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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 نوفمي   16التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعونخامسة الالدورة 
 2022مي  ديس 9إىل  5جنيف، من 

  بصفة مراقب مؤقت تحديث قائمة المنظمات غير الحكومية المعتمدة 
 
للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية ا ف

 الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور
 

 األمانةمن إعداد 

 مقدمة

 لزيادة عدد المنظمات غير الحكومية المعتمدة بصفة مراقب  .1
ً
م هذه الوثيقة تحليال

ِّ
  اللجنة الحكومية الدولية  مؤقتتقد

 
ف

ح تفاصيل زيادة. )لجنة المعارف( المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 
ِّ
المنظمات غير هؤالء  وتوض

ختتموتبيرِّ  الصعوبات المرتبطة بتلك الزيادة.  المعتمدة بصفة مراقبالحكومية 
ُ
إجراء لتحديث قائمة المنظمات غير بتقديم الوثيقة  وت

 الحكومية الممثلة بصفة مراقب من أجل التغلب عىل الصعوبات. 

ي دورات لجنة المعارف زيادة عدد المنظمات غي  الحكومية المعتمدة بصفة مراقب
ز
 وحضورها ف

  عدد المنظمات غير الحكومية الم لجنة المعارفشهدت  ،الماضية ةسن 22مدى  عىل .2
ة ف  زاد و . بصفة مراقب ةعتمدزيادة كبير

  الدورة األول للجنة المعارف إل  19)من  417اإلجمال  بمقدار  عددها 
  الدورة  436منظمة غير حكومية ف 

منظمة غير حكومية ف 
 نة المعارف(. الرابعة واألربعير  للج

ت دورات  ،ومع ذلك .3   حض 
ا إل حد ما.  لجنة المعارفظل عدد المنظمات غير الحكومية الت 

ً
عىل سبيل فبصفة مراقب ثابت

  كل دورة  ،المثال
 غير حكومية منظمة 23.1ما متوسطه والرابعة واألربعير  للجنة المعارف  الخامسة والثالثير   اتبير  الدور شارك ف 
   بصفة مراقب

  ذلك  )بما ف 
  تحمل صفة مراقب دائم ف 

   وصفة مراقب مؤقتالويبو  الت 
 (. لجنة المعارفف 

 صعوباتال

  عدد المنظمات غير الحكومية  .4
   المعتمدة بصفة مراقبيثير االرتفاع الحاد ف 

مسألة ما إذا كانت القائمة تعكس  لجنة المعارف ف 
  ال تزال 

  مفاوضات / و  ةمقائبدقة العدد الفعىل  للمنظمات الت 
 . لجنة المعارفأو ال تزال مهتمة بالمشاركة ف 
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شير كما و  .5
ُ
  كل دورة بير  الدورات الخامسة والثالثير  والرابعة واألربعير  للجنة المعارف  ،أعاله أ

 
  تشاركف

ً
أو منظمة  23.1 وسطيا

  المائة  5.3
 
 . بصفة مراقب عتمدةالم حكوميةالغير  اتمنظممن الف

ا منلذلك و  .6   القائمة المتاحة من خالل الرابطلمدرجة المنظمات غير الحكومية ا ُيحتمل أن كثير
 
 ف

https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/docs/igc_observers.pdf  نشاطها أو لم تعد  أوقفتقد
  دورات 

 
  حالة عدم  ،أي إجراء للتحقق لجنة المعارف حاليا ال يوجد لدى و . لمعارفلجنة امهتمة بالمشاركة ف

 
غير  قيام المنظماتف

  تحديثطريقة أكير فعالية  إيجاد من أجل و . ها بأنها أوقفت نشاطها إخطار ب نفسها  يةمو الحك
 
 عتمدةالمالجهات قائمة  لالستمرار ف

يد غير القابل للتسليم ،وتجنب أوجه القصور  بصفة مراقب  عتمدةالم المنظماتبتحديث قائمة  لجنة المعارفستقوم أمانة  ،مثل الير
ا للعملية التالية.  مؤقت بصفة مراقب

ً
 وفق

 تحديث قائمة المنظمات غي  الحكومية

   بصفة مراقب عتمدةالملتحديد المنظمات غير الحكومية  .7
 
   لجنة المعارفمؤقت ف

تعد مهتمة أوقفت نشاطها أو لم والت 
  دورات لجنة المعارف

 
 عن طريق:  بصفة مراقب عتمدةالمللمنظمات ستقوم األمانة بتحديث القائمة الحالية  ،بالمشاركة ف

  و  بصفة مراقب عتمدةالمتوزي    ع استبيان ُيطلب فيه من كل المنظمات غير الحكومية  (أ)
  دورات  تشاركلم  الت 

 
لجنة ف

 . كيد أنها ال تزال مهتمة بعمل الويبو وتود االحتفاظ بصفتها كمراقبتأ خالل السنوات الخمس الماضية  المعارف

سل  بصفة مراقب عتمدةالم مراجعة قائمة المنظمات غير الحكوميةو  (ب)  تذكير  رسالةبناء عىل نتائج االستبيان. وسي 
. وتنقسم هذه المرحلة إل خط واحدة   لم ترد عىل االستبيان األول 

 : وتير  يىل  بيانهما إل المنظمات غير الحكومية الت 

  أكدت اهتمامها بالحفاظ عىل  "1"
تحديث بيانات االتصال بالمنظمات غير الحكومية المعتمدة بصفة مراقب والت 

 ؛تلك الصفة

  الحفاظ عىل تلك الصفة إما  "2"
  لم تؤكد رغبتها ف 

حذف المنظمات غير الحكومية المعتمدة بصفة مراقب والت 
 أو بعدم الرد عىل 

ً
 . االستبيانرصاحة

 تعديل عىلوكذلك أي  ،االستبيانأي نتائج  ،إبالغ الدورة السابعة واألربعير  للجنة المعارف بشأن نتيجة التحديثو  (ج)
 . المنظمة غير الحكومية المعتمدة بصفة مراقبقائمة 

  الفقرات من )أ( إل )ج( كل خمس سنواتتكرار و  (د)
ورة.  ،العملية المنصوص عليها ف   حسب الض 

مدعوة إل اإلحاطة علما  المعارفلجنة إن  .8
 من التعليقات عىل بهذه الوثيقة 

ً
وإبداء ما تراه مالئما

 . النهج المعروض فيها 

 الوثيقة[ة ]نهاي

https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/docs/igc_observers.pdf

