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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مارس  20 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 الستوناحلادية و االجتماعات سلسلة
ىل 21من جنيف،   2020 سبمترب 29 اإ

 معلومات عامة
مانة   مذكرة من الأ

العرشين التالية لدلول الأعضاء يف الويبو و  الثنتنيتتناول هذه الوثيقة دورات امجلعيات وسائر الهيئات الرئاس ية  .1

ىل  21يف الفرتة من واس تثنائية والاحتادات التالية اليت تديرها الويبو، واليت ستنعقد يف دورات عادية   :2020سبمترب  29اإ

 (29 الاس تثنائيةوامخلسون، ) الثالثةامجلعية العامة للويبو، ادلورة  (1)

 (17 الاس تثنائيةالأربعون )احلادية و ومؤمتر الويبو، ادلورة  (2)

 (51والس بعون )العادية  الثامنةوجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة  (3)

 (32 الاس تثنائيةوامخلسون ) السادسةومجعية احتاد ابريس، ادلورة  (4)

 (56)العادية  الس تونيس، ادلورة واللجنة التنفيذية لحتاد ابر  (5)

 (26 الاس تثنائية) امخلسونومجعية احتاد برن، ادلورة  (6)

 (51والس تون )العادية  السادسةواللجنة التنفيذية لحتاد برن، ادلورة  (7)

 (31 الاس تثنائيةوامخلسون ) الرابعةومجعية احتاد مدريد، ادلورة  (8)

 (18 الاس تثنائية) الأربعونومجعية احتاد لهاي، ادلورة  (9)

 (16 الاس تثنائية) الأربعونومجعية احتاد نيس، ادلورة  (10)

 (14 الاس تثنائيةوالثالثون ) السابعةومجعية احتاد لش بونة، ادلورة  (11)
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 (17 الاس تثنائية) الأربعونومجعية احتاد لواكرنو، ادلورة  (12)

 (19 الاس تثنائيةالأربعون )احلادية و ورة ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات، ادل (13)

 (30 الاس تثنائيةوامخلسون ) الثانيةومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ادلورة  (14)

 (17 الاس تثنائيةوالثالثون ) السابعةومجعية احتاد بودابست، ادلورة  (15)

 (15 الاس تثنائيةوالثالثون ) الثالثةومجعية احتاد فيينا، ادلورة  (16)

 (11 الاس تثنائية) العرشونمجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ادلورة و  (17)

 (11 الاس تثنائية) العرشونمجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ادلورة و  (18)

 (11 الاس تثنائيةعرشة ) التاسعةمجعية معاهدة قانون الرباءات، ادلورة و  (19)

 (7 الاس تثنائية) عرشة الثالثةمجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات، ادلورة و  (20)

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص  ]معاهدة مراكش معاهدة مراكشومجعية  (21) لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  (5 )العادية اخلامسة، ادلورة املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

 1(.1ومجعية بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي، ادلورة الأوىل )العادية  (22)

  

                                         
 .2020أأبريل  28حزي النفاذ يف س تدخل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي  1
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 الأعضاء

العرشين لدلول الأعضاء يه و  الثنتني وأأعضاء لك مجعية وهيئة رئاس ية معنية من امجلعيات وسائر الهيئات الرئاس ية .2

 :كام ييل

 أأرمينيا، الأرجنتني، أأنتيغوا وبربودا، أأنغول، أأندورا، اجلزائر، أألبانيا، أأفغانس تان، :امجلعية العامة للويبو (1)

 بنن، بلزي، بلجياك، بيالروس، برابدوس، بنغالديش، البحرين، جزر الهباما، أأذربيجان، المنسا، ،أأسرتاليا

 بروين دار السالم، الربازيل، بوتسواان، البوس نة والهرسك، املتعددة القوميات(، -بوليفيا )دوةل  بواتن،

 تشاد، مجهورية أأفريقيا الوسطى، كندا، الاكمريون، مكبوداي، اكبو فريدي، بوروندي، بوركينا فاسو، بلغاراي،

 قربص، كواب، كرواتيا، كوت ديفوار، كوس تارياك،جزر كوك،  الكونغو، جزر القمر، كولومبيا، الصني، ش ييل،

 جيبويت، ادلامنرك، مجهورية الكونغو ادلميقراطية، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، التش يكية،امجلهورية 

كوادور، امجلهورية ادلومينيكية، دومينياك، س تونيا، غينيا الاس توائية، السلفادور، مرص، اإ  فيجي،، سواتييناإ  اإ

 بيساو، -غينيا  غينيا، غواتاميل، غرينادا، اليوانن، غاان، أأملانيا، جورجيا، غامبيا، غابون، فرنسا، فنلندا،

يسلندا، هنغاراي، هندوراس، الكريس الرسويل، هاييت، غياان، ندونيس يا، الهند، اإ يران )مجهورية  اإ  -اإ

يرلندا، العراق، الإسالمية(، رسائيل، اإ يطاليا، اإ  كرييباس، كينيا، اكزاخس تان، الأردن، الياابن، جاماياك، اإ

 ليختنش تاين، ليبيا،ليرباي،  ليسوتو، لبنان، لتفيا، مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، قريغزيس تان، الكويت،

 موانكو، املكس يك، موريش يوس، موريتانيا، مالطة، مايل، مالزياي، مالوي، مدغشقر، لكسمربغ، ليتوانيا،

 هولندا، نيبال،(، 2020مايو  11انورو )اعتبارا من  انميبيا، موزامبيق، املغرب، الأسود،اجلبل  منغوليا،

 غينيا اببوا بامن، ابكس تان، عامن، الرنوجي، الشاملية، مقدونيا نيوي، نيجرياي، النيجر، نياكراغوا، نيوزيلندا،

 الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية كوراي، مجهورية قطر، ل،الربتغا بولندا، الفلبني، بريو، ابراغواي، اجلديدة،

 سان ساموا، غرينادين، وجزر فنسنت سانت لوس يا، سانت ونيفس، كيتس سانت رواندا، الرويس،

 س نغافورة، سرياليون، سيش يل، رصبيا، الس نغال، السعودية، العربية اململكة وبرينسييب، تويم سان مارينو،

س بانيا، أأفريقيا، جنوب سلامين، جزرسلوفينيا، سلوفاكيا،  السويد، سورينام، السودان، لناك، رسي اإ

 تركيا، تونس، وتوابغو، ترينيداد تونغا، توغو، اتيلند، طاجيكس تان، السورية، العربية امجلهورية سويرسا،

 املتحدة، تزنانيا مجهورية املتحدة، اململكة املتحدة، العربية الإمارات أأوكرانيا، أأوغندا، توفالو، تركامنس تان،

 انم، فييت ،البوليفارية( - مجهورية) فزنويال فانواتو، أأوزبكس تان، أأوروغواي، الأمريكية، املتحدة الولايت

 .(186) زمبابوي زامبيا، المين،

ىل ابلإضافة :2الويبو مؤمتر (2) ريرتاي، أأعاله: قامئهتا الواردة للويبو العامة امجلعية يف الأعضاء ادلول اإ ثيوبيا، اإ  اإ

 (.193 = 7 + 186) ليش يت-تميور ،الصومال ميامنار، مارشال، جزر مدليف،

                                         
 يشّكل أأعضاء مؤمتر الويبو "أأعضاء الويبو". 2
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،  3)عضو حبسب التناوب( ، أأرمينيا(2020-2019) جلزائر، أأنغول، الأرجنتنيا  :للتنس يق الويبو جلنة (3)

،  5)عضو حبسب التناوب( ، بنغالديش، بيالروس 4حبسب التناوب( )عضو أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان

املتعددة القوميات(، الربازيل، بوركينا فاسو، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني،  -بلجياك، بوليفيا )دوةل 

كوادور، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كواب، مجهورية كوراي الشعبية ادلمي قراطية، ادلامنرك، جيبويت، اإ

ثيوبيا نيا، غاان، غواتاميل، هنغاراي، ، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، أأملا)مؤقت( مرص، السلفادور، اإ

يران )مجهورية اإ  ندونيس يا، اإ يرلنداالإسالمية(، العراق،  -يسلندا، الهند، اإ يطاليا، جاماياك، الياابن، اإ ، اإ

 مالزياي، املكس يك لكسمربغ، ، لتفيا، 6)عضو حبسب التناوب( س تاناكزاخس تان، كينيا، قريغزي 

، (2021-2020) بامن ، منغوليا، املغرب، انميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيجرياي، الرنوجي، عامن،(2019-2020)

ويس، ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الر 

س بانيا، السويد، سويرسا )عضو حبسب  ، طاجيكس تان)حبمك املوقع( الس نغال، س نغافورة، جنوب أأفريقيا، اإ

، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوغندا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة،  7التناوب(

 (.83) ، فييت انم، زمبابوي(2021-2020) ة(البوليفاري –الولايت املتحدة الأمريكية، فزنويال )مجهورية 

 أأسرتاليا، أأرمينيا، الأرجنتني، وبربودا، أأنتيغوا أأنغول، أأندورا، اجلزائر، أألبانيا، أأفغانس تان، :ابريس احتاد مجعية (4)

 بوليفيا بواتن، بنن، بلزي، بلجياك، بيالروس، برابدوس، بنغالديش، البحرين، الهباما، جزر أأذربيجان، المنسا،

 بلغاراي، السالم، دار بروين الربازيل، بوتسواان، والهرسك، البوس نة القوميات(، املتعددة - )دوةل

 الصني، ش ييل، تشاد، الوسطى، أأفريقيا مجهورية كندا، الاكمريون، مكبوداي، بوروندي، فاسو، بوركينا

 مجهورية التش يكية، امجلهورية قربص، كواب، كرواتيا، ديفوار، كوت كوس تارياك، الكونغو، القمر، جزر كولومبيا،

كوادور، دومينياك، جيبويت، ادلامنرك، ادلميقراطية، الكونغو مجهورية ادلميقراطية، الشعبية كوراي  مرص، اإ

س تونيا، الاس توائية، غينيا السلفادور،  غاان، أأملانيا، جورجيا، غامبيا، غابون، فرنسا، فنلندا، سواتيين،اإ  اإ

 هنغاراي، هندوراس، الرسويل، الكريس هاييت، غياان، بيساو، - غينيا غينيا، غواتاميل، غرينادا، اليوانن،

يسلندا، ندونيس يا، الهند، اإ يران اإ يرلندا، العراق، الإسالمية(، - )مجهورية اإ رسائيل، اإ يطاليا، اإ  ياك،جاما اإ

 لبنان، لتفيا، الشعبية، ادلميقراطية لو مجهورية قريغزيس تان،الكويت، كينيا، اكزاخس تان، الأردن، الياابن،

 موريتانيا، مالطة، مايل، مالزياي، مالوي، مدغشقر، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنش تاين، ليبيا، ليرباي، ليسوتو،

 هولندا، نيبال، انميبيا، موزامبيق، املغرب، الأسود، اجلبل منغوليا، موانكو، املكس يك، موريش يوس،

 ابراغواي، اجلديدة، غينيا اببوا بامن، ابكس تان، عامن، الرنوجي، الشاملية، مقدونيا النيجر، نياكراغوا، نيوزيلندا،

 رواندا، الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية كوراي، مجهورية قطر، الربتغال، بولندا، الفلبني، بريو،

 مارينو، سان ساموا، غرينادين، وجزر فنسنت سانت لوس يا، سانت ونيفس، كيتس سانت

                                         
 .2021أأبريل  9يناير اإىل  10، ومن 2020أأكتوبر  9يوليو اإىل  10، ومن 2020يناير  9اإىل  2019أأكتوبر  10عضو من  3

ىل  10، ومن 2020يناير  9اإىل  2019أأكتوبر  10عضو من  4 ىل  10، ومن 2021أأبريل  9يناير اإىل  10، ومن 2020يوليو  9أأبريل اإ  .2021أأكتوبر  9يوليو اإ

ىل  10عضو من  5 ىل  10، ومن 2020أأكتوبر  9يوليو اإىل  10، ومن 2020أأبريل  9يناير اإ  .2021يوليو  9أأبريل اإ

ىل  10عضو من  6 ىل  2020أأكتوبر  10، ومن 2020أأبريل  9يناير اإ ىل  10، ومن 2021يناير  9اإ  .2120يوليو  9أأبريل اإ

ىل  10عضو من  7 ىل  2020أأكتوبر  10، ومن 2020يوليو  9أأبريل اإ ىل  10، ومن 2021يناير  9اإ  .2021أأكتوبر  9يوليو اإ
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 س نغافورة، سرياليون، سيش يل، رصبيا، الس نغال، السعودية، العربية اململكة وبرينسييب، تويم سان

س بانيا، أأفريقيا، جنوب ،سلوفينيا سلوفاكيا،  امجلهورية سويرسا، السويد، سورينام، السودان، لناك، رسي اإ

 أأوغندا، تركامنس تان، تركيا، تونس، وتوابغو، ترينيداد تونغا، توغو، اتيلند، طاجيكس تان، السورية، العربية

 الأمريكية، املتحدة الولايت املتحدة، تزنانيا مجهورية املتحدة، اململكة املتحدة، العربية الإمارات أأوكرانيا،

 (.175) زمبابوي زامبيا، المين، انم، فييت البوليفارية(، - )مجهورية فزنويال أأوزبكس تان، أأوروغواي،

)عضو حبسب  ، بنغالديش، بيالروس(2020-2019) غول، الأرجنتنيأأن :ابريس لحتاد التنفيذية اللجنة (5)

املتعددة القوميات(، الربازيل، بوركينا فاسو، الاكمريون، ش ييل، كولومبيا،  -، بوليفيا )دوةل التناوب(

، يسلندااإ كوس تارياك، كوت ديفوار، كواب، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، فنلندا، غابون، غاان، هنغاراي، 

يران  ندونيس يا، اإ يطاليا، الياابن، كينيا، قريغزيس تاناإ (، العراق، الإسالمية -)مجهورية الهند، اإ )عضو  يرلندا، اإ

، لتفيا، املغرب، عامن، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، السويد، حبسب التناوب(

تونس، أأوغندا، الإمارات العربية املتحدة، الولايت املتحدة  ، )عضو حبسب التناوب( طاجيكس تان

 (.42) ، فييت انم، زمبابوي(2021-2020) البوليفارية( –الأمريكية، فزنويال )مجهورية 

 المنسا، ،أأسرتاليا أأرمينيا، الأرجنتني، وبربودا، أأنتيغوا أأندورا، اجلزائر، أألبانيا، أأفغانس تان، :برن احتاد مجعية (6)

 )دوةل بوليفيا بواتن، بنن، بلزي، بلجياك، بيالروس، برابدوس، بنغالديش، البحرين، الهباما، جزر أأذربيجان،

 فاسو، بوركينا بلغاراي، السالم، دار بروين الربازيل، بوتسواان، والهرسك، البوس نة القوميات(، املتعددة -

 جزر كولومبيا، الصني، ش ييل، تشاد، الوسطى، أأفريقيا مجهورية فريدي، اكب كندا، الاكمريون، بوروندي،

 مجهورية التش يكية، امجلهورية قربص، كواب، كرواتيا، ديفوار، كوت كوس تارياك، كوك، جزر الكونغو، القمر،

 ادلومينيكية، امجلهورية دومينياك، جيبويت، ادلامنرك، ادلميقراطية، الكونغو مجهورية ادلميقراطية، الشعبية كوراي

كوادور، س تونيا، الاس توائية، غينيا السلفادور، مرص، اإ سواتيين اإ  غامبيا، غابون، فرنسا، فنلندا، فيجي،، اإ

 الرسويل، الكريس هاييت، غياان، بيساو، - غينيا غينيا، غواتاميل، غرينادا، اليوانن، غاان، أأملانيا، جورجيا،

يسلندا، هنغاراي، هندوراس، ندونيس يا، الهند، اإ يرلندا، اإ رسائيل، اإ يطاليا، اإ  الأردن، الياابن، جاماياك، اإ

 ليسوتو، لتفيا، الشعبية، ادلميقراطية لو مجهورية قريغزيس تان، الكويت، كرييباس، كينيا، اكزاخس تان،

 موريش يوس، موريتانيا، مالطة، مايل، مالزياي، مالوي، لكسمربغ، انيا،ليتو  ليختنش تاين، ليبيا، ليرباي،

انورو  انميبيا، موزامبيق، املغرب، الأسود، اجلبل منغوليا، موانكو، املوحدة، ميكرونزياي ولايت املكس يك،

 مقدونيا نيوي، نيجرياي، النيجر، نياكراغوا، نيوزيلندا، هولندا، نيبال،(، 2020مايو  11)اعتبارا من 

 كوراي، مجهورية قطر، الربتغال، بولندا، الفلبني، بريو، ابراغواي، بامن، ابكس تان، امن،ع   الرنوجي، الشاملية،

 فنسنت سانت لوس يا، سانت ونيفس، كيتس سانت رواندا، الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية

 س نغافورة، رصبيا، الس نغال، السعودية، العربية اململكة وبرينسييب، تويم ساو ساموا، غرينادين، وجزر

س بانيا، أأفريقيا، جنوب سلامين، جزر سلوفينيا، سلوفاكيا،  السويد، سورينام، السودان، لناك، رسي اإ

 تركيا، تونس، وتوابغو، ترينيداد تونغا، توغو، اتيلند، طاجيكس تان، السورية، العربية امجلهورية سويرسا،

 الولايت املتحدة، تزنانيا مجهورية املتحدة، اململكة املتحدة، العربية الإمارات أأوكرانيا، توفالو، تركامنس تان،

                                         
 .انظر احلوايش السابقة بشأأن الأعضاء حبسب التناوب 
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 المين، انم، فييت البوليفارية(، - )مجهورية فزنويال فانواتو، أأوزبكس تان، أأوروغواي، الأمريكية، املتحدة

 (.176) زمبابوي زامبيا،

)عضو  ، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان)عضو حبسب التناوب( زائر، أأرمينيااجل :برن لحتاد التنفيذية اللجنة (7)

كوادور، مرص، السلفادور، فرنسا، جورجيا،  حبسب التناوب( ، بلجياك، كندا، الصني، ادلامنرك، جيبويت، اإ

، منغوليا، انميبيا، (2020-2019) اكزاخس تان، لكسمربغ، مالزياي، املكس يكأأملانيا، غواتاميل، جاماياك، 

الربتغال،  بولندا، ، ابراغواي، بريو، الفلبني،(2021-2020) هولندا، نيوزيلندا، نيجرياي، الرنوجي، بامن

س بانيا، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تركيا،  مجهورية كوراي، الس نغال، س نغافورة، جنوب أأفريقيا، اإ

 .(41)املتحدة  اململكة

 وبربودا، أأنتيغوا اجلزائر، أألبانيا، ،(OAPI) الفكرية للملكية الأفريقية املنظمة أأفغانس تان، :مدريد احتاد مجعية (8)

 بوتسواان، والهرسك، البوس نة بواتن، بلجياك، بيالروس، البحرين، أأذربيجان، المنسا، أأسرتاليا، أأرمينيا،

 امجلهورية قربص، كواب، كرواتيا، كولومبيا، الصني، كندا، مكبوداي، بلغاراي، السالم، دار بروين الربازيل،

س تونيا، مرص، ادلامنرك، ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية التش يكية،  الأورويب، الاحتاد سواتيين،اإ  اإ

يسلندا، هنغاراي، اليوانن، غاان، أأملانيا، جورجيا، غامبيا، فرنسا، فنلندا، ندونيس يا، الهند، اإ يران اإ  )مجهورية اإ

يرلندا، الإسالمية(، - رسائيل، اإ يطاليا، اإ  ادلميقراطية لو مجهورية ،قريغزيس تان كينيا، اكزاخس تان، الياابن، اإ

 املكس يك، مالوي،الزياي، م مدغشقر، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنش تاين، ليرباي، ليسوتو، لتفيا، الشعبية،

 الرنوجي، الشاملية، مقدونيا نيوزيلندا، هولندا، انميبيا، موزامبيق، املغرب، الأسود، اجلبل منغوليا، موانكو،

 ساموا، رواندا، الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية كوراي، مجهورية الربتغال، بولندا، الفلبني، عامن،

س بانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، س نغافورة، سرياليون، رصبيا، وبرينسييب، تويم سان مارينو، سان  السودان، اإ

 أأوكرانيا، تركامنس تان، تركيا، تونس، اتيلند، طاجيكس تان، السورية، العربية امجلهورية سويرسا، السويد،

 (.106) زمبابوي زامبيا، انم، فييت أأوزبكس تان، الأمريكية، املتحدة الولايت املتحدة، اململكة

 بلزي، بلجياك، أأذربيجان، أأرمينيا، أألبانيا، (،OAPI) الفكرية للملكية الأفريقية املنظمة :لهاي احتاد مجعية (9)

 كرواتيا، ديفوار، كوت كندا، مكبوداي، بلغاراي، السالم، دار بروين بوتسواان، والهرسك، البوس نة بنن،

س تونيا، مرص، ادلامنرك، ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية  غابون، فرنسا، فنلندا، الأورويب، الاحتاد اإ

يسلندا هنغاراي، اليوانن، غاان، أأملانيا، جورجيا، رسائيل،  ،اإ يطاليا،اإ  لتفيا، قريغزيس تان، الياابن، اإ

 اجلبل منغوليا، موانكو،(، 2020يونيو  6املكس يك )اعتبارا من  مايل، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنش تاين،

 مجهورية كوراي، مجهورية بولندا، عامن، الرنوجي، الشاملية، مقدونيا النيجر، هولندا، انميبيا، املغرب، الأسود،

 رصبيا، الس نغال، وبرينسييب، تويم وسا مارينو، سانساموا،  رواندا، الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا،

س بانيا، سلوفينيا، س نغافورة،  تركيا، تونس، طاجيكس تان، السورية، العربية امجلهورية سويرسا، سورينام، اإ

 (.74) ، فييت انمالأمريكية املتحدة الولايت املتحدة، اململكة أأوكرانيا، تركامنس تان،

                                         
 .انظر احلوايش السابقة بشأأن الأعضاء حبسب التناوب 
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 البحرين، أأذربيجان، المنسا، أأسرتاليا، أأرمينيا، الأرجنتني، ،وبربودا أأنتيغوا اجلزائر، أألبانيا، :نيس احتاد مجعية (10)

 امجلهورية كواب، كرواتيا، الصني، كندا، بلغاراي، والهرسك، البوس نة بنن، بلجياك، بيالروس، برابدوس،

س تونيا، مرص، دومينياك، ادلامنرك، ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية التش يكية،  جورجيا، فرنسا، فنلندا، اإ

يسلندا، هنغاراي، غينيا، اليوانن، أأملانيا، يران الهند، اإ يرلندا الإسالمية(، – )مجهورية اإ رسائيل، ،اإ يطاليا، اإ  اإ

 مالوي، كسمربغ،ل  ليتوانيا، ليختنش تاين، لتفيا، قريغزيس تان، اكزاخس تان، الأردن، الياابن، جاماياك،

 الشاملية، مقدونيا نيوزيلندا، هولندا، موزامبيق، املغرب، الأسود، اجلبل منغوليا، موانكو، املكس يك، مالزياي،

 ونيفس، كيتس سانت الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية كوراي، مجهورية الربتغال، بولندا، الرنوجي،

س بانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، س نغافورة، رصبيا، لوس يا، سانت  امجلهورية سويرسا، السويد، سورينام، اإ

 مجهورية املتحدة، اململكة أأوكرانيا، تركامنس تان، تركيا، وتوابغو، ترينيداد طاجيكس تان، السورية، العربية

 (.86) أأوزبكس تان أأوروغواي، الأمريكية، املتحدة الولايت املتحدة، تزنانيا

 كوس تارياك، الكونغو،مكبوداي،  فاسو، بوركينا بلغاراي، والهرسك، البوس نة اجلزائر، أألبانيا، :لش بونة احتاد مجعية (11)

امجلهورية ادلومينيكية، الاحتاد الأورويب،  ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية التش يكية، امجلهورية كواب،

يران هنغاراي، جورجيا، غابون، فرنسا، رسائيل، الإسالمية(، - )مجهورية اإ يطاليا، اإ  اجلبل املكس يك، اإ

 توغو، سلوفاكيا، رصبيا،ساموا،  مودلوفا، مجهورية الربتغال، بريو، الشاملية، مقدونيا نياكراغوا، الأسود،

 (.32) تونس

 والهرسك، البوس نة بلجياك، بيالروس، أأذربيجان، المنسا، أأرمينيا، الأرجنتني، أألبانيا، :لواكرنو احتاد مجعية (12)

س تونيا، ادلامنرك، ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية التش يكية، امجلهورية كواب، كرواتيا، الصني، بلغاراي،  اإ

يسلندا، هنغاراي، غينيا، اليوانن، أأملانيا، فرنسا، فنلندا، يران الهند، اإ يرلندا الإسالمية(، – )مجهورية اإ  ،اإ

يطاليا،  هولندا، الأسود، اجلبل منغوليا، املكس يك، مالوي، لتفيا، قريغزيس تان، اكزاخس تان، الياابن، اإ

 رصبيا، الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية كوراي، مجهورية بولندا، الرنوجي، الشاملية، مقدونيا

س بانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا،س نغافورة،   تركيا، وتوابغو، ترينيداد طاجيكس تان، سويرسا، السويد، اإ

 (.58) أأوزبكس تان أأوروغواي، املتحدة، اململكة أأوكرانيا، تركامنس تان،

 بيالروس، أأذربيجان، المنسا، أأسرتاليا، أأرمينيا، الأرجنتني، أألبانيا، :للرباءات ادلويل التصنيف احتاد مجعية (13)

 مجهورية التش يكية، امجلهورية كواب، كرواتيا، الصني، كندا، بلغاراي، الربازيل، والهرسك، البوس نة بلجياك،

س تونيا، مرص، ادلامنرك، ادلميقراطية، الشعبية كوراي يرلندا، غينيا، اليوانن، أأملانيا، فرنسا، فنلندا، اإ رسائي اإ  ل،اإ

يطاليا،  الأسود، اجلبل منغوليا، موانكو، املكس يك، مالوي، لكسمربغ، قريغزيس تان، اكزاخس تان، الياابن، اإ

 الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية كوراي، مجهورية الربتغال، بولندا، الرنوجي، الشاملية، مقدونيا هولندا،

س بانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، رصبيا، الرويس،  ترينيداد طاجيكس تان، سويرسا، السويد، سورينام، اإ

 أأوزبكس تان أأوروغواي، الأمريكية، املتحدة الولايت املتحدة، اململكة أأوكرانيا، تركامنس تان، تركيا، وتوابغو،

(62.) 

أألبانيا، اجلزائر، أأنغول، أأنتيغوا وبربودا، أأرمينيا، أأسرتاليا، المنسا،  :الرباءات بشأأن التعاون معاهدة احتاد مجعية (14)

أأذربيجان، البحرين، برابدوس، بيالروس، بلجياك، بلزي، بنن، البوس نة والهرسك، بوتسواان، الربازيل، بروين 



A/61/INF/1 
8 
 

اد، ش ييل، دار السالم، بلغاراي، بوركينا فاسو، مكبوداي، الاكمريون، كندا، مجهورية أأفريقيا الوسطى، تش

الصني، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، قربص، امجلهورية التش يكية، 

كوادور، مرص،  مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، ادلامنرك، جيبويت، دومينياك، امجلهورية ادلومينيكية، اإ

س تونيا،  سواتيينالسلفادور، غينيا الاس توائية، اإ فنلندا، فرنسا، غابون، غامبيا، جورجيا، أأملانيا، غاان، ، اإ

يران اإ  هندوراس، هنغاراي،غينيا بيساو، اليوانن، غرينادا، غواتاميل، غينيا،  ندونيس يا، اإ يسلندا، الهند، اإ

يطاليا، الياابن، الأردن، اكزاخس تان، كينيا، الكويت،  -)مجهورية  رسائيل، اإ الإسالمية(، أأيرلندا، اإ

تان، مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، لتفيا، ليسوتو، ليرباي، ليبيا، ليختنش تاين، ليتوانيا، قريغزيس  

لكسمربغ، مدغشقر، مالوي، مالزياي، مايل، مالطة، موريتانيا، املكس يك، موانكو، منغوليا، اجلبل الأسود، 

الرنوجي، عامن، مقدونيا الشاملية، رياي، املغرب، موزامبيق، انميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نياكراغوا، النيجر، نيج

بامن، اببوا غينيا اجلديدة، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، 

اموا، سالاحتاد الرويس، رواندا، سانت كيتس ونيفس، سانت لوس يا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، 

اململكة العربية السعودية، الس نغال، رصبيا، سيش يل، سرياليون، ، وبرينسييب تويم سان، سان مارينو

س بانيا، رسي لناك، السودان، السويد، سويرسا، امجلهورية  س نغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أأفريقيا، اإ

نيا، العربية السورية، طاجيكس تان، اتيلند، توغو، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، تركامنس تان، أأوغندا، أأوكرا

الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأأيرلندا الشاملية، مجهورية تزنانيا املتحدة، الولايت 

 (.153) املتحدة الأمريكية، أأوزبكس تان، فييت انم، زامبيا، زمبابوي

 بيالروس، البحرين، أأذربيجان، لمنسا،ا أأسرتاليا، أأرمينيا، ،وبربودا أأنتيغوا أألبانيا، :بودابست احتاد مجعية (15)

 كرواتيا، كوس تارياك، ،كولومبيا الصني، ش ييل، كندا، بلغاراي، السالم، دار بروين والهرسك، البوس نة بلجياك،

 السلفادور، ادلومينيكية، امجلهورية ادلامنرك، ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية التش يكية، امجلهورية كواب،

س تونيا، يسلندا، هنغاراي، هندوراس، غواتاميل، اليوانن، أأملانيا، جورجيا، فرنسا، فنلندا، اإ يرلندا، الهند، اإ  اإ

رسائيل، يطاليا، اإ  لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنش تاين، لتفيا، قريغزيس تان، اكزاخس تان، الأردن، الياابن، اإ

 عامن، الرنوجي، الشاملية، مقدونيا نياكراغوا، نيوزيلندا، هولندا، املغرب، الأسود، اجلبل موانكو، املكس يك،

 الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية كوراي، مجهورية قطر، الربتغال، بولندا، الفلبني، بريو، بامن،

س بانيا، ،أأفريقيا جنوب سلوفينيا، سلوفاكيا، س نغافورة، رصبيا،  ترينيداد طاجيكس تان، سويرسا، السويد، اإ

 (.82) أأوزبكس تان الأمريكية، املتحدة الولايت املتحدة، اململكة أأوكرانيا، تركيا، تونس، وتوابغو،

 الهند، غينيا، فرنسا، كواب، كرواتيا، بلغاراي، والهرسك، البوس نة المنسا، أأرمينيا، أألبانيا، :فيينا احتاد مجعية (16)

 الشاملية، مقدونيا هولندا، الأسود، اجلبل املكس يك، مالزياي، لكسمربغ، قريغزيس تان، الأردن، جاماياك،

 ترينيداد السويد، سلوفينيا، رصبيا، لوس يا، سانت رومانيا، مودلوفا، مجهورية كوراي، مجهورية بولندا،

 (.34) أأوروغواي املتحدة، اململكة أأوكرانيا، تركامنس تان، تركيا، تونس، وتوابغو،

 أأذربيجان، المنسا، أأسرتاليا، أأرمينيا، الأرجنتني، اجلزائر، أألبانيا، :املؤلف حق بشأأن الويبو معاهدة مجعية (17)

 والهرسك، البوس نة بنن، بلزي، بلجياك، بيالروس، (،2019 ديسمرب 13 من )اعتبارا   برابدوس البحرين،

 كولومبيا، الصني، ش ييل، كندا، فريدي، اكبو بوروندي، و،سفا بوركينا بلغاراي، السالم، دار بروين بوتسواان،
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كوادور، ادلومينيكية، امجلهورية ادلامنرك، التش يكية، امجلهورية قربص، كرواتيا، كوس تارياك، كوك، جزر  اإ

س تونيا، السلفادور،  غواتاميل، اليوانن، أأملانيا، غاان، جورجيا، غابون، فرنسا، فنلندا، الأورويب، الاحتاد اإ

ندونيس يا، الهند، هنغاراي، هندوراس، غينيا، يرلندا، اإ يطاليا، اإ  اكزاخس تان، الأردن، الياابن، جاماياك، اإ

 منغوليا، املكس يك، مالطة، مايل، مالزياي، مدغشقر، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنش تاين، لتفيا، قريغزيس تان،

 بريو، ابراغواي، بامن، امن،ع   الشاملية، مقدونيا نيجرياي، نياكراغوا، نيوزيلندا، هولندا، املغرب، الأسود، اجلبل

 لوس يا، سانت الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية كوراي، مجهورية قطر، الربتغال، بولندا، الفلبني،

س بانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، س نغافورة، رصبيا، الس نغال،، سان تويم وبرينسييب  سويرسا، السويد، اإ

 الولايت املتحدة، اململكة املتحدة، العربية الإمارات أأوكرانيا، تركيا، وتوابغو، ترينيداد توغو، طاجيكس تان،

 (.104) أأوزبكس تان ،أأوروغواي الأمريكية، املتحدة

 المنسا، أأسرتاليا، أأرمينيا، الأرجنتني، اجلزائر، أألبانيا، :الصويت والتسجيل الأداء بشأأن الويبو معاهدة مجعية (18)

 دار بروين بوتسواان، والهرسك، البوس نة بنن، بلزي، بلجياك، بيالروس، برابدوس، البحرين، أأذربيجان،

 كرواتيا، كوس تارياك، كوك، جزر كولومبيا، الصني، ش ييل، كندا، فريدي، اكبو و،سفا بوركينا بلغاراي، السالم،

كوادور، ادلومينيكية، امجلهورية ادلامنرك، التش يكية، امجلهورية قربص، س تونيا، السلفادور، اإ  الاحتاد اإ

 هنغاراي، هندوراس، غينيا، غواتاميل، اليوانن، غاان، أأملانيا، جورجيا، غابون، فرنسا، فنلندا، الأورويب،

ندونيس يا، الهند، يرلندا، اإ يطاليا، اإ  ليختنش تاين، لتفيا، قريغزيس تان، اكزاخس تان، الأردن، الياابن، جاماياك، اإ

 هولندا، املغرب، الأسود، اجلبل منغوليا، املكس يك، مالطة، مايل، مالزياي، مدغشقر، لكسمربغ، ليتوانيا،

 قطر، الربتغال، بولندا، الفلبني، بريو، ابراغواي، بامن، امن،ع   الشاملية، مقدونيا نيجرياي، نياكراغوا، نيوزيلندا،

 سانت لوس يا، سانت الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية ،ادلميقراطية الشعبية كوراي مجهورية

س بانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، س نغافورة، رصبيا، الس نغال،، سان تويم وبرينسييب غرينادين، وجزر فنسنت  اإ

 اململكة املتحدة، العربية الإمارات أأوكرانيا، تركيا، وتوابغو، ترينيداد توغو، طاجيكس تان، سويرسا، السويد،

 (.104) أأوزبكس تان ،غوايأأورو  الأمريكية، املتحدة الولايت املتحدة،

 بيالروس، البحرين، أأسرتاليا، أأرمينيا، ،وبربودا أأنتيغوا أألبانيا، :الرباءات قانون معاهدة مجعية (19)

س تونيا، ادلامنرك، كرواتيا، كندا، والهرسك، البوس نة يرلندا، هنغاراي، فرنسا، فنلندا، اإ  اكزاخس تان، الياابن، اإ

 عامن، الشاملية، مقدونيا نيجرياي، هولندا، الأسود، اجلبل ليتوانيا، ليختنش تاين، ليبرياي، لتفيا، قريغزيس تان،

 السعودية، العربية اململكة الرويس، الاحتاد رومانيا، ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية مودلوفا، مجهورية

س بانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، رصبيا،  الأمريكية، املتحدة الولايت املتحدة، اململكة أأوكرانيا، سويرسا، السويد، اإ

 (.42) أأوزبكس تان

 أأسرتاليا، أأرمينيا، ،(OAPI) الفكرية للملكية الأفريقية املنظمة أأفغانس تان، :س نغافورة معاهدة مجعية (20)

 ادلامنرك، ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية كرواتيا، كندا، بلغاراي، بنن، ،وبنيلوكس بلجياك، بيالروس،

س تونيا، يسلندا، أأملانيا، فرنسا، فنلندا، اإ يرلندا، العراق، اإ يطاليا، اإ  لتفيا، قريغزيس تان، اكزاخس تان، الياابن، اإ

 بولندا، بريو، الشاملية، مقدونيا نيوزيلندا، هولندا، منغوليا، مايل، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنش تاين،

 س نغافورة، رصبيا، الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجهورية ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية
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س بانيا، سلوفاكيا،  املتحدة، اململكة أأوكرانيا،ترينيداد وتوابغو،  طاجيكس تان، سويرسا، السويد، اإ

 (.51)( 2020أأبريل  29، أأوروغواي )اعتبارا من الأمريكية املتحدة الولايت

 ،القوميات( املتعددة - )دوةل بوليفيا بلزي، أأذربيجان، ،أأسرتاليا ،الأرجنتني أأفغانس تان، :مراكش معاهدة مجعية (21)

 الشعبية كوراي مجهورية كوس تارياك، كوك، جزر ،ش ييل كندا، فريدي، اكبو و،فاس بوركينا الربازيل، بوتسواان،

كوادور، ،ادلميقراطية ندونيس يا )اعتبارا  ،الهند هندوراس، ،غواتاميل غاان، الأورويب، الاحتاد ،السلفادور اإ اإ

رسائيل (،2020أأبريل  28من   مالوي، ليبرياي، ليسوتو، قرغزيس تان، كرييباس، كينيا، الأردن، الياابن، ،اإ

، (2020أأبريل  16نياكراغوا )اعتبارا من نيوزيلندا،  املغرب، ،منغوليا ،املكس يك ،مارشال جزر ،مايل

 امجلهورية مودلوفا، مجهورية ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية قطر، ،الفلبني ،بريو ابراغواي، بامن، ،نيجراي

 24رصبيا )اعتبارا من  ،السعودية العربية اململكة وغرينادين، فنسنت سانت الرويس، الاحتاد ادلومينكية،

 اتيلند، طاجيكس تان،(، 2020مايو  11سويرسا )اعتبارا من  لناك، رسي ،س نغافورة(، 2020مايو 

 ،أأوروغواي الأمريكية، املتحدة الولايت ،املتحدة العربية الإماراتأأوغندا،  تونس،ترينيداد وتوابغو، 

 (.65) زمبابوي، البوليفارية( - مجهورية) فزنويال

فاسو، مكبوداي، ش ييل، الصني، جزر كوك، اجلزائر، بلزي، بوتسواان، بوركينا  :8بيجني معاهدة مجعية (22)

ندونيس يا، الياابن، كينيا،  مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، امجلهورية ادلومينيكية، السلفادور، غابون، اإ

مايل، جزر مارشال، نيجرياي، بريو، قطر، مجهورية مودلوفا، الاحتاد الرويس، سانت فنسنت وجزر 

، امجلهورية العربية السورية، ترينيداد (2020مايو  11)اعتبارا من  يرساغرينادين، ساموا، سلوفاكيا، سو 

 (.31) وتوابغو، تونس، الإمارات العربية املتحدة، زمبابوي

 املراقبون

لهيا املشار الأخرى الهيئات أأو امجلعيات من أأي يف عضو وغري الويبو، مؤمتر يف عضو دوةل لأي ميكن .3  1 البنود يف اإ

ىل 3 منو   دوةل لأي ميكن ابملثل،و .الأخرى والهيئات امجلعيات يف مراقب بصفة ممثةل تكون أأن أأعاله، 1 الفقرة يف 22 اإ

لهيا املشار الأخرى الهيئات أأو امجلعيات من أأي يف عضو غريو  املتخصصة، واكلهتا من أأي يف أأو املتحدة الأمم يف عضو  يف اإ

 .9الأخرى والهيئات امجلعيات يف مراقب بصفة ممثةل تكون أأن ،1 الفقرة

ىل دعوة ووهجت .4  ممثلني: ليكونوا ذكرمه التايل الآخرين املراقبني اإ

لهيا املشار والعرشين الثنيت الأخرى الهيئات أأو امجلعيات مجيع يف  :9أأعاله 1 الفقرة يف اإ

 فلسطني "1"

 (،FAO) والزراعة للأغذية املتحدة الأمم منظمة (،UN) املتحدة الأمم املتحدة: الأمم منظومة "2"

نشاء ادلويل البنك (،IAEA) اذلرية للطاقة ادلولية الواكةل  الطريان منظمة (،IBRD) والتعمري لالإ

                                         
 .2020أأبريل  28حزي النفاذ يف س تدخل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي  8

 ابس تثناء جلنة التنس يق، حيث يقترص املراقبون عىل ادلول اليت يه أأعضاء يف مؤمتر الويبو وليست أأعضاء يف تكل اللجنة. 9
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 (،IFC) ادلولية املالية املؤسسة (،IDA) ادلولية الإمنائية املؤسسة (،ICAO) ادلولية املدين

 البحرية املنظمة (،ILO) ادلولية العمل منظمة (،IFAD) الزراعية للتمنية ادلويل الصندوق

 منظمة (،ITU) لالتصالت ادلويل الاحتاد (،IMF) ادلويل النقد صندوق (،IMO) ادلولية

 )اليونيدو(، الصناعية للتمنية املتحدة الأمم منظمة )اليونسكو(، والثقافة والعمل للرتبية املتحدة الأمم

 للأرصاد العاملية املنظمة (،WHO) العاملية الصحة منظمة (،UPU) العاملي الربيدي الاحتاد

 ؛(17) (WMO) اجلوية

قلميية املنظمة (،OAPI) الفكرية للملكية الأفريقية املنظمة الفكرية: امللكية منظامت "3"  الأفريقية الإ

ذاعات احتاد (،ARIPO) الفكرية للملكية  الأوروبية املنظمة ،بنيلوكس (،ASBU) العربية ادلول اإ

 محلاية ادلويل الاحتاد (،EPO) للرباءات الأوروبية املنظمة (،EAPO) للرباءات الآس يوية

 الصناعية امللكية محلاية ادلول بني املشرتك اجمللس (،UPOV) اجلديدة النباتية الأصناف

(ICPIP،) للرباءات الشاملية أأورواب بدلان معهد (NPI)، جمللس الاخرتاع براءات مكتب 

 ؛VPI (11)) للرباءات فيسغراد معهد ،العربية اخلليج دلول التعاون

 أأفريقيا دول مجموعة ،(ARCT) للتكنولوجيا الأفريقي الإقلميي املركز أأخرى: دولية حكومية منظامت "4"

 للرتبية العربية املنظمة (،AU) الأفريقي الاحتاد (،ACP Group) الهادئ واحمليط والاكرييب

 اللجنة (،AIDMO) والتعدين الصناعية للتمنية العربية املنظمة (،ALECSO) والعلوم والثقافة

آس يوية الأفريقية القانونية الاستشارية آس يا رشيق جنوب أأمم رابطة (،AALCC) ال  أ

(ASEAN،) الاكرييب الاحتاد (CARICOM،) الوسطى لأمرياك الاقتصادي التاكمل أأمانة 

(SIECA،) للبنية أأوروبيا احتادا ابعتبارها املتداوةل، اللغات ومصادر التحتية البنية ش بكة 

 أأرسة (،CFTC) التقين للتعاون الكومنولث صندوق (،CLARIN ERIC) للبحث التحتية

 الاحتاد الكومنولث، أأمانة (،COL) التعلمي أأجل من الكومنولث (،CIS) املس تقةل ادلول

 (،CPLP) ابلربتغالية الناطقة البدلان أأرسة (،CEMAC) أأفريقيا لوسط والنقدي الاقتصادي

 الاحتاد (،CE) أأورواب جملس (،CALAI) املعلوماتية بشأأن الالتينية أأمرياك سلطات مؤمتر

 ،البرصية السمعية للمواد الأورويب املرصد (،CEPGL) الكربى البحريات لبدلان الاقتصادي

 للمنطقة الاقتصادية جنةل ال  (،EFTA) احلرة للتجارة الأوروبية الرابطة (EC) الأوروبية املفوضية

 البحث جمالس احتاد (،EPLO) العام للقانون الأوروبية املنظمة ،(EEC) الآس يوية الأوروبية

 ادلويل القانون بشأأن لهاي مؤمتر نديز،الأ  دول مجلاعة العامة الأمانة (،FASRC) العربية العلمي

 لتوحيد ادلويل املعهد ،(INTERPOL) اجلنائية للرشطة ادلولية ملنظمةا ،(HCCH) اخلاص

 ادلويل املكتب (،IOOC) الزيتون لزيت ادلويل اجمللس (،UNIDROIT) اخلاص القانون

 املنظمة (،ISESCO) والثقافة والعلوم للرتبية الإسالمية املنظمة (،IWO) والنبيذ للكروم

 ITER) ادلويل النووي احلراري التجرييب ابملفاعل املعنية الاندماج لطاقة ادلولية

Organization)، الالتينية لأمرياك الاقتصادي النظام (SELA،) الالتينية أأمرياك مجعية 

 الالتينية لأمرياك التقنية الإعالمية الش بكة (،LAS) العربية ادلول جامعة (،LAIA) للتاكمل

(RITLA،) قلمي يف الكتب لتطوير الإقلميي املركز  (،CERLALC) والاكرييب الالتينية أأمرياك اإ
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 ادلول منظمة (،OIF) للفرنكوفونية ادلولية املنظمة ،(SEGIB) الأمريكية الأيبريية العامة الأمانة

 ،OIC)) الإساليم التعاون منظمة (،OECS) الاكرييب رشيق دول منظمة (،OAS) الأمريكية

 والنقدي الاقتصادي الاحتاد (،SADC) للتمنية اجلنوبية أأفريقيا رابطة ،(CS) اجلنوب مركز

 (؛47) (WTO) العاملية التجارة منظمة (،WAEMU) أأفريقيا لغرب

 وترد الويبو. تديرها اليت والاحتادات الويبو دلى مراقب بصفة املعمتدة احلكومية غري املنظامت مجيع "5"

  املرفق. يف املنظامت بتكل قامئة
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 الواثئق

ىل والعرشين الثنيت الهيئات دلورات امل عدة التحضريية الواثئق تنقسم .5  تكل من مجموعة 22 ختص مجموعة: 23 اإ

 الهيئات من واحدة هيئة من أأكرث هتمل  واثئق عىل والعرشون الثالثة اجملموعة وحتتوي والعرشين الثنيت الهيئات اجملموعات

 والعرشين الثنيت اجملموعات يف امل س تخدمة الرموز وتشري ".A/61" الرمز الأخرية اجملموعة هذه وحتمل والعرشين. الثنيت

ىل الأخرى ىل الأرقام وتشري الهيئة، امس اإ  اكلتايل: ويه ادلورة. عدد اإ

"WO/GA/53" للويبو العامة امجلعية لأغراض 
"WO/CF/41" الويبو مؤمتر لأغراض 
"WO/CC/78" للتنس يق الويبو جلنة لأغراض 
"P/A/56" ابريس احتاد مجعية لأغراض 
"P/EC/60" ابريس لحتاد التنفيذية اللجنة لأغراض 
"B/A/50" برن احتاد مجعية لأغراض 
"B/EC/66" برن لحتاد التنفيذية اللجنة لأغراض 
"MM/A/54" العالمات( مدريد احتاد مجعية لأغراض( 
"H/A/40" لهاي احتاد مجعية لأغراض 
"N/A/40" نيس احتاد مجعية لأغراض 
"LI/A/37" لش بونة احتاد مجعية لأغراض 
"LO/A/40" لواكرنو احتاد مجعية لأغراض 
"IPC/A/41" للرباءات ادلويل التصنيف احتاد مجعية لأغراض 
"PCT/A/52" الرباءات بشأأن التعاون معاهدة )احتاد( مجعية لأغراض 
"BP/A/37" بودابست احتاد مجعية لأغراض 
"VA/A/33" فيينا احتاد مجعية لأغراض 
"WCT/A/20" املؤلف حق بشأأن الويبو معاهدة مجعية لأغراض 
"WPPT/A/20" الصويت والتسجيل الأداء بشأأن الويبو معاهدة مجعية لأغراض 
"PLT/A/19" الرباءات قانون معاهدة مجعية لأغراض 
"STLT/A/13" العالمات قانون بشأأن س نغافورة معاهدة مجعية لأغراض 
"MVT/A/5" ىل النفاذ لتيسري مراكش معاهدة مجعية لأغراض  صالأشخا لفائدة املنشورة املصنفات اإ

عاقات ذوي أأو البرص معايق أأو املكفوفني  املطبوعات قراءة يف أأخرى اإ
"BTAP/A/1" لأغراض مجعية معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي 

 ادلاخيل النظام

جراءات تنظم اليت املواد ترد .6  يف الويبو تديرها اليت والاحتادات الويبو يف الأعضاء ادلول هيئات وسائر عياتامجل  اإ

نشاء معاهدات  ادلاخيل النظام" ويف (،Rev.3 399 )املنشور "للويبو العام ادلاخيل النظام" ويف والاحتادات، الويبو اإ

 الويبو. موقع عىل ذكل لك ويرد ،(A/57/INF/6 )الوثيقة "اخلاص

 املرفق[ ذكل ]ييل
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