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ي الويبو
 جمعيات الدول األعضاء فز

 سلسلة االجتماعات الثانية والستون

 2021أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 الويبو لدىبصفة مراقب  المتمتعةتحديث قائمة المنظمات غير الحكومية 

 وثيقة من إعداد األمانة العامة

 مقدمة

ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية نظرت الجمعيات  .1
ن لجمعيات الدول األعضاء فن خالل سلسلة االجتماعات الثامنة والخمسير

ي تديرها الويبو )الجمعيات(، 
ي عقدت )الويبو( واالتحادات الت 

ة الت  ي الفي 
، بإيجابية إىل 2018أكتوبر  2سبتمير إىل  24من الممتدة فن

ي الوثيقة 
ن
ي الويبو".  المعتمدةبعنوان "تحديث قائمة المنظمات غير الحكومية  A/58/8النهج الوارد ف

ن
وقدمت الوثيقة بصفة مراقب ف

 
ً
ي قبلتها الجمعيات بصل التصاعديللمنىح المذكورة تحليال

، عدد المنظمات غير الحكومية الت  ن فة مراقب عىل مدى العقدين الماضيير
ي اجتماعات الجمعيات ولجان الويبو؛ واستحدثت كذلك 

ن
ن ف  عن معدالت مشاركة المراقبير

ً
ي المنظمات  إجراءً فضال لتحديث قائمة مراقتر

ن  ن  26و 25غير الحكومية من أجل التخفيف من التحديات المرتبطة بالزيادة )انظر إىل الفقرتير (. A/58/11و A/58/8من الوثيقتير
، أي نتائج المتمتعة بصفة مراقب تقريرا إىل الجمعيات عن نتيجة تحديث قائمة المنظمات غير الحكومية عقب ذلك، ،وستقدم األمانة

جرى، فضال عن أي تنقيحات االستقصاء
ُ
 من هذه الوثيقة.  وهي الغاية المنشودة، قد ت

 عملية التحديث

ي الوثيقة  بناًء عىل القرار المذكور أعاله، .2
، لتحديد 10الفقرة  A/58/8اتخذت األمانة عدة خطوات، عىل النحو المحدد فن

ي دورات الجمعيات ولجان الويبو. 
ي لم تعد مهتمة بالمشاركة فن

ي أوقفت نشاطها أو تلك الت 
 المنظمات غير الحكومية الت 
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ي مايو  .3
  استقصاء، 2019وزعت األمانة، فن

 
من جميع المنظمات غير  ، تطلب بمقتضاهC. N 3904 المذكرةمن خالل  مبدئيا

ي مرفق  لدىبصفة مراقب  المتمتعةالحكومية 
ي ، A/58/INF/1Revالوثيقة. الويبو، والمدرجة فن

ي الجمعيات أو لجان  والت 
لم تشارك فن

 عامي  1الويبو
ن ة بير ي 2017و  2013خالل الفي 

 . 2وضعها كمراقب عىل اإلبقاء، لتأكيد اهتمامها المتواصل بالعمل لدى الويبو ورغبتها فن

يتان، المذكرة  التمهيديوأعقب هذا التبليغ  .4 ي ديسمير 4045و C. N 3925مذكرتان تذكير
عىل  2020ونوفمير  2019، أرسلتا فن

، وُ  ي مارس . عىل المذكرة بعد حكومية لم ترد  هتا إىل منظمات غير ج  التواىلي
ية ثالثة إضافية فن إىل مجموعة  2021وأرسلت مذكرة تذكير

ي تخلفت عن الرد عىل أي من المذكرات الثالث السابقة حيث توصلت األمانة إىل تفاصيل اتصال من 
المنظمات غير الحكومية الت 

 جديدة أو إضافية بشأنها. 

ي لم ترد عىل أي من المذكرات المذكورة أعاله، بمقتضن  .5
ا، أبلغت األمانة المنظمات غير الحكومية المعنية، أي تلك الت  وأخير 

ا للقرار المذكور أعاله الذي اع2021أبريل  19، الصادرة بتاري    خ C. N 4067 المذكرة
 
ي عام ، وفق

تخلف  ن، أ2018تمدته الجمعيات فن
اقد اعتير المتابعة، المنظمات المعنية عن الرد عىل أي من االستقصاءات وتبليغات  الحكومية رغبة المنظمات غير  عىل عدم مؤشر

ي  المعنية
ي بصفة  المتمتعةمن قائمة المنظمات  تقرر شطبها، وعليهالويبو.   لدىا كمراقب مركزهعىل  اإلبقاءفن

 16مراقب لدى الويبو فن
 . 2021أبريل 

ا أن هذا  .6
 
بلغت المنظمات غير الحكومية المعنية أيض

ُ
ي أي لجنة تابعة  الشطبوأ

ال يؤثر عىل وضع المنظمة كمراقب خاص فن
ن للويبو وأنه قد جرى تفعيل "مبدأ االستعادة" والذي  ي الويبو،  ُيجير

للمنظمات غير الحكومية المعنية أن تطلب استئناف صفة مراقب فن
ي غضون عام واحد التمتع ببدون تقديم طلب 

  . 2022أبريل  16بحلول  من القائمة، أي اشطبه منصفة مراقب من جديد، فن

 النتائج

 مع إجراء التحديث الموصوفت .7
 
منظمة غير حكومية  341منظمة غير حكومية، من إجماىلي  168أعاله، حددت األمانة  ماشيا

ا من  لدىبصفة مراقب  تمتيعهاجرى  ة 2017الويبو اعتبار  ي دورات الجمعيات أو لجان الويبو خالل الفي 
ي لم تشارك فن

ن  الممتدة، والت   بير
ي المائة( من المجموعة المستهدفة المكونة  38منظمة غير حكومية ) 64 رد  ورد وباستكمال عملية التحديث، كان قد . 2017و 2013

فن
دت األمان عىل االستقصاءمنظمة غير حكومية،  168من  واستخدمت هذه المعلومات لتحديث  ة بمعلومات اتصال محدثة. وزو 

ن لدى الويبو.  الوثائق وقواعد البيانات ذات ت الغالبية العظىم، حواىلي الصلة المتعلقة بالمراقبير ي  95وقد عير 
المنظمات غير  المائة منفن

ي ردت عىل 
ي ءاالستقصاالحكومية الت 

ن طلب حواىلي  اإلبقاء عىل، عن رغبتها فن ي حير
ي المائة فقط من المنظمات غير  5صفة مراقب، فن

فن
 . ن ن فضال عن جميع المنظمات  الحكومية رصاحة شطبها من قائمة المراقبير ونتيجة لذلك، حذفت هذه المنظمات من قائمة المراقبير

ي لم ترد عىل أي من المذكرات 
ي المائة( من المجموعة  64مية )حواىلي منظمة غير حكو  107ما مجموعه  -المرسلة، غير الحكومية الت 

فن
منظمة غير حكومية  107حت  اآلن، منظمتان غير حكوميتان من أصل ، طلبتو .  3منظمة غير حكومية 168المستهدفة المكونة من 

ن ذكمراقب متمركزها  شطبها استئناف  جرى ي قائمة المراقبير
 ب  "مبدأ االستعادة" وبالتاىلي أعيد إدراجهما فن

ن ساب المنظمات . وبح4رعتير
ي السنوات 

ا فن
 
ي منحتها، بلغ مجموع المنظمات 2020و  2019و  2018غير الحكومية المتمتعة بصفة مراقب حديث

ا الجمعيات  الت  حالي 
  منظمة وطنية.  79منظمة دولية و  189منظمة غير حكومية، تتألف من  268الويبو  صفة مراقب لدى

                                              
باإلنفاذ )لجنة اإلنفاذ(، واللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(، واللجنة المعنية بمعايير اللجنة االستشارية المعنية يشمل مصطلح "اللجان":  1

(، واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )لج ائمة المعنية نة المعارف(، واللجنة الدالويبو )لجنة المعايير

اءات( واللجنة الدائمة المعية  اءات )لجنة الير بقانون العالمات التجارية بحق المؤلف والحقوق المجاورة )لجنة حق المؤلف(، واللجنة الدائمة المعنية بقانون الير
ات الجغرافية )لجنة العالمات(.   والتصاميم الصناعية والمؤشر

ي منحتها الجمعياتصفة مراق تشمل عملية التحديث فقط وضع 2
 ولم تتأثر أي صفة مراقب خاص، ممنوحة من هيئة فرعية تابعة للويبو.  . ب الت 

ن لدى الويبو، يرجر الرجوع إىل "الجدول ألف" لمفصلة القائمة اللالطالع عىل  3 طبت من قائمة المراقبير
ُ
ي ش

لمنظمات غير الحكومية المتمتعة بصفة مراقب والت 
ي مرفق هذه الوثيقة. )المنظمات غير الحكومية 

 الدولية( و "الجدول باء" )المنظمات غير الحكومية الوطنية( فن

ي مرفق هذه الوثيقة.  الرجوع إىللمنظمات غير الحكومية المعنية المتمتعة بصفة مراقب، يرجر لطالع عىل القائمة المفصلة لال 4
 "الجدول ج" فن
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ه، إىل إن جمعيات الويبو مدعوة، كل  فيما يعني .8
 بالوثيقة المعنونة "تحديث قائمة 

 
اإلحاطة علما

 لدىبصفة مراقب  المتمتعةالمنظمات غير الحكومية 
 (.A/62/4 Revالويبو" )الوثيقة 

[يىلي ذلك المرفق]



A/62/4 Rev. 
ANNEX 
 المرفق

 

ي عملية التحديث، بصفة مراقبير الحكومية المتمتعة المنظمات غ حصة : ميثاق
ي  ،المستهدفة فن

ي نهاية  سواء تلك الت 
َ عليها فن ي

أبق 
طبت من القائمة عىل  و أالمطاف، 

ُ
ي ش

،الت  ي استأنفت وضعها كمراقب( التواىلي
ي ذلك المنظمات غير الحكومية الت 

 بصفتها مراقب )بما فن
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ن  قائمة : ألف(الجدول ) طبت من قائمة المراقبير
ُ
ي ش

 المنظمات غير الحكومية الدولية الت 

 اسم المنظمة غي  الحكومية الدولية 
 

 منظمة العمل من أجل المعونة
ي اآلسيوي للكتاب

 المجلس األفريق 
ي ألفا

 ريدي-منظمة المجتمع المدنن
ي لحماية حقوق الملكية الفكرية  االتحاد العرنر

 للملكية الفكرية )استعادت صفة مراقب، انظر "الجدول ج"(الجمعية العربية 
نت آلسيا والمحيط الهادئ  رابطة اإلني 

ي  ي الوطن العرنر
 رابطة حماية الملكية الصناعية فن

 IQSensatoرابطة 
 رابطة اإلذاعات األوروبية

ي أفريقيا
 رابطة تعزيز الملكية الفكرية فن

ي   اتحاد البث الكاريتر
ن   وسياسات االبتكارمركز قوانير

 االئتالف من أجل حقوق الملكية الفكرية
 لجنة المعاهد الوطنية لوكالء الملكية الفكرية
اء الكمبيوتر من أجل المسؤولية االجتماعية  خير

ي لألغنية
 المجلس الفرانكفونن

ن   المنظمة غير الحكومية الدولية للمستهلكير
ي المجال السمعي 

ن فن  البرصي كيان إدارة حقوق المنتجير
ي لوكاالت الصحافة  التحالف األورونر
 الرابطة األوروبية لالتصاالت الكبلية

ن  ي األوروبيير
ن وكتاب األغانن ن الموسيقيير  تحالف المؤلفير

ن األوروبية  منظمة المستهلكير
ي لغرف التجارة األمريكية  المجلس األورونر

 الرابطة األوروبية لحماية المحاصيل
ي  ي الملكية الصناعيةاالتحاد األورونر

 لوكالء الصناعة فن
كات السينما األوروبية  تحالف شر

 الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة
 الرابطة األوروبية إلدارة البحوث الصناعية

 الرابطة األوروبية لصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
طة ي لصناعة األشر  المجلس األورونر

ي اتحاد مديري المجال   السمعي البرصي األورونر
ي أوروبا

 اتحاد كتاب السيناريو فن
 مؤسسة الهياكل األساسية للمعلومات المجانية

 جمعية هيباتيا الثقافية
ية األمريكية  منظمة التلفزيون األيبير

ي األفالم   الرابطة الدولية المستقلة لمنتىحر
 معهد الحقوق المجتمعية
 الرابطة الدولية لإلعالنات

 المنظمة الدولية للنقل الجوي
ا  التحالف الدوىلي لرابطات األوركسي 
وير.  ن  التحالف الدوىلي لمكافحة الي 

ي ي مجال االتصال الجماهير
 الرابطة الدولية للبحوث فن
 الرابطة الدولية للفنون

ي القصص المصورة والرسوم المتحركة
 الرابطة الدولية لمؤلقن

جىمي   المؤتمراتالرابطة الدولية لمي 
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 اسم المنظمة غي  الحكومية الدولية 
 

فيهية امج الي   الرابطة الدولية لمحامي  قطاع الير
 الرابطة الدولية لمحامي قطاع تكنولوجيا المعلومات

ن   الرابطة الدولية للمحامير
ن الدولية  لجنة الحقوقيير

 المائدة المستديرة لالتصاالت الدولية
ن والمفكرين  االتحاد الدوىلي للعمال الفنيير

كة الدولية لحق المؤلف   الشر
 المجلس الدوىلي للرقص

 االتحاد الدوىلي لرابطات موزعي األفالم
 االتحاد الدوىلي لمهندسي الديكور الداخىلي / مصمىمي الديكور الداخىلي 

 االتحاد الدوىلي لمكاتب القصاصة الصحفية والمراقبة اإلعالمية
 الرابطة الدولية لحقوق االمتياز

 الدولية للفنادق والمطاعمالرابطة 
 المعهد الدوىلي لالتصاالت

 التحالف الدوىلي للملكية الفكرية
 رابطة القانون الدوىلي 

 المنتدى الدوىلي لمديري قطاع الموسيق  
 المنظمة الدولية لجمعيات الفنادق والمطاعم

ن   المنظمة الدولية للصحفيير
ي األداء

 المنظمة الدولية لفنانن
 الدولية من أجل السالمجمعية الشعر 

 شبكة السياسة الدولية
 النقابة الدولية للكتاب 

ي الموسيق    اتحاد أمريكا الالتينية لناشر
 معهد أمريكا الالتينية للتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الكمبيوتر والقانون

اخيص )دولية( اء الي   جمعية خير
ية األمريكية. )استعادت  (جيمالجدول  (ي)صفة مراقب، انظر منظمة حقوق المؤلف األيبير

 مستشارو الملكية الفكرية للمصلحة العامة
 الحقوق والديمقراطية

 المعهد الملكي للشؤون الدولية )تشاتام هاوس(
اءات   الجمعية االسكندنافية لمحامي قطاع الير
ق إفريقيا ي جنوب وشر

 شبكة حق المؤلف فن
 جمعية المكتبات الخاصة

 الجمعية الملكية لتشجيع الفنون والصناعات والتجارة 
 تحالف النشر العلىمي والموارد األكاديمية

ن األفارقة  اتحاد الصحفيير
ن   االتحاد العالىمي للمعلنير

 االقتصاد العادل -حقوق اإلنسان  -التجارة ←  3
  



A/62/4 Rev. 
Annex 

4 
 

ن  المنظمات باء(: الجدول ) ي شطبت من قائمة المراقبير
 غير الحكومية الوطنية الت 

 اسم المنظمة غي  الحكومية الوطنية
 

 مؤسسة التحالف من أجل استغالل الفرص العالمية
 تحالف الصناعة الحيوية األمريكية

ي رقراق  جمعية أنر
 جمعية النهوض باالبتكار العلىمي 

ي األداء
 الرابطة الوطنية لفنانن

ازيىلي للعالقات الدوليةالمركز   الير
 مركز مجتمع المعلومات والملكية الفكرية

ن   تحالف حقوق المبدعير
 مركز دعم أعمال تكنولوجيا المعلومات - EXITمركز 

 مؤسسة جيتوليو فارغاس
 مؤسسة نشر المعرفة والتنمية المستدامة المجانية

ي   فحص طتر
 نادي أعمال االبتكار

 الدوىلي والتنميةمعهد القانون التجاري 
 للملكية الفكرية اليسار

 الشبكة الكورية التقدمية
ات الصيدالنية  الرابطة الوطنية المكسيكية لصانعي المستحرصن

 المجلس األمريكي ألرشيف الصور 
 معهد جنوب إفريقيا لقانون الملكية الفكرية

 الرابطة السورية للملكية الفكرية
 الفكريةالجمعية الدولية للملكية 
 جمعية المكتبات اإليطالية

اءات  (الجدول دال (ي)انظر  ،استعادت صفة مراقب) الرابطة الكورية لوكالء قطاع الير
 الرابطة األمريكية لالتصاالت 

ي استعادت صفة مراقب بناء عىل الطلب المنظمات : جيم(الجدول )
 غير الحكومية الدولية الت 

 اسم المنظمة غي  الحكومية الدولية
 

ي للملكية الفكرية  المجمع العرنر
ية األمريكية  منظمة حقوق المؤلف األيبير

ي استعادت صفة مراقب بناء عىل الطلبطنيو غير الحكومية ال المنظمات : (دالالجدول )
 ة الت 

 الوطنيةاسم المنظمة غي  الحكومية 
 

اءات  الرابطة الكورية لوكالء قطاع الير
 

 والوثيقة[ ]نهاية المرفق


