
 

 

 
 

WO/GA/24/6
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٨/٤ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

 
 
 

الجمعية العامة للويبو 
الدورة الرابعة والعشرون (الدورة العادية الرابعة عشرة) 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 
واللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال 

مذآرة المدير العام 

وافقت جمعيات الدول األعضاء في الويبو ، في سلسلة اجتماعاتها الثانية والثالثيــن المنعقـدة فـي  - ١
الفترة من ٢٥ الى ٢٧ مارس/آذار ، على االقتراح الـوارد فـي وثيقـة البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين 
١٩٩٨ و١٩٩٩ والرامي الى انشــاء اللجنـة االستشـارية المعنيـة بالسياسـات واللجنـة االستشـارية المعنيـة 
بقطاع األعمال ، على أن تضم اللجنتــان شـخصيات مرموقـة وضالعـة فـي وضـع السياسـات فـي مختلـف 
ــاالت التـي  المجاالت . وقد جاء في تلك الوثيقة أن "من شأن تمكين خبراء دوليين بارزين في مختلف المج
ــة أن  لها وقعها على التعاون في شؤون الملكية الفكرية وأعمال الويبو من اسداء مشورة مطلعة وموضوعي
يفيد الى حد آبير عمليــة وضـع السياسـات والتخطيـط علـى األجـل المتوسـط فـي الويبـو واسـتجابتها الـى 
ـــواق والمنتفعيـن بأنظمـة  االتجاهات الدولية والتطورات التكنولوجية وقدرتها على استباق احتياجات األسـ

 . (A/32/2 - WO/BC/18/2 أنظر البرنامج الفرعي ١-٣ من الوثيقة) "الحماية العالمية وتلبيتها
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وورد تحديد مهمة اللجنتين االستشاريتين المستقلتين في الوثيقة ذاتها (أنظر البرنامج الفرعي ١- - ٢
ــي قـد يسـتدعي األمـر معالجتـها فـي  ٣) . اذ على اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات "تحديد المسائل الت
الويبو أو قــد يكـون لـها وقـع علـى أعمـال المنظمـة واسـتعراض تلـك المسـائل اسـتعراضا شـامال واعـداد 
توصيات لوضع السياسات والنهوض بأعمال المنظمة" . وعلى اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمــال 
أن تضطلع "بدور تكميلي من منظور قطاعات الصناعة واألسواق ، بمـا فيـها المنتفعـون بأنظمـة الملكيـة 
الفكرية … وأن تفيد ….. في تحديد فرص جديدة لتمكين المشــروعات مـن تعزيـز دعمـها ألنشـطة الويبـو 

المتعلقة بالتعاون ألغراض التنمية وتنمية الموارد البشرية" . 
 

ـــدول  وتجـدر االشـارة الـى أن دور اللجنتيـن استشـاري بحـت "وال يمكـن أبـدا أن تحـال محـل ال - ٣
األعضاء فيما يتعلق بوضع برنامج المنظمة ومراقبته أو تنال من ذلك الدور" .  

 
ــال اجتماعـها األول فـي مقـر الويبـو فـي جنيـف  وعقدت اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعم - ٤
ــر اجتمـاع اللجنـة المرفـوع  يومي ٤ و ٥ فبراير/شباط ١٩٩٩ . وحضر االجتماع ١٧ عضوا . ويرد تقري

الى المدير العام للويبو في المرفق األول . 
 

ــيرآز علـى موضـوع  ومن المعتزم عقد االجتماع الثاني للجنة يوم ١٣ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ وس - ٥
ــة وألن االجتمـاع سـيعقد قبـل مؤتمـر  التجارة  االلكترونية والملكية الفكرية ، آما اقترح ذلك أعضاء اللجن
الويبـو الدولـي عـن الملكيـة الفكريـة والتجـارة االلكترونيـة المعـتزم عقـده فـــي الفــترة مــن ١٤ الــى ١٦ 

سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 
 

ــل/نيسـان ١٩٩٩  وعقدت اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال اجتماعها األول في ١٥ أبري - ٦
في مقر الويبو . وحضر االجتماع ٢٣ عضوا . ويرد تقريره المرفوع الى المدير العام للويبــو فـي المرفـق 

الثاني . 
 

ــوة الـى االحاطـة علمـا  ان الجمعية العامة مدع - ٧
ــر العـام  بهذه الوثيقة والتقريرين المرفوعين الى المدي
للويبو والواردين في المرفـق األول والمرفـق الثـاني 

والتعليق عليها . 
 
 

[يلي ذلك المرفقان] 
 
 


