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مقدمة 
 

ــن قـرارات ومـا  تحتوي هذه الوثيقة على تقرير يشمل ما اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة م - ١
اتخذته من مقررات في دوراتها المنعقدة في الفترة من ٣١ يوليه/تموز ١٩٩٧ الى األول مــن يوليـه/تمـوز 
١٩٩٩ . ويوافق ذلك التاريخ األول نهاية الفترة التي شملها التقرير الســابق عـن الموضـوع ذاتـه (الوثيقـة 
WO/GA/XXI/6) . وتحتوي أيضا على موجــز للتطـورات التـي حدثـت خـالل ربيـع سـنة ١٩٩٩ ودورة 
لجنة التنسيق االدارية ومعلومات عن تقارير مستلمة من وحــدة التفتيـش المشـترآة عـن الويبـو ومنظمـات 

أخرى . 
 

ــاق بيـن المنظمتيـن  وتستند العالقة بين الويبو بصفتها وآالة متخصصة واألمم المتحدة على االتف - ٢
الذي اعتمدته الجمعية العامة للويبو في ٢٧ سبتمبر/أيلول ١٩٧٤ والجمعية العامــة لألمـم المتحـدة فـي ١٧ 

ديسمبر/آانون األول ١٩٧٤ . وتنص المادة ٥ من ذلك االتفاق على ما يلي : 
 

بالنظر الى التزام األمم المتحدة بالعمل من أجل األهــداف المحـددة فـي المـادة ٥٥ مـن  "( أ )
الميثاق ، والى وظائف المجلس االقتصادي واالجتماعي وسلطاته المنصــوص عليـها فـي المـادة 
ــن المسـائل الدوليـة فـي ميـادين  ٦٢ من الميثاق ، التي تخوله أن يقوم بدراسات ويضع تقارير ع
االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها من أمور ، آما تخوله أن يوجه الى 
اجراء مثل تلك الدراسات والى وضع مثل تلك التقارير ، وأن يقدم توصيــات تتعلـق بجميـع هـذه 
المسائل الى الوآاالت المتخصصة ذات الشــأن ، وبـالنظر أيضـا الـى مسـؤولية األمـم المتحـدة ، 
ــاالت  بموجب المادتين ٥٨ و٦٣ من الميثاق ، في تقديم توصيات بقصد تنسيق سياسات هذه الوآ
المتخصصة وأنشطتها ، توافق المنظمة على اتخاذ ما يلزم لكي تقدم الى الهيئة المختصــة فيـها ، 

بقدر ما يمكن من السرعة ، أية توصيات رسمية قد توجهها اليها األمم المتحدة . 
 

توافق المنظمة على أن تدخل في مشاورات مع األمم المتحدة ، عند طلب ذلك ، بصدد  "(ب)
مثل هذه التوصيات ، وأن تقدم الى األمم المتحدة في الوقت المناسـب تقريـرا عـن التدابـير التـي 
تكون قد اتخذتها أو اتخذها أعضاؤها اعماال لهذه التوصيات ، أو عن النتائج األخرى التي تكون 

قد نجمت عن النظر فيها ." 
 

ــس األمـن مـن قـرارات أو مـا اتخـذه أيـهما مـن  وليس فيما اعتمده أي من الجمعية العامة أو مجل - ٣
مقررات خالل الفترة قيد االستعراض في هذا التقرير أية توصيات موجهة صراحة الى الويبو علــى وجـه 
التحديد . وهناك عدد من تلك القرارات والمقررات موجـه بشـكل أو بـآخر الـى مؤسسـات منظومـة األمـم 
المتحدة مما يشمل الوآاالت المتخصصة ويشمل بالتالي الويبو أيضا . وبنـاء علـى ذلـك ، يسـترعى انتبـاه 

الجمعية العامة للويبو الى تلك القرارات والمقررات التي تهم الويبو في الوثيقة الحالية .(١) 
 

                                                 
في القرارات والمقررات المذآورة ، "تلتمس" الجمعية العامة لألمم المتحدة أو هيئات أخرى تابعة لها أو "تدعو" أو  (١)

ــي"  "تحث" أو "تذّآر" أو "تناشد" "مؤسسات منظومة األمم المتحدة" أو "الوآاالت المتخصصة" أو "المجتمع الدول
التخاذ اجراءات معينة "في اطار دوائر أو مجاالت اختصــاص آـل منـها" ، مثـل توفـير المـواد أو اتاحـة المسـاعدة 
المالية أو غيرها أو اعتماد تدابير من أجل تفعيل أثر الغرض أو األغراض المحددة فــي القـرار أو المقـرر المعنـي . 
ــل أو الـى الوآـاالت  وألغراض هذا التقرير ، يفهم من االشارة الواردة في قرار أو مقرر ما الى منظمة من ذلك القبي
ــا يلـي الـى األمـم المتحـدة بعبـارة "الجمعيـة  المتخصصة أو الى المجتمع الدولي على أنها تضم الويبو . ويشار في م
ــر العـام للويبـو بعبـارة "المديـر العـام" والـى أمانـة الويبـو بعبـارة  العامة" وعبارة "األمين العام" ، ويشار الى المدي

"األمانة" ، ما لم يذآر خالف ذلك .  
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وقد وزعت األمم المتحدة على الدول األعضـاء النصـوص الكاملـة للقـرارات والمقـررات التـي  - ٤
ــرار أو مقـرر يتعلـق بـأحد العنـاوين أو  يتناولها هذا التقرير ولذلك لم ترفق نسخ عنها بهذه الوثيقة . وآل ق
العنوانين الفرعية في الوثيقة الحالية يشار اليه في النص تحت العنوان أو العنوان الفرعي المعني . ويدرج 
موجز للقرار أو المقرر آلما اقتضى الحال اعطاء بيان آامل بنطاق تطبيقه . وبالنسبة الــى آـل عنـوان أو 
عنوان فرعي ، يرد أيضا موجز لالجراءات التي اتخذتها األمانة أو من المقترح أن تتخذها بشأن موضوع 

القرار أو المقرر الذي وردت االشارة اليه . 
 

وفي هذه الوثيقة ، يشار بايجاز الــى الـبرامج التـي نفذتـها األمانـة خـالل سـنتي ١٩٩٧ و١٩٩٨  - ٥
ــور التـي تتناولـها القـرارات والمقـررات موضـع  والنصف األول من سنة ١٩٩٩ والتي لها وقع على األم
ــام  التقرير الحالي . ويشار الى تلك البرامج في هذا التقرير على أنها من االجراءات التي اتخذها المدير الع
أو اتخذتها األمانة فيما يتصل بموضوع القرار أو المقرر المعني . ويرد وصف مفصل لتلـك الـبرامج فـي 
ــى الجمعيـات فـي دوراتـها المنعقـدة فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨  تقارير األمانة عن أداء البرنامج المقدمة ال
 A/34/6 ــــول ١٩٩٩ (أنظـــر الوثيقتيـــن (أنظــر الوثيقــة A/33/2) ودوراتــها المنعقــدة فــي ســبتمبر/أيل

وWO/CF/17/1 ، على وجه التحديد) . 
 
 

الشؤون االقتصادية والمالية  أوال -
 

مساعدة البلدان النامية 
 

في عدد من القرارات المنفصلة والمتنوعة التي تتعلق بأحد البلدان النامية أو أآـثر أو بمجموعـة  - ٦
من البلدان النامية أو فئة منها أو بالبلدان النامية عامة ، تدعو الجمعية العامة المجتمع الدولي ، بما في ذلك 
ــة أو الماديـة أو التقنيـة أو غيرهـا لفـائدة تلـك البلـدان أو  الوآاالت المتخصصة ، الى توفير المساعدة المالي
زيادة تلك المساعدة ، والى التعاون مع األمين العام تعاونـا وثيقـا فـي تنظيـم برنـامج دولـي لمسـاعدة تلـك 
ــي سـيعدها ويقدمـها الـى  البلدان أو في تنفيذه والى تزويد األمين العام بالمعلومات الدراجها في التقارير الت
الجمعية العامة لألمم المتحدة أو هيئاتــها األخـرى بشـأن االجـراءات التـي اتخذتـها الوآـاالت المتخصصـة 

والموارد التي أتاحتها سعيا الى مساعدة تلك البلدان .  
 

ــل  وتتعلق القرارات المذآورة بالبلدان النامية عامة (١٦٩/٥٢ و٢٠٥/٢٥ و١/٥٣) والبلدان األق - ٧
ــة غـير السـاحلية (١٨٣/٥٢) والبلـدان غـير السـاحلية فـي آسـيا الوسـطى  نموا (١٨٧/٥٢) والبلدان النامي
(١٧١/٥٣) والبلـدان الجزريـة الناميـة (٢٠٢/٥٢ و١٨٩/٥٣) والبلـدان الناميـــة فــي أفريقيــا (١٩٨/٥٢ 
ــي تواجـه  و٢٠٨/٥٢) والبلدان النامية في أمريكا الوسطى (١٧٦/٥٢ و٩٤/٥٣) وبعض البلدان النامية الت
ــي ورد ذآرهـا هنـاك أفغانسـتان وبنغالديـش وبورونـدي وجـزر القمـر  صعوبات خاصة . ومن البلدان الت
ــال وطاجيكسـتان وآازاخسـتان  وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجيبوتي والسلفادور والسودان والصوم
ــان وليبيريـا وموزامبيـق والنيجـر ونيكـاراغوا وهـايتي (٧٧/٥٢ و١٧٤/٥٢ و٢١١/٥٢  وآوستاريكا ولبن

و٩٥/٥٣ و٢٠٣/٥٣) . 
 

وقد أتيحت المساعدة لمعظم البلدان النامية موضوع القرارات المذآورة خالل الفترة التي يشملها  - ٨
ــك البلـدان الناميـة  هذا التقرير . وستستمر األمانة في تقديم المساعدة بناء على طلب حكومة أو حكومات تل
ــب واالستشـارة وخدمـات الخـبراء وتقـارير  أو المنظمات الدولية الحكومية المعنية في شكل خدمات التدري
البحث في حالة التقنية الصناعية السابقة . وباالضافة الى ذلك ، تحملت الويبو تكاليف السفر وبدل االقامـة 
أو ستتحملها لفائدة الموظفين الحكوميين من البلدان النامية الذين يحضــرون الـدورات التدريبيـة والنـدوات 
ولفائدة ممثل حكومي واحد من آل بلد من البلدان األقل نموا وأعضاء لجنة الويبو الدائمة المعنيـة بتطويـر 
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الملكية الفكرية الذين يحضرون اجتماع تلك اللجنة ولفائدة موظف حكومــي واحـد مـن آـل بلـد مـن لبلـدان 
ــة ممـن يحضـر بعـض االجتماعـات األخـرى التـي تنظمـها الويبـو . ويـرد وصـف تلـك  نامية أخرى معين
المساعدة أيضا في التقارير عن البرامج المشار اليها في الفقرة ٥ أعــاله . وهـي أيضـا موضـوع التقـارير 
المقدمـة الـى لجنـة الويبـو الدائمـة المعنيـة بتطويـر الملكيـة الفكريـة (أنظـر الوثـائق مـن PCIPD/1/3 الــى 

 . (PCIPD/1/11
 

برنامج العمل لصالح البلدان األقل نموا 
 

تشير الجمعية العامة في قراريها ١٨٧/٥٢ و١٨٢/٥٣ الــى قرارهـا ٢٠٦/٤٥ الـذي تعتمـد فيـه  - ٩
"برنامج العمل للتسعينات لصالح أقل البلدان نموا" ، وتالحظ فيه مع القلق انخفـاض تدفـق مـوارد التنميـة 
الى البلدان األقل نموا وتعرضها باستمرار للتهميش في مجال التجارة العالمية ، وتقــرر فيـه عقـد "مؤتمـر 

األمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا على مستوى رفيع في عام ٢٠٠١" . 
 

وفي سنة ١٩٩٨ ، أنشأ المدير العام وحدة البلـدان األقـل نمـوا وهـي وحـدة خاصـة تسـهر علـى  -١٠
ضمان االستجابة الحتياجات البلدان األآــثر تضـررا والبلـدان الناميـة . والمهمـة األساسـية فـي عمـل تلـك 
ــة عـن العولمـة السـريعة لالقتصـاد  الوحدة تحسين القدرة االجمالية للبلدان النامية لالستجابة للفرص الناتج
ــى التعـاون التقنـي  العالمي في مجال الملكية الفكرية . وتعمل الوحدة على تنسيق أنشطة المنظمة الرامية ال
ــا علـى المتطلبـات الخاصـة بـالبلدان المعنيـة واسـتكمال برامـج  في البلدان األقل نموا حتى تضمن ترآيزه
التعاون التقني التي تنجزها الوآاالت األخرى . وترد في الوثيقة PCIPD/1/5 معلومات مفصلة عن خلفيـة 

تلك الوحدة وأنشطتها منذ انشائها . 
 

ادماج االقتصادات المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر في االقتصاد العالمي 
 

ــا ١٧٩/٥٣ علـى الحاجـة الـى ادمـاج البلـدان المنتقلـة الـى نظـام  تؤآد الجمعية العامة في قراره -١١
االقتصاد الحر في االقتصاد العالمي ادماجا آامال . وتناشد مؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تســتمر فـي 
ــن  اجراء األنشطة التحليلية وتزويد حكومات تلك البلدان بالمشورة في مجال السياسات والمساعدة التقنية م

أجل تعزيز االطار االجتماعي والسياسي لألخذ باالصالحات االقتصادية والتجارية . 
 

وخالل الفترة التي تشملها هذه الوثيقة ، استمرت األمانة فــي تشـجيع جميـع البلـدان المنتقلـة الـى  -١٢
ــي تديرهـا الويبـو . وسـاعدت األمانـة أيضـا  نظام االقتصاد الحر على االنضمام الى مختلف المعاهدات الت
البلدان المعنية على اعتماد قوانينها بشأن الملكية الفكرية بما يتوافق والمعاهدات التي تديرها الويبو واتفاق 
تريبس . وتشمل األنشطة المنجزة في ذلك المجال التعاون مع المجلس المشترك بين الدول لحماية الملكيـة 
الصناعية والتابع لبلدان أسرة الدول المستقلة ومع المكتب األوروبـي اآلسـيوي للـبراءات واللجنـة الدائمـة 
ــي ذلـك الصـدد ، تجـدر االشـارة  للجمعية المشترآة بين البرلمانات التابعة لبلدان أسرة الدول المستقلة . وف
الى جزء من بند "التعــاون ألغـراض التنميـة وأآاديميـة الويبـو العالميـة" مـن البرنـامج والميزانيـة لفـترة 
ــذي تـم بنـاء عليـه تقديـم المسـاعدة للبلـدان الناميـة والبلـدان المنتقلـة الـى نظـام  السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ال
ــه تقديـم المسـاعدة مـن أجـل تعزيـز ادمـاج تلـك البلـدان فـي االقتصـاد  االقتصاد الحر وسيتواصل بناء علي

العالمي . 
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العلوم والتكنولوجيا  ثانيا -
 

مسائل تتعلق بالمعلومات والعلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
 

تحث الجمعية العامة في قرارهـا ٧٠/٥٢ مؤسسـات منظومـة األمـم المتحـدة آكـل علـى تعزيـز  -١٣
الجهود والتعاون على الصعيد االقليمي فيما بيـن البلـدان الناميـة والتعـاون بيـن البلـدان المتقدمـة والبلـدان 
النامية سعيا الى تعزيز قدرات االتصاالت وتحسين تكنولوجيا االتصاالت في البلدان النامية ، ال سيما فـي 
مجالي التدريب وتعميم المعلومات . وتشــدد فيـه علـى الحاجـة الـى المسـاعدة فـي تنميـة المـوارد البشـرية 

وتطوير الموارد التقنية الالزمة لتحسين أنظمة المعلومات واالتصاالت في البلدان النامية . 
 

وتسـلم الجمعيـة العامـة فـي قرارهـــا ١٨٤/٥٢ بأهميــة اطــالع البلــدان الناميــة علــى العلــوم  -١٤
والتكنولوجيا لتعزيز انتاجيتها وقدرتها التنافسية في االقتصاد العالمي . وتشدد في ذلك القرار على الحاجــة 
الى تعزيز فرص االطالع على التكنولوجيا المحافظة على البيئة وبنقلها وما يرتبط بها من مــهارات ، وال 
سيما في البلدان النامية مع مراعاة الحاجة الى حماية حقوق الملكية الفكرية واالحتياجات الخاصة بــالبلدان 

النامية . 
 

وتسلم الجمعية العامة في ذلك القــرار بـأن تكنولوجيـا المعلومـات شـرط مـهم للتخطيـط والتنميـة  -١٥
واتخاذ القرارات في العلوم والتكنولوجيا . وتشدد على الحاجـة الـى تعزيـز دور األمـم المتحـدة المـهم فـي 
مجال العلوم والتكنولوجيا . وتناشد مؤسسات منظومة األمم المتحــدة أن تواصـل العمـل المنسـق والسـريع 
ــة السـابقة . وتسـلم  الرامي الى تمكين البلدان النامية من اختيار التكنولوجيا الفعالة في حالة التقنية الصناعي
الجمعية في ذلك القرار أيضا بأهمية التعاون فيما بين البلدان النامية في مجال العلوم والتكنولوجيا والحاجة 
الى االستمرار في دفع ذلك التعاون قدما من خالل ارساء أسس التكنولوجيا الوطنية والمراآز االعالمية أو 
تعزيزها في البلدان النامية واالتصال والعمل الشـبكي علـى الصعيـد دون االقليمـي واالقليمـي واألقـاليمي 

والعالمي . 
 

وسعيا الى استغالل أحدث التكنولوجيا المتاحة ، قررت جمعيات الدول األعضاء في سنة ١٩٩٨  -١٦
انشاء الشبكة العالمية للمعلومات المعروفة لدى الجميع بعبارة "شبكة الويبو" (WIPOnet) . وتتيح الشـبكة 
االمكانيات األولية لالتصال الشبكي باالنترنت لجميع مكاتب الملكية الفكرية عبر شبكتها الخاصة واآلمنة . 
وستساهم بقدر آبير في تسهيل تبادل البيانات بسرعة بين مكاتب الملكية الفكرية فــي جميـع أنحـاء العـالم . 
ــة االطـالع علـى آـم  وستقدم خدمات البريد االلكتروني ونقل الملفات والمحادثة على الشبكة . وتتيح امكاني
هائل من البيانات عبر المكتبات الرقمية للملكية الفكرية . ومن بيــن الخدمـات التـي سـتقدمها شـبكة الويبـو 
أيضا وسيلة تمكن الجمهور من ايداع طلبات المعلومات المتعلقـة بـالبراءات الكترونيـا بنـاء علـى معـاهدة 

التعاون بشأن البراءات وفرص االنتفاع بخدمات التعليم عن بعد التي توفرها أآاديمية الويبو العالمية . 
 

ويشار في ذلك الصدد الى الوثيقة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات التي قدمتها األمانــة الـى اللجنـة  -١٧
 . (PCIPD/1/9 أنظر الوثيقة) الدائمة المعنية بتطوير الملكية الفكرية في دورتها األولى

 
اآلثار العالمية المترتبة على مشكلة تحويل التواريخ في الحاسوب سنة ٢٠٠٠ 

 
ــخ فـي الحاسـوب  تسلم الجمعية العامة في قراريها ٢٣٣/٥٢ و٨٦/٥٣ بأن مشكلة تحويل التواري -١٨
ــائر  سنة ٢٠٠٠ ، أو ما يعرف بعبارة "مشكلة سنة ٢٠٠٠" ، تهدد العمل الفعال للحكومات والشرآات وس
المنظمات . وتبرز الحاجة الى العمل الفعال الرامي الى التصدي لتلك المشكلة وانجــازه قبـل حلـول تـاريخ 
ــاص والمجتمـع المدنـي  ٣١ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . وتناشد الحكومات ومنظمات القطاع العام والخ
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ــالمي فـي التصـدي لمشـكلة سـنة ٢٠٠٠  أن تشاطر الخبرات المكتسبة على الصعيد المحلي واالقليمي والع
وأن تضع خطط متكاملة ترمي الى التصدي الحتمال حدوث عطب على نطاق واسع فـي القطـاعين العـام 

والخاص . 
 

ــات الحاسـوبية  وأشار المدير العام الى أن االخفاق في تحديد جوانب الوظائف الحاسمة في العملي -١٩
في الويبو قد تنجم عنه عواقب ال يستهان بها في حال حدوث عطب ما . وقال ان تلك العواقب في حد ذاتها 
ــثر ترآـيزا واتخـاذ  ، وحتى اذا آان احتمال حدوث العطب قليال نسبيا ، تستدعي من المنظمة بذل جهود أآ
ــها أنظمـة تكنولوجيـا المعلومـات فـي المنظمـة  التدابير الالزمة بحيث تضمن الوصول الى مرحلة تكون في

جاهزة لالنتقال الى سنة ٢٠٠٠ . 
 

وفي ذلك الصدد ، طلب من اللجنة التوجيهية المعنية بتكنولوجيا المعلومات التـي أنشـأها المديـر  -٢٠
العام مؤخرا أن تنشئ فريق عمل معني بمشــكلة سـنة ٢٠٠٠ . وتحـت مسـؤولية رئيـس اللجنـة التوجيهيـة 
المعنية بتكنولوجيا المعلومات ، يؤدي فريق العمل عــدة مـهمات منـها تنسـيق العمـل المنجـز علـى صعيـد 
المنظمة بشأن مشكلة سنة ٢٠٠٠ وانهاء تقييم األخطار المتعلقة بأنظمــة المـهمات الحاسـمة ووضـع خطـة 
عمل تحدد ســلم األولويـات فيمـا يتعلـق بمشـكلة سـنة ٢٠٠٠ لتطبيقـها علـى األجـهزة الحاسـوبية الخاصـة 
بالمـهمات الحاسـمة وبرامجـها وأدواتـها المحوسـبة . واعتمـدت الويبـو تعريـف التوافـق ومقتضيـات سـنة 
٢٠٠٠ الذي وضعته مؤسسة المعايير البريطانية وهو التعريف األآثر انتشارا سعيا منها الى توفير معيــار 
ــات فـي ذلـك  تستطيع بواسطته أن تقيس مدى استعدادها . وفي اطار األنشطة الرامية الى مشاطرة المعلوم
ــى  الصدد ، بدأ اصدار نشرة أنباء الويبو عن مشكلة سنة ٢٠٠٠ وهي نشرة دورية تطلع موظفي الويبو عل

أنشطة المنظمة المتعلقة بمشكلة سنة ٢٠٠٠ . 
 

اتفاقية التنوع البيولوجي 
 

تعرب الجمعية العامـة فـي قراريـها ٢٠١/٥٢ و١٩٠/٥٣ عـن بـالغ القلـق الـذي يسـاورها ازاء  -٢١
استمرار فقدان التنوع البيولوجي في العالم . وهي تسلم بمساهمة المجتمعات األصليــة والمحليـة فـي حفـظ 
الموارد البيولوجيــة واالنتفـاع بـها علـى نحـو مسـتديم . وترحـب بـالمقرر IV/15 الـذي يشـدد فيـه مؤتمـر 
ــي تنفيـذ اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي واتفاقـات منظمـة التجـارة  األطراف على الحاجة الى ضمان االتساق ف
العالمية ، بما في ذلك اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ، بغيـة النـهوض بـالمزيد مـن 

الدعم والتعاون وتكامل االهتمامات بالتنوع البيولوجي وحماية حقوق الملكية الفكرية . 
 

ويرد في القرار ١٩٠/٥٣ التأآيد من جديد علــى الفقـرة ١٠ مـن المقـرر IV/15 الـذي يشـدد فيـه  -٢٢
مؤتمر األطراف على ضرورة انجاز المزيد من العمل للمساعدة على الوصول الى تقدير مشــترك للعالقـة 
القائمة بين حقوق الملكية الفكريـة واألحكـام المعنيـة مـن اتفـاق جوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة 
ـــا وحفــظ التنــوع  بالتجـارة واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي ، وال سـيما تلـك المتعلقـة بقضايـا نقـل التكنولوجي
البيولوجي واالنتفاع به على نحو مستديم ومشاطرة فوائد االنتفاع بالموارد الوراثية بعــدل وانصـاف ، بمـا 
ــة والمحليـة وابتكاراتـها وممارسـاتها التـي تجسـد أنمـاط الحيـاة  في ذلك حماية معارف المجتمعات األصلي

التقليدية المناسبة لحفظ التنوع البيولوجي واالنتفاع به على نحو مستديم . 
 

ــب  ومنذ ابرام اتفاقية التنوع البيولوجي في سنة ١٩٩٢ ، زاد االهتمام بامكانيات الربط بين جوان -٢٣
ــة واالنتفـاع بـها ومشـاطرة مزاياهـا . ويجـري  الملكية الفكرية في البيوتكنولوجيا وحفظ الموارد البيولوجي
ألول مرة حاليا بحث آل وجه على حدة من أوجه الربط المذآورة في اطار البرنـامج الفرعـي ١١-٢ مـن 
البرنامج والميزانية لفترة السنتين الحالية (أنظــر البرنـامج الفرعـي ١١-٢ مـن الوثيقـة A/32/2) . وتشـمل 
ــا  أنشطة األمانة خالل الفترة قيد التقرير انشاء فريق عمل لدراسة جوانب الملكية الفكرية في البيوتكنولوجي
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وفـي تنفيـذ اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي وتنظيـم نـدوات اقليميــة لنشــر الوعــي بــاصدار الــبراءات بشــأن 
البيوتكنولوجيا واالشتراك في اجتماعات فريق العمــل المعنـي بالمعـارف األصليـة الـذي أنشـئ بنـاء علـى 
اتفاقية التنوع البيولوجي واالشتراك في العمل بشأن بروتوآول اتفاقية التنــوع البيولوجـي واللجنـة المعنيـة 

بالتجارة والتنمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية وسائر الهيئات الدولية المعنية . 
 
 

الشؤون االجتماعية واالنسانية والثقافية  ثالثا -
 

العقد الدولي للسكان األصليين في العالم 
 

تشير الجمعية العامة في قراريها ١٠٨/٥٢ و١٢٩/٥٣ الى أن الهدف المنشود من العقــد الدولـي  -٢٤
ــون فـي  للسكان األصليين في العالم هو تعزيز التعاون الدولي لحل المشكالت التي يواجهها السكان األصلي
مجاالت مثل حقوق االنسـان والبيئـة والتنميـة . وتؤآـد فـي القـرار علـى أهميـة تعزيـز القـدرات البشـرية 
ــة أآـبر لتحسـين  والمؤسسية للسكان األصليين . وتدعو الوآاالت المتخصصة لألمم المتحدة الى ايالء أهمي
ظروف السكان األصليين وتخصيص موارد أآثر لـها ، مـع الترآـيز علـى احتياجـات أولئـك السـكان فـي 

البلدان النامية على وجه التحديد . 
 

ــدد بنظـام الملكيـة الفكريـة مثـل أصحـاب المعـارف  وتواصل األمانة بحث انتفاع المستفيدين الج -٢٥
ــو عـدة بعثـات لتقصـي الحقـائق ترمـي الـى  واالبتكارات التقليدية . وخالل الفترة قيد التقرير ، أفادت الويب
دراسة المشكالت التي يواجهها السكان األصليون وسائر أصحاب المعارف التقليديــة فـي أمريكـا الشـمالية 
ــرب أفريقيـا . وسـعت تلـك البعثـات الـى بحـث الصعوبـات التـي  وجنوب المحيط الهادئ وجنوب آسيا وغ
يواجهها أصحاب المعارف التقليدية لدى العمـل مـن أجـل حمايـة ابداعاتـهم وابتكاراتـهم . وآـان الغـرض 

المنشود هو تحديد مدى اسهام نظام الملكية الفكرية في تلك الحماية . 
 

وباالضافة الى ندوة الويبو بشأن الملكية الفكرية والسكان األصليين التي عقدت في يوليـه/تمـوز  -٢٦
١٩٩٨ ، ستعقد األمانة ندوة مشابهة في ٢ و٣ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ يتبادل فيها واضعو السياسات 
والسكان األصليون وجهات النظر حول تطبيق نظام الملكية الفكرية بفعالية أآبر وامكانية تحسينه من أجل 

حماية المعارف التقليدية . 
 

االحتفال بالذآرى السنوية الخمسين لصدور االعالن العالمي لحقوق االنسان 
 

تشير الجمعية العامة في قرارها ١١٧/٥٢ الى أنها اعتمدت االعالن العالمي لحقوق االنسان في  -٢٧
١٠ ديسمبر/آانون الثــاني ١٩٤٨ وأقـرت بالتـالي بالكرامـة المتأصلـة والحقـوق المتسـاوية وغـير القابلـة 
للتصرف لجميع أعضاء األسرة البشرية بوصف ذلك أساس الحرية والعدالة والسالم في العام . وفي ضوء 
ــة  المبادئ المحددة في االعالن ، تناشد الجمعية العامة في ذلك القرار هيئات األمم المتحدة ووآاالتها المعني
أن تعمل آل هيئة ووآالة في اطار واليتها ومجال عملها على تقييم ما تم تنفيذه حتى اآلن . وتدعوهـا الـى 
العمل بالتنسيق مع مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق االنسان على تخليد الذآـرى السـنوية عـن طريـق 
تكثيف اسهامها في الجهود المبذولة على صعيد منظومة األمم المتحدة الرامية الى تعزيـز حقـوق االنسـان 

والحريات األساسية وحمايتها آلها . 
 

وفي ذلك الصدد ، تذآر الجمعية العامة بأن الذآرى السنوية الخمسين لصــدور االعـالن العـالمي  -٢٨
ــد علـى الطـابع األساسـي والعـالمي الـذي يصبـغ حقـوق  لحقوق االنسان هي فرصة مناسبة للتأآيد من جدي
الملكية الفكرية ولتعزيز الوعي بوضعها في النظام القانوني الدولي . وخالل سـنة ١٩٩٨ ، أسـدت الويبـو 
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المشورة التقنية وأتاحت المعلومات عن مسائل الملكية الفكرية التي تثــار بالنسـبة الـى بعـض الفئـات التـي 
ليست لها إال فرص قليلة أو ليست لها أية فرص لالطالع بفعاليــة علـى نظـام الملكيـة الفكريـة مثـل اللجنـة 
الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات التابعة للجنة األمم المتحدة لحقوق االنسان . واشترآت المنظمة أيضا 
ــدة السـامية لحقـوق االنسـان فـي رعايـة مناقشـة فريـق مـن الخـبراء العـامين فـي  مع مفوضية األمم المتح
ديسمبر/آانون األول ١٩٩٨ بمناسبة الذآرى السنوية الخمسين الصدار االعالن العالمي لحقوق االنسان . 

 
 

الشؤون االدارية والميزانية  رابعا-
 

شؤون موظفي النظام المشترك لألمم المتحدة 
 

تتناول التقارير التي قدمها المدير العام الى لجنــة الويبـو للتنسـيق فـي دورتـها المنعقـدة فـي سـنة  -٢٩
ـــها المنعقــدة فــي ســنة ١٩٩٨ (أنظــر الوثيقــة  ١٩٩٧ (أنظـر الوثيقـة WO/CC/XXXIX/1) وفـي دورت
WO/CC/42/2) أحكام نظام موظفي الويبو والئحة موظفيها التي تم تعديلها أو من المقترح تعديلــها نتيجـة 
ــنتي ١٩٩٧ و١٩٩٨ والقـرارات التـي اتخذتـها لجنـة الخدمـة  للمقررات التي اتخذتها الجمعية العامة في س

المدنية الدولية والتوصيات التي تقدمت بها في سنتي ١٩٩٧ و١٩٩٨ . 
 
 

خامسا - الشؤون القانونية 
 

عقد األمم المتحدة للقانون الدولي 
 

ـــية  تشـير الجمعيـة العامـة فـي قراريـها ١٥٣/٥٢ و١٠٠/٥٣ الـى أن مـن بيـن األهـداف الرئيس -٣٠
ــه وتشـجيع  المنشودة من عقد األمم المتحدة للقانون الدولي تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوين
تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيـادة فهمـه . وهـي تدعـو فـي القراريـن المذآوريـن المنظمـات 
ــذ عقـد األمـم المتحـدة أو تحديثـها أو تكميلـها .  الدولية الى اتاحة المعلومات عن األنشطة التي تنجزها لتنفي
وتشجع المنظمات الدولية المؤهلة على االنضمام الى اتفاقية فيينا لسنة ١٩٨٦ لقانون المعاهدات التي تبرم 

بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية . 
 

وفي مجاالت تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة فهمه ، تشمل أنشـطة الويبـو خـالل الفـترة  -٣١
قيد التقرير انشاء أآاديمية الويبو العالمية وهي مؤسسة تعنى باالنتفاع بأنظمة الملكيــة الفكريـة علـى أآمـل 
ــي واالقليمـي . وفـي  وجه عن طريق تعزيز البرامج الرامية الى تنمية الموارد البشرية على الصعيد الوطن
سنة ١٩٩٨ وحدها ، حضر حوالي ٥٠٠ مشترك ٦٠ دورة وندوة أقاليمية وحضــر ٨٤ موظفـا مـن بلـدان 

بلغت العدد ذاته تقريبا خمس دورات نظمتها األآاديمية في جنيف في اطار أنشطة التدريس والتدريب . 
 

ــي أمانـة الويبـو تنظيـم مؤتمـرات ونـدوات تدريبيـة واجتماعـات  وتواصل عدة شعب ووحدات ف -٣٢
ترمي الى نشر االقرار بمبادئ قانون الملكية الفكرية واحترامـها والـى التشـجيع علـى ذلـك علـى الصعيـد 
العالمي . وفي اطار الجهود التي تبذلها الويبو من أجل التشجيع على نشر القانون الدولـي للملكيـة الفكريـة 
ــى أحـدث المعلومـات عـن حالـة  وزيادة فهمه ، فانها تعمل حاليا على وضع قاعدة بيانات تتيح االطالع عل
ــك القـاعدة علـى االنـترنت . وبالنسـبة الـى مشـروع  االنضمام الى المعاهدات التي تديرها الويبو واتاحة تل
الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة االنترنت وأنشطتها في مجال التجارة االلكترونية ، يسترعى االنتباه 

 . WO/GA/24/2 والوثيقة WO/GA/24/1 الى الوثيقة
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ويستعرض مكتب الويبو للشــؤون القانونيـة والتنظيميـة حاليـا اتفاقيـة فيينـا لسـنة ١٩٨٦ لقـانون  -٣٣
المعاهدات التي تبرم بين الدول والمنظمات الدولية أو بيـن المنظمـات الدوليـة قصـد توصيـة لجنـة الويبـو 

للتنسيق بالنظر في التصريح للمنظمة باالنضمام الى االتفاقية المذآورة في سنة ٢٠٠٠ . 
 
 

سادسا – مسائل أخرى 
 

معلومات ألغراض تقارير األمين العام الى بعض هيئات األمم المتحدة 
 

ــت أمانـة الويبـو معلومـات عـن أنشـطة الويبـو آـي  بناء على طلب من أمانة األمم المتحدة ، قدم -٣٤
وستواصل تقديمها تدرج في التقارير المتعلقة بمسائل متنوعة قدمها األمين العام أو ســيقدمها الـى الجمعيـة 
العامة أو الى هيئات األمم المتحدة األخرى بشأن تنفيذ قرارات الجمعية العامة وقرارات سائر هيئات األمم 

المتحدة . 
 
 

سابعا – لجنة التنسيق االدارية 
 

عقدت لجنة التنسيق االدارية دورة الربيع في ٩ و١٠ أبريل/نيسان ١٩٩٩ فـي جنيـف باشـتراك  -٣٥
األمين العام لألمم المتحدة ومديــري الوآـاالت المتخصصـة ، بمـا فـي ذلـك صنـدوق النقـد الدولـي والبنـك 
الدولي . وعرض المدير العام في االجتمــاع وجـهات نظـره ازاء تغيـير لجنـة التنسـيق االداريـة . واقـترح 
ــن العـام المجلـس  انشاء مجلس للسياسات والتنسيق ألداء مهمات اللجنة . ويقضي االقتراح بأن يرأس األمي
ويشغل زمالؤه مناصب المديرين . ويرمي أيضا الى انشاء أفرقة عاملة لفترات زمنيــة محـددة اذا اقتضـى 
ــتراح بقبـول حسـن وستناقشـه اللجنـة بصـورة موسـعة فـي أآتوبـر/تشـرين األول  الحال ذلك . وحظي االق

 . ١٩٩٩
 

وتناولت اللجنة أيضا مسألة تعامل األمم المتحدة مع القطاع الخاص . وقال األمين العام ان األمم  -٣٦
المتحدة تتيح للقطاع الخاص محيطا للعمل من خالل سعيها الى تحقيق السالم . وشدد علــى أهميـة العولمـة 
وعبر عن أمله في تحقيق "تعهد" أو تفاهم عالمي يستند الى قيم األمم المتحدة األساسية مثل حقوق االنسان 
ــي مـع  ومعايير العمل والبيئة . ووافقت اللجنة على مراعاة ما يلي عند العمل من أجل "تعهد" أو تفاهم دول

القطاع الخاص : 
 

أهمية التشديد على آل من التحاور والتطور في التعامل مع القطاع الخاص ؛  ( أ )
 

وأهمية اشراك شرآاء آخرين ، بما في ذلــك مثـال المنظمـات غـير الحكوميـة ونقابـات  (ب)
العمال وجهات حكومية وبرلمانية وبلدية على مستويات أخرى . 

 
وستستمر األمانة في اطالع الجمعيات بالتطورات الجديدة التي تشهدها اللجنة .  -٣٧
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ثامنا – وحدة التفتيش المشترآة 
 

خالل الفترة من األول من يوليه/حزيران ١٩٩٧ الى األول من يوليه/حزيران ١٩٩٩ ، تم تســلم  -٣٨
تقارير وحدة التفتيش المشترآة التالية والمتعلقة بالويبو ومنظمات أخرى : 

 
"التنسيق على صعيدي المقر والميدان بين وآاالت األمــم المتحـدة المشـارآة فـي ينـاء  ( أ )
ــك التقريـر قضايـا التنسـيق  السالم :  تقدير لالمكانيات" (JIU/REP/97/4) . تتناول الوحدة في ذل
ــا بعـد النزاعـات  فيما بين مؤسسات منظومة األمم المتحدة المشترآة في بناء السالم في مرحلة م

وتتقدم باقتراحات لتحسين ذلك التنسيق . 
 

ـــتعانة بمصــادر خارجيــة"  "التحـدي الـذي تواجهـه منظومـة األمـم المتحـدة فـي االس (ب)
(JIU/REP/97/5) . يعـرض ذلـك التقريـر نظـرة عامـة عـن اسـتعانة مؤسسـات منظومـة األمـــم 
المتحدة بمصادر خارجية حاليا . وعند تقييم استعانة منظمات األمم المتحدة بمصــادر خارجيـة ، 
ــها  يشير التقرير المذآور أن الويبو تتميز بخبرتها الطويلة في االستعانة بمصادر خارجية ولجوئ
الى ذلك على نحو مكثف . وترد في التقرير عدة توصيات بشأن استعانة مؤسسات منظومة األمم 
ــن المنظمـات فيمـا يتعلـق  المتحدة بمصادر خارجية . ويشجع التقرير على تعزيز التنسيق فيما بي

باالستعانة بمصادر خارجية . 
 

"زيــادة التناســــق مـــن أجـــل تعزيـــز المراقبـــة فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة"  (جـ)
(JIU/REP/98/2) . يشدد ذلك التقرير على زيــادة األهميـة التـي تكتسـيها المراقبـة فـي النـهوض 
ــها فـي مؤسسـات منظومـة األمـم المتحـدة . وتنـادي وحـدة  بالممارسات االدارية السليمة وضمان
التفتيش المشــترآة الـى تعزيـز التناسـق فـي اجـراء المراقبـة . وتشـدد علـى الحاجـة الـى تقاسـم 
مسـؤوليات المراقبـة فيمـا بيـن األمانـات والـدول األعضـــاء . وأشــارت الــى األدوار المختلفــة 
ــة والخارجيـة . وتتعلـق تلـك التوصيـات بـالتخطيط  والمتكاملة التي تؤديها آليات المراقبة الداخلي
ألنشطة المراقبة الداخلية واعداد التقارير بشأنها وابراز الممارسات الحسنة وما الى ذلك . وهــي 

ترمي الى زيادة الفعالية في المراقبة داخل منظومة األمم المتحدة . 
 

ــرة مجملـة  "الخدمات المشترآة لمنظومة األمم المتحدة في جنيف ، الجزء األول :  نظ (د)
على التعاون والتنســيق االدارييـن" (JIU/REP/98/4) . تالحـظ الوحـدة قلـة الخدمـات المشـترآة 
لمؤسسات منظومة األمم المتحدة التي لها مقر في جنيف . وتوصــي بالتـالي بوضـع اطـار جديـد 
ــا فـي ذلـك اضفـاء المزيـد مـن االنتعـاش علـى  لمناهج التعاون في ادارة الخدمات المشترآة ، بم
الخدمات التي يقدمها مكتب األمم المتحدة في جنيف الــى هيئـات األمـم المتحـدة ووضـع خدمـات 
مشترآة لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ولالتحاد الدولـي لالتصـاالت والمنظمـة 
العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالميــة لألرصـاد الجويـة ، علـى أن تديـر آـل وآالـة حصـة 

نسبية من الخدمات المشترآة أو تستضيفها . 
 

"مكتب األمم المتحدة لخدمات المشــاريع :  توسـيع المشـارآة مـع مؤسسـات منظومـة  (هـ)
األمم المتحدة" (JIU/REP/98/5) . تبحث الوحدة في ذلك التقرير تطور بنية مكتب األمم المتحدة 
لخدمات المشاريع الجديد ووظائفه . وتتقدم بتوصيات ترمي الى تحسين عمليات المكتب وتعزيز 

التعاون فيما بين المكتب ومؤسسات منظومة األمم المتحدة . 
 

استعراض لجنة التنسيق االدارية وأسـاليب عملـها (JIU/REP/99/1) . تصـف الوحـدة  (و)
في ذلك التقرير الجهود التي بذلت في السابق الصالح لجنة التنسيق االداريـة وأسـاليب عملـها . 
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ــات مختلـف الـهيئات الفرعيـة  وتتقدم بسلسلة من التوصيات ترمي الى تحسين دور اللجنة وعملي
والى تعزيز ادارة المعلومات على صعيد المنظومة وتحسين التنسيق فيما بين الوآاالت والتعامل 

بين اللجنة والهيئات الدولية الحكومية . 
 

وتسلمت الويبو أيضا التقرير السنوي لوحدة التفتيش المشترآة لسنة ١٩٩٧ (A/52/34) والتقرير  -٣٩
السـنوي لسـنة ١٩٩٨ (A/54/34) وبرنـامج عمـل وحـدة التفتيـش المشـترآة لسـنة ١٩٩٩ وقائمـة مؤقتـــة 
بالتقارير المحتلمة لسنة ٢٠٠٠ وما بعدها . ووزعت األمم المتحدة نسخا عن تقارير الوحدة المذآورة على 

جميع الدول األعضاء في الويبو وهي متاحة آمراجع لدى أمانة الويبو . 
 

وخالل الفترة قيد االستعراض ، تقدمت الويبو بتعليقات عن عـدد مـن التقـارير المذآـورة أعـاله  -٤٠
وعن مشروعات التقارير التي تم استالمها من وحدة التفتيش المشترآة بشأن الموضوعات التالية :  أنظمة 
المعلومات والتكنولوجيا في منظومة األمم المتحدة :  تعزيز أوجه االستخدام الجارية ، وأنظمة المعلومات 
ـــراءات  والتكنولوجيـا فـي منظومـة األمـم المتحـدة :  االدارة الفعالـة فـي المسـتقبل ، وتحليـل مقـارن لالج
ــو أيضـا  والتكاليف المتعلقة باستنساخ الوثائق وتوزيعها في مؤسسات منظومة األمم المتحدة . وقدمت الويب
ــوم والتكنولوجيـا فـي أمريكـا  معلومات واستبيانات معبأة موجهة لدراسات الوحدة عن مشروعات  في العل
الالتينية والكاريبي وعــن وضـع الميزانيـة انطالقـا مـن النتـائج وعـن االسـتعانة بالمؤسسـات االستشـارية 

الخاصة في مجال االدارة وعن انتاج الوثائق وتوزيعها وعن تسليم تقارير الوحدة . 
 

القرار المدعو اتخاذه 
 

ــى االحاطـة  ان الجمعية العامة للويبو مدعوة ال -٤١
ــذا التقريـر علمـا والموافقـة  بالمعلومات الواردة في ه
على االجراءات المتخذة أو المقترح اتخاذها آما ورد 

ذآرها في هذا التقرير . 
 

[نهاية الوثيقة] 
 
 
 


