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األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٩/٢٠ 

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 

عبرت الجمعية العامة للويبو ، في دورتها الخامسة عشرة (الدورة االستثنائية الرابعــة) فـي سـنة  - ١
١٩٩٤ ، عن رغبتها في اقامة عالقة قائمة على الدعم المتبادل بين المكتب الدولي للويبو ومنظمة التجــارة 
العالمية . وعالوة على ذلك ، فقد انتهت الجمعية الى القرار الوارد نصــه أدنـاه (الفقـرة ٧٤-٣ مـن الوثيقـة 
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وتقرر الجمعية العامة للويبو أن يضــع المكتـب الدولـي نفسـه تحـت تصـرف أي دولـة  - ٣"
ــة الفكريـة الراهنـة أو  تطلب صراحة المشورة عن مسائل تمشي قوانينها الوطنية المتعلقة بالملكي
ــة ، بمـا فـي  المقبلة مع المعاهدات التي تديرها الويبو ومع غيرها من المعايير واالتجاهات الدولي
ذلك اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجــارة ، وأن يعـد المكتـب الدولـي دارسـات 

عن آثار االتفاق المذآور في المعاهدات التي تديرها الويبو" . 
 

وأدى القرار المذآور الى اعداد دراسة بشأن آثار اتفاق تريبس في المعاهدات التي تديرها الويبو  - ٢
صدرت بست لغات وابرام اتفاق بين المنظمة العالمية للملكية الفكريــة ومنظمـة التجـارة العالميـة (المشـار 
اليه فيما يلي بعبارة "اتفاق المنظمتين") الذي دخل حيز التنفيذ في األول من يناير/آــانون الثـاني ١٩٩٦ . 
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ويتضمن اتفاق المنظمتين ثالثة أحكام رئيســية بشـأن تسـهيل اجـراءات تبليـغ القوانيـن واللوائـح المتمشـية 
ــن الويبـو  واتفاق تريبس وتوثيقها واخطار شعارات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وتعزيز التعاون بي
ــدان الناميـة فيمـا  ومنظمة التجارة العالمية في مجال المساعدة القانونية التقنية والتعاون التقني لمصلحة البل

يتعلق باتفاق تريبس . 
 

وعمال بالقرار المذآور أعاله واتفاق المنظمتين ، قدمت الويبو ما يلزم من مشورة ومساعدة فــي  - ٣
المجال القانوني التقني الى البلدان النامية بشأن تنفيذ اتفاق تريبس . وقد جمع المكتب الدولي األنشطة التــي 
ــا بيـن األول مـن ينـاير/آـانون الثـاني ١٩٩٦  أنجزتها الويبو فيما يتعلق باتفاق تريبس واتفاق المنظمتين م
ــاون ألغـراض التنميـة المرتبطـة  و٣١ مارس/آذار ١٩٩٩ في وثيقة رفعها الى اللجنة الدائمة المعنية بالتع
ـــترة مــن ٣١ مــايو/أيــار الــى ٤  بالملكيـة الفكريـة فـي دورتـها األولـى التـي انعقـدت فـي جنيـف فـي الف
ــق هـذه الوثيقـة معدلـة ومسـتكملة  يونيه/حزيران ١٩٩٩ (الوثيقة PCIPD/1/3) . وترد تلك الوثيقة في مرف

حتى ٣٠ يونيه/حزيران ١٩٩٩ . 
 

وبخصوص األنشطة المنجزة بناء على اتفاق المنظمتين ، فقد عزز المكتب الدولي للويبو تعاونه  - ٤
مع تلك المنظمة بمباشرة أعمال مشترآة آالندوات وايفاد الخبراء الــى النـدوات والـدورات التدريبيـة التـي 
نظمتها منظمة التجارة العالمية ودعوة خبراء تلك المنظمـة الـى نـدوات الويبـو ودوراتـها . وال تـزال آـل 
ــهر علـى التنسـيق بينـهما فـي مجـال تبليـغ  منظمة منهما تشترك في اجتماعات األخرى بصفة مراقب وتس
القوانين واللوائح وتنفيذ المادة ٦(ثالثا) من اتفاقية باريس بشأن اخطار الشعارات (أنظــر الفقـرات مـن ٤٤ 

الى ٥٨ من المرفق) . 
 

وعالوة على ذلك ، شرع المكتب الدولي في مبـادرة مشـترآة مـع منظمـة التجـارة العالميـة فـي  - ٥
يوليه/تموز ١٩٩٨ بغرض مساعدة البلدان النامية األعضاء في تلك المنظمة على تنفيذ اتفـاق تريبـس مـع 
استحقاق مهلة األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . وقد اتخذت المبـادرة المشـترآة شـكل بـالغ مشـترك 
للمدير العام للويبو ، الدآتور آامل ادريس ، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية ، السيد/ريناتو روجيرو 
. وقد تم ارسال البالغ المشترك الى الوزراء المسؤولين عن القضايا التي تتناولــها المنظمتـان فـي آـل بلـد 
ــا ٣٤ طلبـا  من البلدان النامية المعنية . ونتيجة لالستجابة الى الطلبات الواردة من تلك البلدان والبالغ عدده
ــاصيل الـواردة فـي الفقـرات مـن ٥٩  حتى اليوم ، فقد زاد التعاون بين المنظمتين بشكل ملموس (أنظر التف

الى ٦٢ من المرفق) . 
 

ان الجمعية العامة للويبو مدعوة الى االحاطة  - ٦
بمضمون هذه الوثيقة والتعليق عليها . 

 
[يلي ذلك المرفق] 


