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WO/GA/26/4
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٨/١٨ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

الدورة السادسة والعشرون (الدورة االستثنائية الثانية عشرة) 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

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" .  

 
وعقدت اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات اجتماعيها الثاني والثالث في مقر الويبو في جنيف  -  ٤
يـوم ١٣ سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ ويومـي ٤ و ٥ مـايو/أيـار ٢٠٠٠ . وحضـر االجتمـاع األول ١٥ عضــوا 
ــاني علـى التوالـي تقريـرا االجتمـاعين  وحضر االجتماع الثاني ١٤ عضوا . ويرد في المرفقين األول والث

المرفوعان الى المدير العام للويبو . 
 

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة االستشارية المعنية بالسياســات اجتماعـها الرابـع فـي الجـزء األول  -  ٥
من سنة ٢٠٠١ . 

 
وعقد الفريق العامل التابع للجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال اجتماعين في عّمان يوم ٢٠  -  ٦
ــن مـارس/آذار ٢٠٠٠ . وعقـدت اللجنـة  يوليه/تموز ١٩٩٩ وفي واشنطن (مقاطعة آولومبيا) في األول م
ــران ٢٠٠٠ . وحضـر االجتمـاع ١٧ عضـوا  المذآورة اجتماعها الثاني في مقر الويبو يوم ١٥ يونيه/حزي
ــوع الـى المديـر العـام للويبـو .  وممثالن عن عضوين . ويرد في المرفق الثالث تقرير ذلك االجتماع المرف
ويرد في التقرير الرابع اعالن الملكية الفكرية العالمي المعد بمبادرة من اللجنة االستشارية المعنيــة بقطـاع 
األعمال اسهاما في ازالة الغموض عـن قضايـا الملكيـة الفكريـة لـدى عامـة الجمـهور . واعتمـدت اللجنـة 
ــه/حزيـران ٢٠٠٠ . ويـرد فـي المرفـق  االستشارية المعنية بقطاع األعمال االعالن المذآور يوم ٢٦ يوني
الخامس نص عرض ألقاه الممثل الحكومي الخاص في وزارة العدل فــي السـويد ، السـيد/هـنري أولسـن ، 

بعنوان "دور الويبو وأنشطتها في عالم متغير" في االجتماع الثاني للجنة المذآورة . 
ــــى االحاطـــة  ان الجمعيــة العامــة مدعــوة ال - ٧

بمضمون هذه الوثيقة ومرفقاتها والتعليق عليها . 
 
 

[تلي ذلك المرفقات] 
 
 
 


