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 ANNEX III
 

المرفق الثالث 
 

اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 
 

تقرير االجتماع الثاني 
جنيف ، ١٥ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ 

 
 
 

بناء على دعوة المدير العام للمنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة (الويبـو) الدآتـور آـامل ادريـس ،  -  ١
عقدت اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات والتابعة للويبو اجتماعها الثاني في مقر الويبو فــي جنيـف فـي 

١٥ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ . 
 

وترد طي هذا التقرير قائمة بالمشترآين في االجتماع .  -  ٢
 

ــتزام دقيقـة صمـت فـي  وافتتح االجتماع المدير العام للويبو الذي رحب بالمشترآين ودعاهم الى ال -  ٣
ذآرى الراحل يوليوس نيريري أحد األعضاء المؤسسين للجنة المذآورة وصديق الويبو . وشــكر الدآتـور 

ادريس آل األعضاء المؤسسين واألعضاء الجدد لحضور االجتماع الثاني . 
 

ــى أن "الملكيـة الفكريـة" لـم تكـن تذآـر منـذ عـهد  وفي آلمته االفتتاحية ، شدد الدآتور ادريس عل -  ٤
ــتراتيجيات عامـة . أمـا اليـوم فـأصبحت  قصير على لسان المسؤولين التنفيذيين وواضعي السياسات واالس
ــل أصبحـت عنصـرا مـن عنـاصر االسـتراتيجية  قيمة الملكية الفكرية معروفة في العالم آحقيقة راسخة . ب
ــها األصـول والموجـودات  السياسية واستراتيجية األعمال ، آما يتضح ذلك من الحصة المتزايدة التي تحتل

غير الملموسة في تحديد قيمة الشرآات في األسواق ، بما فيها الشرآات الصغيرة والوسطى . 
 

ويأتي هذا االتجاه في السياق الذي تحولت فيه الويبو من سلطة تشريعية متينة الى مؤسسة تراعي  -  ٥
العوامل االجتماعية واالقتصادية وأثرها نظرا الى أهميتها في االستثمار األجنبي ونقل التكنولوجيا والثقافة 
االبداعية وخلق رؤوس األموال الجديدة . ويعني ذلك أنها انتقلت الى مرآــز أقـرب الـى التنميـة البشـرية . 
ــة علـى دعـهم وتشـجيعهم لتلـك  ويتمشى ذلك مع جوهر رؤية الويبو . وشكر الدآتور ادريس أعضاء اللجن

الرؤية .  
 

وترأس جلسة الصباح سمو األمير حسن بن طالل . بينما ترأس جلسة بعد الظهر واختتم االجتماع  -  ٦
الرئيس السابق للفلبين السيد/فيدل راموس . 

 
وشمل جدول أعمال االجتماع القضايا الرئيسية الثالث التالية :  -  ٧

 
اعالن الملكية الفكرية العالمي ؛  "١"

 
واألحداث الجارية المتعلقة بالملكية الفكرية ؛  "٢"
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والتطورات األخيرة في بعض مجاالت عمل الويبو الرئيسية .  "٣"
 

ــد الديناميـة فـي مجـال الملكيـة الفكريـة ودعـا فخامـة رئيـس بلغاريـا  وأشار رئيس اللجنة الى تزاي -  ٨
السيد/بيتار استويانوف لمشاطرة اللجنة خبرته ، قبل االنتقال الى جدول أعمال االجتماع . 

 
وصرح الرئيس استويانوف قائال ان بلغاريا تفخــر بتقليدهـا الراسـخ والقـائم علـى ايـالء األولويـة  -  ٩
للمعارف والتربية ، مما أدى الى تكوين طاقات فكرية آبيرة . وأضاف يقول ان تلــك الطاقـة تحتـاج اليـوم 
الى توجيهها نحو انجاز أنشطة مفيدة ومربحة . وفي عصر تكتسي فيه األفكار قيمة رائعة ، شـدد الرئيـس 
على أن من غير المستغرب أن تصبح ملكية الحقوق في تلك األفكار موضوع النقاشات السياسية والحجــج 
القانونية المكثفة . واستطرد قائال ان مفهوم الملكية الفكرية يتيح فرصة فريدة لمكافأة المبدعين على ترجمة 
أفكارهم الى منتجات وأعمال ملموسة وتحويلها بالتالي الى مصدر دخل وفرص عمـل . ودعـا الـى اتاحـة 
نظام الملكية الفكرية آأداة سهلة االستعمال وتوسيع نطاقه ليشمل مجــاالت جديـدة مثـل المعـارف التقليديـة 
والبيانات الجغرافية والبيوتكنولوجيا . ورأى أن من واجب الحكومات وواضعي السياسات توفــير المحيـط 
ــاط االبداعـي واالبتكـاري . وشـدد علـى أن مـن مهمـة اللجنـة  التجاري واالقتصادي المؤاتي وتشجيع النش
تشجيع األجيال الشابة والمتفتحة علــى االعـتراف بفوائـد حقـوق الملكيـة الفكريـة التـي يتعيـن فهمـها علـى 
اختالفها وتنوعها . وأضاف يقول ان اضافة ذلك الى مجموعة القيـم التـي نشـأنا عليـها يسـاعد فـي تحديـد 

المرجعيات للسلوك االجتماعي ، أي تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية . 
 

ولدى التقديم لجدول األعمال على المجتمعين ، طلب رئيــس اللجنـة الـى أعضائـها أن يـأخذوا فـي  -١٠
حسبانهم مغزى ما حدث في مدينة سياتل وال سيما مسـألة شـرعية الرجـوع الـى الوجـه االنسـاني لقضايـا 
الملكية الفكرية والحاجة الى ذلك وأن يراعوا خصوصيات البلدان وثقافاتها . وشدد الرئيس على أن البلدان 
ــدم وجودهـا ، ودعـا الـى بـذل  النامية ال تزال تعمل من غير أن يعرف بعضها البعض بوجود الشبكة أو ع
ــك الوضـع . وأشـير أيضـا الـى ضـرورة أن تزيـد اللجنـة  الجهود في مشاطرة قواعد البيانات الستدراك ذل
ترآيزها على تحليل الطريقة التي تكفل االنتفاع بأدوات الملكية الفكرية للحد من الفقر فـي مجـال العقـاقير 

مثال . 
 

اعالن الملكية الفكرية العالمي 
 

وقدم نائب الوزير السيد/هيساميتسو آراي مشروع اعالن "الملكيـة الفكريـة العـالمي" الـذي أعـده  -١١
بمبادرة منه وطوره فريق عامل بناء على دعوة اللجنة خالل االجتماع األول بغرض اعتماده آاعالن لها . 
والغرض الرئيسي المنشود من االعالن هو الوصول الى آل القطاعات في العالم لتوعيتـها بفـائدة الملكيـة 

الفكرية وأهمية الويبو بالنسبة الى رفاهة البشرية . 
 

وتم التشديد على أن العالم يدرك قيمة الملكية الفكرية ، ولكن اآلراء عــن الطريقـة التـي تمـس بـها  -١٢
ــدم السـريع  حقوق الملكية الفكرية اقتصادنا على الصعيدين الوطني والعالمي تختلف . وصرح قائال ان التق
في تكنولوجيا المعلومات ال بد أن يزيد من أهمية الملكية الفكرية وأن من الحاسم اليوم أن تسعى الويبو الى 
ــالمي قـد  تحقيق توافق في اآلراء على الصعيد الدولي في ذلك المجال . ورأى أن اعالن الملكية الفكرية الع

يكون مفيدا جدا ومناسبا للنهوض بذلك الفهم المشترك . 
 

وبحث أعضاء اللجنة مشــروع النـص مطـوال . وآـان معظـم التعليقـات يرمـي الـى التشـديد علـى  -١٣
الجوانب االنمائية وضرورة ضمان التوازن بين مضمون الوثيقة وبنيتها . وتحقق قدر آبير من التوافق في 



 WO/GA/26/4
 Annex III

 - 3 -
 
 

اآلراء واتفق األعضاء على مواصلة المشاورات الكترونيا بشأن نص مراجع بغرض اعتماد االعــالن فـي 
موعد يسمح برفعه على جمعيات الدول األعضاء في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ . 

 
ــز  واعالن الملكية الفكرية العالمي وثيقة سياسية وتشدد على القيمة العالمية للملكية الفكرية والمرآ -١٤
الفريد الذي تتمتع به الويبو بصفتها الوآالة المتخصصة الدولية المسؤولة قبل غيرها عن النهوض بالملكية 
الفكرية في آل أرجاء العالم . ويقيم االعالن أرآان فهم مشترك لطبيعة المفاهيم األساسية المتعلقة بالملكيــة 
ــة . ويتضمـن  الفكرية ونطاقها ويحمل مبادىء توجيهية بشأن االنصاف الضروري في نظام الملكية الفكري
االعالن أمثلة من االختراعات واالبداعات الفنية وأنظمة التعريف المعروفــة عامـة مـن قديمـها وحديثـها . 
ويوضح بذلك عالقة الملكية الفكرية المباشرة بكل الشعوب وأهميتها في آــل األوقـات والثقافـات وتأثيرهـا 
في تطور العالم واسهامها التاريخي في تقدم المجتمعات . ويرآز االعالن على أهمية تعزيز اســتراتيجيات 
ــره بمـا يخـدم الجميـع . وفـي االعـالن توصيـة  التعاون العالمية لتنفيذ نظام الملكية الفكرية ومواصلة تطوي
ــي  أيضـا بعـدد واسـع مـن األنشـطة الراميـة الـى النـهوض بااللمـام واالنتفـاع الفعـالين بالملكيـة الفكريـة ف

المجاالت التقليدية والجديدة ، بما في ذلك األنشطة الرامية الى حماية التنوع الثقافي والهويات الثقافية .  
 

األحداث الجارية المتعلقة بالملكية الفكرية 
 

استنادا الى دراسة عن دور الويبو وأنشطتها في عالم متغير قدم لها السيد/أولسون ، نظر أعضـاء  -١٥
اللجنة في الجدال الدولي الراهن حول ما يســمى باآلثـار السـلبية المترتبـة علـى العولمـة ، علمـا بـأن ذلـك 
الجدال تتصدى له منظمات دولية مهمة ، منها منظمة التجارة العالمية ، من حيث شرعيتها وعمليات اتخاذ 

قراراتها . وجرت المناقشة في سياق ما تم ادراآه من تزايد في نفوذ المجتمع المدني . 
 

وآان الغرض الرئيسي الذي تنشده اللجنة من تناول تلك القضايا النظر في الحاجــة الـى اتخـاذ أي  -١٦
عمل خاص في اطار الويبو لمواجهة تحديات سياسية أو أخرى قد تنبثق عــن ذلـك الشـعور المتنـامي ضـد 
العولمة والموازي الى الحاجة الى ضمان حماية عالمية لحقوق الملكية الفكريــة . وتبـادر ذلـك الخطـر مـع 
امكانية تزايد مقاومة تطبيق معايير عاليــة لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة ، ال سـيما فـي القضايـا موضـع 
ــد يعتبرهـا البعـض حمايـة لبعـض المصـالح االقتصاديـة بـدال مـن أن تكـون حـافزا للنشـاط  الجدل والتي ق

االبداعي فتصبح بالتالي ضارة بالمجتمعات التي ال تتمتع بآليات معدلة مثل قانون فعال بشأن المنافسة .  
 

ــثر  وباالضافة الى تناول المجاالت الرئيسية ذات االهتمام العام ، تناولت اللجنة قضايا اعتبرتها أآ -١٧
مثارة للجدال ، مثل حماية المستحضرات الصيدلية والمجين بموجب البراءات وتوفير حماية طويلة األمـد 
وقوية في مجال التكنولوجيا العليا وما يسمى باالستثناء الثقافي واستعمال األموال العامة لمكافحة القرصنة 

وحماية المصالح الخاصة . 
 

ــف االيجابيـة والسـلبية  وهنأ أعضاء اللجنة الويبو على اعتماد الشفافية والجدية في التصدي للمواق -١٨
بشأن الملكية الفكرية . وأقر األعضاء بأن المشكلة ليست بالضرورة مشكلة حماية الملكيــة الفكريـة ولكنـها 

تكمن أساسا في طريقة فهم الملكية الفكرية . 
 

واشترك آل األعضاء في ذلك النقاش ووافقوا علــى ضـرورة أن تعمـل الويبـو علـى توضيـح أيـة  -١٩
ــة الفكريـة وتنفيـذ برامـج  مفاهيم خاطئة . وأوصوا بتعزيز نشاط المنظمة الرامي الى توضيح مفهوم الملكي
ــة خاصـة علـى النـهوض بالنشـاط االبتكـاري وتوفـير القنـوات المناسـبة  تكوين الكفاءات مع الترآيز بصف

للتواصل مع المجتمع المدني . 
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واعتبر أعضاء اللجنة التقدم الذي أحرزته الويبو في عملها في القضايا الجديـدة المتعلقـة بالملكيـة  -٢٠
ـــوع الثقــافي البيانــات الجغرافيــة والتنــوع البيولوجــي  الفكريـة ، مثـل المعـارف التقليديـة والهويـة والتن

والبيوتكنولوجيا عامال مهما في توضيح المفاهيم الخاطئة بشأن حماية الملكية الفكرية . 
 

وآان من المقــترح أيضـا أن تنظـم الويبـو نـدوات تسـتهدف خـبراء يعملـون فـي مجـاالت الملكيـة  -٢١
الفكرية الجديدة بما يساعد على التوصل الى توافق في اآلراء . 

 
وشدد الدآتور ادريس على أن العولمة مستســاغة آلمـا تعلـق األمـر باألعمـال الفكريـة ومشـاطرة  -٢٢
فوائد المعارف واالنجازات الثقافية واالجتماعية ، وقــال ان ذلـك هـو مـا تعنيـه الويبـو بالعولمـة مـن غـير 

التهميش . 
 

التطورات األخيرة في بعض مجاالت عمل الويبو الرئيسية 
 

أثناء بحث مشروع االعالن وآثار العولمة ، أشير عددا من المرات الى أهمية توسيع نطاق االلمام  -٢٣
بالملكية الفكرية والحاجة الى تبسيط نظام الملكية الفكرية وجعله سهل النفاذ واالنتفاع لالســهام بفعاليـة فـي 
ــي الـى ثـروة . وأشـار أعضـاء اللجنـة أيضـا الـى أهميـة رسـم اسـتراتيجيات بشـأن  تحويل النشاط االبداع
ــة النفـوذ المـتزايد للـرأي العـام . ومـن الممكـن تنفيـذ ذلـك  "االتصاالت الكلية" بما يكفل النجاح في مواجه
بفضل االنتفاع المكثف والموسع بتكنولوجيا المعلومات في عمل الويبو وداخل المكتب الدولي . وفي ضوء 
هذه المالحظات وتلك ، ألقت األمانة عروضا مختلفة على أعضاء اللجنة بشأن التطورات األخيرة الجارية 
في بعض أهم مجاالت عمل الويبو المتصل اتصاال وثيقا بتبسيط نظام الملكية الفكرية وتطويره والنــهوض 

بثقافة راسخة في مجال الملكية الفكرية وتضمين أنشطة المنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة . 
 

وألقى آبار موظفي الويبو المحاضرات الخمس التي تناولت الموضوعات التالية :  -٢٤
 

نجـاح اعتمـاد معـاهدة قـانون الـبراءات وخلفيتـها وأهميتـها فـي تسـهيل النفـاذ الـى نظـــام  "١"
البراءات ومواصلة عملية التنسيق في مجال قانون البراءات في المستقبل ؛ 

 
ومعاهدة التعاون بشأن البراءات وتبسيطها وتطويرها المقبل ؛  "٢"

 
وعمل أآاديمية الويبو العالمية وال سيما برنامج التعليم عن بعد ودوره في تكوين الكفاءات  "٣"

وتنمية الموارد البشرية على نطاق موسع ؛ 
 

ــو بشـأن االتصـاالت العالميـة وال سـيما توضيـح الملكيـة  والمبادىء التوجيهية لنظام الويب "٤"
الفكرية ونزع الصبغة السياسية عن النقاش الدائر بشأنها ؛ 

 
والتقدم المحرز في شــبكة الويبـو وهـي شـبكة المعلومـات العالميـة التـي ستسـمح بوصـل  "٥"

مكاتب الملكية الفكرية في العالم فيما بينها ومع أمانة الويبو . 
 

ــى المالحظـات  وعقب العروض ، تبادل آل أعضاء اللجنة آراءهم في حوار منفتح . وباالضافة ال -٢٥
العامة عن وجاهة عمل الويبو ، تقدم األعضاء بتعليقات خاصة عن الحاجة الى التقريب بين أهمية الملكية 
الفكرية على الصعيد العالمي واحتياجات الناس التي تكون عادة خاصة ومحلية . وباالضافة الى المناقشات 
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ــة الـى ثـروة ، تنـاولت موضـوع  التي أجرتها اللجنة في اجتماعها األول عن طريقة تحويل الطاقة االبداعي
تحديد الطريقة الكفيلة بضمان استفادة عامة الجماهير من الملكية الفكرية . 

 
وآانت العناصر الرئيسية التي تخللت منهج أعضاء اللجنة في تناول المسائل على النحو التالي :  -٢٦

 
ــة الملكيـة الفكريـة ، أصبـح مـن الضـروري تمكيـن البلـدان الناميـة والبلـدان  نظرا الى تزايد أهمي -٢٧
المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر من تجهيز نفسها بما يسمح لها باالنتفاع بنظام الملكية الفكريـة علـى نحـو 

أفضل . ويقتضي ذلك اتخاذ التدابير التالية : 
 

نشر االلمام بنظام الملكية الفكرية والتجارب الناجحة في تكوين الثروات باالنتفاع به ؛  "١"
 

وتبسـيط أنظمـة الحمايـة ومواصلـة تنسـيق قوانيـن الملكيـة الفكريـة الموضوعيـة تســهيال  "٢"
لالنتفاع بها والنفاذ اليها ؛ 

 
وتطوير نظام الملكية الفكرية بتضمينه قضايا جديدة تؤدي الى مستفيدين جدد .  "٣"

 
ونظرا أيضا الى تزايد نفوذ المجتمع المدني في االتجاهات العالمية ، أصبــح مـن الضـروري جـدا  -٢٨
ــام بالنظـام وتسـهيل النفـاذ اليـه ومواصلـة تطويـره علـى اسـهام  أن تقوم آل الجهود المبذولة في نشر االلم
المجتمع المدني اسهاما آامال وال سيما المنظمات غير الحكومية وجمعيات المبدعيــن والمعـاهد األآاديميـة 
ومؤسسات البحث وغيرها من الجهات التي تضطلع بدور مهم في توفير اآلليات التي تسمح بالوصول الى 

قاعدة الجماهير . 
 

ونظرا الى تزايد أهمية التكنولوجيا الجديدة في اقامة الشبكات التي تربط المجتمع الدولي ، لم يعـد  -٢٩
هناك بد من رسـم اسـتراتيجيات جديـدة القامـة قنـوات اتصـال جديـدة أو تعزيـز القنـوات القائمـة مـع آـل 

القطاعات المعنية وايالء األهمية نفسها الى مجال الملكية الصناعية ومجال حق المؤلف . 
 

ونظرا الى تكامل آل أنشطة الويبو ، لم يعـد هنـاك بـد مـن ضمـان تكـامل اسـهامات آـل برنـامج  -٣٠
لتحقيق أهداف السياسة العامة على األجل الطويل . واعتبر المجتمعون الحاجة الى تشجيع األجيال الناشئة 

على التفكير بعقلية الملكية الفكرية من القضايا التي تستحق ايالئها أولى األولويات . 
 

ــي تعـترض سـبيل تـدارك الفجـوة االنمائيـة . ومـع ذلـك ، عـبر  وأقر أعضاء اللجنة بالتعقيدات الت -٣١
الجميع عن تفاؤله فيما يخص االتجاه االستراتيجي للمنظمة ووجاهة عملها . وأثنوا على األمانة وشجعوها 
على مواصلة عملها وهنأوا الدآتور ادريس على عدد المبادرات المهمة التي تم اتخاذها فــي فـترة قصـيرة 

جدا . 
توصيات 

 
توصي اللجنة بما يلي :  -٣٢

 
أن يرفع اعالن الملكية الفكرية العالمي للجنة االستشارية المعنية بالسياسات ، ما أن يعتمده جميـع  ●
األعضاء ، الى جمعيات الدول األعضاء فــي الويبـو فـي اجتماعاتـها المنعقـدة فـي سـبتمبر/أيلـول 
٢٠٠٠ ، اسهاما من اللجنة في مناسبة الذآرى الثالثيــن النشـاء الويبـو واحتفـاالت األمـم المتحـدة 

باأللفية الجديدة . 
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ــير" الـى جمعيـات  وأن ترفع دراسة السيد/هنري أولسن بشأن "دور الويبو وأنشطتها في عالم متغ ●

الدول األعضاء في الويبو في اجتماعاتها المنعقدة في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ . 
 

وأن تولى أهمية خاصة لكل الجوانب السياسية والعملية المتعلقة بدخــول معـاهدة قـانون الـبراءات  ●
حيز التنفيذ ونجاح تنفيذها . 

 
وأن تبذل الجهود من أجل مواصلة التنسيق الموضوعــي فـي مجـال قـانون الملكيـة الصناعيـة وال  ●

سيما قانون البراءات . 
 

ــبراءات وتتـألف مـن أشـخاص  وأن يتم انشاء هيئة استشارية مستقلة تعنى بالتطور الدولي لنظام ال ●
يختـارهم المديـر العـام بصفتـهم الشـخصية . ومـن المقـترح أن تتولـى تلـك الهيئـة اسـداء النصــح 
والمشورة للمدير العام بشــأن االتجاهـات التـي ينبغـي اقتراحـها علـى الـدول األعضـاء ، علـى أن 

تحتفظ تلك الدول بصالحيتها الكاملة في اتخاذ القرارات . 
 

ــة الفكريـة  وأن يواصل تطوير مشروع شامل طويل األجل للنهوض بثقافة راسخة في مجال الملكي ●
تجمع بين آل ما يالئم من عناصر برامج الويبو وأدواتها . 

 
وأن يستمر دعم السياسة الرامية الى تقديم ميداليات الويبو مــن أجـل تشـجيع المبدعيـن فـي مجـال  ●

الملكية الفكرية والمؤسسات والشخصيات الملتزمة بالنهوض بالنشاط االبداعي . 
 

ــاغ تضميـن جـدول أعمـال اللجنـة قضايـا عالميـة جديـدة مثـل المعـارف التقليديـة  وأن من المستس ●
والموارد الوراثية والبيوتكنولوجيا . 

 
العمل المقبل 

 
سوف يدعو رئيس اللجنة الى عقد اجتماع متابعة في مكان وتاريخ يتم تحديدهما الحقا .  -٣٣

 
الخاتمة 

 
اختتمت اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات اجتماعها الثاني باالســتقاللية والنزاهـة المسـتمرتين  -٣٤
وبكلمة امتنان لقيادة الدآتور ادريس في تدعيم المنظمة ورضى عن التقدم المحرز في عمل اللجنة . وأشير 
ــامل متنـام لـدى تنـاول آـل القضايـا قيـد النقـاش أثنـاء  الى ما اتسم به اشتراك آل األعضاء من حيوية وتك
االجتماع الثاني الموجه نحو تحقيق النتائج . وتم تسجيل االنجازات الملموسة المحققة فيما يتعلق بتوصيات 

اللجنة في اجتماعها األول . 
 
 

[تلي ذلك قائمة بأسماء أعضاء اللجنة] 
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اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 
قائمة بأسماء األعضاء 

االجتماع الثاني  
١٥ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ 

جنيف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــ 
لم يتمكن العضو من حضور اجتماع ١٥ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ .  (*)
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[يلي ذلك المرفق الرابع] 
 
 
 
 
 


