرار بشأأن طلبات القبول، بصفة اإ 

 4يف الفقرة  املذكورة الهيئاتمن الواردة ، مراقب

 ..A/59/3 Revمن الوثيقة 

 

[ييل ذكل املرفقان]

                                         
ةل اجامتعاهتا السابعة اعمتدهتا امجلعيات يف سلساليت و ، بصفهتا مراقب املنظامت الوطنية غري احلكومية، توجيه ادلعوات اإىل عىلطبقة لالطالع عىل املبادئ امل  1

 .A/37/14الوثيقة يف  316، انظر الفقرة 2002أأكتوبر  1سبمترب اإىل  23من  يف الفرتة اليت ُعقدت والثالثني
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 املرفق الأول
 

 البياانت املتعلقة ابملنظامت ادلولية غري احلكومية )ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املعنية(

 (CCFN) احتاد أأسامء الأغذية الشائعة

 ، الولايت املتحدة الأمريكية.يف أأرلينغتون، فرجينيا ومقره، 2012يف عام  احتاد أأسامء الأغذية الشائعة أأسستاملقر: 

بقاءالأنشطة املصممة وتعزيز لغرض تنس يق  الاحتاد الأهداف: تأأسس للأغذية  والشائعةعىل اس تخدام الأسامء التقليدية  لالإ

ىل تشجيع اعامتد منوذج مناسب محلاية املؤرشات اجلغرافية املرشوعة وأأسامء  الاحتاد سعىي و  يف مجيع أأحناء العامل. وحفظها اإ

 .الشائعة عىل حد سواءالأغذية 

دارة الشؤون والصناديق وكذكل  الاحتاد: تتكون الهيئات الإدارية يف الهيلك من جملس الإدارة اذلي يتوىل مسؤولية عامة واإ

ىل أأمني  الاحتاد، ينتخهبمالتابعة للمجلس. وتتأألف هذه اللجنة من ثالثة موظفني  ةممتلاكت املنظمة، واللجنة التنفيذي ضافة اإ اإ

ضافيني من جملس الإدارة ينتخهبام اجمللس نفسه، وتتوىل  ضطلع هبا مسؤولية العمليات اليومية اليت ي اللجنةاخلزانة وعضوين اإ

 مضن الس ياسات اليت وضعها اجمللس. الاحتاد

 خشصا  اعتباراي . 39العضوية: تتأألف امجلعية من 

 )IGBA( للأدوية اجلنيسة والبيولوجية املثيةل ادلوليةامجلعية 

ومقرها ، 2015يرسي يف عام مبوجب القانون املدين السو  امجلعية ادلولية للأدوية اجلنيسة والبيولوجية املثيةل تأأسستاملقر: 

 ، سويرسا.يف جنيف

، املصلحة املشرتكةأأهداف عديدة من بيهنا تزويد أأعضاهئا بش بكة لتبادل املعلومات ذات اإىل حتقيق امجلعية  تسعىالأهداف: 

قلميية اليت تؤثر عىل رشاكت  اجلنيسة والبيولوجية املثيةل، ودمع وضع املس تحرضات الصيدلنية ورصد القضااي العاملية والإ

ىل الأدوية ذات اجلودة الآمنة والفعاةل. وعالوة عىل ذكل، تدمع امجلعية  نفاذ  توازنس ياسات تسعى اإىل حتسني النفاذ اإ حقوق اإ

 امللكية الفكرية محلاية املنافسة العادةل.

امجلعية العامة وجلنة الإدارة واللجان ادلامئة  لك من املثيةل، : تشمل هيئات امجلعية ادلولية للأدوية اجلنيسة والبيولوجيةالهيلك

 املسؤوةل عن تعينيهي  ف  ؛امجلعيةامجلعية العامة يه أأعىل سلطة يف املنظمة وتتأألف من أأعضاء و احلساابت.  ومراجعوالأمانة 

 .يت تسعى امجلعية اإىل حتقيقهاالأهداف الالأعامل اليت تعزز أأعضاء جلنة الإدارة )املديرين( املسؤولني عن تنفيذ مجيع 

 مجعية. 13تتأألف عضوية امجلعية من العضوية: 
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 (حقوق الإنسان والعلومبشأأن ورويب لدلراسات متعددة التخصصات ملعهد الأ ا) Knowmadمعهد 

 ، أأملانيا.يواكميس تاليف ومقره ، 2018 عام يف Knowmadمعهد  تأأسساملقر: 

ىل تشجيع العلوم والبحوث، ل س امي من خالل الإعداد واملشاركة يف ادلراسات املتعلقة حبقوق  الأهداف: هيدف املعهد اإ

، والفئات الساكنية اخلاصةالإنسان، وبوجه خاص فامي يتعلق ابلس ياسات ادلولية للمخدرات، وعمل النبااتت الطبية، 

 والتكنولوجيات اجلديدة والتمنية املس تدامة.

 املسؤولني عن تعينيجملس املديرين التنفيذيني ومجعية املسامهني  Knowmadمعهد يف الهيئات الإدارية : تشمل لهيلكا

 وتنحيهتم. املديرين الإداريني

 .خشصا  طبيعيا   23من  Knowmadمعهد عضوية تأألف العضوية: ت 

 

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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 الثايناملرفق 
 

 غري احلكومية )ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املعنية( الوطنيةالبياانت املتعلقة ابملنظامت 

 )ALCS( مجعية الرتاخيص ومجع الإاتوات للمؤلفني

 لندن، اململكة املتحدة. يف ومقرها، 1977يف عام  مجعية الرتاخيص ومجع الإاتوات للمؤلفنياملقر: تأأسست 

ع النسخ الضويئ، مثل س تخدامات الثانويةالا الإاتوات عىلامجلعية جبمع  تتكفلالأهداف:  أأو الاس تنساخ  البثادة أأو اإ

اب من أأجل ت  لكُ حبمالت نيابة عن ا ا  تقوم املنظمة أأيضكام . هيمالإيرادات علتكل وزع تو  اأأعضاهئ فامي يتعلق مبصنفات، الرمق 

بق  تُ امجلعية ، فاإن عىل ذكل عالوةو . مصنفاهتمعادل لس تخدام أأجر الاعرتاف حبقوق الكتاب واحرتاهما، مبا يف ذكل دفع 

 والقضااي الأخرى اليت قد تؤثر علهيم.املؤلف  يف قانون حقالتطورات أأحدث أأعضاءها عىل اطالع ب

، أأحدمه هو املدير التنفيذي اذلي يشغل الإدارة، اذلي يتكون من تسعة أأفراديه جملس يف امجلعية الهيئة الرئيس ية : الهيلك

 .املؤسسةمنصب الرئيس التنفيذي وأأمني 

الكتاب وخلفاهئم يف قطاع  املطبوعات  فئاتمفتوحة مجليع  هتاوعضوي ،مؤلف عضو 97,000حوايل  العضوية: متثل امجلعية

 والسمع  البرصي.

 (BPGلبنان ) –مات التجارية مجعية حامية املنتجات والعال

 ويقع مقرها يف جعلتون بلبنان. 2003يف عام لبنان  –مجعية حامية املنتجات والعالمات التجارية املقر: تأأسست 

ة حقوق امللكية الفكرية واحلفاظ عىل حقوق املس هتلكني ضد  الغش واملنافسة الهدف الأسايس للجمعية هو حاميالأهداف: 

ولتحقيق ذكل، تعمل امجلعية عىل التوعية بأأنشطة التقليد وجتري دراسات عن منتجات وقطاعات اقتصادية غري املرشوعة. 

 خمتلفة تعاين من الهتريب والزتوير والتقليد واملنافسة غري املرشوعة.

اجمللس الإداري اذلي ميث ل الهيلك: تمتثل الهيئات الرئاس ية للجمعية يف امجلعية العامة ابعتبارها الهيئة العليا لتاذ القرار، و 

 املنظمة، وجلان العمل اليت تتعامل مع قضااي مثل العالقات والتواصل مع احلكومة.

 .اعتباراي   خشصا   21العضوية: تتأألف عضوية امجلعية من 
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 (FCF) الإبداع الفينأأصدقاء مجعية 

 ويقع مقرها يف أأوليه يف ولية دلتا بنيجرياي. 2017أأصدقاء الإبداع الفين، رمسيا، يف عام  تأأسست مجعية املقر:

تريم امجلعية اإىل حتقيق أأهداف عدة مهنا التوعية حبق املؤلف وتوثيق حالت التعدي عىل امللكية الفكرية يف الأهداف: 

 رى.نيجرياي وتعزيز حقوق امللكية الفكرية من خالل امحلالت ووسائل أأخ

الهيئة الرئاس ية الرئيس ية للجمعية يه جملس الأمناء، اذلي يتوىل مسؤولية رمس الس ياسات والاضطالع ابلعمليات الهيلك: 

من قبل أأعضاء ملدة مثانية أأعوام اليومية للمنظمة وهو يضم  مخسة أأشخاص، مبن فهيم الرئيس والسكرتري. ويُنتخب اجمللس 

 املنظمة أأثناء جلسة عامة.

 .طبيعيا   خشصا   28من.مجعية أأصدقاء الإبداع الفين عضوية : تتأألف العضوية

 )MIPPA( أأحصاب حقوق امللكية الفكرية يف ميامنار مجعية

 .اينغون، ميامنارومقرها يف ، 2014تأأسست مجعية أأحصاب حقوق امللكية الفكرية يف ميامنار رمسيا  يف عام  املقر:

نشاء أأصول ابمللكية الفكرية يف ميامنار املعارفزايدة الأهداف: تسعى امجلعية اإىل حتقيق أأهداف عديدة من بيهنا  ، وتشجيع اإ

 جديدة للملكية الفكرية والتعاون مع منظامت امللكية الفكرية من البدلان الأجنبية.

س نوي لأعضاهئا واللجنة التنفيذية املركزية واللجنة الاجامتع العام ال  لك من ية يف امجلعيةهيئات الإدار : تشمل ال الهيلك

 .امجلعية ويرأأسها رئيس ا  خشص 15ة التنفيذية املركزية من تتأألف اللجنو التنفيذية. 

 .خشصا  طبيعيا   390 من حوايل مجعية أأحصاب حقوق امللكية الفكرية يف ميامنارعضوية العضوية: تتأألف 

 )NARF( صندوق حقوق الأمريكيني الأصليني

 .، الولايت املتحدة الأمريكيةمقره يف بودلر، كولورادو، و 1970يف عام  صندوق حقوق الأمريكيني الأصليني تأأسساملقر: 

قوق القبائل حب للمتسك، وهو مكرس اض خريية وتعلمييةلأغر  هو صندوق وطين لدلفاع القانوين، يعمل حرصاي  الأهداف: 

سة يه: احلفاظ أأولوايت الصندوق امخل و الأفراد يف الولايت املتحدة الأمريكية وادلفاع عهنا. الهندية واملنظامت القبلية والهنود 

كومات أأمام ، ومساءةل احلصليني، وتعزيز حقوق الإنسان للأمريكيني الأ وحامية املوارد الطبيعية القبلية، عىل الوجود القبيل

 .مهقضاايو  مقوانيهنو  الهنود قوقحب لناسمعوم اوتثقيف  الهنودنون قا، وتطوير الأمريكيني الأصليني

واللجنة  ومه من الساكن الأصليني، ا  عضو  13بأأعضائه البالغ عددمه  جملس الإدارةالهيئات الإدارية للصندوق تشمل الهيلك: 

 الرئيس وانئب الرئيس وأأمني اخلزانة. ا  التنفيذية للمجلس اليت تضم دامئ

 منظمة قامئة عىل العضوية.ليس  الأصلينيصندوق حقوق الأمريكيني العضوية: 
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 )RATEM( البث لهيئاتحتاد املهين الا

سطنبول، تركيا.، 2001املهين لهيئات البث يف عام  املقر: تأأسس الاحتاد  ومقره يف اإ

حدى منظامتالأهداف: الاحتاد هو  عمل نيابة عن هيئات البث الإذاع  والتلفزيوين فامي يتعلق مبامرسة وياعية امجلدارة الإ  اإ

ن أأهداف عىل هذا النحوو براجمها الإذاعية. عىل  اجملاورة حقوقها ملشرتكة لأحصاب حامية املصاحل ا الاحتاد عديدة من بيهنا، فاإ

دارة احلقوق املمنوحة وتوزيع الرسوم احملص  اجملاورةاحلقوق   أأحصاب احلقوقةل عىل ، وضامن اإ

واجمللس الفين العلم  وجملس  مراجعة احلساابتامجلعية العامة وجملس الإدارة وجملس  الاحتاد لك من هيئات: تشمل الهيلك

 رئيس جملس الإدارة.الاحتاد ميثل و  ،يتكون جملس الإدارة من تسعة أأعضاء عىل الأقل تنتخهبم امجلعية العامةو الرشف. 

قلميي ةالبث الوطني من هيئات عضوا   780 نالعضوية: يتأألف الاحتاد م  .ةواحمللي ةوالإ

 [والوثيقة الثاين هناية املرفق]
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