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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السابعةسلسلة االجتماعات 
ىل  2من جنيف،   2017 أأكتوبر 11اإ

 
 

 قبول املراقبني

مانة وثيقة عداد الأ  من اإ

ة وامخلسني مجلعيات بعوا حلضور سلسةل الاجامتعات الساقامئة املراقبني اذلين قُبل A/57/INF/1تتضمن الوثيقة  .1
 (.الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو )مجعيات (الويبواملنظمة العاملية للملكية الفكرية )ادلول الأعضاء يف 

نه يُدعى أأيضا حلضور اجامتعات اللجان والأفرقة العامةل وسائر  وعند قبول مراقب حلضور اجامتعات .2 امجلعيات، فاإ
ذا اكن املوضوع اذلي تتناوهل هيّمه بصورة مبارشة.  الهيئات الفرعية للجمعيات ابلصفة ذاهتا اإ

 السادسةواُُتذت القرارات املتعلقة بقبول املراقبني حلضور اجامتعات بعض امجلعيات، أ خر مّرة، خالل السلسةل  .3
ىل  3وامخلسني لجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو املنعقدة يف الفرتة من  ىل  19)الفقرات من  2016أأكتوبر  11اإ اإ

 (.A/56/17من الوثيقة  21

ومنذ ذكل احلني، تلقى املدير العام الطلبات واملعلومات الالزمة من لك منظمة من املنظامت التالية أأسامؤها حلضور  .4
 عات امجلعيات بصفة مراقب:اجامت

 املنظامت احلكومية ادلولية )أأ(

 (VPI) معهد فيسغراد للرباءات "1"

 املنظامت ادلولية غري احلكومية )ب(

 (CSEND) مركز التمنية الإجامتعية والاقتصادية "1"
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 1املنظامت الوطنية غري احلكومية )ج(

 (؛ACDA)الرابطة الكونغولية للتمنية الزراعية "1"

 ؛(CCPITاجمللس الصيين لتشجيع التجارة ادلولية )و  "2"

 ومركز امللكية الفكرية "3"

 (؛NZIPA الرباءات )معهد نيوزيلندا حملايمو  "4"

 .ميلوويك ،، جامعة ويسكونسن(SOIS) لكية ادلراسات الإعالميةو  "5"

لهيا أأعاله  .5  هدافها وهيلكها وعضويهتا.أأ  –وترد يف مرفقات هذه الوثيقة أأوصاف موجزة للك من الكياانت املشار اإ

ن مجعيات .6 مدعوة، لّك فامي يعنيه،  الويبو اإ
ىل اُتاذ قرار بشأأن طلبات احلصول عىل صفة  اإ
مراقب املقدمة من الكياانت الواردة أأسامؤها يف 

 .أأعاله 4الفقرة 

]تيل ذكل املرفقات[

                                                
1

ىل امجلعيات غري احلكومية الوطنية بصفة مراقب اليت اعمتدهتا امجلعيات يف سلسةل اجامتعاهتا   السابعة والثالثني  ترد املبادئ املُطبقة يف توجيه ادلعوات اإ
ىل  23املنعقدة يف الفرتة من   .A/37/14من الوثيقة  316يف الفقرة  2002أأكتوبر  1سبمترب اإ
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الأولاملرفق   

ىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة( مواصفات املنظامت احلكومية ادلولية  )ابلستناد اإ

 (VPI) معهد فيسغراد للرباءات

 ويقع مقره الرئييس يف بودابست، هنغاراي. 2015عام  أأسس املعهد: الرئييس املقر

ن الهدف الأسايس دارة ل ، ول س امي من خالل الرباءاتقانون التعاون يف جمال للمعهد هو  الأهداف: اإ لبحث ادلويل العمل اكإ
دارة للو   مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. فحص المتهيدي ادلويلاإ

دارة عىلالإرشاف يتوىل : الهيلك التنظميي يف املعهد حكومات البدلان املشاركة من  نيضفوّ ممن أأعضاء مكّون  املعهد جملس اإ
 ها مدير.أأس ير أأمانة شؤونه  وتدير

 للرباءات مه امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا. العضوية: أأعضاء معهد فيسغراد

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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الثايناملرفق   

ىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة(  مواصفات املنظامت ادلولية غري احلكومية )ابلستناد اإ

 (CSENDوالاقتصادية ) مركز التمنية الإجامتعية

 ويقع مقره الرئييس يف جنيف، سويرسا. 1993عام املركز أأسس  املقر الرئييس:

ىل  يسعى املركزالأهداف:  فرق متعددة  شكيلت وتشجيع  وتطبيقهاتسهيل تطوير النظرية الاقتصادية الاجامتعية اإ
لتنوع البيولويج مبجالت ا املركز كية الفكرية، هيمتاملل جمال  . ويفوالتفكري فهيا التخصصات للبحوث الاجامتعية التطبيقية

 واملعارف التقليدية والصحة والتجارة.

موظفني تسعة أأعضاء، من بيهنم ثالثة  يضّم اجمللس. و التأأسييس هجملسمن  لمركزالهيئة الرئاس ية لتتكّون : الهيلك التنظميي
 املؤسسة. نعنيابة خمولني ابلتوقيع 

 .ضًوا من الأفرادع 13يضّم املركز  العضوية:

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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الثالثاملرفق   

ىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة(  مواصفات املنظامت الوطنية غري احلكومية )ابلستناد اإ

 (ACDAالرابطة الكونغولية للتمنية الزراعية)

 ويقع مقرها الرئييس يف برازافيل، الكونغو. 2006أأسست الرابطة عام  لرئييس:املقر ا

ىل: الأهداف ذاكء التعزيز التمنية الزراعية وحتسني الظروف املعيش ية للساكن يف الكونغو. و  تسعى الرابطة اإ وعي تعمل عىل اإ
 .تاكرب التكنولوجيا والا جمايلعاون مع الباحثني يف تتو املذكورة حبقوق امللكية الفكرية لتعزيز الأهداف 

فيذية يه الهيئة التنفيذية . واللجنة التن الرابطة مجيع أأعضاء لعامة اليت تضمّ عية ايه امجل الهيئة الرئاس ية : الهيلك التنظميي
 مثانية أأعضاء. ضمّ ، وترابطةلل

 .ةالأصليشعوب امجلاعات احمللية وال  منظامت ومن بيهنايف خمتلف اجملالت،  نشطت  مجعية 143تضم الرابطة  العضوية:

 (CCPITاجمللس الصيين لتشجيع التجارة ادلولية )

 ومقره الرئييس يف بيجني، الصني. 1952أأسس اجمللس عام  املقر الرئييس:

ىل تشجيع التجارة والاستامثر والتعاون الاقتصادي والتكنولويج بني الصني والبدلان واملناطق  الأهداف: يسعى اجمللس اإ
عن طريق ما س بق، و  الأخرى يف العامل حسب القوانني والقواعد املطبقة يف الصني واملامرسات املشرتكة املتبعة يف العامل.

ىل تعزيز التفامه املشرتك والصد اقة بني الشعب الصيين والشعوب وأأوساط الأعامل يف بدلان العامل ومناطقه، هيدف اجمللس اإ
ىل ادلفاع عن حقوق املواطنني الصينيني والرشاكت الصينية يف الولايت القضائية يف اخلارج.  كام يسعى اجمللس اإ

 .أأعضاء 107املؤمتر جلان  تضمّ وهيئة املداولت يف اجمللس و : املؤمتر الوطين هو الهيئة الاستشارية الهيلك التنظميي

 من الأفراد وممثيل الرشاكت واملنظامت يف جمال العالقات الاقتصادية اخلارجية والتجارة. أأعضاءً اجمللس  يشمللعضوية: ا
جملسا فرعيا صناعيا تضم ممثلني عن الأفراد  23جملسا فرعيا حمليا و 50مكتب متثيل يف اخلارج ودليه  18وأأنشأأ اجمللس 

 ملنظامت احمللية أأو القطاع الصناعي.والرشاكت وا

 مركز امللكية الفكرية

 ومقره الرئييس يف مكبال، أأوغندا. 2014أأسس املركز عام  املقر الرئييس:

ادلراسات العليا والتدريب البحيث يف جمال فرص هو توفري لتحقيق هدف رئييس مركز امللكية الفكرية الأهداف: يسعى 
ىل  احلد من القرصنة والتقليد يف مجيع أأحناء العامل من خالل و الابتاكر، القامئ عىل قتصاد الاتمنية امللكية الفكرية. وهيدف اإ

 قة لأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص.عمّ ريب معيل وأأحداث تثقيفية وحبوث متنظمي حلقات معل وبرامج تد

دارة امل رشف: ي التنظميي الهيلك مخسة مديرين  مركزولل. مركزوهو الهيئة العليا لل ،ءعام مجليع الأعضاركز اجامتع عىل اإ
 .أأعامهل ونسرّي ي 

 ، كأعضاء.مقرا لها أأوغندا منها تتخذ مجيع ست مؤسسات، ركز املالعضوية: يضم 
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 (NZIPAمعهد نيوزيلندا حملايم الرباءات )

 ومقّره الرئييس يف ويلينغتون، نيوزيلندا. 1912أأسس املعهد عام  املقر الرئييس:

يف احلفاظ عىل مجموعة متثيلية من حمايم الرباءات املسجلني يف نيوزيلندا، وتعزيز  معهدوتمتثل الأهداف الرئيس ية لل الأهداف: 
 .اوصوهن هاوتعزيز التنفيذية  هالوائ و  مصاحل الزمالء يف نيوزيلندا، واملساعدة يف تطوير سالمة القوانني امللكية الفكرية

دارة امل يرشف عىل  :الهيلك التنظميي دارة مجعية عامة، ويتوىل شؤونهعهد اإ يتأألف من رئيس وانئب رئيس  جملس اإ
 زمالء. وس بعة

 مسجلون مكحامني للرباءات أأو حمامني متدربني يف نيوزيلندا. فرادعضوا، ومه أأ  247 املعهدضم يالعضوية: 

 ميلوويك - (، جامعة ويسكونسنSOISة ادلراسات الإعالمية )لكيّ 

 يف ولية ويسكونسن، الولايت املتحدة الأمريكية. ميلوويكيف مدينة  1966أأسست اللكّية عام  الرئييس: املقر

رشاف اللكيّة،  حتت. و وأأحباهثاتكنولوجيا املعلومات تعلمي يف اللكّية  صتُت الأهداف:  حبوث الس ياسات  مركز ضطلعياإ
جراء أأ الإعالمية  ة والأخالقية والس ياس ية والاجامتعية اتيبني اجلوانب الس ياسعن العالقة  متعددة التخصصات ثاحبابإ

رباءات الحبق املؤلف و تكل املتعلقة كية الفكرية ول س امي ز عىل س ياسات املل ركّ يالعاملي. و والقانونية جملمتع املعلومات 
 التقليدية. واملعارف

. والأساتذة املساعدين ايرينواحمل املثبتنيمجيع الأساتذة  يضمّ جملس اللكية، اذلي  يهالهيلك التنظميي: الهيئة الرئاس ية لللكّية 
 .ينزميل واحد وثالثة معداء مساعدلعميد حمددة  اذلي يفّوض صالحيات هامعيدهو لللكية نفيذي الرئيس الت و 

 .هيئة التدريسومجيع أأعضاء اللكّية معيد ميلوويك و  - جامعة ويسكونسن رئيسمن اللكّية يتكون أأعضاء  العضويّة:

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[


