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الويبـو 

 

A/36/12
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٨/٦ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

قبول المراقبين 

مذآرة المدير العام 

أوال - قبول المنظمات الدولية الحكومية بصفة مراقب 
 

ــادئ تطبـق فـي  اعتمدت جمعيات الدول األعضاء في الويبو ("الجمعيات") في دوراتها السابقة مجموعة من المب -١
شأن توجيه الدعوات الى المنظمات الدولية الحكومية لحضور اجتماعات جمعيات الويبو المعنية بصفة مراقب (أنظر الفقــرة 
١٧ مــن الوثيقــة AB/X/32 والمرفــق الثــاني للوثيقــة AB/X/17 والوثيقــة  TRT/A/I/2 والفقــرة ٥ مــن الوثيقــــة 
ــرة ٥ مـن الوثيقـة BP/A/I/5 والفقـرة ٢٧ مـن الوثيقـة V/A/I/1 والفقـرة ٧ مـن  TRT/A/I/4 والوثيقة BP/A/I/2 والفق
الوثيقة V/A/I/2 والوثيقة FRT/A/I/3 والفقرة ١٠ من الوثيقة FRT/A/I/9) . ويرد ملخــص لتلـك المبـادئ فـي المرفـق 

 . AB/XII/5 األول للوثيقة
 

وقد حددت الجمعيـات عنـد اعـداد المبـادئ المذآـورة ثـالث فئـات مـن المنظمـات الدوليـة الحكوميـة الفئـة ألـف  -٢
(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 المنظمة الدولية الحكومية ، يوجه المديــر العـام دعـوة 
الى تلك المنظمة لحضور اجتماعات تلك الجمعية بصفة مراقب وفقا للمعايير المنصوص عليها في المبدأ المطبق علـى تلـك 
الهيئة . وتتضمن الوثيقة A/36/INF/1 قائمة المنظمات الدولية الحكومية المقبولة بصفة مراقب فــي اجتماعـات الجمعيـات 

والتي تلقت دعوة لحضور سلسلة االجتماعات السادسة والثالثين للجمعيات واالتحادات التي تديرها الويبو. 
 

وعند قبول منظمة دولية حكومية في اجتماعات الجمعيات بصفة مراقب ، فانها تدعى أيضا لحضور اجتماعـات  -٣
اللجان واألفرقة العاملة وسائر الهيئات الفرعية للجمعيات بصفة مراقب اذا آان الموضــوع الـذي تتناولـه يـهم تلـك المنظمـة 

بصورة مباشرة . 
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وتم اتخاذ قرار قبول المنظمات الدولية الحكومية في اجتماعات بعض الجمعيــات بصفـة مراقـب خـالل السلسـلة  -٤
الخامسة والثالثين من اجتماعات جمعيات الدول األعضاء في الويبو المنعقدة من ٢٥ ســبتمبر/أيلـول الـى ٣ أآتوبـر/تشـرين 

 . (A/35/15 والفقرة ٢٠٦ من الوثيقةA/35/4  أنظر الفقرات من ١ الى ٧ من الوثيقة) األول ٢٠٠٠
 

ومن المقترح أن تقبل الجمعيات المنظمتين الدوليتين الحكوميتين التاليتين في اجتماعــات الجمعيـة المعنيـة بصفـة  -٥
مراقب : 

 
أسرة البلدان الناطقة بالبرتغالية  "١"

برنامج مكافحة جرائم البيئة  "٢"
 

ويتضمن المرفق األول وصفا موجزا للمنظمتيــن المذآورتيـن أعـاله وأهدافـهما وهيكلـهما التنظيمـي والعضويـة  -٦
ــة بالبرتغاليـة وبرنـامج مكافحـة جرائـم البيئـة فـي الفئـة جيـم  فيهما . ومن المقترح على الجمعيات ادراج أسرة البلدان الناطق
(المنظمات الحكومية العالمية) وأن تخضع المنظمتان المذآورتان للمبــادئ المطبقـة فـي توجيـه الدعـوات لسـائر المنظمـات 

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

ـــو  ان جمعيـات الـدول األعضـاء فـي الويب -٧
ـــى اتخــاذ قــرار بشــأن  مدعـوة ، آـل فيمـا يعنيـه ، ال

االقتراح الوارد في الفقرتين ٥ و٦ أعاله . 
 

قبول المنظمات الدولية غير الحكومية بصفة مراقب  ثانيا-
 

اعتمدت الجمعيات في دوراتها السابقة مجموعة مـن المبـادئ تطبـق فـي شـأن توجيـه الدعـوات الـى المنظمـات  -٨
 AB/X/32 ــة لحضـور اجتماعـات الجمعيـات المعنيـة بصفـة مراقـب ( أنظـر الفقـرة ١٧ مـن الوثيقـة الدولية غير الحكومي
 BP/A/I/2 والوثيقـة TRT/A/I/4 والفقـرة ٥ مـن الوثيقـة TRT/A/I/2 ؛ والوثيقــة AB/X/17 والمرفق الخامس للوثيقة
والفقرة ٥ من الوثيقة BP/A/I/5 والفقرات من ٢٥ الى ٢٩ من الوثيقة V/A/I/1 والفقرة ٧ من الوثيقة V/A/I/2 والوثيقة 

 . ( FRT/A/I/9 والفقرة ١٠ من الوثيقة FRT/A/I/3
 

وقد قررت الجمعيات في سلسلة اجتماعاتها الخامسة والثالثين المنعقدة في سبتمبر/أيلول وأآتوبــر/تشـرين األول  -٩
 A/35/4 ٢٠٠٠ الغاء الفئات الحالية من المنظمــات الدوليـة غـير الحكوميـة (أنظـر الفقـرات مـن ١٧ الـى ١٩ مـن الوثيقـة

 . (A/35/15 والفقرة ٢٠٠ من الوثيقة
 

وحسب الجمعية المعنية ، يوجه المدير العام دعــوة الـى تلـك المنظمـة لحضـور اجتماعـات تلـك الجمعيـة بصفـة  -١٠
مراقب وفقا للمعايير المنصوص عليها في المبدأ المطبق على تلــك الهيئـة . وتـرد قائمـة المنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة 
ــادات التـي تديرهـا الويبـو بصفـة مراقـب فـي  المصرح لها بحضور سلسلة االجتماعات السادسة والثالثين للجمعيات واالتح

 . A/36/INF/1 مرفق الوثيقة
 

ــة فـي اجتماعـات الجمعيـات بصفـة مراقـب ، فانـها تدعـى أيضـا لحضـور  وعند قبول منظمة دولية غير حكومي -١١
اجتماعات اللجان واألفرقة العاملة وسائر الهيئات الفرعية للجمعيات بصفة مراقب  اذا آان الموضوع الذي تتناوله يهم تلــك 

المنظمة بصورة مباشرة . 
 

ـــات فــي الفــترة مــن ٢٥ ســبتمبر/أيلــول الــى ٣  ومنـذ انعقـاد سلسـلة االجتماعـات الخامسـة والثالثيـن للجمعي -١٢
ــات الدوليـة غـير الحكوميـة بصفـة مراقـب فـي  أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ التي صدرت خاللها آخر قرارات قبول المنظم
 A/35/5 الفقـرات مـن ٨ الـى ١٦ والوثيقـة A/35/4 ــي الويبـو (أنظـر الوثيقـة اجتماعات بعض جمعيات الدول األعضاء ف
الفقرة ١٩٩) تلقى المدير العام الطلبات والمعلومات الالزمة مــن آـل منظمـة مـن المنظمـات التاليـة أسـماؤها لمنحـها صفـة 

مراقب لحضور اجتماعات جمعيات الدول األعضاء المعنية في الويبو : 
 

منظمة أآشن ايد ؛  "١"
االتحاد األوروبي لمنتجي الكحول (CEPS) ؛  "٢"

مؤتمر الكّتاب األوروبيين (EWC) ؛  "٣"
مرآز أمريكا الالتينية للتبادل والتعاون (ECCLA) ؛  "٤"
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لجنة أصدقاء العالم للتشاور (FWCC) ؛  "٥"
المجموعة العالمية لمكافحة التزوير (GACG) ؛  "٦"

معهد التنمية األفريقية (INADEV) ؛  "٧"
منظمة رايت أند ديموآراسي .  "٨"

 
ويرد في المرفق الثاني لهذه الوثيقة بيان مختصر عن آل منظمة من المنظمات المشار اليها في الفقرة ١٢ أعاله  -١٣
ــورة فـي  يبين أهدافها وهيكلها التنظيمي والعضوية فيها . ومن المقترح على جمعيات الدول األعضاء ادراج المنظمات المذآ
ــادىء المطبقـة لتوجيـه الدعـوات الـى  الفقرة ١٢ أعاله في فئة المنظمات الدولية غير الحكومية واخضاع تلك المنظمات للمب

المنظمات غير الحكومية األخرى لحضور اجتماعات الجمعية المعنية بصفة مراقب . 
 

ـــو  ان جمعيـات الـدول األعضـاء فـي الويب -١٤
ـــى اتخــاذ قــرار بشــأن  مدعـوة ، آـل فيمـا يعنيـه ، ال

االقتراح الوارد في الفقرة ١٣ أعاله . 
 

قبول المنظمات الوطنية غير الحكومية بصفة مراقب  ثالثا-
 

ــانت تسـتند فـي ذلـك  آانت الجمعيات في الماضي ال تقبل إال المنظمات الدولية غير الحكومية بصفة مراقب . وآ -١٥
الى أحكام االتفاقيات واالتفاقات التي تسمح لتلك الهيئات االدارية بتحديد المنظمات الدولية غير الحكومية التي تكــون مقبولـة 
ــي العـام للويبـو الـواردة فـي النظـام الداخلـي الخـاص بالـهيئات  في اجتماعاتها بصفة مراقب والمادة ٨(٢) من النظام الداخل

 . (AB/VII/13 أنظر الفقرة ١٢ من الوثيقة) االدارية المذآورة وبالنظر الى الممارسات المعتمدة
 

ولعل تلك الممارسة القائمة على قبول المنظمات الدولية غير الحكومية فقــط آـانت تسـتند الـى اعتبـارات أخـرى  -١٦
أيضا . فعلى سبيل المثال آان من المنطقي أن تعمد الويبو ، بصفتها منظمة دولية ، الى التعامل أساسا مع المنظمات الدوليـة 
ــبر أيضـا  غير الحكومية التي تهتم بقضايا عالمية وينتمي موظفوها وأعضاؤها الى بلدان وأقاليم مختلفة . وآانت المنظمة تعت
أن منح صفة المراقب للمنظمات الدولية غير الحكومية فقط مبدأ فعال من حيث التكلفة ألنها آانت ترســل وثـائق اجتماعاتـها 

لعدد محدود من الجهات المراقبة فقط . 
 

وقد ترغب الدول األعضاء في أن تعيد النظر في األسباب الداعية الــى قبـول المنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة  -١٧
فقط بصفة مراقب في اجتماعات الويبو . فالمنظمات الوطنية غير الحكومية تضطلع أآثر فأآثر بـدور فعـال فـي المناقشـات 
ــاد أن تشـترك تلـك المنظمـات بصفـة مراقـب مؤقـت فـي اللجـان  التقنية الجارية في العديد من اجتماعات الويبو . ومن المعت
ــة الويبـو . وفـي آـل المناسـبات ،  الدائمة وتحظى عادة بصفة المراقب أيضا في المؤتمرات الدبلوماسية المعقودة تحت رعاي
يتولى رئيس االجتماع االشراف على اشتراك تلك المنظمات في اجتماعه . وتنص المادة ٢٤ من النظام الداخلي العام للويبو 
، في ذلك الصدد ، على أنه "يجوز للمراقبين أن يشترآوا في المناقشات بناء على دعوة الرئيس" وأنه "ال يجـوز لـهم تقديـم 

االقتراحات أو التعديالت" . 
 

ومن شأن اشتراك المنظمـات الوطنيـة غـير الحكوميـة بصفـة مراقـب أن يفسـح السـبيل أيضـا للتوعيـة بأنشـطة  -١٨
المنظمة وخدماتها وتعميم المعلومات عنها . ويجدر التذآير في هذا الصدد بــأن خدمـات الويبـو (بنـاء علـى معـاهدة التعـاون 
ــط علـى  بشأن البراءات ونظام مدريد واتفاق الهاي وفي اطار مرآز الويبو للتحكيم والوساطة) موجهة للقطاع الخاص الناش

الصعيد الوطني . 
 

وفيما يتعلق بوثائق اجتماعات الويبو ، فقد أصبحت في معظمها تتاح أو ترسل الكترونيا بــدال مـن اتخاذهـا شـكال  -١٩
ــة غـير الحكوميـة  ورقيا وارسالها بالبريد . والوفورات المحققة في التكاليف الناجمة عن ارسال الوثائق الى المنظمات الدولي

فقط ليست بالحجم الذي يذآر . 
 

وقد ترغب جمعيات الدول األعضاء في الويبو في أن تعيد النظر في الممارسة القائمة على مدى سـنوات والبـت  -٢٠
في تطبيقها على المنظمات الوطنية غير الحكومية لتمكينها من الحصول على صفة المراقب الدائم لدى الويبو . 

 
ان جمعيات الدول األعضاء في الويبو مدعــوة ،  -٢١
ـــى التعبــير عــن آرائــها بشــأن القضيــة  آـل فيمـا يعنيـه ، ال

المطروحة في الفقرة ١٨ أعاله . 
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[يلي ذلك المرفقان] 
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