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A/58/8 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  27 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون الثامنة االجتماعات سلسلة
ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 الويبو يف مراقب بصفة املعتمدة احلكومية غري ملنظماتحتديث قائمة ا
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 املقدمة

م هذه الوثيقة حتلياًل لزايدة عدد املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب .1 تقد ِّ
1

يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية  

 2012و 2002و 1997ذًة الس نوات )الويبو(. وتوّض ِّ تفاصيل زايدة املراقبني يف الويبو عىل مدى العقدين املاضيني )متخِّ 

ىل  جراء ل نقاطًا مرجعية( وتبني ِّ الصعوابت املرتبطة بتكل الزايدة. ويف ختام الوثيقة  2017اإ غري تحديث قامئة املنظامت اإ

 احلكومية املمثةل بصفة مراقب من أأجل التغلب عىل تكل الصعوابت.
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ىل الكياانت   شارة اإ القانونية اليت اعمتدهتا مجعيات ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية تُس تخدم لكمة "مراقب" ومش تقاهتا يف هذه الوثيقة لالإ

ان بني املراقبني A/58/INF/1مرفق الوثيقة  ميكن الاطالع علهيا يف)الويبو( والاحتادات اليت تديرها الويبو )"مجعيات الويبو"( بصفة مراقب. و  . وقد مزي 

قتون(، زيًا بني من الهيئات اليت اعمتدهتا مجعيات الويبو )املراقبون ادلامئون( وتكل اليت اعمتدهتا اللجان ادلامئة وغريها )املراقبون املؤ "ادلامئني" و"املؤقتني" معليًا متي

 علامً بأأن صفة "ادلامئ" ليست الصفة الرمسية املس تخدمة يف قرارات مجعيات الويبو.
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 زايدة عدد املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب

شهدت الويبو، عىل مدى العقدين املاضيني، زايدة كبرية يف عدد املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقبة. وكام  .2

ح من اجلدول أألف الوارد يف مر   212فق هذه الوثيقة، زاد عدد املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب مبا قدره يتض ِّ

 .2017و 1997ابملئة بني عاَمي  164منظمة أأي 

وفضاًل عن ذكل، شهد عدد املنظامت غري احلكومية اليت حرضت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت  .3

ن ظل مس تقرًا نسبيًا خالل الس نوات  صفة مراقبتديرها الويبو )"مجعيات الويبو"( ب زايدة عىل مدى العقدين املاضيني واإ

ذ شارك الفرتة املمتدة بني عاَمي  من لك س نةمنظمة غري حكومية بصفة مراقب  38يف املتوسط  تامخلس املاضية؛ اإ

 .2017و 2012

 حضور املنظامت غري احلكومية يف دورات جلان الويبو

غري احلكومية اليت حترض دورات جلان الويبو بصفة مراقبخيتلف عدد املنظامت  .4
2

 كثريًا ابختالف اللجان. 

بصفة مراقب يف دورات اللجان التالية بني عاَمي  مثةلفعىل سبيل املثال، اكن متوسط عدد املنظامت غري احلكومية امل  .5

 قة(:كام ييل )وملزيد من التفاصيل، انظر اجلدول ابء يف مرفق هذه الوثي 2017و 2013

 11.2جلنة العالمات:  –

 18.2جلنة التمنية:  –

 46.75جلنة حق املؤلف:  –

 16.6جلنة الرباءات:  –

 16.4جلنة املعارف:  –

نفاذ:  –  11.25جلنة الإ

 3.5جلنة املعايري:  –

 .2018و 2013منظمة غري حكومية بصفة مراقب لك دورة جلنة ُعقدت بني عاَمي  20 حنو وقد حرضت يف املتوسط .6

 الصعوابت

ن الزايدة الكبرية يف عدد املنظامت غري احلكومية اليت اعمتدهتا مجعيات الويبو بصفة مراقب عىل مدى العقدين  .7 اإ

وهممتة ابملشاركة يف املسارات  عامةلاملاضيني تطرح مسأأةل مدى توافق القامئة احلالية مع العدد الفعيل للمنظامت اليت ل تزال 

 التشاورية واملناقشات يف الويبو.

ابملئة( يف مجعيات الويبو خالل  11.7)  حكومية بصفة مراقبمنظمة غري 38يف املتوسط  تام ُذكر أ نفًا، شاركفك .8

 جلان الويبو املذكورة أ نفًا.دورات ابملئة(  6.1منظمة ) 20وحرضت حنو  2017و 2012الفرتة املمتدة بني عاَمي 

                                         
2

ىل أأن تكل البياانت ل تشمل امل   راقبني املؤقتني.يُرىج الانتباه اإ
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 عامالً مل يعد  A/58/INF/1ومية الواردة يف مرفق الوثيقة من املنظامت غري احلك اً كبري  اً ومن مث، مفن املرحج أأن عدد .9

أأو مل يعد همامتً ابملشاركة يف اجامتعات الويبو. ومن اجلدير ابذلكر أأن الويبو تتلقى من حني ل خر طلبات من مراقبني حبذفهم 

جراء لل  من تكل القامئة. خطار  مهنا تتلَق تكل املنظامت ما مل  تحقق من وجودول متتكل الويبو حاليًا أأي اإ . بتوقف نشاطها اً اإ

ثة من املراقبني وتفادي  جياد طريقة أأكرث فعالية للحفاظ عىل قامئة حمدَّ عدم وصول مثل  الوسائل غري الفعاةلوحرصًا عىل اإ

ث الأمانة قامئة املنظامت غري احلكومية املمثةل بصفة مراقب   لإجراء التايل.ا عىل أأساسالرسائل الإلكرتونية، س تحد ِّ

 ديث قامئة املنظامت غري احلكوميةحت

ىل حتديد املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب يف الويبو اليت أأوقفت نشاطها أأو مل تعد هممتة ابملشاركة  .10 سعيًا اإ

ث الأمانة القامئة احلالية للمراقبني عىل الأساس التايل:  يف دورات مجعيات الويبو وجلان الويبو، س تحد ِّ

يف مرفق الوثيقة املمتتعة بصفة مراقب واملدرجة من لك املنظامت غري احلكومية فيه طلب يُ  توزيع اس تبيان (أأ  )

A/58/INF/1 ولكهنا مل تشارك يف مجعيات الويبو أأو جلان الويبو
3

خالل الس نوات امخلس املاضية تأأكيد أأهنا  

 ل تزال هممتة بعمل الويبو وتود الاحتفاظ بصفهتا مكراقب.

ىل املنظامت غري احلكومية مراجعة قامئة املراق  (ب ) بني بناء عىل نتاجئ الاس تبيان. وسرنسل ثالث رسائل تذكري اإ

ىل خطوتني ييل بياهنام:  اليت مل ترد عىل الاس تبيان الأويل. وتنقسم هذه املرحةل اإ

حتديث بياانت التصال ابملنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب واليت أأكدت اهامتهما ابحلفاظ  "1"

 الصفة؛ عىل تكل

حذف املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب واليت مل تؤكد رغبهتا يف احلفاظ عىل تكل الصفة  "2"

َّنة فامي ما رصاحًة أأو بعدم الرد عىل الاس تبيان )دون الإخالل مببدأأ اس تعادة صفة املراقب املبي  ييل(. اإ

بالغ مجعيات الويبو بنتيجة التحديث أأي نتاجئ الاس تبيان وأأي ت (ج )  عديل يف القامئة.اإ

جراء املراجعة أأن يلمتسوا  دأأ اس تعادة صفة املراقب حبيث يتس ىنكفاةل مب (د ) للمراقبني اذلين ُحذفوا خالل اإ

ذا قدموا ذكل الالامتس يف غضون س نة واحدة من اترخي  اس تعادة صفهتم مكراقبني دون تقدمي طلب جديد اإ

 حذفهم من القامئة.

ىل )د( من هذا  (ه )  الإجراء لك مخس س نوات حبسب احلاجة.تُكرر اخلطوات )أأ( اإ

ن مجعيات الويبو مدعوة، لك  فامي يعنيه،  .11 اإ

ىل  الإحاطة علاًم ابلوثيقة املعنونة "حتديث قامئة اإ

متدة بصفة مراقب يف  املنظامت غري احلكومية املع

( واإبداء ما تراه مالمئًا A/58/8الويبو" )الوثيقة 

 من التعليقات عىل الهنج املعروض فهيا.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 اللجان املقصودة يه جلنة الإنفاذ وجلنة التمنية وجلنة املعايري وجلنة املعارف وجلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات وجلنة العالمات. 
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 املرفق

 نس بة الزايدة واملشاركة يف مجعيات الويبو –املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب  –اجلدول أألف 

 عدد املنظامت غري احلكومية الس نة

 مجموع

 املنظامت غري احلكومية

 احلكوميةاملنظامت غري  عدد

 املشاركة يف امجلعيات

 

وطنية دولية
4

 
 

 

1997 (AB/XXXI) 129 15 129 غري متوفر 

2002 (A/37) 168 16 168 غري متوفر 

2012 (A/50) 232 63 295 38 

2013 (A/51) 236 69 305 41 

2014 (A/54) 242 75 317 33 

2015 (A/55) 251 78 329 37 

2016 (A/56) 255 81 336 37 

2017 (A/57) 258 83 341 40 

 %(167منظمة ) 25+ %(164منظمة ) 212+   2017و 1997الزايدة بني عاَمي  معدل

 املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب واملشاركة يف دورات جلان الويبو –اجلدول ابء 

  2013  الس نة

 3 2 1 ادلورة

 غري متوفر 10 10 جلنة العالمات

 غري متوفر 19 22 جلنة التمنية

 51 20 29 جلنة حق املؤلف

 غري متوفر غري متوفر 17 جلنة الرباءات

 15 15 19 جلنة املعارف

نفاذ  غري متوفر غري متوفر غري متوفر جلنة الإ

 غري متوفر غري متوفر 2 جلنة املعايري

 19.1: 2013يف  *متوسط املشاركة

  2015   2014  الس نة

 3 2 1 3 2 1 ادلورة

 غري متوفر 11 8 غري متوفر 6 11 جلنة العالمات

 غري متوفر 19 24 غري متوفر 22 19 جلنة التمنية

 غري متوفر 54 52 45 50 47 جلنة حق املؤلف

 غري متوفر 19 17 غري متوفر 15 14 جلنة الرباءات

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 15 16 18 جلنة املعارف

نفاذ  غري متوفر غري متوفر 12 غري متوفر متوفرغري  14 جلنة الإ

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 4 جلنة املعايري
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ن  اب  حيث وافقت عىل توجيه دعوات اإىل املنظامت غري  السلسةل السابعة والثالثني لجامتعاهتا حددت مجعيات الويبو فئة املنظامت غري احلكومية الوطنية اإ

 .A/37/14من الوثيقة  316والفقرة  A/37/8من الوثيقة  16اإىل  14احلكومية الوطنية عىل أأساس مبادئ حمددة، انظر الفقرات 
*

 متوسط عدد املنظامت غري احلكومية اليت حرضت دورات اللجان يف الس نة املعنية. 
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 21.1: 2014متوسط املشاركة* يف 

 24: 2015متوسط املشاركة* يف 

  2017   2016  الس نة

 2 1 4 3 2 1 ادلورة

 16 12 غري متوفر غري متوفر 15 13 جلنة العالمات

 10 11 غري متوفر غري متوفر 16 20 جلنة التمنية

 56 60 غري متوفر غري متوفر 52 45 جلنة حق املؤلف

 12 19 غري متوفر غري متوفر 20 16 جلنة الرباءات

 28 14 15 14 16 12 جلنة املعارف

نفاذ  غري متوفر 11 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 8 جلنة الإ

 غري متوفر 4 غري متوفر غري متوفر متوفرغري  4 جلنة املعايري

 19: 2016متوسط املشاركة* يف 

 21.1: 2017متوسط املشاركة* يف 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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