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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21:يوليو 2020

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات احلادية والستون

جنيف ،من  21اإىل  29سبمترب 2020
قبول املراقبني

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1ترد قامئة املراقبني اذلين قبلوا حلضور سلسةل الاجامتعات احلادية والس تّني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف املنظمة
العاملية للملكية الفكرية (الويبو) والاحتادات اليت تديرها الويبو (امجلعيات) يف الوثيقة .A/61/INF/1
 .2ومبجرد قبول مراقب حلضور اجامتعات امجلعيات ،يدعى أأيضا حلضور اجامتعات اللجان أأو ا ألفرقة العامةل أأو الهيئات
الفرعية ا ألخرى التابعة للجمعيات ،بنفس الصفة ،اإذا اكن موضوعها ذا أأمهية مبارشة ذلكل املراقب.
 .3واُتذت القرارات املتعلقة بقبول املراقبني يف اجامتعات امجلعيات يف سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات
ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت عقدت يف الفرتة من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر ( 2019الفقرة  37من الوثيقة .)A/59/14
 .4ومنذ ذكل احلني ،تلقى املدير العام طلبات ابملعلومات الالزمة من لك كيان من الكياانت التالية لقبولها حلضور
اجامتعات امجلعيات بصفة مراقب:
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املنظمة احلكومية ادلولية
" "1اخملترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو (.)INL

املنظامت ادلولية غري احلكومية
""1
""2
""3
""4
""5
""6
""7

رابطة مكتبات التسجيالت الصوتية ()ARSC؛
جملس أأحصاب العالمات التجارية ()Gulf BPG؛
الاحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني ()IAFAR؛
مدرسة أأمرياك الالتينية للملكية الفكرية ()ELAPI؛
التحالف عرب الوطين ملاكحفة الاجتار يف املواد غري املرشوعة ()TRACIT؛
مؤسسة ويكيبيداي ()WMF؛
منظمة ( Women@theTableنساء حول طاولت القرار).

املنظامت الوطنية غري

احلكومية1

" "1الرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية ()AFIGIA؛
" "2مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني ()DACS؛
امجلعية العامنية للملكية الفكرية ()OAIP؛
""3
" "4مركز أأحباث النظم الإيكولوجية الرايدية املدعومة ابلبتاكر (.)RISE
.5

وتتضمن مرفقات هذه الوثيقة وصفا موجزا للك هيئة من الهيئات املذكورة أأعاله – أأهدافها وبنيهتا وعضويهتا.

 .6إان مجعيات الويبوّ ،
لك فامي يعنهيا ،مدعوة
اإىل اُتاذ قرار بش أأن طلبات القبول ،بصفة
مراقب ،الواردة من الهيئات املذكورة يف الفقرة 4
من الوثيقة .A/61/3
]تيل ذكل املرفقات]

 1للآطالع عىل املبادئ املطبقة يف توجيه ادلعوات اإىل املنظامت الوطنية غري احلكومية ،بصفة مراقب ،واليت اعمتدهتا امجلعيات يف سلسةل اجامتعاهتا السابعة
والثالثني املنعقدة يف الفرتة من  23سبمترب اإىل  1أأكتوبر ( 2002انظر الفقرة  316من الوثيقة .)A/37/14
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املرفق ا ألول

البياانت املتعلقة ابملنظمة احلكومية ادلولية (ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املعنية)
اخملترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو ()INL
املقر الرئييس :تأأسس اخملترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو عام  ،2008ويقع مقره الرئييس يف براغا ،الربتغال.
ساسا للتعاون العلمي والتكنولويج بني ادلول ا ألعضاء فيه ،خاصة
ا ألهداف :يوفر اخملترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو أأ ً
يف عمل النانو وتكنولوجيا النانو من خالل اإجراء البحوث ا ألساس ية والتطبيقية ،فضال عن البحوث املتعلقة به بشلك
أأسايس .وعىل هذا النحو ،يعزز اخملترب ا ألحباث املتعددة التخصصات يف جمال تكنولوجيا النانو وعمل النانو وجيرهيا لصاحل
اجملمتع ويركز عىل س تة جمالت حبثية تطبيقية :الصحة والغذاء والبيئة والطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات والتصالت.
الهيلك التنظميي :املدير العام للمخترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو هو الرئيس التنفيذي للمخترب وممثهل القانوين .وي ّعني
املدير العام من دلن اجمللس ،وهو املسؤول عن تعزيز أأنشطة اخملترب وتوجهيه وا إلرشاف عليه بشلك عام.
العضوية :ادلول ا ألعضاء يف اخملترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو يه الربتغال وإاس بانيا .والعضوية مفتوحة مجليع ادلول.
] ييل ذكل املرفق الثاين[
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املرفق الثاين

البياانت املتعلقة ابملنظامت ادلولية غري احلكومية (ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املعنية)
رابطة مكتبات التسجيالت الصوتية ()ARSC
املقر الرئييس :تأأسست رابطة مكتبات التسجيالت الصوتية يف عام  1966ويقع مقرها الرئييس يف يوجني ،أأوريغون،
الولايت املتحدة ا ألمريكية.
ا ألهداف :تهنض رابطة مكتبات التسجيالت الصوتية بنظام حق املؤلف اذلي يدمع احتياجات جممتعه من قامئني عىل
التسجيل الصويت ،وموزعني ،و أأاكدييني ،وفناين ا ألداء ،وهمندسني ،ومنتجي التسجيالت الصوتية ،وهيئات الإذاعة ،مع
احرتام احتياجات املبدعني .وتشجع رابطة مكتبات التسجيالت الصوتية ،مضن مجةل أأمور ،عىل التعاون بني القامئني عىل
التسجيل الصويت وجامعي التسجيالت ،ويعزز اعرتاف الأاكدييني ابلتسجيالت الصوتية مكصدر للمعلومات .وجيمتع
ا ألعضاء ،وكذكل الضيوف ،بشلك دوري للحصول عىل معلومات بشأأن موضوع مكتبات التسجيالت الصوتية.
كون من مثانية أأعضاء ،مبا يف ذكل الرئيس.
الهيلك التنظميي :يرشف عىل رابطة مكتبات التسجيالت الصوتية جملس اإدارة م ّ
واملدير التنفيذي هو عضو سابق يف جملس الإدارة حبمك منصبه .ويتأألف جملس الإدارة ورؤساء اللجان ادلامئة عىل حد سواء
من أأعضاء اللجنة التنفيذية لرابطة مكتبات التسجيالت الصوتية.
العضوية :يبلغ مجموع ا ألعضاء يف رابطة مكتبات الصوت املسجةل  756عضوا ،ويتكون من ا ألشخاص الطبيعيني
والاعتباريني.
جملس أأحصاب العالمات التجارية ()Gulf BPG
املقر الرئييس :تأأسس جملس أأحصاب العالمات التجارية يف  ،2005ويقع مقره الرئييس يف ديب ،الإمارات العربية املتحدة.
ا ألهداف :تمتثل هممة جملس أأحصاب العالمات التجارية يف تعزيز مصاحل أأعضاهئا من خالل حامية حقوق امللكية الفكرية
اخلاصة هبم وحامية حقوق املس هتلكني من السلع املقدلة والتجارة غري املرشوعة مبا يف ذكل التعدي عىل العالمات التجارية
وحق املؤلف والرباءات والتصاممي الصناعية .ويقوم اجمللس جبمع أأي نوع من املعلومات واخلربة وتبادهلام للهنوض ابملامرسات
عىل حنو أأفضل يف جمال حامية امللكية الفكرية وادلفاع عن حقوق املس هتكل .ولتعزيز حامية امللكية الفكرية ألحصاب العالمات
التجارية ،يقوم اجمللس ابلتنس يق مع خمتلف السلطات احلكومية عىل املس توى احمليل والاحتادي وا إلقلميي وادلويل.
الهيلك التنظميي :تتكون هيئات اإدارة جملس أأحصاب العالمات التجارية من امجلعية العامة وجملس الإدارة اذلي تنتخبه امجلعية
العامة.
اعتباراي أكعضاء.
خشصا
العضوية :يضم جملس أأحصاب العالمات التجارية ً 54
ً

الاحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني ()IAFAR
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مقره الرئييس يف مدينة لندن ،اململكة
املقر الرئييس :تأأسس الاحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني عام  ،2018ويقع ّ
املتحدة.
ا ألهداف :تمتثل هممة الاحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني يف ادلفاع عن احلقوق اجملاورة ذات الصةل لصاحل ا ألشخاص
اذلين يقدمون مساهامت مسموعة يف جمال التسجيالت املوس يقية .ويسعى الاحتاد من خالل هذه املهمة اإىل معاجلة القضااي
العاملية املتعلقة ابإدارة احلقوق اجملاورة ،من خالل تنظمي حلقات معل وندوات ومناس بات أأدبية للفنانني واملنظامت ،فضال عن
هتيئي جممتع يدمع معل مجيع ا ألعضاء ويناقشه ويهنض به.
الهيلك التنظميي :لالحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني جملس اإدارة يتأألف من أأحد عرش فردًا ،مبا يف ذكل الرئيس و أأمني
اخلزانة /ا ألمني ورئيس ا ألعامل والشؤون القانونية.
اعتباراي.
العضوية :تتكون عضوية الاحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني من ً 18
خشصا طبيع ًيا و ً
مدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية ()ELAPI
املقر الرئييس :تأأسست مدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية يف عام  ،2019ويقع مقرها يف بوينس أآيرس ،ا ألرجنتني.
ا ألهداف :هتدف مدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية ،مضن مجةل أأمور ،اإىل تعزيز تطوير امللكية الفكرية يف منطقة
أأمرياك الالتينية ،فضال عن اإقامة حتالفات مع خمتلف املنظامت احلكومية وغري احلكومية لتعزيز امللكية الفكرية ودراس هتا.
وتتطلع املدرسة أأيضً ا اإىل العمل كهيئة استشارية بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية.
الهيلك التنظميي :الهيئات الإدارية ملدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية يه جملس الإدارة وامجلعية العامة املكونة من مجيع
أأعضاء مدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية وهيئة مراجعة احلساابت .ويتكون جملس الإدارة من الرئيس وا ألمني وأأمني
اخلزانة.
خشصا طبيع ًيا.
العضوية :تتكون عضوية مدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية من ً 58
التحالف عرب الوطين ملاكحفة التجارة غري املرشوعة ()TRACIT
املقر الرئييس :تأأسس التحالف عرب الوطين ملاكحفة التجارة غري املرشوعة يف عام  2017ويقع مقره يف فورت مايرز ،فلوريدا،
الولايت املتحدة ا ألمريكية.
ا ألهداف :هيدف التحالف اإىل التخفيف من ا ألرضار الاقتصادية والاجامتعية للتجارة غري املرشوعة ،مبا يف ذكل تكل اليت
يسبهبا تقليد العالمات التجارية وقرصنة حق املؤلف ،من خالل تعزيز أأفضل للواحئ والس ياسات احلكومية ،وحتسني ضوابط
سلسةل التوريد ،وتبادل البياانت ،وتعزيز تدابري ا إلنفاذ اليت تتخذها احلكومة الوطنية ،وممارسة الضغط للتنس يق مع ا ألمم
املتحدة.
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الهيلك التنظميي :يرشف عىل التحالف عرب الوطين ملاكحفة التجارة غري املرشوعة جملس اإدارة ،يتأألف من أأعضاء من اللجنة
التنفيذية واملدير العام للمنظمة.
اعتباراي.
خشصا
العضوية :تتكون عضوية التحالف عرب الوطين ملاكحفة التجارة غري املرشوعة من ً 11
ً
مؤسسة ويكيبيداي ()WMF
املقر الرئييس :تأأسست مؤسسة ويكيبيداي يف عام  2003ويقع مقرها يف سان فرانسيسكو ،اكليفورنيا ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية.

ا ألهداف :تمتثل هممة مؤسسة ويكيبيداي يف متكني وإارشاك الناس ،يف ش ىت بقاع العامل ،من مجع احملتوى التعلميي وتطويره
مبوجب ترخيص جماين أأو يف متناول امجلهور ،ونرشه بشلك فعال عىل الصعيد العاملي .وتوفر مؤسسة ويكيبيداي البنية
ا ألساس ية وا إلطار التنظميي دلمع مواقع اإلكرتونية متعددة اللغات وتطويرها ("مشاريع") ،واليت تس تضيف معرفة ينتجها
مس تخديم تكل املنصات ابلتنس يق مع ش بكة من فرادى املتطوعني ومنظامت احلركة املس تقةل .وس توفر مؤسسة ويكيبيداي
معلومات مفيدة انطالقا من مشاريعها عىل الإنرتنت وس تجعل الانتفاع مهنا جماانً  ،اإىل ا ألبد.
الهيلك التنظميي :يتأألف جملس اإدارة مؤسسة ويكيبيداي ،أأي جملس ا ألمناء ،حال ًيا من عرشة أأشخاص .وينتخب أأعضاء
جملس الإدارة التاليني من بني ا ألمناء :الرئيس ،وانئب الرئيس ،و أأي رئيس من رؤساء جلان اجمللس .كام ي ّعني اجمللس
املسؤولني التاليني من غري ا ألمناء :املدير التنفيذي ،وا ألمني ،وأأمني اخلزانة ،وغريمه من املسؤولني اذلين قد يعيّهنم اجمللس.
العضوية :ل ينضوي حتت مؤسسة ويكيبيداي أأي منظمة عضو ،بل يوجد  124فريقا من املس تخدمني و 39فرع ًا جغراف ًيا
ّ
ومنظمتني مواضيعيتني اتبعتني لها.
منظمة ( Women @ theTableنساء حول طاولت القرار)
املقر الرئييس :تأأسست منظمة  Women at the Tableيف عام  ،2015ويقع مقرها يف جنيف ،بسويرسا.
ا ألهداف :تنادي منظمة  Women at the Tableمبزيد من النساء أأكرث ديناميكية وذات أأصوات تقدمية ،ومبزيد من
املقاعد ،ألصوات نسائية قوية وحيوية ،حول طاولت صنع القرار يف مجيع اجملالت الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية
والعامة .كام تصبو اإىل تعزيز احلوار الاجامتعي ليك تسمع هذه ا ألصوات ادليناميكية والإنسانية ،خاصة أأصوات النساء اللوايت
يصدعن بوهجات نظر فريدة ومسموعة تراعى يف أأروقة السلطة .وتس تفيد  Women at the Tableعىل حد سواء من
قاعدة شعبية ووسائل الإعالم للحصول عىل عدد متسا ٍو من " " Women at the Tableعامل ًيا.
الهيلك التنظميي :تتأألف الهيئة الإدارية ملنظمة  Women at the Tableمن امجلعية العامة واجمللس ومراجع احلساابت.
ويتكون اجمللس من رئيس وعضوين أآخرين عىل ا ألقل تنتخهبم امجلعية العامة .وامجلعية العامة يه السلطة العليا للمنظمة.
العضوية :تتكون منظمة  Women at the Tableمن مخسة أأشخاص طبيعيني.
[ييل ذكل املرفق الثالث]

A/61/3
ANNEX III

املرفق الثالث

البياانت املتعلقة ابملنظامت الوطنية غري احلكومية (ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املعنية)
الرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية ()AFIGIA
املقر :تأأسست الرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية يف عام  2015ويقع مقرها يف بوردو ،فرنسا.
ا ألهداف :هتدف الرابطة اإىل متثيل مجيع املؤرشات اجلغرافية الفرنس ية للمنتجات الصناعية أأو احلرفية عىل أأوسع نطاق ممكن
ونسج ش بكة للتبادل والاستشارات تعمل عىل حتسني رؤية هذه القطاعات يف جمال املؤرشات اجلغرافية .وتكفل املنظمة،
فامي تكفل ،الاعرتاف مبفهوم املؤرشات اجلغرافية للمنتجات الصناعية أأو احلرفية والرتوجي لها وادلفاع عهنا وماكحفة الانتحال
والتقليد وش ىت أأشاكل التعدي عىل املؤرشات اجلغرافية.
الهيلك التنظميي :تتكون هيئات اإدارة الرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية من امجلعية العامة ،اليت
تنتخب ،يف مجةل أأمور ،جملس الإدارة من بني أأعضاء املنظمة .وينتخب جملس الإدارة موظفي املنظمة ،مبا يف ذكل الرئيس
وانئب ،أأو أأكرث ،للرئيس و أأمني اخلزانة.
اعتباراي.
خشصا
العضوية :تتكون عضوية الرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية من ً 16
ً
مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني ()DACS
املقر :تأأسست مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني يف عام  ،1983ويقع مقرها الرئييس يف لندن ،اململكة املتحدة.
ا ألهداف :مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني يه منظمة معنية ابإ دارة حقوق الفنانني التشكيليني .وتأأخذ عىل عاتقها متثيل
املصاحل املهنية والاقتصادية والقانونية وا ألخالقية ألحصاب حق املؤلف يف جمال ا ألعامل الفنية فامي يتعلق ابلس تنساخ
واحلقوق ا ألخرى ذات الصةل ،وتعزيزها وادلفاع عهنا .وتضطلع املنظمة مبهمة حتصيل وتوزيع العوائد عىل الفنانني التشكيليني
وحوزات موجوداهتم من خالل ر ّد ادلين ،وحق تتبع للفنان ،وترخيص حق املؤلف ،وكذكل صورة الفن.
الهيلك التنظميي :يدير مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني جملس اإدارة يتأألف حال ًيا من  16عضو ًا ،يمت تعييهنم من قبل
ا ألعضاء مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني ،اذلين جيمتعون خالل انعقاد الاجامتع الس نوي العام.
العضوية :متثل مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني أأكرث من  100,000عضو فنان.
امجلعية العامنية للملكية الفكرية ()OAIP
املقر الرئييس :أأنشئت امجلعية يف عام  2017ويقع مقرها يف مسقط بسلطنة عامن.
ا ألهداف :تريم امجلعية اإىل حتقيق أأهداف عدة مهنا اإذاكء الوعي بأأمهية حامية امللكية الفكرية ،وتعزيز البحث العلمي يف جمال
امللكية الفكرية ،وتقامس التجارب واملعارف املتعلقة بقضااي امللكية الفكرية يف جمالت خمتلفة.
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يضم  12عضوا وتنتخبه امجلعية العامة.
الهيلك التنظميي :الهيئتان الرئيسيتان للجمعية هام امجلعية العامة وجملس املديرين ،اذلي ّ
تضم،
وينتخب جملس املديرين ،من بني أأعضائه ،رئيسا وانئبا للرئيس ومنسقا و أأمينا للخزانة .وجيوز هل تشكيل جلنة تنفيذية ّ
كحد أأقىص ،مخسة أأعضاء من جملس املديرين.
تضم عضوية امجلعية  80خشصا طبيعيا.
العضويةّ :
مركز أأحباث النظم الإيكولوجية الرايدية املدعومة ابلبتاكر ()RISE
املقر الرئييس :تأأسس مركز أأحباث النظم الإيكولوجية الرايدية املدعومة ابلبتاكر يف عام  2018ويقع مقره يف كونكورد،
نورث اكرولينا ،الولايت املتحدة ا ألمريكية.
ا ألهداف :يقدم مركز أأحباث النظم الإيكولوجية الرايدية املدعومة ابلبتاكر مجموعة من اخلدمات مبا يف ذكل خدمات
استشارية وتدريبية للجامعات ومؤسسات البحث ومنظامت امللكية الفكرية واحلكومات فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا
واسرتاتيجيات تسويق امللكية الفكرية لتعزيز الاقتصادات القامئة عىل املعرفة يف أأفريقيا .ويعمل املركز ابلتعاون مع املؤسسات
العامة واخلاصة يف البدلان ا ألفريقية لإنشاء جممتع من املتخصصني يف جمال التكنولوجيا وامللكية الفكرية من ذوي املهارات
الالزمة للوصول اإىل الابتاكر التكنولويج والانتفاع به.
الهيلك التنظميي :الهيئة الإدارية ملركز أأحباث النظم الإيكولوجية الرايدية املدعومة ابلبتاكر يه جملس الإدارة .ويضم اجمللس
ما ل يقل عن عضوين وما ل يزيد عن مثانية أأعضاء ،يتوىل اإدارة الشؤون العامة للمنظمة .ويتكون اجلهاز الإداري للمركز من
الرئيس ،والرئيس املنتخب ،والرئيس السابق ،والرئيس التنفيذي أأو املدير التنفيذي ،وا ألمني ،و أأمني اخلزانة.
العضوية :مركز أأحباث النظم الإيكولوجية الرايدية املدعومة ابلبتاكر ليست منظمة قامئة عىل العضوية.
]هناية املرفق الثالث والوثيقة[

