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نلكزيي   ةالأصل: ابلإ

  2020يوليو  21التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 احلادية و االجتماعات سلسلة
 
 ونالست

 2020 سبمترب 29 اإىل 21من جنيف، 

 قبول املراقبني
عدادوثيقة  مانة  من اإ  الأ

 يف املنظمةالأعضاء مجلعيات ادلول  احلادية والس تنّيترد قامئة املراقبني اذلين قبلوا حلضور سلسةل الاجامتعات  .1

 .A/61/INF/1)امجلعيات( يف الوثيقة  الويبو العاملية للملكية الفكرية )الويبو( والاحتادات اليت تديرها

دعى أأيضا حلضور اجامتعات اللجان أأو الأفرقة العامةل أأو الهيئات ي  مبجرد قبول مراقب حلضور اجامتعات امجلعيات، و  .2

ذا اكن موضوعها ذا أأمهية مبارشة الفرعية   املراقب. ذلكلالأخرى التابعة للجمعيات، بنفس الصفة، اإ

ذت القرارات املتعلقة بقبول املراقبني  .3 عيات مجل وامخلسني  الاجامتعات التاسعةسلسةل يف  اجامتعات امجلعياتيف واُت 

قدتادلول الأعضاء يف الويبو  ىل  30يف الفرتة من  اليت ع   (.A/59/14من الوثيقة  37 ة)الفقر  2019 أأكتوبر 9سبمترب اإ

حلضور  لقبولهاالتالية  الكياانتمن  كيانعلومات الالزمة من لك ابملومنذ ذكل احلني، تلقى املدير العام طلبات  .4

 اجامتعات امجلعيات بصفة مراقب:
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 ادلولية  ة احلكوميةاملنظم

 (.INLاخملترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو ) "1"

 املنظامت ادلولية غري احلكومية

 (؛ ARSC) التسجيالت الصوتية مكتبات رابطة "1"

 (؛ Gulf BPGالعالمات التجارية ) جملس أأحصاب "2"

 (؛ IAFARحقوق الفنانني )من أأجل املس تقل  الاحتاد "3"

 (؛ ELAPIللملكية الفكرية )مدرسة أأمرياك الالتينية  "4"

 (؛TRACIT) التحالف عرب الوطين ملاكحفة الاجتار يف املواد غري املرشوعة "5"

 (؛WMF) ويكيبيدايمؤسسة  "6"

 .)نساء حول طاولت القرار( Women@theTableمنظمة  "7"

 1املنظامت الوطنية غري احلكومية

 ؛(AFIGIAاجلغرافية الصناعية واحلرفية ) للمؤرشاتالفرنس ية  الرابطة "1"

 ؛(DACSممي والفنانني )امجعية حق املؤلف للتص "2"

 ؛(OAIP) امجلعية العامنية للملكية الفكرية "3"

 .(RISEالرايدية املدعومة ابلبتاكر ) الإيكولوجيةلنظم ا أأحباثمركز  "4"

 وعضويهتا. وبنيهتاأأهدافها  –أأعاله  املذكورة الهيئاتمن هيئة للك  اموجز  وصفامرفقات هذه الوثيقة  تتضمنو  .5

، مدعوة الويبو، لّك فامي يعنهين مجعيات ااإ  .6

ىل اُتاذ قرار بشأأن طلبات  صفة ب القبول،اإ
 4يف الفقرة  من الهيئات املذكورةالواردة  ،مراقب

 . A/61/3من الوثيقة 

 [رفقاتاملذكل تيل [

 

 

                                         
ىل  توجيه ادلعواتاملبادئ امل طبقة يف للآطالع عىل  1 اليت اعمتدهتا امجلعيات يف سلسةل اجامتعاهتا السابعة و  ، بصفة مراقب،الوطنية غري احلكومية املنظامتاإ

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

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

 (INL) اخملترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو

 الربتغال. ، براغاويقع مقره الرئييس يف  ،2008عام اخملترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو أأسس تالرئييس:  املقر

خاصة  الأعضاء فيه،أأساًسا للتعاون العلمي والتكنولويج بني ادلول الإيبريي لتكنولوجيا النانو اخملترب ادلويل الأهداف: يوفر 

جراء البحوث الأساس ية  به بشلك  ةاملتعلق البحوث فضال عن والتطبيقية،يف عمل النانو وتكنولوجيا النانو من خالل اإ

لصاحل وجيرهيا ات يف جمال تكنولوجيا النانو وعمل النانو تعددة التخصصامل  الأحباثاخملترب عزز ي   النحو،عىل هذا و  أأسايس. 

  جمالت حبثية تطبيقية: الصحة والغذاء والبيئة والطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات والتصالت. ةس تركز عىل ي  اجملمتع و 

يبريي لتكنولوجيا النانو املدير العام الهيلك التنظميي:   عنّي وي  تنفيذي للمخترب وممثهل القانوين. هو الرئيس ال للمخترب ادلويل الإ

 .وتوجهيه والإرشاف عليه بشلك عاماخملترب اجمللس، وهو املسؤول عن تعزيز أأنشطة  دلناملدير العام من 

يبريي لتكنولوجيا النانو العضوية: ادلول الأعضاء يف  س بانيا. اخملترب ادلويل الإ  . العضوية مفتوحة مجليع ادلولو يه الربتغال واإ

 

 ] ذكل املرفق الثاين ييل [
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الثايناملرفق   
 

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

 (ARSCالتسجيالت الصوتية )مكتبات  رابطة

الرئييس يف يوجني، أأوريغون،  اويقع مقره 1966عام  يفمكتبات التسجيالت الصوتية  رابطةالرئييس: تأأسست  املقر 

 الولايت املتحدة الأمريكية.

عىل  قامئنياذلي يدمع احتياجات جممتعه من  حق املؤلفبنظام مكتبات التسجيالت الصوتية  رابطة تهنضالأهداف: 

، مع وهيئات الإذاعة، الصوتية تومنتجي التسجيال، وهمندسني، وفناين الأداء، ينيوأأاكدي ، وموزعنيالتسجيل الصويت، 

عىل  قامئنيالالتعاون بني عىل مجةل أأمور،  مضن، مكتبات التسجيالت الصوتية رابطةشجع وت احرتام احتياجات املبدعني. 

وجيمتع  .ابلتسجيالت الصوتية مكصدر للمعلومات الأاكديينيالتسجيالت، ويعزز اعرتاف جامعي التسجيل الصويت و 

  . مكتبات التسجيالت الصوتيةموضوع  بشأأنالأعضاء، وكذكل الضيوف، بشلك دوري للحصول عىل معلومات 

دارة مكتبات التسجيالت الصوتية  رابطةيرشف عىل الهيلك التنظميي:  كوّ جملس اإ ، مبا يف ذكل الرئيس. أأعضاءمثانية ن من م 

 عىل حد سواءيتأألف جملس الإدارة ورؤساء اللجان ادلامئة و حبمك منصبه.  سابق يف جملس الإدارةعضو هو تنفيذي املدير ال و 

 .مكتبات التسجيالت الصوتية لرابطةاللجنة التنفيذية أأعضاء من 

، ويتكون من الأشخاص الطبيعيني عضوا 756املسجةل الصوت مكتبات  رابطةالعضوية: يبلغ مجموع الأعضاء يف 

 .والاعتباريني

 (Gulf BPGالعالمات التجارية ) جملس أأحصاب

مارات العربية املتحدة ،2005جملس أأحصاب العالمات التجارية يف أأسس تالرئييس:  املقر  .ويقع مقره الرئييس يف ديب، الإ

مللكية الفكرية يف تعزيز مصاحل أأعضاهئا من خالل حامية حقوق اجملس أأحصاب العالمات التجارية الأهداف: تمتثل هممة 

اخلاصة هبم وحامية حقوق املس هتلكني من السلع املقدلة والتجارة غري املرشوعة مبا يف ذكل التعدي عىل العالمات التجارية 

ملامرسات اب للهنوض امجبمع أأي نوع من املعلومات واخلربة وتبادهل اجمللسقوم ويالصناعية.  والتصامميرباءات الو  ؤلفامل وحق

لتعزيز حامية امللكية الفكرية لأحصاب العالمات و يف جمال حامية امللكية الفكرية وادلفاع عن حقوق املس هتكل. عىل حنو أأفضل 

قلميي وادلويلاجمللس قوم يالتجارية،   . ابلتنس يق مع خمتلف السلطات احلكومية عىل املس توى احمليل والاحتادي والإ

دارة الهيلك التنظميي:  من امجلعية العامة وجملس الإدارة اذلي تنتخبه امجلعية عالمات التجارية جملس أأحصاب التتكون هيئات اإ

 العامة.

 .خشًصا اعتباراًي كأعضاء 54جملس أأحصاب العالمات التجارية العضوية: يضم 
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 (IAFARحقوق الفنانني )من أأجل املس تقل  الاحتاد

اململكة  ،لندنمدينة ويقع مقّره الرئييس يف  ،2018عام حقوق الفنانني من أأجل املس تقل  الاحتاد أأسستاملقر الرئييس: 

 املتحدة.

يف ادلفاع عن احلقوق اجملاورة ذات الصةل لصاحل الأشخاص حقوق الفنانني من أأجل املس تقل  الاحتادالأهداف: تمتثل هممة 

ىلهذه املهمة  من خالل الاحتادويسعى التسجيالت املوس يقية.  جمال اذلين يقدمون مساهامت مسموعة يف معاجلة القضااي  اإ

دارة احلقوق اجملاورة، من خالل  فضال عن للفنانني واملنظامت،  مناس بات أأدبيةمعل وندوات و  حلقات تنظميالعاملية املتعلقة ابإ

 . ويهنض به ويناقشهدمع معل مجيع الأعضاء يجممتع  هتيئي

دارة يتأألف من أأحد عرش فرًدا، مبا يف ذكل الرئيس وأأمني حقوق الفنانني من أأجل املس تقل  لالحتادالهيلك التنظميي:  جملس اإ

 .الأمني ورئيس الأعامل والشؤون القانونية /اخلزانة

 خشًصا طبيعًيا واعتباراًي. 18من حقوق الفنانني من أأجل املس تقل  الاحتادالعضوية: تتكون عضوية 

 (ELAPIمدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية )

آيرس، الأرجنتني، ويقع 2019رئييس: تأأسست مدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية يف عام ال املقر  .مقرها يف بوينس أ

ىل مجةل أأمور،  ، مضنمدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية هتدفالأهداف:  تعزيز تطوير امللكية الفكرية يف منطقة اإ

قامة حتالفا فضال عنأأمرياك الالتينية،  . هتات مع خمتلف املنظامت احلكومية وغري احلكومية لتعزيز امللكية الفكرية ودراس اإ

ىل العمل كهيئة استشارية بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية املدرسة وتتطلع  .أأيًضا اإ

امجلعية العامة املكونة من مجيع الهيئات الإدارية ملدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية يه جملس الإدارة و الهيلك التنظميي: 

دارة من الرئيس والأمني وأأمني و . مراجعة احلساابتأأعضاء مدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية وهيئة  يتكون جملس الإ

 .اخلزانة

  خشًصا طبيعًيا. 58العضوية: تتكون عضوية مدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية من 

 (TRACITالوطين ملاكحفة التجارة غري املرشوعة )التحالف عرب 

ويقع مقره يف فورت مايرز، فلوريدا،  2017يف عام  الرئييس: تأأسس التحالف عرب الوطين ملاكحفة التجارة غري املرشوعة املقر

 . الولايت املتحدة الأمريكية

ىل التخفيف من الأرضار الاقتصادية والاجامتعية هيالأهداف:  للتجارة غري املرشوعة، مبا يف ذكل تكل اليت دف التحالف اإ

والس ياسات احلكومية، وحتسني ضوابط  للواحئ أأفضل العالمات التجارية وقرصنة حق املؤلف، من خالل تعزيز تقليديسبهبا 

الأمم ع متنس يق لل الضغط ممارسة احلكومة الوطنية، و اليت تتخذها نفاذ الإ سلسةل التوريد، وتبادل البياانت، وتعزيز تدابري 

 .املتحدة
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دارة، يتأألف من أأعضاء من اللجنة  يرشف عىل التحالف عرب الوطين ملاكحفة التجارة غري املرشوعةالهيلك التنظميي:  جملس اإ

 .التنفيذية واملدير العام للمنظمة

 خشًصا اعتباراًي. 11من  العضوية: تتكون عضوية التحالف عرب الوطين ملاكحفة التجارة غري املرشوعة

 (WMF) ويكيبيدايسة مؤس 

مقرها يف سان فرانسيسكو، اكليفورنيا، الولايت املتحدة يقع و  2003يف عام  ويكيبيداياملقر الرئييس: تأأسست مؤسسة 

 الأمريكية.

رشاك يف متكني ويكيبيدايالأهداف: تمتثل هممة مؤسسة  وتطويره مجع احملتوى التعلميي  من ،العامل يف ش ىت بقاع ،الناس واإ

البنية  ويكيبيدايتوفر مؤسسة و عاملي. عىل الصعيد ال، ونرشه بشلك فعال يف متناول امجلهورمبوجب ترخيص جماين أأو 

لكرتونيةتنظميي دلمع مواقع ال طار الإ الأساس ية و  معرفة ينتجها اليت تس تضيف و  ،)"مشاريع"( هاتعددة اللغات وتطوير م  اإ

 ويكيبيدايس توفر مؤسسة و املتطوعني ومنظامت احلركة املس تقةل. فرادى ة من لتنس يق مع ش بكاب مس تخديم تكل املنصات

ىل الأبد. وس تجعل الانتفاع مهنامن مشاريعها عىل الإنرتنت انطالقا معلومات مفيدة   جمااًن، اإ

دارة مؤسسة التنظميي الهيلك ضاء نتخب أأعوي  جملس الأمناء، حالًيا من عرشة أأشخاص. أأي ويكيبيداي، : يتأألف جملس اإ

اجمللس  عنّي رؤساء جلان اجمللس. كام ي  من  رئيس انئب الرئيس، وأأيوالتاليني من بني الأمناء: الرئيس،  جملس الإدارة

  هنم اجمللس.عيّ ، وغريمه من املسؤولني اذلين قد ي  اخلزانةأأمني و ، والأمنيتنفيذي، ال دير امل: من غري الأمناء نيالتالي املسؤولني

جغرافيًا  فرعاً  39وس تخدمني امل  فريقا من 124يوجد  بل عضو، أأي منظمة ويكيبيدايمؤسسة  حتتل ينضوي العضوية: 

 متني مواضيعيتني اتبعتني لها.ومنظّ 

 (نساء حول طاولت القرار) Women @ theTableمنظمة 

 سويرسا.ب مقرها يف جنيف، يقع و  ،2015يف عام  Women at the Table منظمة تأأسست: الرئييس املقر

زيد من ومب ،ذات أأصوات تقدميةو أأكرث ديناميكية  النساءزيد من مب Women at the Table منظمة ت ناديالأهداف: 

طاولت صنع القرار يف مجيع اجملالت الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية  حول ،يويةوح صوات نسائية قوية لأ ، املقاعد

ىل كام تصبو والعامة.  نسانية، خاصة  ت سمع ليك احلوار الاجامتعي تعزيزاإ أأصوات النساء اللوايت هذه الأصوات ادليناميكية والإ

عىل حد سواء من  Women at the Tableتس تفيد و يف أأروقة السلطة.  مسموعة تراعىو  وهجات نظر فريدةيصدعن ب

 ." عاملًياWomen at the Table عدد متساٍو من " للحصول عىلقاعدة شعبية ووسائل الإعالم 

. ومراجع احلساابت واجمللسمن امجلعية العامة  Women at the Table الهيئة الإدارية ملنظمة : تتأألفالتنظميي الهيلك

آخرين عىل الأقل تنتخهبم امجلعية العامة.  كونيتو   امجلعية العامة يه السلطة العليا للمنظمة.و اجمللس من رئيس وعضوين أ

 مخسة أأشخاص طبيعيني.من  Women at the Tableمنظمة العضوية: تتكون 

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 ستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املعنية(البياانت املتعلقة ابملنظامت الوطنية غري احلكومية )ابل

 (AFIGIAاجلغرافية الصناعية واحلرفية ) للمؤرشاتالفرنس ية  الرابطة

 مقرها يف بوردو، فرنسا.يقع و  2015اجلغرافية الصناعية واحلرفية يف عام  للمؤرشاتالفرنس ية  الرابطةاملقر: تأأسست 

ىل  الرابطةالأهداف: هتدف  احلرفية عىل أأوسع نطاق ممكن مجيع املؤرشات اجلغرافية الفرنس ية للمنتجات الصناعية أأو  متثيلاإ

 املنظمة، كفلتو ش بكة للتبادل والاستشارات تعمل عىل حتسني رؤية هذه القطاعات يف جمال املؤرشات اجلغرافية.  ونسج

 الانتحال ماكحفةوادلفاع عهنا و  والرتوجي لهاالاعرتاف مبفهوم املؤرشات اجلغرافية للمنتجات الصناعية أأو احلرفية  فامي تكفل،

 التعدي عىل املؤرشات اجلغرافية. أأشاكل ش ىتو  ليدوالتق 

دارة  اليت  العامة،اجلغرافية الصناعية واحلرفية من امجلعية  للمؤرشاتالفرنس ية  الرابطةالهيلك التنظميي: تتكون هيئات اإ

دارة من بني أأعضاء املنظمة.  أأمور،يف مجةل  تنتخب، ذكل الرئيس  مبا يف املنظمة،ينتخب جملس الإدارة موظفي و جملس الإ

 رئيس وأأمني اخلزانة.لل ،أأو أأكرث ،وانئب

 خشًصا اعتباراًي. 16اجلغرافية الصناعية واحلرفية من  للمؤرشاتالفرنس ية  الرابطةالعضوية: تتكون عضوية 

 (DACSممي والفنانني )امجعية حق املؤلف للتص

 اململكة املتحدة. لندن،مقرها الرئييس يف ويقع  ،1983ممي والفنانني يف عام ااملقر: تأأسست مجعية حق املؤلف للتص

متثيل وتأأخذ عىل عاتقها  .دارة حقوق الفنانني التشكيلينيابإ  معنية ممي والفنانني يه منظمةاالأهداف: مجعية حق املؤلف للتص

الأعامل الفنية فامي يتعلق ابلس تنساخ  جمال يف حق املؤلفاملصاحل املهنية والاقتصادية والقانونية والأخالقية لأحصاب 

عىل الفنانني التشكيليني وتضطلع املنظمة مبهمة حتصيل وتوزيع العوائد . عهنا وادلفاع هاوتعزيز  ذات الصةل،واحلقوق الأخرى 

  .صورة الفنوكذكل  حق املؤلف،وترخيص تتبع للفنان، وحق  رّد ادلين،من خالل  وحوزات موجوداهتم

دارةممي والفنانني جملس امجعية حق املؤلف للتص ي ديري: الهيلك التنظمي  يمت تعييهنم من قبل عضوًا، 16يتأألف حالًيا من  اإ

 .جيمتعون خالل انعقاد الاجامتع الس نوي العاماذلين  ،ممي والفناننياعضاء مجعية حق املؤلف للتصالأ 

 عضو فنان. 100,000ممي والفنانني أأكرث من االعضوية: متثل مجعية حق املؤلف للتص

 (OAIP) امجلعية العامنية للملكية الفكرية

 يف مسقط بسلطنة عامن.ويقع مقرها  2017أأنشئت امجلعية يف عام  املقر الرئييس:

ذاكء الوعي بأأمهية حامية امللكية الفكرية، وتعزيز البحث العلمي يف جمال  الأهداف: ىل حتقيق أأهداف عدة مهنا اإ تريم امجلعية اإ

 امللكية الفكرية، وتقامس التجارب واملعارف املتعلقة بقضااي امللكية الفكرية يف جمالت خمتلفة.
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عضوا وتنتخبه امجلعية العامة.  12العامة وجملس املديرين، اذلي يضّم  الهيلك التنظميي: الهيئتان الرئيسيتان للجمعية هام امجلعية

. وجيوز هل تشكيل جلنة تنفيذية تضّم، للخزانةوينتخب جملس املديرين، من بني أأعضائه، رئيسا وانئبا للرئيس ومنسقا وأأمينا 

 كحد أأقىص، مخسة أأعضاء من جملس املديرين.

 بيعيا.خشصا ط  80العضوية: تضّم عضوية امجلعية 

 (RISEالرايدية املدعومة ابلبتاكر ) الإيكولوجيةلنظم ا أأحباثمركز 

 كونكورد،مقره يف يقع و  2018الرايدية املدعومة ابلبتاكر يف عام  الإيكولوجيةلنظم ا أأحباثاملقر الرئييس: تأأسس مركز 

 الولايت املتحدة الأمريكية. اكرولينا،نورث 

خدمات  مجموعة من اخلدمات مبا يف ذكل الرايدية املدعومة ابلبتاكر الإيكولوجية لنظما أأحباثكز مر  ي قدمالأهداف: 

استشارية وتدريبية للجامعات ومؤسسات البحث ومنظامت امللكية الفكرية واحلكومات فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا 

مع املؤسسات املركز ابلتعاون عمل يفريقيا. و واسرتاتيجيات تسويق امللكية الفكرية لتعزيز الاقتصادات القامئة عىل املعرفة يف أأ 

نشاء جممتع من املتخصصني يف  املهارات ذوي من التكنولوجيا وامللكية الفكرية جمال العامة واخلاصة يف البدلان الأفريقية لإ

ىل الابتاكر التكنولويج   .به والانتفاعالالزمة للوصول اإ

يكولوجيةلنظم ا أأحباثكز ر الهيلك التنظميي: الهيئة الإدارية مل الإدارة. ويضم اجمللس الرايدية املدعومة ابلبتاكر يه جملس  الإ

دارة أأعضاء،مثانية  وما ل يزيد عن عضوين ما ل يقل عن  منكز ويتكون اجلهاز الإداري للمر الشؤون العامة للمنظمة.  يتوىل اإ

 وأأمني اخلزانة. والأمني، التنفيذي، الرئيس التنفيذي أأو املديرو  السابق،الرئيس و  املنتخب،الرئيس و  الرئيس،

 الرايدية املدعومة ابلبتاكر ليست منظمة قامئة عىل العضوية. الإيكولوجيةلنظم ا أأحباثكز مر العضوية: 

 ] املرفق الثالث والوثيقة ةهناي[
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