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الويبـو 

 

A/34/3
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٨/٤ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثون 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

المنظور والتوجه االستراتيجي للويبو 

مذآرة المدير العام 

ــع سـنوات الالحقـة  يطلب من المدير العام أن يقدم مرة آل أربع سنوات (خطة متوسطة األجل) تغطي فترة األرب - ١
ــام ١٩٩٣ ،  لفترة السنتين التي يغطيها مشروع البرنامج والميزانية . وقد قدمت آخر خطة من هذا القبيل لهيئات الويبو في ع

 . (AB/XXXIV/2 الفقرات ٣-١ الى ٣-٤ من الوثيقة) وغطت الفترة ما بين ١٩٩٦ الى ١٩٩٩
 

ان األهداف الرئيسية للويبو ، والواردة في الخطة متوســطة األجـل ١٩٩٦ - ١٩٩٩ ظلـت ثابتـة فـي المـاضي :   - ٢
ــة انقـراض الحمايـة المطبقـة حاليـا ،  "الحفاظ على وتطوير احترام الملكية الفكرية في آل أنحاء العالم . ويقصد بذلك محارب

وتبسيط اجراءات الحصول عن الحماية ووسائل تطبيقها وتخفيض تكاليفها وتأآيد نفاذها" . 
 

ــاقدة فـي عـام ١٩٦٧ ، "بالرغبـة فـي تطويـر الحفـاظ علـى  ان مسؤولية الويبو التي عبرت عنها األطراف المتع - ٣
الملكية الفكرية في آل أنحاء العالم" ، جعلت من الويبو المنظمة المتخصصة المسؤولة عن اتخــاذ التدابـير الالزمـة لتطويـر 

نشاطات االختراع . 
 

ان أهم التحديات التي تواجه الويبو منذ انشائها هو تأثير الثورة التجارية والثورة التكنولوجية على أهمية الملكيـة  - ٤
الفكرية وعلى طبيعة أنظمة الملكية الفكرية ذاتها بل وعلى مجمل نشاطات وعمليات الويبو . 

 
ــوم علـى أسـاس  تشير االتجاهات الراهنة للتنمية االقتصادية الى أن أآثر المجاالت االقتصادية حيوية تلك التي تق - ٥
ــة . ان أهميـة هـذه المذاهـب االقتصاديـة ال تنحصـر فـي ارتباطـها بمسـتقبل  عميق من المعرفة وأنشطة مكثفة للملكية الفكري
حماية الملكية الفكرية باعتبارها أداة لالستراتيجية الجمعية وأداة لالقتصاد الفردي فحسب ، بل والرتباطــها بطبيعـة ونوعيـة 

االستثمارات التي يتعين دعمها في المستقبل القريب بهدف دعم التنمية الوطنية وجعل الملكية الفكرية ترتبط بالجمهور . 
 

وآما هو الحال مع التنمية التكنولوجية ، فقد أصبحت الملكية الفكرية قضية عالمية نسبة لتأثيرهــا المتعـاظم علـى  - ٦
ــاألمن الغذائـي ، الصحـة ، العمـل ، التجـارة ، الثقافـة والـتراث ، البيئـة ، االسـتثمار والتحـوالت  مجاالت حيوية وأساسية آ
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العلمية والتكنولوجية . ويتم تكريس هذه المفاهيم باتجاه العالم نحو اقتصاديات تقــوم علـى أسـاس المعرفـة ويتصـاعد ارتبـاط 
رفاهية الدول بمدى استخدامها ألنظمة الملكية الفكرية من أجل التنمية االقتصادية والرفاهية االجتماعية . 

 
نظرا ألهميتها العالمية المتعاظمة ، لن يقوم بمقدور أنظمــة الملكيـة الفكريـة التطـور فـي حـيز محـدود والترآـيز  - ٧
بصفة أساسية على المحافظة وتطوير حماية حقـوق الملكيـة الفكريـة . وآلمـا زادت أهميـة الملكيـة الفكريـة بالنسـبة للتنميـة 
االقتصادية واالستثمار ، ازداد حجم التحدي بضرورة تطويــر أنظمـة الملكيـة الفكريـة العالميـة حتـى تصبـح أداة فاعلـة فـي 
التنمية االجتماعية واالقتصادية . ومع التأآيد على الفوائد االقتصادية الختراعات الملكية الفكرية ، فقد أصبح من الضروري 
ــذات القـدر مـن األهميـة فـي الجوانـب الثقافيـة ونقصـد  الترآيز على محاور أقل أهمية من الناحية االقتصادية ولكنها تمتاز ب

االرتياح الفني والثقافي الذي يصاحب تلك االختراعات وتأثيرها في اثراء الحياة اليومية والتراث . 
 

ان مواجهة تحدي التغيير تتطلب انتهاج رؤية واستراتيجية جديدتين تقومان على أســاس مـن المرونـة والديناميـة  - ٨
ــة  وفي اطار يجعل أنشطة الويبو العالمية وتنصب على تطوير أنظمة الملكية الفكرية في اطارين اثنين :  حماية حقوق الملكي

الفكرية وتطوير أنشطة االختراع . 
 

ان االستراتيجية العالمية لتطوير أنظمــة الملكيـة الفكريـة قـد انتظمـت بتحـول جـذري فـي المنظمـة ارتكـز علـى  - ٩
ــا عمليـة  مصادقة الدول األعضاء على البرنامج والميزانية للعام ١٩٩٨ - ١٩٩٩ . ولكن التحول ليس حدثا في حد ذاته وانم

مستمرة تتطلب من الويبو أن يتزود دائما بالهياآل والموارد واألطر القانونية الالزمة لتحقيق أهدافه .  
 

ان الجمعيات والهيئات األخرى مدعوة لألخذ علما  -١٠
والتعليق على محتويات هذه المذآرة ومرفقاتها . 

 
 

[تتبع المرفقات] 
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