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A/35/4
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٨/١٨ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

قبول المراقبين 

مذآرة المدير العام 

أوال - قبول المنظمات الدولية الحكومية بصفة مراقب 
 

اعتمدت جمعيات الدول األعضاء في الويبو ("الجمعيــات") فـي دوراتـها السـابقة مجموعـة مـن  -١
المبادئ تطبق في شأن توجيه الدعوات الى المنظمات الدولية الحكومية لحضور اجتماعات جمعيات الويبو 
ــرة ٥  المعنية بصفة مراقب (أنظر الفقرة ١٧ من الوثيقة AB/X/32 والمرفق الثاني للوثيقة AB/X/17 والفق
 V/A/I/1 والفقـرة ٢٧ مـن الوثيقـة BP/A/I/2 &5 والفقرة ٥ مــن الوثيقتيـن TRT/A/I/2 & 4 من الوثيقتين
ــرد ملخـص لتـلك  والفقرة ٧ من الوثيقة V/A/I/2 والفقرة ١٠ من الوثيقتين FRT/A/I/3 وFRT/A/I/9) . وي

 . AB/XII/5 المبادئ في المرفق األول للوثيقة
 

وقد حددت الجمعيات عند اعداد المبادئ المذآورة ثالث فئات مـن المنظمـات الدوليـة الحكوميـة  -٢
الفئة ألف (منظمات تابعة لمنظومة األمم المتحدة) والفئة باء (الملكية الصناعية أو حق المؤلف) والفئة جيم 
(سائر المنظمات الحكومية العالمية أو االقليمية) . وحسب الجمعية المعنية والفئة التي تنتمي اليها المنظمــة 
الدولية الحكومية ، يوجه المدير العــام دعـوة الـى تلـك المنظمـة لحضـور اجتماعـات تلـك الجمعيـة بصفـة 
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 A/35/INF/1 ــن الوثيقـة مراقب وفقا للمعايير المنصوص عليها في المبدأ المطبق على تلك الهيئة . وتتضم
ــة الحكوميـة المقبولـة بصفـة مراقـب فـي اجتماعـات الجمعيـات والتـي تلقـت دعـوة  قائمة المنظمات الدولي

لحضور سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثين للجمعيات واالتحادات التي تديرها الويبو. 
 

وعند قبول منظمة دولية حكومية في اجتماعــات الجمعيـات بصفـة مراقـب ، فانـها تدعـى أيضـا  -٣
لحضور اجتماعات اللجــان واألفرقـة العاملـة وسـائر الـهيئات الفرعيـة للجمعيـات بصفـة مراقـب اذا آـان 

الموضوع الذي تتناوله يهم تلك المنظمة بصورة مباشرة . 
 

تم اتخاذ قرار قبول المنظمات الدولية الحكومية في اجتماعــات بعـض الجمعيـات بصفـة مراقـب  -٤
خالل السلسلة الرابعة والثالثين من اجتماعات جمعيات الدول األعضاء فــي الويبـو المنعقـدة مـن ٢٠ الـى 
ــر الفقـرات مـن ١ الـى ٧ مـن الوثيقـة .A/34/10 REV والفقـرة ٢٠٦ مـن  ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ (أنظ

 . (A/34/16 الوثيقة
 

ــترح أن تقبـل الجمعيـات المنظمـات الدوليـة الحكوميـة التاليـة فـي اجتماعـات الجمعيـة  ومن المق -٥
المعنية بصفة مراقب : 

 
اللجنة االستشارية القانونية األفريقية اآلسيوية .  "١"
المرصد األوروبي للمصنفات السمعية البصرية  "٢"

أمانة التعاون االيبيري األمريكي  "٣"
 

ويتضمن المرفق األول وصفا موجــزا للمنظمـات المذآـورة أعـاله وأهدافـها وهيكلـها التنظيمـي  -٦
ــها . ومـن المقـترح علـى الجمعيـات ادراج اللجنـة االستشـارية القانونيـة األفريقيـة اآلسـيوية  والعضوية في
ـــم  والمرصـد األوروبـي للمصنفـات السـمعية البصريـة وأمانـة التعـاون االيبـيري األمريكـي فـي الفئـة جي
(المنظمات الحكومية العالمية) وأن تخضع المنظمات المذآورة إلى المبادئ المطبقــة فـي توجيـه الدعـوات 

لسائر المنظمات الحكومية على الفئة الخاصة بها لحضور اجتماعات الجمعيات المعنية بصفة مراقب. 
 

ـــدول األعضــاء فــي  ان جمعيـات ال -٧
الويبـو مدعـو ة، آـل فيمـا يعنيـه ، الـى اتخـــاذ 
قرار بشأن االقتراح الوارد في الفقرتين ٥ و٦ 

أعاله . 
 

قبول المنظمات الدولية غير الحكومية بصفة مراقب  ثانيا
 

ــى  اعتمدت الجمعيات في دوراتها السابقة مجموعة من المبادئ تطبق في شأن توجيه الدعوات ال -٨
المنظمات الدولية غير الحكومية لحضور اجتماعات الجمعيات المعنيــة بصفـة مراقـب ( أنظـر الفقـرة ١٧ 
 TRT/A/I/2&4 ـــن مـن الوثيقـة AB/X/32 والمرفـق الخـامس للوثيقـة AB/X/17 ؛ والفـقرة ٥ مـن الوثيقتي
والفقرة ٥ من الوثيقتين BP/A/I/2&5 والفقرات من ٢٥ الى ٢٩ من الوثيقة V/A/I/1 والفقرة ٧ من الوثيقة 

 . ( FRT/A/I/3&9 والفقرة ١٠ من الوثيقتين  V/A/I/2
 

وقد حــددت الجمعيـات عنـد اعـداد المبـادئ المذآـورة ثـالث فئـات مـن المنظمـات الدوليـة غـير  -٩
الحكوميـة : (١) منظمـات معنيـة أساسـا بالملكيـة الصناعيـة (٢) ومنظمـات معنيـة أساسـا بحـق المؤلـــف 
والحقوق المشابهة (٣) ومنظمــات معنيـة بـأآثر مـن مجـال مـن مجـاالت الملكيـة الفكريـة (أنظـر الوثيقـة 
AB/XII/5 الفقرتين ٥ و٨ والوثيقة AB/XII/21 الفقرة ١٧) . وتطبق تلــك الفئـات حاليـا لقبـول المنظمـات 
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الدولية غير الحكومية الواردة أسماؤها أدناه بصفة مراقب ، ومن المقترح في القسم الثالث من الوثيقة الغاء 
تلك الفئات . 

 
ــة غـير الحكوميـة ، يوجـه المديـر  وحسب الجمعية المعنية والفئة التي تنتمي اليها المنظمة الدولي -١٠
العام دعوة الى تلك المنظمة لحضور اجتماعات تلك الجمعية بصفة مراقب وفقا للمعايير المنصوص عليها 
في المبدأ المطبق على تلك الهيئة . وترد قائمة المنظمــات الدوليـة غـير الحكوميـة المصـرح لـها بحضـور 
ــة مراقـب فـي مرفـق  سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثين للجمعيات واالتحادات التي تديرها الويبو بصف

 . A/35/INF/1 الوثيقة
 

وعند قبول منظمة دولية غير حكومية في اجتماعات الجمعيات بصفة مراقب ، فانها تدعى أيضا  -١١
لحضور اجتماعات اللجان واألفرقــة العاملـة وسـائر الـهيئات الفرعيـة للجمعيـات بصفـة مراقـب  اذا آـان 

الموضوع الذي تتناوله يهم تلك المنظمة بصورة مباشرة . 
 

ـــات فــي الفــترة مــن ٢٠ الــى ٢٩  ومنـذ انعقـاد سلسـلة االجتماعـات الرابعـة والثالثيـن للجمعي -١٢
سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ التي صدر خاللها  قرار قبول المنظمات الدولية غـير الحكوميـة بصفـة مراقـب فـي 
اجتماعات بعض جمعيات الدول األعضاء في الويبو (أنظر الوثيقة .A/34/10 Rev الفقرات من ٨ الى ١٨ 
والوثيقة A/34/16 الفقرتين ٢٠٧ و٢٠٨) تلقى المدير العام الطلبات والمعلومات الالزمة مـن آـل منظمـة 
من المنظمات التالية أسماؤها لمنحها صفة مراقب لحضور اجتماعات جمعيات الدول األعضاء في الويبــو 

المعنية : 
 

أمسونغ (AmSong) ؛  "١"
التحالف من أجل حقوق الملكية الفكرية ؛  "٢"
فنانو المصنفات البصرية األوروبيون ؛  "٣"

جمعية المهندسين الدولية ؛  "٤"
الجمعية الدولية للشعر من أجل السالم ؛  "٥"

أطباء بال حدود .  "٦"
 

ــي  ويرد في المرفق الثاني لهذه الوثيقة بيان مختصر عن آل منظمة من المنظمات المشار اليها ف -١٣
الفقرة ١٢ أعاله يبين أهدافها وهيكلها التنظيمي والعضوية فيها . 

 
منظمات معنية أساسا بحق المؤلف والحقوق المشابهة . من المقترح فيما يخص أمســونغ وفنـانو  -١٤
ــة للشـعر مـن أجـل السـالم أن تـدرج أسـماؤها فـي قائمـة  المصنفات البصرية األوروبيون والجمعية الدولي
المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية أساسا بحق المؤلف والحقوق المشابهة في مؤتمر الويبو والجمعية 
العامة للويبو والجمعية ومؤتمر الممثلين واللجنة التنفيذية  التحاد برن وأن تخضع المنظمات المذآورة الى 
المبادئ المطبقة في شأن توجيه الدعوات الى سـائر المنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة المماثلـة لحضـور 

اجتماعات الجمعيات المعنية بصفة مراقب . 
 

ــترح فيمـا يخـص التحـالف  منظمات معنية بأآثر من مجال من مجاالت الملكية الفكرية . من المق -١٥
من أجل حقوق الملكية الفكرية وجمعية المهندسين الدولية وأطباء بال حدود أن تدرج الجمعيات أسماء تلــك 
ــن مجـاالت الملكيـة  المنظمات المذآورة في فئة المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بأآثر من مجال م
ــة غـير الحكوميـة  الفكرية وأن تخضع للمبادئ المطبقة في شأن توجيه الدعوات الى سائر المنظمات الدولي

المماثلة لحضور اجتماعات الجمعيات المعنية بصفة مراقب . 
 



 A/35/4
 - 4 -

 
 

ـــدول األعضــاء فــي  أن جمعيـات ال -١٦
الويبـو المشـار اليـــها فــي الفقرتيــن ١٤ و١٥ 
أعاله مدعوة ، آل فيما يعنيه ، الى اتخاذ قرار 
بشأن االقتراحات الواردة في هاتين الفقرتين . 

 
ثالثا ـ الغاء الفئات المنفصلة للمنظمات الدولية غير الحكومية 

 
آما سبق االشارة في الفقرة ٩ حددت الجمعيات ثالث فئات من المنظمات الدولية غير الحكوميــة  -١٧
: (١) منظمـات معنيـة أساسـا بالملكيـة الصناعيـة و(٢) منظمـات معنيـة أساسـا بحـق المؤلـف والحقـــوق 
المشابهة و(٣) منظمات معنية بأآثر من مجال من مجاالت الملكية الفكرية . غير أن األسباب التـي دعـت 
الى التمييز بين مختلف المنظمات الدولية غــير الحكوميـة التـي تقبلـها الجمعيـات بصفـة مراقـب أصبحـت 
الغية . وربما آان الزما في الماضي التمييز بين المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية أساسا بالمسائل 
المرتبطة بحق المؤلف وتلك المعنية أساسا بالمسائل المرتبطة بالملكية الصناعية اذ أن اهتمامات آل منــها 
آانت واضحة ومختلفة . غير انه يصعب أآثر فأآثر حاليا التمييز بينها . فالموضوعـات األهـل للحصـول 
على الحماية بموجب حق المؤلف (مثل برامج الحاسوب) أصبحت تحظى باهتمام متزايد من قبل مجموعة 
متنوعـة مـن قطاعـات األعمـال وآذلـك الموضوعـات األهـل للحصـول علـى الحمايـة مـن خـالل الملكيــة 
الصناعية (مثل العالمات التجارية) تحظى باهتمام متزايد من قبل قطاعات األعمال المعنية بحق المؤلف . 
وفي الواقع يفوق حاليا عدد المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بأآثر من مجال مــن مجـاالت الملكيـة 
ــي اجتماعـات الجمعيـات بصفـة مراقـب (٤٤) عـدد المنظمـات المعنيـة أساسـا بالملكيـة  الفكرية المقبولة ف
ــات أو  الصناعية وحدها المقبولة في االجتماعات (٣٢) . وحاليا ، تتاح الوثائق المتعلقة باجتماعات الجمعي
تنقل الكترونيا بدال من الورق المرسل بالبريد ، لذا يستحيل تحقيق وفورات في التكــاليف بارسـال الوثـائق 

بالبريد الى فئات محددة فقط من المنظمات الدولية غير الحكومية . 
 

ــه الدعـوة لحضـور آـل اجتماعـات الجمعيـات الـى آـل  ومن المقترح بالتالي الغاء الفئات وتوجي -١٨
المنظمات الدولية غير الحكومية المصرح لها حاليا بحضور اجتماعـات بعـض الجمعيـات بصفـة مراقـب 
ــة فـي جمعيـات الـدول  وتلك التي تدعى في المستقبل الى حضورها . وعند قبول منظمة دولية غير حكومي
ــة العاملـة وسـائر  األعضاء في الويبو بصفة مراقب ، فانها تدعى أيضا لحضور اجتماعات اللجان واألفرق
ـــات غــير  الـهيئات الفرعيـة للجمعيـات بصفـة مراقـب . ووفقـا للممارسـات المتبعـة ، تتحمـل تلـك المنظم

الحكومية آل التكاليف المرتبطة بحضورها ان وجدت . 
 

ـــدول األعضــاء فــي  ان جمعيـات ال -١٩
الويبـو مدعـوة الـى اتخـــاذ القــرار فــي شــأن 

االقتراح الوارد في الفقرة ١٨ . 
 
 

[تلي ذلك المرفقات] 
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