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المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

 

 

 

الجمعية العامة للويبو 

الدورة الرابعة والعشرون (الدورة العادية الرابعة عشرة) 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

التعاون مع منظمة التجارة العالمية 

وثيقة من اعداد األمانة 

ــدورة االسـتثنائية الرابعـة) فـي سـنة ١٩٩٤ ، عـن  عبرت الجمعية العامة للويبو ، في دورتها الخامسة عشرة (ال - ١
رغبتها في اقامة عالقة قائمة على الدعم المتبادل بين المكتب الدولي للويبو ومنظمة التجارة العالميــة . وعـالوة علـى ذلـك ، 

 : (WO/GA/XV/3 الفقرة ٧٤-٣ من الوثيقة) فقد انتهت الجمعية الى القرار الوارد نصه أدناه
 

وتقرر الجمعية العامة للويبو أن يضع المكتب الدولي نفسه تحـت تصـرف أي دولـة تطلـب صراحـة  - ٣"
المشورة عن مسائل تمشي قوانينها الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية الراهنة أو المقبلة مع المعاهدات التي تديرها 
الويبو ومع غيرها من المعايير واالتجاهات الدولية ، بما في ذلك اتفاق جوانب حقـوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة 

بالتجارة ، وأن يعد المكتب الدولي دارسات عن آثار االتفاق المذآور في المعاهدات التي تديرها الويبو" . 
 

ــدرت بسـت  وأدى القرار المذآور الى اعداد دراسة بشأن آثار اتفاق تريبس في المعاهدات التي تديرها الويبو ص - ٢
ــة للملكيـة الفكريـة ومنظمـة التجـارة العالميـة (المشـار اليـه فيمـا يلـي بعبـارة "اتفـاق  لغات وابرام اتفاق بين المنظمة العالمي
المنظمتين") الذي دخل حيز التنفيذ في األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ . ويتضمن اتفاق المنظمتين ثالثة أحكام رئيســية 
ــدول والمنظمـات الدوليـة  بشأن تسهيل اجراءات تبليغ القوانين واللوائح المتمشية واتفاق تريبس وتوثيقها واخطار شعارات ال
الحكومية وتعزيز التعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية في مجال المساعدة القانونية التقنية والتعــاون التقنـي لمصلحـة 

البلدان النامية فيما يتعلق باتفاق تريبس . 
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ــانوني  وعمال بالقرار المذآور أعاله واتفاق المنظمتين ، قدمت الويبو ما يلزم من مشورة ومساعدة في المجال الق - ٣
التقني الى البلدان النامية بشأن تنفيذ اتفاق تريبس . وقد أعد المكتب الدولي عرضا آامال لألنشطة التـي أنجزتـها الويبـو فـي 
ذلك الصدد واألنشطة المشترآة للمنظمتين ما بين األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ و٣١ مارس/آذار ١٩٩٩ ورفعها الى 
ــها األولـى التـي انعقـدت فـي جنيـف فـي  اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية في دورت
الفترة من ٣١ مايو/أيار الى ٤ يونيه/حزيران ١٩٩٩ (الوثيقة PCIPD/1/3) . وترد تلك الوثيقة في مرفق هــذه الوثيقـة مـع 

تعديالت طفيفة .(*) 
 

وبخصوص األنشطة المشترآة مع منظمة التجارة العالميــة ، فقـد عـزز المكتـب الدولـي للويبـو تعاونـه مـع تلـك  - ٤
المنظمة بمباشرة أعمال مشترآة آالندوات وايفاد الخــبراء الـى النـدوات والـدورات التدريبيـة التـي نظمتـها منظمـة التجـارة 
العالمية ودعوة خبراء تلك المنظمة الى ندوات الويبو ودوراتها . وال تزال آل منظمة منهما تشترك في اجتماعــات األخـرى 
ــذ المـادة ٦(ثالثـا) مـن اتفاقيـة بـاريس بشـأن  بصفة مراقب وتسهر على التنسيق بينهما في مجال تبليغ القوانين واللوائح وتنفي

اخطار الشعارات (أنظر الفقرات من ٤٥ الى ٦٠ من المرفق) . 
 

وعالوة على ذلك ، شرع المكتب الدولي في مبادرة مشترآة مع منظمة التجارة العالمية في يوليـه/تمـوز ١٩٩٨  - ٥
ــة األول مـن ينـاير/آـانون  بغرض مساعدة البلدان النامية األعضاء في تلك المنظمة على تنفيذ اتفاق تريبس مع استحقاق مهل
ــام  الثاني ٢٠٠٠ . وقد اتخذت المبادرة المشترآة شكل بالغ مشترك للمدير العام للويبو ، الدآتور آامل ادريس ، والمدير الع
لمنظمة التجارة العالمية ، السيد/ريناتو روجيرو . وقد تم ارسال البالغ المشترك الى الوزراء المسؤولين عن المنظمتين فــي 
ــى اليـوم  آل بلد من البلدان النامية المعنية . ونتيجة لالستجابة الى الطلبات الواردة من تلك البلدان والبالغ عددها ٣٤ طلبا حت

، فقد زاد التعاون بين المنظمتين بشكل ملموس (أنظر التفاصيل الواردة في الفقرات من ٦١ الى ٦٤ من المرفق) . 
 

ــى االحاطـة علمـا  ان الجمعية العامة للويبو مدعوة ال - ٦
باألنشطة التي أنجزتها الويبو حتى اآلن بالتعـاون مـع منظمـة 

التجارة العالمية والتعليق عليها . 
 

[يلي ذلك المرفق] 

                                                 
(*)   من المعتزم رفع صيغة مستكملة لهذه الوثيقة تنسحب حتى ٣٠ يونيه/حزيران ١٩٩٩ الى الجمعية في ٢٠ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 


