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المحتويات 
 
 

الفقـــرات 
 

 "١" – "١٤" ملخص
 

 ١   -١٠ المقدمة أوال ـ
 

المساعدة القانونية والتقنية المقدمة الى البلدان النامية لتنفيذ   ثانيا ـ
 ١٣-٣٦ اتفاق تريبس

 
 ١١-١٥ المشورة القانونية ألف -
 ١٦-٢١ التوعية وتنمية الموارد البشرية  باء  -
 ٢٢-٢٨ انشاء المؤسسات وتحديث نظام الملكية الفكرية جيم -
 ٢٩-٣٦ االنفاذ دال -

 
 ٣٧-٤٢ الدراسات والمنشورات حول آثار اتفاق تريبس ثالثا ـ

 
األنشطة المنفذة بناء على اتفاق التعاون بين الويبو  رابعا ـ

  ٤٣-٦٢   ومنظمة التجارة العالمية
 

 ٤٤-٥١ القوانين واللوائح التنظيمية ألف -
 ٥٢-٥٤ المادة ٦(ثالثا) من اتفاقية باريس باء -

األنشطة المشترآة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية  جيم -
 ٥٥-٥٨ ومنظمة التجارة العالمية

 ٥٩-٦٢ المبادرة المشترآة للويبو ومنظمة التجارة العالمية دال -
 

 ٦٣-٦٦ خامسا ـ  الخالصة
 

الجداول 
أعضاء الويبو واتحاد باريس واتحاد برن ومنظمة التجارة العالمية  أوال

المساعدة في التشريع  ثانيا 
أنشطة التوعية وتنمية الموارد البشرية (حسب األقاليم)  ثالثا

أنشطة التوعية وتنمية الموارد البشرية (أقاليميا)  رابعا
المساعدة في انشاء المؤسسات وتحديثها  خامسا

المساعدة المتعلقة باالنفاذ  سادسا
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ملخص 
 

ــة الفكريـة (الويبـو) المكتـب الدولـي ، فـي دورتيـها  آلفت الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكي "١"
المنعقدتين سنتي ١٩٩٤ و١٩٩٥ النظر في امكانية مساعدة الدول األعضاء في الويبو في أمــور 
تتعلق بمنظمة التجارة العالمية ، وال سيما اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجــارة 
ــد أدى قـرارا الدورتيـن أيضـا الـى ابـرام اتفـاق بيـن  (اتفاق تريبس) ، وتوفير تلك المساعدة . وق
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية (اتفاق المنظمتين) سنة ١٩٩٥ . ودخل 

ذلك االتفاق حيز التنفيذ في األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ . 
 

وقد أدى القراران المذآوران أعاله واللــذان اتخذتـهما الجمعيـة العامـة للويبـو فـي سـنتي ١٩٩٤  "٢"
و١٩٩٥ أيضا الى ابرام االتفاق بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجـارة  العالميـة 
(اتفاق المنظمتين) لسنة ١٩٩٥ . ودخل ذلك االتفاق حيز التنفيذ في األول من يناير/آانون الثاني 
١٩٩٦ . وينص االتفاق بالتحديد على أن تتعـاون الويبـو ومنظمـة التجـارة العالميـة علـى تقديـم 

المساعدة القانونية التقنية الى البلدان النامية فيما يتعلق باتفاق تريبس . 
 

ــة العامـة للويبـو واتفـاق المنظمتيـن ، نفـذ المكتـب الدولـي  وعمال بالتفويض المعهود الى الجمعي "٣"
مجموعة واسعة من األنشطة المرتبطة باتفاق تريبس منذ األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ . 
ــك األنشـطة فـي برامـج التعـاون ألغـراض التنميـة التـي تنفذهـا الويبـو وتـم  وتم ادراج معظم تل
ــي اسـتجابة الـى طلبـات وردت مـن البلـدان الناميـة األعضـاء فـي الويبـو .  تنظيمها بشكل رئيس
ـــاء  وشـملت تلـك األنشـطة اسـداء المشـورة التشـريعية والتوعيـة وتنميـة المـوارد البشـرية وانش
المؤسسات وتحديث نظام الملكية الفكرية واالنفاذ واعداد دراسات ومنشــورات ومباشـرة أنشـطة 
ــان فـي  بناء على اتفاق المنظمتين أدت بصفة خاصة الى المبادرة المشترآة التي اتخذتها المنظمت

يوليه/تموز ١٩٩٨ . 
 

ــاعدة فـي شـكل ١٥٤  وفي مجال المشورة التشريعية ، حظي ٨٤ بلدا ناميا ومنظمة اقليمية بالمس "٤"
مشروع قانون أعــد فـي مجـال الملكيـة الفكريـة (٢٠ سـنة ١٩٩٦ و٥٤ سـنة ١٩٩٧ و٤٢ سـنة 
١٩٩٨ و ٣٨ فـي النصـف األول مـن سـنة ١٩٩٩) . وأعـدت الويبـو أيضـا مشـروعات أحكــام 
ــات واقتراحـات بشـأن ١٤٨ مشـروع قـانون  لتعديل القوانين المعمول بها وتحديثها وأعدت تعليق
(٣٠ في سنة ١٩٩٦ و٤٠ في سنة ١٩٩٧ و٤٧ في سنة ١٩٩٨ و٣١ في النصف األول من سنة 
١٩٩٩) . وآانت قد تسلمت تلك المشروعات من ٩٤ بلدا ناميا وأمانة لمنظمات اقليمية تعمل في 

البلدان النامية . 
 

وظل برنامج الويبو الخاص بتنمية الموارد البشرية محــور برنـامج تعاونـها ألغـراض التنميـة .  "٥"
ــن اتفـاق تريبـس . وبصفـة خاصـة ، شـملت  ومع ذلك ، فقد أعيد توجيهه ليشمل أحكاما محددة م
أنشطته تنظيم ٩٦ اجتماعا اقليميا ، منها ثمانية اجتماعات آبرى في مختلف أقاليم العـالم و١٩٨ 
اجتماعا وطنيا ودون اقليمي ، منها دورات تدريبية ، و٨٦ دورة وندوة أقاليمية . وتم أيضا تنظيم 
ــدا ناميـا .  نحو ٢٠٠ بعثة دراسية لفائدة البلدان النامية وتوفير التدريب في موقع العمل في ٥٨ بل
ــك ، باشـرت المنظمـة اعـداد الدوريـات والدراسـات والمـواد المرجعيـة لتعزيـز  وعالوة على ذل



 WO/GA/24/5 Rev.
 Annex

 - 4 -
 
 

 

ــى وجـه الخصـوص . ويـدل انشـاء  الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية عامة واتفاق تريبس عل
ــها الويبـو علـى تنميـة المـوارد البشـرية مـن أجـل  أآاديمية الويبو العالمية على األهمية التي تعلق

توفير مساعدة أشمل للبلدان النامية في مجال الملكية الفكرية . 
 

ــة  وأحـد المجـاالت المهمـة األخـرى مسـاعدة البلـدان الناميـة علـى انشـاء مكـاتب الملكيـة الفكري "٦"
وتحديثها مدعومة بالبنيات األساسية والموارد المؤسسية المناسبة والموظفين المؤهليــن وتقنيـات 
االدارة الحديثة وامكانيات االستفادة من أنظمة الدعم الخاصة بتكنولوجيا المعلومــات . وفـي هـذا 
الصدد ، أوفدت الويبو بعثاتها االستشارية الى ١٠٢ من البلدان النامية وغطت تكاليف الزيارات 
التي قام بها نحــو ٣٠٠ موظـف مـن البلـدان الناميـة الـى مكـاتب فـي البلـدان الصناعيـة لدراسـة 
مختلف جوانب التحديث . وفيما يتعلق بالحوسبة ، تسلم نحو ٩٤ بلدا أجهزة الحاسوب من الويبو 
ووضع ٣٤ بلدا ناميا البرامج الحاسوبية الضرورية ألتمتة مكاتب الملكية الفكرية لديها بمساعدة 
ــراص المدمجـة الـى  خبراء الويبو . وقدمت المنظمة أيضا ما يزيد على ٢٥٠ محطة لتشغيل األق
مكاتب الملكية الفكرية وحق المؤلف الوطنية وسهرت على تطوير الخدمات االعالميـة المتعلقـة 
ــا . وعلقـت األولويـة علـى تعزيـز قـدرة النظـام الحـالي  بالملكية الصناعية لمصلحة ٧٩ بلدا نامي
وتوسيع نطاقه ومساعدة البلدان النامية في فحص طلبــات الـبراءات وال سـيما المـودع منـها فـي 

مجاالت التكنولوجيا العالية . 
 

وقد أدرجت الويبو في برامجها مسألة انفاذ حقوق الملكية الفكرية باعتبارها جزءا ال يتجـزأ مـن  "٧"
اتفاق تريبس ، منذ يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ . وتعزيزا للوعي بأهمية االنفاذ في مجــال الملكيـة 
الفكرية ، نظمت الويبو اجتماعا أقاليميا وستة اجتماعات اقليمية وأربعة اجتماعـات دون اقليميـة 
و٤٨ اجتماعا وطنيا رآزت آليا أو جزئيا على أحكــام االنفـاذ فـي اتفـاق تريبـس . وجـاءت تلـك 
ــي آثـير مـن  االجتماعات اضافة الى االجتماعات المذآورة في الفقرة "٥" أعاله والتي تناولت ف

الحاالت قضايا االنفاذ . 
 

ــنة ١٩٩٦ مـن أبرزهـا  وقد أصدرت الويبو عددا هائال من المنشورات بشأن اتفاق تريبس منذ س "٨"
آتيب يجمع في مجلد واحــد اتفـاق المنظمتيـن واتفـاق تريبـس واألحكـام المعنيـة مـن االتفاقيـات 
واالتفاقات التي تديرها الويبو أو منظمــة التجـارة العالميـة (مـن منشـورات الويبـو رقـم ٢٢٣) . 
وعالوة على ذلك ، فقد نشرت دراسة عن "آثار اتفاق تريبس في المعاهدات التي تديرها الويبو" 
في يونيه/حزيران ١٩٩٦ . وصدرت أربع دراسات اضافية أعدتها مؤسســات أخـرى أو خـبراء 
استشاريون بناء على طلب الويبو في سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٦ . ورآـزت تلـك الدراسـات األربـع 

بالتحديد على اآلثار المالية وغيرها من العواقب المترتبة على اتفاق تريبس . 
 

وفي اطار االتفاق المبرم بين الويبو ومنظمة التجـارة العالميـة ، انصبـت أغلبيـة األنشـطة علـى  "٩"
ترجمة القوانيــن واللوائـح واخطـار الشـعارات واألنشـطة المشـترآة بيـن المنظمتيـن ، بمـا فيـها 

المبادرة المشترآة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية . 
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وقد استفاد ١٥٠ بلدا من المساعدة التي قدمتــها الويبـو بشـأن ترجمـة القوانيـن واللوائـح مـا بيـن  "١٠"
ـــانت لغــات الترجمــة االســبانية  ينـاير/آـانون الثـاني ١٩٩٦ و٣٠ يونيـه/حزيـران ١٩٩٩. وآ

واأللمانية واالنكليزية والبرتغالية والعربية والفرنسية ، حسب المطلوب . 
 

ــب الدولـي علـى اخطـار الشـعارات واحالـة  وعمال بالمادة ٣ من اتفاق المنظمتين ، أشرف المكت "١١"
ــا لالجـراءات المطبقـة  االعتراضات بناء على اتفاق تريبس منذ يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ ، وفق

بناء على المادة ٦(ثالثا) من اتفاقية باريس . 
 

وقد أنجزت المنظمتان عددا آبيرا من أنشطة التعاون وفقا للمــادة ٤ مـن اتفـاق المنظمتيـن الـذي  "١٢"
يقتضي تعزيز التعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية لدى تقديم المساعدة القانونية التقنيــة . 
وشملت تلك األنشطة حضور آل منظمة اجتماعات المنظمة األخرى بصفة مراقـب واالشـتراك 
في ندواتها وايفاد خبرائها حسب المطلوب . وبصفة خاصة ، اشــترآت الويبـو ومنظمـة التجـارة 

العالمية في تنظيم ندوات سنوية منذ سنة ١٩٩٦ . 
 

وتعزيزا للتعاون ، شرعت الويبو ومنظمة التجارة العالمية في مبادرة مشــترآة فـي يوليـه/تمـوز  "١٣"
١٩٩٨ لمساعدة البلدان النامية األعضــاء فـي منظمـة التجـارة العالميـة علـى الوفـاء بالتزاماتـها 
بحلول األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . واتخــذت المبـادرة المشـترآة شـكل بـالغ مشـترك 
للمدير العام للويبو ، الدآتور آامل ادريس ، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية الســيد/رينـاتو 
روجيرو . وأرسل البالغ الى الوزراء المسؤولين عن القضايا التي تتناولها المنظمتان في آل بلد 
من البلدان النامية المعنية . وقد وردت خطابات تفيد تسلم البالغ وطلبات المساعدة  من ٣٤ بلــدا 

أو اقليما ما بين يوليه/تموز ١٩٩٨ و٣٠ يونيه/حزيران ١٩٩٩ . 
 

ــن برامـج الويبـو وأنشـطتها فـي مجـال المسـاعدة القانونيـة  واستفادت آل البلدان النامية تقريبا م "١٤"
التقنية . وباالجمال ، استفاد ١٢٩ بلدا ناميا وأقل نموا واقليم واحد من أنشـطة الويبـو فـي مجـال 
ــي مجـال اتفـاق تريبـس أو بـهدف تسـهيل تنفيـذ ذلـك االتفـاق .  التعاون ألغراض التنمية سواء ف
ونتيجة لذلك ، فقد استطاع عدد من البلدان دعم بنياتها األساسية القانونية واالدارية أو شــرع فـي 
تحديثها وزاد الترآــيز علـى حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة وانفاذهـا . ومـن الواضـح أن أهميـة 
ــي  الملكية الفكرية عامة واآلثار القانونية المترتبة على اتفاق تريبس خاصة أصبحت تحظى بوع

أوسع وأآبر في آل أرجاء العالم . 
 
 

المقدمة  أوال ـ
 

تعرض هذه الوثيقة تقريرًا مفصًال حول المساعدة القانونية التقنية التي قدمتها الويبو الــى البلـدان  - ١
ــاء علـى اتفـاق المنظمتيـن ،  النامية والبلدان األقل نموًا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تريبس واألنشطة المنجزة بن

وذلك من األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ الى ٣٠ يونيه/حزيران ١٩٩٩ . 
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ــاضي بانشـاء منظمـة التجـارة العالميـة،  وأبرم اتفاق تريبس باعتباره جزءًا من اتفاق مراآش الق - ٢
ــديد، الصلـة  ودخل حيز التنفيذ في األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٥. وقد بّين اتفاق تريبس، بوضوح ش
بين نظام الملكية الفكريــة والتجـارة العالميـة. وهـذا االتفـاق ملـزم لكـل أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة، 
وغالبيتهم دول أعضاء في الويبو أيضا ، باعتباره جزءًا ال يتجزأ من النظام التجاري متعدد األطراف الذي 
وضع برعاية منظمة التجارة العالمية. وقد أصبــح تحديـث أنظمـة الملكيـة الفكريـة وتقويـة بنياتـها التحتيـة 
القانونية واالدارية وآليات انفاذها من األولويات بالنسبة الى سياسات عدد آبير من البلــدان الناميـة، وذلـك 
ــو واتحـاد  بسبب قرب تنفيذ التزاماتها وفقًا التفاق تريبس. ويحتوي الجدول األول على قائمة بأعضاء الويب

باريس واتحاد برن ومنظمة التجارة العالمية. 
 

ويأتي تفويض الويبو بتقديم المساعدة القانونية التقنية المرتبطـة بتنفيـذ اتفـاق تريبـس بنـاء علـى  - ٣
قرارات الجمعية العامة للويبو في دورتي ١٩٩٤ و١٩٩٥، ويظهر هذا التفويض في اتفاق المنظمتين لسنة 
ــن ينـاير/آـانون الثـاني ١٩٩٦. وورد الحقـًا فـي وثيقـة برنـامج  ١٩٩٥، وقد دخل حيز التنفيذ في األول م
ــد  الويبو وميزانيتها لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ آما أقرتها الجمعية العامة في آذار/مارس ١٩٩٨، تحدي

نطاق مساعدة الويبو في تنفيذ اتفاق تريبس. 
 

وقررت الدورة الخامسة عشرة ( الدورة االستثنائية الرابعة) للجمعية العامة المنعقــدة فـي جنيـف  - ٤
من ٢٦ سبتمبر/أيلول الى ٤ أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٤ وبعد أن تم اعتماد اتفاق تريبس في أبريل/نيسان 
من العام نفسه، أن على المكتب الدولـي أن يضـع نفسـه تحـت تصـرف أيـة دولـة عضـو تطلـب المشـورة 
صراحة بشأن المسائل المتعلقة بمــدى تمشـي تشـريعاتها القائمـة، أو تلـك التـي تخطـط لـها، حـول الملكيـة 
الفكرية  ليس مع المعاهدات التي تديرها الويبو فحسب وانما أيضًا مدى تمشيها مع معايير واتجاهات دولية 
أخرى، ومن بينها اتفاق جوانب حقــوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة بالتجـارة. آمـا قـررت أن علـى المكتـب 
الدولي أن يعد الدراسات حول آثار هذا االتفاق في المعاهدات التي تديرها الويبو. هذا ويجب أن يالحظ أن 
أية مشورة أو أية دراسات في هذا المجال ال تشكل، وفقًا لما جرت عليه العادة فــي الويبـو، تفسـيرًا رسـميًا 

ألي اتفاق دولي (الوثيقة WO/GA/XV/3 ، الفقرتان ٧٤ و٧٥ ). 
 

ــها السادسـة عشـرة (الـدورة العاديـة الثانيـة عشـرة)  ودعت الجمعية العامة للويبو في أثناء دورت - ٥
المنعقدة في جنيف من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى الثالث من أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٥ المكتـب الدولـي الـى 
تقديم المساعدة القانونية والتقنية المرتبطة باتفاق تريبس الى البلدان النامية ، واعــداد دراسـات عـن اآلثـار 
المالية واآلثار األخرى المترتبة على تنفيــذ اتفـاق تريبـس بالنسـبة الـى البلـدان الناميـة . ووافقـت الجمعيـة 
العامة أيضًا على أن يوسع المكتب الدولي نطاق أنشطة التعاون االنمائي التي يباشرها حاليا لتشمل أحكـام 

اتفاق تريبس ( الوثيقة WO/GA/XVI/7، الفقرة ٢٤). 
 

ــادة  ويحدد اتفاق المنظمتين ثالثة مجاالت للتعاون بينهما وهي ايداع القوانين واللوائح، وتنفيذ الم - ٦
٦(ثالثا) من اتفاقية باريس ألغراض اتفاق تريبس، وتقديـم المسـاعدة القانونيـة التقنيـة ذات الصلـة باتفـاق 

تريبس الى البلدان النامية األعضاء في الويبو أو في منظمة التجارة العالمية، أو في آليهما. 
 

ــنتين سـتنتهي فـي  وورد في برنامج الويبو وميزانيتها لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ أن فترة الس - ٧
ــن ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٠ ، عندمـا يسـتحق علـى أغلبيـة أعضـاء  التاريخ الحاسم المتمثل في األول م
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منظمة التجارة العالمية تعديل بنياتها الوطنية التشريعية واالدارية حسب اتفاق تريبس . وقد أصبح االمتثال 
ــارة  لاللتزامات المترتبة على اتفاق تريبس ، بالتالي ، أمرا ملحا بالنسبة الى العديد من أعضاء منظمة التج
العالمية والويبو أيضا . ويقتضي ذلك من المكتـب الدولـي تقديـم المسـاعدة الالزمـة الـى البلـدان المعنيـة . 
وورد في البرنامج والميزانية ترآيز على ضرورة تفادي اعتبار تنفيــذ اتفـاق تريبـس غايـة فـي حـد ذاتـها 
ــاق لضمـان قيـام نظـام  وتمكين االدارات الوطنية من االستفادة الى أقصى حد من الفرص التي يتيحها االتف

حديث للملكية الفكرية يسهم بفعالية أآبر في التنمية واالزدهار على الصعيد الوطني . 
 

ــة،  وعمًال بقرارات الجمعية العامة للويبو آنفة الذآر وباالتفاق بين الويبو ومنظمة التجارة العالمي - ٨
ــي مسـاعدته للبلـدان  أعاد المكتب الدولي توجيه برامجه الخاصة بالتعاون ألغراض التنمية. فبينما استمر ف
النامية عبر أنشطة التعــاون االنمـائي التقليديـة، راح يوجـه اهتمامـًا أشـد لتقديـم المسـاعدة المتعلقـة باتفـاق 
ــة تحديـث بنياتـها األساسـية التشـريعية واالداريـة لتمتثـل  تريبس . ورآز على دعم البلدان النامية في عملي
مباشرة التفاق تريبس وغير ذلك من االلتزامـات الدوليـة وتمكيـن تلـك البلـدان مـن تحسـين نظـام الملكيـة 
الفكرية بما يخدم هدفا أسمى هو تكوين األمم . وقد اتسع نطاق برنامج التعاون ألغراض التنمية واألنشطة 
المباشرة فيما يتعلق باتفاق تريبس وزاد ترآيزا علــى االحتياجـات مـع تطبيـق نظـام خطـط العمـل وطنيـة 

الترآيز على نطاق واسع بقصد االلتفات الى البلدان النامية بمساعدتها حسب احتياجاتها . 
 

وفضال عن تغيير اتجاه برنامجه بشــأن التعـاون ألغـراض التنميـة ، فقـد عـزز المكتـب الدولـي  - ٩
تعاونه مع منظمة التجارة العالمية بشأن عدة أنشطة . فمنذ ســنة ١٩٩٦ ، نظمـت الويبـو ومنظمـة التجـارة 
العالمية ندوة واحدة مشترآة على األقل في آل ســنة . وتعـاونت المنظمتـان فـي وضـع مجموعـة القوانيـن 
واللوائح وتبليغ اخطارات الشعارات وفقا للمادة ٦(ثالثا) من اتفاقية باريس وشرعتا في مبادرة مشترآة في 
ــاعدة البلـدان الناميـة علـى االلـتزام بمهلـة األول مـن ينـاير/آـانون الثـاني  يوليه/تموز ١٩٩٨ من أجل مس
٢٠٠٠ . وسهرت الويبو أيضا على نشر عدد آبير من الوثائق والدراسـات المعممـة علـى نطـاق واسـع ، 
آالكتيب الذي يتضمن اتفاق تريبس وآــل األحكـام المعنيـة مـن االتفاقيـات واالتفاقـات المذآـورة فيـه (مـن 
ــي المعـاهدات التـي تديرهـا  منشورات الويبو رقم ٢٢٣) والدراسة التي تحمل عنوان "آثار اتفاق تريبس ف

الويبو" . 
 

وعليه ، تتضمن الفقرات التالية في هذه الوثيقة وجداولها عرضا مفصال ( بالرغم مـن أنـه غـير  -١٠
ــى البلـدان الناميـة والبلـدان األقـل نمـوًا والسـيما فـي  شامل) للمساعدة القانونية التقنية التي تقدمها الويبو ال
ــة المـوارد البشـرية وانشـاء المؤسسـات وتحديـث نظـام الملكيـة  مجاالت المشورة القانونية والتوعية وتنمي
الفكرية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية. آما تستعرض األنشطة المنفذة بالتعاون مع منظمــة التجـارة العالميـة 

واألنشطة المنفذة وفقًا التفاق المنظمتين . 
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المساعدة القانونية والتقنية المقدمة الى البلدان النامية لتنفيذ اتفاق تريبس  ثانيا ـ
 

المشورة القانونية  ألف -
 

على أعضاء منظمة التجارة العالمية من الدول النامية (عدا البلدان األقل نموًا)، وآما ذآر سابقًا،  -١١
أن تتمشى مع التزامات اتفاق تريبس ابتداء من األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠. وقد أثار ذلك استجابة 
فورية من الويبو ظهرت في برنامجها الخاص بالتعاون ألغراض التنمية ومن أجل دعم الجهود التي تبذلها 

الحكومات المعنية لتبني االجراءات القانونية واالدارية المطلوبة للوفاء بالتزامات اتفاق تريبس. 
 

ــاعدة  وقدم المكتب الدولي للويبو، ما بين يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ ويونيه/حزيران ١٩٩٩، مس -١٢
أخذت شكل المشورة القانونية الى عدد آبير من البلدان النامية آما هو مبين تفصيًال في الجدول الثاني. 

 
وقدم المكتب الدولي تلك المساعدة بناء على طلب البلدان المعنية وفقًا للصيغ التالية:  -١٣

ــل ٨٤ بلـدًا ناميـًا ومنظمـة اقليميـة حـول مواضيـع تتعلـق  • اعداد ١٥٤ مشروع قانون من أج  
بالملكية الفكرية (٢٠ في سنة ١٩٩٦، و٥٤ في ١٩٩٧، و٤٢ في ١٩٩٨، و٣٨ في النصف 
ــاذج  األول مـن ١٩٩٩) وهـي تشـمل، آمـا هـو مطلـوب، حمايـة الـبراءات، والرسـوم والنم
الصناعيـة، والعالمـات التجاريـة لألغذيـة والخدمـات (بمـا فـي ذلـك العالمـات الجماعيـــة)، 
والبيانات الجغرافية، وتصاميم أو طوبوغرافيات الدوائر المتكاملة، وشهادات نماذج المنفعــة 
ـــن أعمــال المنافســة غــير  (عنـد طلبـها)، وحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة، والحمايـة م

المشروعة. 
• اعداد الدراسات حول التوافق بين القوانين القائمة المتعلقة بالملكية الفكرية والتزامات اتفـاق   

تريبس. 
• اعداد مشاريع األحكام من أجل تعديل القوانين القائمة في مجال الملكية الفكرية وتحديثها.   

• اعداد التعليقات واالقتراحات حول ١٤٨ مشروع قانون (٣٠ في ١٩٩٦، و٤٠ في ١٩٩٧،   
و٤٧ في ١٩٩٨، و٣١ في النصف األول من ١٩٩٩) أعدت وأرسلت الـى الويبـو مـن قبـل 

٩٤ حكومة بلدان نامية وامانة لمنظمات اقليمية في بلدان نامية. 
 

وقدمـت الويبـو، فـي عـدد مـن الحـاالت، مسـاعدة اضافيـة أخـذت شـكل المزيـد مـن التعليـــق أو  -١٤
التوضيح بعد تسلمها ردات فعل الحكومــات المعنيـة بشـأن مشـاريع القوانيـن والدراسـات والتعليقـات ذات 
العالقة. وقدمت هذه المساعدة في حوالي ١١٨ حالــة (٢٧ حالـة فـي ١٩٩٦، و٢٣ فـي ١٩٩٧، و٣٧ فـي 

١٩٩٨، و٣١ في النصف األول من ١٩٩٩) الى ما يقارب ١٠٢ من البلدان والمنظمات اقليمية: 
• من خالل مناقشات مع الموظفين الحكوميين ضمن مهمات قام بها موظفو الويبو أو خبراؤها   

في البلدان المعنية؛ 
ــام بـها  • من خالل مناقشات مع موظفين من الويبو تمت في أثناء زيارات دراسية الى جنيف ق  

موظفون حكوميون بتمويل من أمانة الويبو؛ 
• على شكل مشورة قانونية أسديت في أثناء مناقشات تمت في جنيــف مـع موظفيـن حكومييـن   

بمناسبة اشتراآهم في أنشطة الويبو، وخصوصًا في اجتماعات لجان الويبو ومؤتمراتها. 
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ونظمت الويبو، عالوة على ذلك، ندوات صممت خصيصًا لمشرعي القوانين من بلدان الكاريبي  -١٥
ــيا والمحيـط الـهادئ بـهدف تعريفـهم بطبيعـة حمايـة الملكيـة الصناعيـة وخصائصـها  ومن بعض بلدان آس

األساسية والتشريعات المتعلقة بها. 
 
 

التوعية وتنمية الموارد البشرية   باء ـ
 

ــامج الويبـو  يعتبر العنصر البشري حاسمًا في انشاء نظام الملكية الفكرية واستغالله. فقد آان برن -١٦
لتنمية الموارد البشرية، على الدوام، جزءًا مرآزيًا من برنامجها الخاص بالتعاون ألغراض التنميــة، لكنـه 
أصبح أآثر أهمية بالنسبة الى البلدان النامية في اعقاب اتفاق تريبس. فتنفيذ اتفاق تريبس يتطلب من جانب 
ــهمًا خاصـًا ألحكامـه وآثارهـا، ووعيـًا لـدوره آعـامل  آل من الحكومات والمجتمع المدني على حد سواء ف
مقرر في التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا. آما يحتاج تنفيـذ االتفـاق وتشـغيله الـى مخـزون مـن الطاقـات 
ــب لتشـمل عـددًا أآـبر مـن الفئـات ذات  البشرية. ويجب، اضافة الى ذلك، أن توسع برامج التوعية والتدري
العالقـة. ولـهذا عمـدت الويبـو الـى اعـادة توجيـه برنامجـها الخـاص بتنميـة المـوارد البشـــرية والتدريــب 
ــات اتفـاق تريبـس وذلـك  (المحتوى والمرافق واسلوب التنفيذ)، فقامت بتوسيعه على نحو يتوافق مع متطلب
من أجل مراعاة االحتياجات المحددة لمجموعات عريضة من المنتفعين. ويعرض الجدول الثالث تفـاصيل 
ــم بينمـا يـورد الجـدول الرابـع األنشـطة المقـررة علـى  عن األنشطة المنفذة في بلدان مختلفة حسب آل اقلي

المستوى األقاليمي. 
 

ان جزءًا رئيسيًا من مساعدة الويبو للبلدان النامية من أجل تنفيذ اتفاق تريبس يتعلق برفــع وعـي  -١٧
الجمهور بأهمية هذا االتفاق وآثاره ودوره األساسي في التجارة الدولية آما يتعلق بتنمية المــوارد البشـرية 
ــانون الثـاني ١٩٩٦، بمجموعـة واسـعة مـن  وبتدريب الموظفين من أجل تنفيذه. وتقوم الويبو، منذ يناير/آ
األنشطة لتلبية الحاجات العاجلة للبلدان النامية في الميادين المعنية. وتشمل هذه األنشطة بشــكل خـاص مـا 

يلي: 
• تنظيم اجتماعات، على الصعيد االقليمــي، لواضعـي السياسـات ولكبـار الموظفيـن مـن أجـل   
مناقشة آثار اتفاق تريبس بالنسبة الى البلدان النامية واستكشاف االجراءات المناسبة لتنفيـذه. 
فقد عقد، على سبيل المثال، نحو ٩٦ اجتماعًا اقليميـًا بمـا فـي ذلـك ٨ اجتماعـات آبـيرة فـي 
مناطق مختلفة من العــالم وذلـك بـهدف تعريـف واضعـي السياسـات والموظفيـن الحكومييـن 
بمتطلبات اتفاق تريبس وبكيفية تنفيذه. وقد أفاد من هذه االجتماعات زهاء ٦٠٠ ٨ مشارك. 
• تنظيـم لقـاءات دون اقليميـة ولقـاءات وطنيـة (تشـمل الـدورات التدريبيـة) لمختلـــف الفئــات   
المستهدفة وآان مــن بينـها واضعـو سياسـات ومشـرِّعون ورجـال قضـاء وموظفـو جمـارك 
وشرطة ومدَّعون عامون وأصحاب الحقوق وممثلون عن القطاع الخاص الخ. ونظم، خالل 
ــو ٣٠٠ ١٧ موظـف حكومـي وممثـل  الفترة المستعرضة، ١٩٨ لقاًء من هذا النوع لفائدة نح

عن القطاع الخاص وفئات أخرى معنية. 
ــد نظمـت نحـو  • ادارة دورات تدريبية أقاليمية تقديمية، ومتخصصة، تتوجه للبلدان النامية. وق  
٨٦ دورة وندوة أقاليمية لهذا الغــرض أفضـت منـذ عـام ١٩٩٦ الـى تدريـب زهـاء ٠٨٤ ١ 

شخصًا. 
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• ترتيب بعثات دراسية لموظفين حكوميين من البلدان النامية الى الويبو أو الــى بلـدان متقدمـة   
أو بلدان نامية منتقاة، من أجل التعلــم وتبـادل الخـبرات مـع بلـدان أخـرى حـول تنفيـذ اتفـاق 
تريبس. وقد رتبت، خالل الفترة المستعرضة، نحو ٢٠٠ بعثة من مثل هذه البعثات الدراسية 

لفائدة بلدان نامية. 
• تنظيم تدريب في موقع العمل لموظفين من البلدان النامية في أثناء مهمات استشارية برعايــة   
الويبو حول مواضيع مختلفة متعلقة باتفاق تريبس. وقد تم، خالل الفـترة المسـتعرضة، مثـل 

هذا التدريب في ٥٨ بلدًا ناميًا. 
• االفادة من المؤسسات الوطنية واالقليمية في البلدان النامية ألغراض التوعية والتدريب. فقد   
وضعت، خالل الفترة المستعرضة، ترتيبات قائمة على الشراآة فــي آثـير مـن البلـدان، مـن 
أجل تنظيم ندوات تدريبية مختلفة فــي مؤسسـات أو مراآـز تدريـب اقليميـة ووطنيـة خاصـة 

بالملكية الفكرية، آما في الجامعات ومراآز األبحاث. 
• اعداد الدوريات والدراسات والمواد المرجعية واالعالنات العامة لرفع الوعــي حـول حمايـة   
ــاق تريبـس خصوصـًا. وثمـة مثـال يـرد هنـا هـو نشـر المجلـة  الملكية الفكرية، عمومًا، واتف
الفصلية  "الملكية الفكرية في آسيا والمحيط الهادئ" والتي يتم توزيعها على نطاق واسع في 

المنطقة وقد ثمنت من قبل قرائها تثمينًا عاليًا. 
• تعزيز التعليم والبحث في مجال الملكية الفكرية في الجامعات وفي مؤسسات المرحلة الثالثــة   

وفي مراآز التدريب ومختلف جمعيات المنتفعين  بنظام الملكية الفكرية. 
 

ودعي خبراء من منظمة التجارة العالمية، ومنظمات دولية أخرى، ومكاتب الملكية الفكريـة فـي  -١٨
البلدان المصنَّعة.الى المشارآة، على نفقة الويبو، في عدد آبير من االجتماعات أو الدورات التدريبية التي 

نظمتها الويبو. 
 

ان أنشطة الويبو الخاصة بالتعاون ألغراض التنمية نظمت بالتعاون الوثيق وبالتشــاور مـع عـدد  -١٩
من المكاتب االقليمية ودون االقليمية (مثل المنظمة االقليمية األفريقية للملكية الصناعية والمنظمة األفريقية 
للملكية الفكرية)، ومجموعات اقتصادية أو سياسية (مثل مجموعة البلدان األندية ورابطة أمم جنوب شرقي 
آسيا، والسوق المشترآة لبلدان أمريكا الجنوبية، ورابطــة أفريقيـا الجنوبيـة للتنميـة، وجمعيـة جنـوب آسـيا 
للتعاون االقليمي، ومنظمة الوحدة األفريقية وغيرهــا) وقـد شـملت ميـادين ذات اهتمـام مشـترك فـي اطـار 

مشاطرة الخبرات والموارد. 
 

ــن نـواة مـن الخـبراء  وتمخضت نتيجة ملموسة عن البرنامج واألنشطة المذآورة أعاله هي تكوي -٢٠
االختصاصيين في مجال تنميــة المـوارد علـى المسـتوى الوطنـي واالقليمـي يحـاضرون فـي االجتماعـات 
االقليمية ودون االقليمية والوطنية ويقومون بدور الخبراء خالل المهمات االستشارية. وقـد دعـت الويبـو، 

لمثل هذه األغراض، نحو ١٥٠ شخصًا من هؤالء. 
 

ان انشاء الويبو ألآاديمية الويبو العالمية ليظهر مــدى أهميـة تنميـة المـوارد البشـرية باعتبارهـا  -٢١
عنصرًا مكونًا في انشاء المؤسسات من أجل تمكين البلدان النامية من االيفاء بالتزاماتها آاملة وفقًا التفـاق 
تريبس. وقد أدرج اتفاق تريبس آموضوع للمعالجة في آل أنشطة تدريب أآاديميــة الويبـو العالميـة محققـًا 
ــبر وتوجـهًا أوسـع مـدى فيمـا يتعلـق بـالمنتفعين وتشـمل هـذه األنشـطة صـانعي القـرارات  بذلك امتدادًا أآ
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والمستشارين في السياسات والمسؤولين عـن التنميـة والمشـرفين علـى المشـاريع والمسـؤولين عـن انفـاذ 
القوانين وآخرين. ومن هنا، وضمن هذا السياق، ال تقوم أآاديمية الويبو العالمية بتوفير التدريــب المناسـب 
فحسب وانما أيضًا تؤدي خدمات تدريب أآثر تقدمًا لمجموعة أوسع من المستفدين ومكيفة لحالة آل طرف 

من األطراف المعنية بما في ذلك الحصول على هذه الخدمات عن بعد. 
 
 

انشاء المؤسسات وتحديث نظام الملكية الفكرية  جيم ـ
 

يعتبر نظام حديث للملكية الفكرية وينفذ بصورة جيدة، عنصرًا أساسيًا بالنسبة الى البلدان الناميــة  -٢٢
ليس من أجل تنفيذ اتفاق تريبس تنفيذًا فعليًا فحسب وانما أيضًا من أجل مشارآة ناجحة فـي نظـام التجـارة 
ــوَّن الكفـاءات  الوطنيـة وتدعـم  العالمي وفي اقتصاد راح يتسم أآثر فأآثر بالعولمة. فمن الضروري أن تك
ــة حقـوق الملكيـة الفكريـة وادارتـها واالنتفـاع بـها. أمـا البنيـة التحتيـة االداريـة والمؤسسـية  من أجل حماي
ــة الروابـط الوظيفيـة فيمـا بيـن ادارات الملكيـة الفكريـة والمؤسسـات الوطنيـة  المطلوبة، فتشتمل على اقام
األخرى في ميادين عدة مثل البحث والتطوير، والصناعة، والتجارة، والمالية، والتعليم، والبيئة ، واالنفاذ. 
وان الويبو، وهي تقدم المساعدة القانونية التقنية للبلدان النامية، تعلق أهمية قصوى على انشاء المؤسســات 
وتحديث ادارة الملكية الفكرية. ويعرض الجدول الخامس تفاصيل عن مثل هــذه األنشـطة المنفـذة فـي عـدة 

بلدان حسب آل اقليم . 
 

تقوم الويبو، منذ يناير/آــانون الثـاني ١٩٩٦ بمسـاعدة البلـدان الناميـة فـي انشـاء أو فـي تطويـر  -٢٣
مكاتب الملكية الفكرية فيها من خالل تـأمين بنيـة تحتيـة مؤسسـية، ومـوارد مناسـبة، وموظفيـن مؤهليـن، 
وتقنيات ادارية حديثة، والنفاذ الى أنظمة الدعم لتكنولوجيا المعلومات. وقد غطت مساعدة الويبـو فـي هـذا 

المجال، من بين جوانب أخرى، الجوانب التالية: 
ــي البلـدان الناميـة مـن  • ارسال البعثات االستشارية، عند الطلب، الى مكاتب الملكية الفكرية ف  
أجل اسداء المشورة حول تحديث األنظمة االدارية وتنظيم االجراءات االدارية. وقد أرسلت، 

خالل الفترة المستعرضة، بعثات استشارية من هذا النوع الى ١٠٢ من البلدان النامية ؛ 
ــة  • ورعاية زيارات موظفين من البلدان النامية الى مكاتب في البلدان المصنعة من أجل دراس  

مختلف جوانب التحديث. وأفاد نحو ٣٠٠ موظف من مثل هذه الزيارات؛ 
• ووضع خطط األتمتة لمكاتب الملكية الفكرية من أجل معالجــة ادارة حقـوق الملكيـة الفكريـة   
واآتسابها والمحافظة عليها، آما توفير األجهزة االلكترونية وبرامج الحاسوب الالزمة لدعم 
تنفيذ مثل هذه الخطط. وقد تسلم ٩٤ بلدًا من هذه البلدان تجهيزات حاسوبية من الويبو، خالل 
الفترة المستعرضة، بينما طّور ٣٤ بلدًا ناميًا بمســاعدة خـبراء مـن الويبـو برامـج الحاسـوب 

الضرورية لتأمين أتمتة مكاتبها الخاصة بالملكية الفكرية؛ 
• وقدمت الويبو، لمباشرة عملية التحديث وتعزيزهــا، الـى المكـاتب الوطنيـة المعنيـة بالملكيـة   
ــة تعمـل بـاألقراص المدمجـة  الصناعية وحق المؤلف في البلدان النامية أآثر من ٢٥٠ محط
للقراءة (CD-ROM). وقد استخدمت محطات العمــل ألغـراض بحـث الـبراءات والعالمـات 
التجارية وفحصها، وتخزين قواعد البيانـات، ونشـر األسـماء والشـهادات الخاصـة بالملكيـة 

الفكرية، آما استخدمت لتوفير الخدمات االعالمية بشأن الملكية الصناعية؛ 
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• وقامت بتطوير الخدمات االعالميــة بشـأن الملكيـة الصناعيـة فـي المكـاتب الوطنيـة للملكيـة   
الصناعية من أجل االستجابة لحاجات المنتفعين في البلدان النامية استجابة أفضل. وقد أفـاد، 

خالل الفترة المستعرضة، ٧٩ بلدًا ناميًا من هذا النشاط؛ 
ــرة لبرنـامج التعـاون الدولـي الحـالي بشـأن بحـث  • وباشرت تقوية التغطية واالمكانات المتوف  
االختراعات وفحصها (ICSEI) من أجل مساعدة البلدان النامية في فحص طلبــات الـبراءات 

السيما في مجاالت التكنولوجيا العالية. 
 

ـــالتعليم والبحــث  وعمـدت الويبـو، مـن أجـل انشـاء المؤسسـات االقليميـة والوطنيـة المختصـة ب -٢٤
والتدريب في مجاالت الملكية الفكرية الى ما يلي: 

• شجعت بناء مثل هذه المؤسسات أو المراآز وشارآت في ذلك في عدد من البلدان، مثًال فـي   
الصين والهند وماليزيا. آما عززت تعاونها مع المؤسسات القائمــة مـن مثـل المعـهد الدولـي 
للتدريب في مجال الملكية الفكرية (IIPTI) في داودوك في جمهورية آوريا، ومعهد مؤسسة 

سري النكا في آولومبو في سري النكا؛ 
• وعززت تعليم موضوعــات الملكيـة الفكريـة فـي عـدة جامعـات ومؤسسـات تعليميـة أخـرى   

وشجعت انشاء المواقع على االنترنت وساعدت في تدريب المعلمين وتأسيس المكتبات.  
 

وعمدت الويبو، من أجل تكوين الكفاءات الوطنية وتعزيزها بهدف تشــجيع االخـتراع واالبتكـار  -٢٥
ــدد مـن البلـدان الناميـة والـى  واستغالل اختراعات السكان األصليين، الى اقامة جمعيات للمخترعين في ع
ــج مختلفـة للمكافـأة. وقـامت بأنشـطة تتعلـق بترتيبـات الـترخيص ونقـل  تشجيع المخترعين من خالل برام
ــويقها واسـتغاللها، وتعـاونت فـي ذلـك تعاونـًا وثيقـًا مـع مكـاتب  التكنولوجيا، وبتثمين الملكية الفكرية وتس

الملكية الفكرية والجامعات وغرف التجارة والصناعة والمؤسسات المالية ومؤسسات البحث والتطوير. 
 

ــا يتعلـق  أما في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فقد أسديت المشورة وقدمت المساعدة فيم -٢٦
بانشاء منظمات االدارات الجماعية أو تقويتها لنحو ٥٠ بلدًا. 

 
ــو (WIPONET)والتـي ينتظـر أن تصبـح جـاهزة للعمـل فـي بدايـة مرحلـة السـنتين  ان شبكة الويب -٢٧
ــهارات الوطنيـة والسـيما المـهارات المتوفـرة فـي البلـدان  المقبلتين، ستساهم بصورة بارزة في تطوير الم
ــاتب الملكيـة الفكريـة، آمـا يمكـن أن تسـاعد هـذه  النامية بالنسبة الى االنتفاع بتكنولوجيا المعلومات في مك

البلدان في انشاء البنية التحتية الضرورية وتوفر التدريب في مجال االنتفاع باألنظمة. 
 

واستخدمت الويبو المشاريع  االقليمية ودون االقليمية والوطنية استخدامًا واسعًا في أثناء تنفيذهــا  -٢٨
ــها. ونفـذت الويبـو، منـذ عـام ١٩٩٨، ٨٠ خطـة عمـل وطنيـة  لألنشطة المتعلقة بانشاء المؤسسات وتحديث
الترآيز لفائدة ٥٩ بلدًا ناميًا. وهدفت هذه الخطط الى مساعدة االدارات الوطنية للملكية الفكرية على تحقيق 
أهداف التنمية الوطنية، آما المساعدة على تلبية المتطلبات اآلنية المرتبطة باتفاق تريبس. وتشمل األنشطة 
المنفذة وفقًا لخطــط العمـل وطنيـة الترآـيز التدريـب، ومـهمات الخـبراء، والبعثـات الدراسـية، والنـدوات، 

وتأمين األجهزة والمعدات. 
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االنفاذ   دال ـ
 

يشكل انفاذ حقوق الملكية الفكرية جزءًا ال يتجزأ من اتفاق تريبـس. فـالجزء الثـالث مـن االتفـاق  -٢٩
يحدد المبادئ العامة المتعلقة بانفاذ حقوق الملكية الفكرية واالجراءات القضائية الخاصة وسبل االنتصــاف 
المدنية والجنائية بما في ذلك التدابير الحدودية، فهذه آلها يجب أن تكون متاحــة علـى نحـو يسـمح لمـالكي 
الحقوق بانفاذ هذه الحقوق فعليًا. وقد ترك لكل بلد من البلدان اسلوب تنفيذ هذه االحكام مراعاة للفروق فـي 
نظمها القانونية الوطنية. وينص اتفاق تريبس أيضًا على وجوب تطبيق أحكام االنفاذ تطبيقًا يســمح بتجنـب 

خلق الحواجز أمام التجارة الشرعية، ويوفر الحماية ضد التعسف. 
 

ــات  وأفضت التزامات االنفاذ بناء على اتفاق تريبس الى أن تقدم بلدان نامية عددًا آبيرًا من الطلب -٣٠
الى الويبو تطلب النصــح والمسـاعدة فـي فـهم آثـار أحكـام انفـاذ اتفـاق تريبـس، آمـا وضـع آليـات االنفـاذ 
وتحسينها والسيما بالنســبة الـى التدابـير الحدوديـة، واسـتنباط برامـج خاصـة بالقضـاة والمدعيـن العـامين 
وموظفي الجمارك والشرطة والمحـامين ومـالكي الحقـوق وأصحـاب المصلحـة مـن المنتفعيـن. ويحتـوي 
ــدر  الجدول الثالث على تفاصيل حول المساعدة التي قدمتها الويبو الى البلدان النامية في مجال االنفاذ. وتج
االشارة الى أن آثيرًا من األنشطة المذآورة في الجدول الثالث تتناول الــى حـد آبـير أحكـام اتفـاق تريبـس 

المتعلقة باالنفاذ آذلك. 
 

لقد وسعت الويبو وعدلت في برنامجها وأنشطتها لكي تستجيب لمثل هذه الطلبات استجابة فعالة.  -٣١
فنظمت، من أجل توليد الوعي بأهمية انفاذ حقوق الملكية الفكرية وفقًا التفاق تريبس وباآلثار المترتبة على 
ــات اقليميـة، و٤ اجتماعـات دون اقليميـة، و٤٨ اجتماعـًا وطنيـًا،  ذلك، اجتماعًا أقاليميًا واحدًا، و٦ اجتماع
ــير مـن هـذه االجتماعـات  مرآزة ترآيزًا آامًال، أو جزئيًا، على أحكام االنفاذ في االتفاق. وقد جمع عدد آب
عينات ممثلة من المعنيين بالملكية الفكرية شــملت واضعـي سياسـات وموظفيـن حكومييـن ورجـال قضـاء 
وهيئات انفاذ ومحامين ومالكي حقوق وأصحاب مصلحة من المستهلكين. ورآزت عدة اجتماعــات أخـرى 
على فئات محددة مستهدفة من مثل المسؤولين االداريين والقضــاة وموظفـي الجمـارك والشـرطة وهيئـات 
االنفاذ األخرى. واستعانت الويبو، الى جانب الخبراء الداخليين، بخــبراء مـن مصـادر آثـيرة مثـل منظمـة 
التجارة العالمية، ومنظمة الجمارك العالمية، ومكاتب الملكية الفكريــة وهيئـات االنفـاذ فـي بلـدان صناعيـة 
وبلدان نامية، وجمعيات مالكي الحقوق، وممثلين عن القطاع الصناعي، والسلك القضائي، وذلك مــن أجـل 

تقديم وجهة نظر واضحة ومتوازنة حول أحكام االنفاذ في اتفاق تريبس. 
 

ووضع المكتب الدولي استمارة وزعت على بعض البلدان بناء على طلبها، وذلك لتمكين البلــدان  -٣٢
النامية من تقييم مدى تمشي آلياتها القائمة الخاصة باالنفاذ مع أحكام اتفاق تريبس. وأرســلت أيضـًا بعثـات 
ــت المشـورة القانونيـة والتشـريعية مـن أجـل تعزيـز  من الخبراء الى بعض البلدان للغرض المذآور. وقدم
آليات االنفاذ وتحسينها لتتالءم مع اتفـاق تريبـس. هـذا وروعيـت تمامـًا عنـد تقديـم التوجيـهات حـول هـذا 
الموضوع آل من عملية الرصد وفقًا لمجلس اتفاق تريبس، واالجراءات وفقًا آللية تسوية المنازعـات فـي 

منظمة التجارة العالمية. 
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ورآزت أنشطة الويبو الخاصة بالتدريب وتنمية الموارد البشــرية علـى تكويـن نـواة مـن الكـادر  -٣٣
المتدرب وعلى التزويد بالمهارات الالزمة النفاذ حقوق الملكية الفكرية. وتم ذلك بصورة خاصة من خالل 

األعمال التالية: 
• تنظيم عدد من الدورات التدريبية واالجتماعات الخاصة فيما يتعلق بأحكام االنفاذ فــي اتفـاق   

تريبس. 
• تنظيم أآاديمية للويبو خاصة بموظفي االنفاذ.   

• اعـداد برامـج توجيهيـة ودراسـية لكبـار موظفـي الجمـارك مـن ١٥ بلـدًا ليعملـوا آمدربيـــن   
وخبراء. وتم ذلك بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومنظمـة الجمـارك العالميـة ومكـاتب 

البلدان الصناعية وجمعيات مالكي الحقوق. 
• تنظيم عدد من الندوات للقضاة، ووضع ترتيبات للتفاعل فيما بين القضاة والمدعيــن العـامين   

والمحامين. 
• تشجيع التواصل فيما بين أجهزة االتصال الوطنية المسؤولة عن االنفاذ.   

• تسهيل التفاعل فيما بين جمعيات مالكي الحقوق وممثلي القطاع الصناعي وموظفي االنفاذ.   
• تأمين الوثائق واألجهزة والمعدات واالدوات التدريبية.   

 
وآانت بعض البلدان النامية سباقة في انشاء أو تعيين محــاآم خاصـة للنظـر فـي حـاالت الملكيـة  -٣٤
الفكرية. وقد رتبت الويبو لقضاة من هــذه المحـاآم، زيـارات دراسـية وبرامـج تدريـب، وزودت المكتبـات 
بالوثائق والمواد لالطالع. وآلما آانت بلدان ما تقوم بانشاء آليات وطنية للتنسيق فيما بين الهيئات المختلفة 
بما في ذلك مكاتب الملكية الفكرية وهيئات االنفاذ وأجهزة القضاء ومـالكي الحقـوق والجماعـات األخـرى 

ذات المصلحة، آانت الويبو تبادر الى تشجيع هذه الخطوة وتقدم المساعدة والمشورة آما يطلب منها. 
 

ــة أنشـطة محـددة فـي مجـال االنفـاذ ومـن  وتشمل خطط العمل وطنية الترآيز في عدة بلدان نامي -٣٥
ضمنها تنمية الموارد البشرية وتحديث االدارات. 

 
ــدان علـى االنتفـاع بمرآـز الويبـو للتحكيـم  أما في مجال تسوية المنازعات فقد شجعت الويبو البل -٣٦
ـــي هيئــة المرآــز المشــكلة مــن  والوسـاطة. وثمـة عـدد مـن المحكَّميـن والوسـطاء مـن البلـدان الناميـة ف
اختصاصيين محايدين. وهيأت الويبو أيضًا نظامًا لتســوية المنازعـات علـى الخـط يتيـح تسـوية الكترونيـة 
عاجلة للمنازعات بشأن الملكية الفكرية وال سيما الناجم منــها عـن العمليـات االلكترونيـة وأسـماء الحقـول 

على شبكة انترنت. 
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الدراسات والمنشورات حول آثار اتفاق تريبس  ثالثا ـ
 

قامت الويبو منذ العام ١٩٩٦ بنشر عدد آبير جدًا من الوثائق بما في ذلــك الدراسـات واألبحـاث  -٣٧
ــي أعدهـا خـبراء ومسـؤولون  المتعلقة بأحكام اتفاق تريبس. وقد أريد، بصورة رئيسية، من هذه الوثائق الت

في الويبو أن توزع على المشارآين في الندوات والدورات التي تنظمها الويبو. 
 

ــى  واضافة الى ذلك قام المكتب الدولي، آما فوض، باعداد دراسات ومنشورات خاصة  تهدف ال -٣٨
تقييم آثار اتفاق تريبس. 

 
قررت الجمعية العامة للويبو فــي أآتوبـر/تشـرين األول ١٩٩٤ أن علـى المكتـب الدولـي اعـداد  -٣٩
دراسـة حـول آثـار اتفـاق تريبـس فـي المعـاهدات التـي تديرهـــا الويبــو. ونشــرت الويبــو الدراســة فــي 
يونيه/حزيران ١٩٩٦ تحت عنوان "آثار اتفاق تريبس في المعاهدات التي تديرها الويبو" - وهــي متوفـرة 
ــى  باللغات العربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية واالسبانية- ووزعتها، على نطاق واسع، عل
األعضاء في آل من الويبو ومنظمة التجارة العالمية . وقد تناولت الدراسة مواد اتفاق تريبس مادة مادة مع 
التوقف مطوًال عند آل مادة لها آثار في أية معاهدة تديرها الويبو، فتشير، ما لم يكن ذلك واضحًا جدًا، الى 
أية نقطة تحتمل احداث تغيير في التزامات دولة هي طرف في تلك المعاهدة ولكنها عضو أيضًا في منظمة 

التجارة العالمية مما يجعلها ملزمة باتفاق تريبس. 
 

ــأن يقـوم بدراسـة  وآلفت الجمعية العامة للويبو في أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٥ المكتب الدولي ب -٤٠
ــاء عليـه، أوآلـت  استقصائية حول اآلثار المالية واآلثار األخرى لتنفيذ اتفاق تريبس في البلدان النامية. وبن
الويبو القيام بأربع دراسات الى الجهات الخارجية التالية وأصدرتــها باللغـة االنكليزيـة فـي سـبتمبر/أيلـول 

 : ١٩٩٦
• أمانة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف؛   

• ومعهد األبحاث االقتصادية في ميونيخ وبروآسيل؛   
• والسيد روبرت م. شيروود (خبير استشاري دولي في التجارة) في ألكسندريا، فيرجينيا؛   

• والوزارة الهنغارية للصناعة والتجارة.   
 

ونشرت الويبو عام ١٩٩٦ آتيبًا واحدًا يحتوي على نــص االتفـاق بيـن الويبـو ومنظمـة التجـارة  -٤١
العالمية ونص اتفاق تريبس آما نصوص اتفاقات أخرى أو أجزاء من اتفاقات يشار اليها، بصورة مباشرة 

أو غير مباشرة، في اتفاق تريبس. 
 

ــارس ١٩٩٨ النسـخة المنقحـة لمـادة "قـراءات فـي الملكيـة الفكريـة".  ونشرت الويبو في آذار/م -٤٢
ــة الملكيـة الفكريـة ،  وتعطي هذه المنشورة، المتوفرة باالنكليزية، معلومات حول المجاالت الرئيسية لحماي

آما المعاهدات الدولية وادارة الملكية الفكرية ودورها في التنمية واتفاق تريبس آذلك. 
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رابعا ـ   األنشطة المنفذة بناء على اتفاق التعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية 
 

دخل اتفاق المنظمتين لسنة ١٩٩٥ حيز التنفيذ في األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ ، ويشمل  -٤٣
ــاريس، والمسـاعدة  ثالثة ميادين أساسية هي القوانين واللوائح التنظيمية، وتنفيذ المادة ٦(ثالثا) من اتفاقية ب
القانونية التقنية للبلدان النامية. وتعرض في هذا القسم األنشطة ذات األهمية التي قامت بها الويبو بناء على 

ذلك االتفاق ، وهي مفصلة أدناه تحت العناوين الفرعية المناسبة . 
 
 

القوانين واللوائح التنظيمية   ألف ـ
تقديم خدمة اعالمية وتوثيقية في مجال التشريع للملكية الفكرية 

 
ــاص بمجموعـة القوانيـن خدمـة اعالميـة وتوثيقيـة تتولـى االجابـة عـن  تقدم الويبو في القسم الخ -٤٤
االستفسارات التــي يمكـن أن تصـدر مـن داخـل الويبـو أو مـن خارجـها فيمـا يتعلـق بالتشـريعات الوطنيـة 
والمعاهدات في مجال الملكية الفكرية آما توفر نســخًا عـن النصـوص ذات الصلـة. هـذا ويعـالج ٩٠ طلبـًا 
ــن خـارج الويبـو. أمـا البـاقي فمـن موظفـي الويبـو.  لمعلومات، في المعدل، شهريًا، منها ٤٠ طلبًا تقريبًا م

ويحتفظ، لهذا الغرض، بمجموعة مطبوعة من النصوص التشريعية. 
 

 (CLEA) انشاء وتطوير مجموعة قوانين الويبو المتاحة الكترونيًا
تستكمل الويبو حاليًا عملية انشاء مجموعة قوانينها المتاحة الكترونيًا . وهي تشمل:  -٤٥

• البيانات الببليوغرافية المتعلقة بنصوص تشريعية ونصوص معاهدات أرسلت الى الويبو من   
قبل الدول األعضاء فيها بناء على اتفاقيتي باريس وبرن أو تم اخطار مجلــس اتفـاق تريبـس 

بها وأرسلت الى الويبو من قبل منظمة التجارة العالمية بناء على اتفاق المنظمتين ؛ 
• والنصوص الكاملة للتشريعات والمعاهدات المعدة الكترونيًا.   

 
ــى ٣٥ بلـدًا ومنظمـة دوليـة حكوميـة  وتشمل المجموعة حتى اآلن النصوص التشريعية العائدة ال -٤٦
(االتحادات االوروبية)، والمعاهدات التي تديرها الويبو (مجموعـها ٠٨٩ ١٥ صفحـة). وقـد وفـرت لكـل 

النصوص التشريعية وصالت واسعة مدمجة ومتاحة آليًا للبحث. 
 

وسوف يتــم نشـر مجموعـة قوانيـن الويبـو المتاحـة الكترونيـًا(CLEA) علـى شـبكة انـترنت فـي 
سبتمبر/أيلول ١٩٩٩. 

 
نشر نصوص القوانين والمعاهدات  

ــاهدات الملكيـة  تخصص الويبو في مجلتها الشهرية (باللغتين االنكليزية والفرنسية) "قوانين ومع -٤٧
الفكرية"، بابين للتشريعات وهما: "قوانين ومعاهدات الملكية الفكرية"، و"قوانين ومعاهدات حق المؤلـف 
والحقوق المشابهة"، ينشر فيهما، باالنكليزية والفرنسية، نصوص القوانين الوطنية والمعاهدات.ويتضمنان 

أحدث صيغ القوانين ذات العالقة، والتي تنشر بصيغة موحدة آلما آان ذلك ممكنًا.  
ونشرت في هذين البابين من النصوص التشريعية ما يلي:  -٤٨
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• نشر عام ١٠٢،١٩٩٦ مـن هـذه النصـوص باالنكليزيـة (١٧١٥صفحـة)، ونشـر ٩٧ نصـًا   
بالفرنسية (١٦٤٢صفحة)؛ 

ـــــية  • ونشـــر عـــام ١٩٩٧، ٧٢ نصـــًا باالنكليزيـــة(١٤٨٤صفحـــة) و٩٥ نصـــًا بالفرنس  
(١٥٩٢صفحة)؛ 

• ونشـــر عـــام ١٩٩٨، ٨١ نصـــًا باالنكليزيـــة(١١٨٨صفحـــة) و٦٨ نصـــًا بالفرنســـــية   
(١٢٦١صفحة)؛ 

ــاير/آـانون الثـاني الـى يونيـه/حزيـران) ٣٦ نصـا باالنكليزيـة (٦٢٠  • ونشر عام ١٩٩٩ (ين  
صفحة) و٣٨ نصا بالفرنسية (٦٤٢ صفحة) . 

 
 (IPLEX) قوانين الملكية الفكرية

شرعت الويبو في عملية اعادة نشر أقراص مدمجة للقراءة تحتوي على قوانيــن الملكيـة الفكريـة   -٤٩
ــة والفرنسـية فـي البـاب التشـريعي  ( وهي تحتوي على نصوص القوانين والمعاهدات المنشورة باالنكليزي
الخاص بقوانين ومعاهدات الملكية الفكرية)، وذلك في نسخة جديدة ينتظـر أن تكـون أآـثر عمليـة وأسـهل 

استخدامًا. 
 

المساعدة في ترجمة القوانين 
ــة وهـو مـا يشـكل جـزءًا مـن  تساعد الويبو الدول األعضاء في ترجمة القوانين واللوائح التنظيمي -٥٠
البرامج الدائمة للمنظمة. وأصبحت هذه الخدمة، بناء علــى المـادة ٢(٥) مـن االتفـاق بيـن الويبـو ومنظمـة 
التجارة العالمية، متاحة ألعضاء منظمة التجارة العالمية من البلدان الناميــة التـي ليسـت دوًال أعضـاء فـي 
الويبو من أجل تمكينها من االيفاء بالتزاماتــها المتعلقـة باخطـار مجلـس اتفـاق تريبـس بقوانينـها ولوائحـها 

التنظيمية. 
 

وقدمـت، فـي الفـترة الممتـدة مـن ينـاير/آـانون الثـاني ١٩٩٦ الـى ٣٠ يونيـه/حزيــران ١٩٩٩،  -٥١
مساعدة في مجال الترجمة الى ١٥٠ بلدًا (من البلدان النامية وغيرهـا) . فقـد ترجمـت، بنـاء علـى طلبـها، 

القوانين واللوائح التنظيمية الى اللغات االسبانية وااللمانية واالنكليزية والبرتغالية والعربية والفرنسية . 
 
 

المادة ٦(ثالثا) من اتفاقية باريس   باء ـ
 

بموجب المادة ٣ من اتفاق المنظمتين ، يتولى المكتـب الدولـي للويبـو ادارة اجـراءات االخطـار  -٥٢
ــًا للمـادة  بالشعارات وارسال االعتراضات بناء على اتفاق تريبس وفيما يتمشى مع االجراءات المطبقة وفق

٦(ثالثا) من اتفاقية باريس. 
 

ومنذ األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٦، قــام المكتـب الدولـي باالخطـارات التاليـة بنـاء علـى  -٥٣
المادة ٣ من اتفاق المنظمتين : 

ــًا فـي اتفاقيـة بـاريس بكـل الشـعارات  • اخطار أعضاء منظمة التجارة العالمية ممن ليس طرف  
التي سبق واخطرت الدول األطراف في اتفاقية باريس بـها. وأرسـلت االخطـارات الـى ٣١ 
عضوًا من أعضاء منظمة التجارة العالمية (أصبــح بعضـها اآلن طرفـا فـي اتفاقيـة بـاريس) 
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ــي دار السـالم وآولومبيـا  وهي :  أنغوال وأنتيغوا وبربودا والبحرين وبليز وبوتسوانا وبرون
وجيبوتي ودومينيكا واآوادور وفيجي وغرينادا وغواتيماال والهند وجامايكا والكويت وماآاو 
وملديف وموزامبيق وميانمــار ونامبيـا ونيكـاراغوا وباآسـتان وبـابوا غينيـا الجديـدة وقطـر 
وسيراليون وجزر سليمان وتايالند واقليم هونغ آونغ االداري في الصين واالمارات العربية 

المتحدة والجماعة االوروبية . 
• واالخطار بالشعارات التي طلبت دول أو منظمـات دوليـة حكوميـة حمايتـها منـذ األول مـن   
ــاني ١٩٩٦  ينـاير/آـانون الثـاني ١٩٩٦. وأرسـل، فـي الفـترة الممتـدة بيـن ينـاير/آـانون الث
ويونيه/حزيران ١٩٩٩، ٣٩ اخطـارًا مـن مثـل هـذه االخطـارات الـى أعضـاء مـن منظمـة 

التجارة العالمية ليست طرفًا في اتفاقية باريس. 
 

وتجدر االشارة الى أن مثل هذه االخطارات ال تؤدي الى االخــالل بالتـاريخ الـذي يلـزم أعضـاء  -٥٤
منظمة التجارة العالمية، وفقًا التفاق تريبس، بحماية الشعارات التي آانت موضوع االخطار. 

 
 

جيم ـ األنشطة المشترآة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية 
 

ــاق بيـن الويبـو ومنظمـة التجـارة العالميـة، بتقديـم  التزمت المنظمتان، بموجب المادة ٤ من االتف -٥٥
مساعدة قانونية تقنية وبتعزيز تعاونهما في أنشـطة التعـاون التقنـي. فكـل منظمـة مـن المنظمتيـن وافقـت، 
ــرى مـن البلـدان الناميـة… "المسـاعدة  تحديدًا، بناء على الفقرة الفرعية ١، أن تتيح ألعضاء المنظمة األخ
ــت  القانونيـة التقنيـة المرتبطـة باتفـاق تريبـس والتـي تتيحـها، هـي ذاتـها، للـدول األعضـاء [فيـها]". واتفق
المنظمتان، اضافة الى ذلك، وبناء علــى الفقـرة الفرعيـة ٢ علـى تعزيـز… "تعاونـهما فـي األنشـطة التـي 
تباشرانها في مجال تقديم  المساعدة القانونية التقنية والتعاون التقنـي فيمـا يتعلـق باتفـاق تريبـس لمصلحـة 
البلدان النامية، بغية تحقيق أآبر قدر ممكــن مـن الفـائدة المسـتخلصة مـن تلـك األنشـطة وضمـان طبيعتـها 
ــة التقنيـة  المتسمة بالدعم المتبادل." وأخيرًا تحددان في الفقرة الفرعية ٣ أنهما، ألغراض المساعدة القانوني

المقدمة الى البلدان النامية،  تظالن "على اتصال منتظم وتتبادالن المعلومات غير السرية." 
 

لقد تمت عدة أنشطة مشترآة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية، بناء على المادة ٤ من االتفــاق  -٥٦
بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية. وشملت هذه األنشطة حضور آل منظمــة منـهما اجتماعـات المنظمـة 
ــل منـهما، والسـيما النـدوات التـي تنظمانـها  األخرى بصفة مراقب، والمشارآة في الندوات التي تنظمها آ

بصورة مشترآة. أما بالنسبة الى الندوات المشترآة فقد عقدت منها ندوة على األقل آل سنة . 
 

وعقدت النــدوة األولـى فـي مقـر الويبـو لمـدة نصـف يـوم فـي ١٧ سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٦ وآـان  -٥٧
عنوانها:"ندوة حول أحكام االنفاذ الحدودي في اتفاق تريبس". أما الثانية فقد عقدت في مقر منظمة التجارة 
العالمية في ١٤يوليه/تموز ١٩٩٧ ولمدة نصف يوم آذلك. وآـانت بعنـوان "التعـاون التقنـي الـهادف الـى 
ـــة باالنفــاذ  تعزيـز المـوارد البشـرية واالمكانـات المؤسسـية المطلوبـة لتنفيـذ أحكـام اتفـاق تريبـس المتعلق
ــول ١٩٩٨ وآـان  الداخلي." أما الندوة الثالثة فقد عقدت في مقر الويبو خالل نهار آامل في ١٦ سبتمبر/أيل

عنوانها "عملية تنفيذ اتفاق تريبس."  
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ــك، نـدوة مشـترآة مـع منظمـة التجـارة العالميـة واالتحـاد الدولـي  ونظمت الويبو، اضافة الى ذل -٥٨
ــة حـول "حمايـة األصنـاف النباتيـة بنـاء علـى  لحماية األصناف النباتية الجديدة، تبعتها ثالث ندوات اقليمي
ــاريخ ١٥ فـبراير/شـباط ١٩٩٩ بينمـا  المادة ٢٧-٣ (ب) من اتفاق تريبس." وقد عقدت الندوة المشترآة بت
ــي ٣و٤  عقدت الندوات الثالث خالل العام ذاته في آل من بنكوك (في ١٨ و١٩ مارس/آذار)، والقاهرة (ف

مايو/أيار)، ونايروبي (٦و٧ مايو/أيار). 
 
 

المبادرة المشترآة للويبو و منظمة التجارة العالمية  دال ـ
 

تعزيزًا للتعاون المحدد في االتفاق بين الويبو و منظمة التجــارة العالميـة، أطلقـت الويبـو مبـادرة  -٥٩
مشترآة مع منظمة التجارة العالمية في شهر يوليه/تموز ١٩٩٨. وآان الهدف من هذه المبادرة المشـترآة 
مسـاعدة أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة مـن البلـدان الناميـة علـــى الوفــاء بالتزاماتــها فــي األول مــن  

يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ وهو التاريخ النهائي المحدد للتمشي مع اتفاق تريبس. 
 

وأخذت المبادرة المشترآة شكل رســالة مشـترآة وجهـها المديـران العامـان للمنظمتيـن الدآتـور  -٦٠
آامل ادريس مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية والسيد ريناتو روجييري مدير عام منظمة التجارة 
ــو  العالمية، وأرسلت الى الوزراء في آل دولة من الدول النامية المعنية. وآان الهدف منها أن تستخدم الويب
ومنظمة التجارة العالمية ، في الفترة الحرجة القادمة، الموارد المتاحة الى أقصى ما يمكن من خالل تعزيز 

التخطيط والتنسيق ألنشطة التعاون التقني، علمًا بأن الويبو ستقدم الجزء األآبر من المساعدة. 
 

ــه، عـدة ردود ايجابيـة أرسـلتها بلـدان مـن  ووصلت، منذ اطالق المبادرة المشترآة وحتى تاريخ -٦١
البلدان النامية ومن البلدان األقل نموًا. وآـان مـن بينـها، بشـكل خـاص، رسـائل شـكر وطلبـات للمسـاعدة 
أرسلها ٣٤ بلدًا أو اقليمًا. وآانت الطلبات التي تم تسلمها شــاملة لكنـها عموميـة فـي الجوهـر، ولـم تختلـف 
المساعدة المطلوبة، في أغلب األحيان، عن تلك المساعدة التي سبق وقدمتها الويبو وفقًا للبرامج قيد التنفيذ 
. ولذا ، أدرج العديد من الطلبات في أنشطة برامج التعاون االنمائي ومن المعتزم تناولها في عرض أشمل 
. وقد بلغ عدد البلدان أو األقاليم التي تلقت المساعدة أو تفيد منها حاليًا وفقًا لبرامج الويبو الجارية من أجــل 

تنفيذ اتفاق تريبس ١٢٩ آما هو محدد الحقا في هذه الوثيقة . 
 

واستجابة للطلبات المقدمة بناء على المبادرة المشترآة، التقت المنظمتـان فـي مناسـبات مختلفـة  -٦٢
ــم مشـاورة  وناقشتا تنسيق جهودهما وفي بعض الحاالت، المعالجة المشترآة لطلبات محددة من خالل تنظي
مشترآة مع البلد أو االقليم الذي قدم الطلب. وقد قدمت المسـاعدة المطلوبـة الـى البلـد العضـو المعنـي فـي 
أغلب الحاالت، عدا حاالت قليلة سوف تقدم لها المســاعدة المطلوبـة خـالل العـام ١٩٩٩. وبشـكل خـاص، 
ــك  أنجز عدد من المهمات بمبادرة الويبو ومنظمة التجارة العالمية في الفترة األولى من ١٩٩٩ ، بما في ذل
عقد ندوة مشترآة في بنغي، في جمهورية أفريقيا الوسطى، مـن ٢٣ الـى ٢٦ مـارس/آذار تنـاولت "تنفيـذ 
ــد  اتفاق تريبس" وخصصت للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية جنوبي الصحراء الكبرى. ومن المعتزم عق

عدة ندوات مشترآة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية في مرحلة الحقة من عام ١٩٩٩ . 
خامسا ـ   الخالصة  
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ــًا مـن برامـج الويبـو وأنشـطتها فـي مجـال المسـاعدة القانونيـة  لقد أفادت آل البلدان النامية تقريب -٦٣
ــل نمـوًا، واقليـم واحـد، مـن  والتقنية. وبالتحديد ، أفاد ما مجموعه ١٢٩ بلدًا من البلدان النامية والبلدان األق
األنشطة التعاونية االنمائية التي قامت بها الويبو والتي تتعلق آليًا باتفاق تريبس أو تلك التــي آـانت تـهدف 
ـــوا وبربــودا  الـى تسـهيل تنفيـذ هـذا االتفـاق. أمـا تلـك البلـدان فـهي: أفغانسـتان والجزائـر وأنغـوال وأنتيغ
ــان وبوليفيـا وبوتسـوانا والـبرازيل  واألرجنتين والبهاما والبحرين وبنغالدش وبربادوس وبليز وبنين وبوت
وبروني دار السالم وبورآينا فاصو وآمبوديا والكاميرون والرأس األخضر وجمهوريــة أفريقيـا الوسـطى 
وتشاد وشيلي والصين (واقليم هونغ آونغ االداري في الصين) وآولومبيــا والقمـر والكونغـو وآوسـتاريكا 
ــة آوريـا الديمقراطيـة الشـعبية وجمهوريـة آونغـو الديمقراطيـة وجيبوتـي  وآوت ديفوار وآوبا وجمهوري
ــة واآـوادور ومصـر والسـلفادور وغينيـا االسـتوائية واريتريـا واثيوبيـا  ودومينيكا والجمهورية الدومينيكي
وفيجي والغابون وغامبيا وغانا وغرينادا وغواتيمـاال وغينيـا وغينيـا-بيّسـاو وغيانـا وهـايتي وهنـدوراس 
والهند واندونيسيا وايران (الجمهورية االسالمية) والعراق وجامايكا واألردن وآينيا وآيريبــاتي والكويـت 
وجمهوريـة الو الديمقراطيـة الشـعبية ولبنـان وليسـوتو وليبيريـا والجماهيريـة العربيـة الليبيـة ومدغشـــقر 
ومالوي وماليزيا وملديف ومالي وموريتانيا وموريشيوس والمكسيك وميكرونيزيــا (واليـات ميكرونيزيـا 
ــاورو ونيبـال ونيكـاراغوا والنيجـر ونيجيريـا  المتحدة) ومنغوليا والمغرب وموزامبيق وميانمار ونامبيا ون
وعمان وباآستان وبنما وبابوا-غينيا الجديدة وباراغواي وبيرو والفلبين وقطر وجمهورية آوريــا وروانـدا 
وسان آريستوفر ونيفيس وسانتا لوسيا وسان فنسنت وغرينادين وساموا وسان تومي وبرانسيبي والعربية 
السعودية والسنغال وسيشيل وسيراليون وسنغافورة وجزر سليمان وجنوب أفريقيا وسري النكا والسودان 
وسورينام وسوازيالند والجمهورية العربية السورية وتايالند وتوغو وتونغـا وترينيـداد وتوبـاغو وتونـس 
وتوفالو وأوغاندا واالمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحــدة وأوروغـواي وفـانواتو وفـنزويال 

وفييت نام واليمن وزامبيا وزيمبابوي والجزر العذراء البريطانية. 
 

وتتجلى نتائج برامج الويبو وأنشطتها في مجال المساعدة القانونية والتقنية في عدد البلـدان التـي  -٦٤
حسنت تشريعاتها القائمة أو سنت قوانين جديدة وراجعت اللوائح التنظيميـة أو وضعـت لوائـح جديـدة مـن 
أجل تحقيق التمشي مع اتفاق تريبس. وثمة اآلن وعي واسع ليس باآلثار القانونيـة التفـاق تريبـس فحسـب 
انما أيضًا بما يمكن أن يحققه ذلك من فوائد للبلد المعني. وفي هذا الصدد ، شرعت بعض البلدان في عملية 
تحديث بنياتها التحتية االدارية أو تعزيزها. وتكوَّن هناك مخزون من الطاقات البشرية المدربة تتولى تنفيذ 
نظام الملكية الفكرية المطوَّر واالنتفاع به. هذا ولوحظ أيضًا في عدد من البلدان أهتمام أآبر بمسألة حمايــة 

حقوق الملكية الفكرية وانفاذها واستحداث آليات انفاذ أفضل.  
 

أما فيما يتعلق بالمساعدة للبلدان األقل نمــوًا، وبعـد قـرار مـن الجمعيـة العامـة للويبـو، فقـد أنشـأ  -٦٥
المكتب الدولي في أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٨ "وحدة البلدان األقل نموًا" ، وهذه الوحدة مكرسة لمعالجة 
ــها أآـثر  الحاجات الخاصة بتلك البلدان. وستواصل الويبو الترآيز على مساعدتها للبلدان األقل نموًا وتكثيف

من أجل تنفيذ اتفاق تريبس.  
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ــة والتقنيـة للبلـدان المعنيـة والتعـاون  وسيستمر المكتب الدولي للويبو في توفير المساعدة القانوني -٦٦
الوثيق مع منظمة التجارة العالمية . وسيوسع نطاق هذه المسـاعدة حتـى تسـتجيب لطلبـات البلـدان الناميـة 
ــا المرتبطـة بتنفيـذ اتفـاق تريبـس ومـا يتصـل بـها بمـا فـي ذلـك عمليـة  واألقل نموا بالنسبة الى آل القضاي

المراجعة وقضايا الملكية الفكرية المستجدة . 
 
 

[تلي ذلك الجداول] 


