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المرفق الثاني 
 

اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 
 

تقرير االجتماع األول  
جنيف ، في ١٥ أبريل/نيسان ١٩٩٩ 

 
 

ــة (الويبـو) ، الدآتـور آـامل ادريـس ،  بناء على دعوة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكري
ــة الويبـو االستشـارية المعنيـة بالسياسـات دورتـها األولـى فـي مقـر الويبـو فـي جنيـف فـي ١٥  عقدت لجن

أبريل/نيسان ١٩٩٩ . 
 

وترد قائمة المشترآين في االجتماع طي هذا التقرير . 
 

ــاع ورحـب بالمشـترآين وشـكرهم علـى قبـول دعوتـه الـى عقـد  وافتتح المدير العام للويبو االجتم
مناقشات واسداء المشورة اليه بحرية وصراحة عن مستقبل الويبو وحماية الملكيــة الفكريـة علـى الصعيـد 

الدولي . 
 

وانتخبت اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات ســمو األمـير الملكـي الحسـن بـن طـالل ، المملكـة 
األردنية الهاشمية ، رئيسا للجنة . 

 
وفي آلمته االفتتاحية ، أثار المدير العام مسألة أساسية للجنة بشــأن السـبل الكفيلـة بـاطالق العنـان 

للطاقات االبداعية واالبتكارية في آل أرجاء العالم وتوجيهها نحو قنوات التنمية الملموسة المستدامة .  
 

وقدم أعضاء اللجنة الخمسة التالي ذآرهم العروض التالية عن "الملكية الفكرية في القرن الحــادي 
والعشرين :  وضع مشروع للويبو" : 

 
قضايا رئيسية للملكية الفكرية في القرن الحادي والعشرين  

(السيد/مارينو بورزيو) ؛ 
 

الملكية الفكرية آأداة للتنمية 
(السيد/بروس ليمان) ؛ 

 
خلفية االطار القانوني الدولي لحماية الملكية الفكرية وتطوره في المستقبل 

(الدآتور بوجان بريتنار) ؛ 
 

دور الويبو المقبل في المجتمع الدولي وأسرة األمم المتحدة 
(السيد/مايير غاباي) ؛ 
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ميثاق عالمي للملكية الفكرية  
(السيد/هيساميتسو أراي) ؛ 

 
ولدى تقديم العروض ، اختلف المحاضرون في النطاق الذي حددوه والموضوع الذي رآزوا عليه 
. ومع ذلك ، فقد أشار جميعهم الى تأثير الملكية الفكرية مباشرة في أغلبية األنشطة التي يمارسها االنسـان 
وقالوا ان الموارد الفكرية ال حد لها وال حصر وهي منتشرة فـي آـل أرجـاء العـالم . وشـدد المحـاضرون 
على أهمية الملكية الفكرية باعتبارها أداة عالمية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للجميع واتفقوا على أن ال 

بد للويبو أن تضطلع بدور يزداد أهمية وهو دور المنظمة الدولية الرائدة في ذلك المجال . 
 

وعقب العروض ، طرح أعضاء اللجنة آراءهم وتطلعاتهم في نقاش صريح .  
 

نحو مجتمع قائم على الملكية الفكرية 
 

ــتزايدة  عند بحث ظاهرة العولمة ونشوء المجتمع الموجه نحو المعلومات ، أقرت اللجنة بالقيمة الم
ــى خدمـة التنميـة االقتصاديـة  للملكية الفكرية وأهميتها آأداة للنمو االقتصادي وتكوين الثروات وقدرتها عل

واالجتماعية . 
 

وشددت اللجنة على أن مــن الممكـن تسـخير حمايـة الملكيـة الفكريـة وتطويرهـا بمـا يفيـد الجميـع 
ودعت الى االمتناع عن النظر اليها آمواجهة بين الشمال والجنوب أو آعامل مفرق بأي شكل من األشكال 
. وفي هذا الصدد ، شدد المجتمعون بصفة خاصة على الحاجة الى نزع الصفة السياسية عن النقاش الدائر 

حول الملكية الفكرية . ودعوا الى االبتعاد عن المواجهة والمضاربة بين المفاهيم والمناهج . 
 

ــا  ورآز المجتمعون أيضا على الحاجة الى ازالة الغموض عن الملكية الفكرية بما يسمح بايالئها م
تستحقه من االحترام والدعم بالطريقة ذاتها المطبقة على سائر أشكال الملكية التقليدية . وشدد آــل أعضـاء 

اللجنة على األهمية الحاسمة لتنفيذ حمالت واسعة لتوعية الجمهور . 
 

وأشير الى أن فهم حماية الملكية الفكرية بشــكل معمـم مـن شـأنه أن يطلـق العنـان لعبقريـة البشـر 
ويستقطب المواقف المؤيدة لتطوير النظام ببعده االجتماعي والمستدام . واعتبر المجتمعون أن تحقيق ذلــك 

التوافق في اآلراء يقتضي توضيح الطابع العالمي للمصالح المرتبطة بحماية الملكية الفكرية . 
 

وفي هذا الصدد ، تم الترآيز على ضرورة اشراك آل األطراف المعنية ، بما فيها القطاع الخاص 
والمجتمع المدني . 

 
ــة الغمـوض عـن  واعتبر المجتمعون ازالة الصبغة السياسية عن النقاش وخلق الوعي الالزم الزال
حماية الملكية الفكرية من العوامل الرئيسية المترابطة والكفيلة باقامة توازن بيــن الضـرورات االقتصاديـة 

واالنمائية في مجال الملكية الفكرية في المستقبل . 
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الطابع الشامل للملكية الفكرية 
 

الحظت اللجنة أن قضايا الملكية الفكرية هي موضع مناقشات في مختلف المحافل الدولية المعقودة 
على الصعيد الوطني واالقليمي ودون االقليمي . والحظت أيضا أن الملكية الفكرية ليست مسألة تقــوم فـي 
حد ذاتها . وشددت بالتالي على الحاجة الى اتباع منهج عالمي أوسع لتعزيز التعاون والتنسيق على مختلف 
ــها معـها أساسـيان لرسـم ذلـك  المستويات . ورأت أن اسهام الويبو في عمل منظمة التجارة العالمية وتعاون

المنهج الشامل . 
 

ورآز أعضاء اللجنة على الحاجة الى قيادة متينة في تنسيق الجهود ورأوا أن للويبو دورا مرآزيا 
في ضمان االتساق في عملية تطوير النظام الدولي لحماية الملكية الفكرية . وأشير أيضا الــى ضـرورة أن 

تحتفظ الويبو بهويتها الخاصة بها ودورها القيادي في تعاونها مع المنظمات األخرى . 
 

وأشار األعضاء الى ضرورة النظر الى القضايا والتحديات الحاسمة المترتبة على النظــام الدولـي 
لحماية الملكية الفكرية في القرن المقبل ودور الويبو في التصدي لــها آمسـائل مترابطـة ومتكاملـة . ورأوا 

أن اتباع ذلك المنهج يسمح باالستجابة الى متطلبات الوضع العالمي بفعالية .  
 

ومن التحديات الرئيسية التي أبرزها أعضاء اللجنة ايجــاد طريقـة لتنـاول مسـائل الملكيـة الفكريـة 
بحيث ال تكون حماية االختراعات وسائر االبتكارات غاية في حد ذاتها بل تسهم أيضا في خدمة المصــالح 
االجتماعية واالقتصادية على نطاق واسع . ورآز األعضاء على أهمية تمكين البلدان الناميــة التـي أقـامت 

البنيات األساسية الكفيلة باحترام حقوق الملكية الفكرية وحمايتها من االستفادة من منافع تلك الحماية . 
 

ومن القضايا الحاسمة التي اعتبرها المجتمعون ناتجة عن الترآيز الراهن على العولمة والتغيرات 
التكنولوجية ، آانت التكنولوجيا الرقمية واالنترنت والعالمــات شـائعة الشـهرة وأسـماء الحقـول والتجـارة 

االلكترونية والبيوتكنولوجيا من الموضوعات التي بحثها أعضاء اللجنة عامة . 
 

وأقر المجتمعون تماما بأهمية التنمية التكنولوجية نظرا الـى ارتباطـها بالقطـاع الخـاص . وأشـير 
أيضا الى أن المخترعين والمبدعين هم القوة الدافعــة للقـرن الجديـد ومـن واجـب الويبـو أن ترسـم االطـار 
العالمي القانوني وتضع االستراتيجيات المناسبة لتطبيق منهج يزداد شموال ، بما في ذلك النظر في امكانية 

انشاء براءة عالمية . 
 

ــترخيص ونقـل التكنولوجيـا  وعبر األعضاء عن قلقهم من مسائل أخرى تتعلق بقانون المنافسة وال
والحاجة الى تحسين فرص النفاذ الى المعلومات وتبادلها . 

 
ــوق الملكيـة الفكريـة ال سـيما تنفيـذ اتفـاق تريبيـس تنفيـذا فعـاال .  وأقر المجتمعون بأهمية انفاذ حق

ودعوا الى النظر بامعان في آيفية تفادي أي نزاع محتمل أو الحد من ذلك االحتمال . 
 

وأشار المجتمعون الى الحاجة الى النظر في سبل جديدة لتحسين الحماية التقنية فضال عن الحماية 
القانونية . 

 
ورأوا أن للويبو دورا مهما يقوم على االستباق والمبادرة على الصعيد العالمي في آل تلك المسائل 

الحساسة . 
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دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
 

أشار أعضاء اللجنة الى أن مهمة الويبو مستمدة من مفهوم واسع للملكية الفكرية وأن ذلك المفهوم 
يشمل حماية االبتكار واالبداع الفني وتشجيع ذلك النوع من األنشطة . ولذلك ، اعتبروا أن من المهم للويبو 
أن تتبع منهجا يراعي احتياجات آل البلدان وتبذل آل ما في وســعها لحشـد البنيـات الوطنيـة والدوليـة مـن 
أجل تشجيع النشاط االبتكاري واالبداعي فـي البلـدان الناميـة لـدى تطويـر النظـام الدولـي لحمايـة الملكيـة 

الفكرية . 
 

ونظرا الى التحديات المقبلة ، رآـز األعضـاء علـى ضـرورة أن تعـزز الويبـو مهمتـها ووحدتـها 
وتكاملها آمنظمة ذات اختصاص واسع ورسالة عالمية . ودعوا الى اقامة التوازن بين المجاالت الرئيســية 
الثالثة التي تنشط فيها الويبو في اطار جدول أعمالها . ومع ذلك ، دعوا الويبو أيضــا الـى تجـاوز نشـاطها 
العادي والجوانب التقليدية ألنظمة الملكيـة الفكريـة والبحـث فـي امكانيـات جديـدة ، بمـا فيـها دعـم أنظمـة 
المعلومات واجراءات األتمتة المعقدة بمساعدة شبكات االتصال واالستعاضة عن البنيــات القديمـة بمكـاتب 

للملكية الفكرية تعمل آالشرآات . وتم أيضا اقتراح انشاء معهد دولي للملكية الفكرية في جنيف .  
 

ورحب أعضاء اللجنة جميعهم بشدة بالمبادرة الرامية الى اعــداد ميثـاق أو اعـالن عـالمي للملكيـة 
الفكرية وأيدوا تلك المبادرة باالجماع . واقترحوا مشروع ميثاق أو اعالن يتألف من ثالثة أجــزاء (ديباجـة 

ومساهمات ومبادىء توجيهية) للبحث فيه واعتبروه منطلقا جيدا للمناقشات واألعمال المقبلة . 
 

توصيات 
 

أوصت اللجنة بما يلي : 
 

• أن تسهم اللجنة في وضع ميثاق أو اعالن عالمي مشترك للملكية الفكرية ؛   
• وأن يتم انشاء قوة عمل تتألف من بعض أعضاء اللجنة وتكون مهمتها النظر في مسألة وضع   

الميثاق أو االعالن العالمي المقترح للملكية الفكرية ورفع توصيات بشأن ذلك ؛ 
ــي  • وأن يتم تكليف جهة خارجية باعداد دراسة عن فائدة النظام الدولي لحماية الملكية الفكرية ف  

النمو االقتصادي وتكوين الثروات لبحثها في اطار قوة العمل ؛ 
ــة التـي أثارهـا المشـترآون فـي االجتمـاع  • وأن يستمر االمعان في آل القضايا المحددة والمهم  

األول في اطار قوة عمل اللجنة . 
 

األعمال المقبلة 
 

اقترح رئيس اللجنة أن يستضيف األردن االجتماع المقبل للجنة . 
 

ــم تبليغـه ألعضائـها  وسوف تدعو اللجنة الى عقد اجتماع للمتابعة في عمان (األردن) في موعد يت
الحقا . 

الخاتمة 
 

وبروح من االستقاللية والنزاهة ، أثنى سمو األمير الملكي الحسن بن طالل ، بصفته رئيس اللجنة 
، علـى أصحـاب الويبـو وال سـيما أفكـارهم السـخية التـي سـمحت للجنـة االستشـارية المعنيـة بالسياســـات 

باالشتراك في المناقشات التي تتناول سياسات الملكية الفكرية . 
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[تلي ذلك قائمة بأعضاء اللجنة] 
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