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الويبـو 

 

WO/GA/27/8
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/١٠/٣ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

الدورة السابعة والعشرون (الدورة العادية الخامسة عشرة) 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

التقرير 

الذي اعتمدته الجمعية 

تناولت الجمعية العامة البنود التالية من جــدول األعمـال الموحـد (الوثيقـة A/36/1) : ١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦ و٧  - ١
و٨ و١٠ و١١ و١٢ و١٨ و١٩ و٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٧ و٢٨ . 

 
ويـرد تقريـر عـن البنـود المذآـورة ، باسـتثناء البنـود ١٨ و١٩ و٢١ و٢٢ و٢٣ ، فـي التقريــر العــام (الوثيقــة  - ٢

 . (A/36/15
 

ويرد في هذه الوثيقة تقرير عن البنود ١٨ و١٩ و٢١ و٢٢ و٢٣ .  - ٣
 

وترأس اجتماع الجمعية العامة رئيسها ، السيد/ألفارو دي موندونسا إي مورا (البرتغال) .  - ٤
 

A
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البند ١٨ من جدول األعمال الموحد : 
 

أسماء الحقول على اإلنترنت 
 
 

 . WO/GA/27/5و WO/GA/27/1 استندت المناقشات إلى الوثيقتين - ٥
 

ولدى تقديم هذا البند ، ذّآرت األمانة بأن الوثيقتين تتعلقان ببرنامجين مترابطين من برامج عمل الويبو باشــرتهما  - ٦
ــى ، WO/GA/27/5 ، عمـل الويبـو المتعلـق بـالحقول  المنظمة طوال األشهر اإلثني عشر الماضية . وتتناول الوثيقة األول
العليا المكونة من رموز البلدان التي يزيد عددها على ٢٤٠ حقال وتخضع فــي معظمـها إلدارة خاصـة . وأفـادت األمانـة أن 
الدول األعضاء آانت قد طلبت إليها التعاون على أســاس طوعـي مـع المشـرفين علـى تلـك الحقـول لتعزيـز حمايـة الملكيـة 
الفكرية فيها وال سيما بهدف جعل المشرفين علـى تلـك الحقـول يعتمـدون السياسـة الموحـدة بشـأن تسـوية منازعـات أسـماء 
الحقول . وأعدت األمانة مشروعا يرمي إلى إنجاز ذلك العمل ويشمل تنظيم مؤتمر دولي في جنيف في فبراير/شباط ٢٠٠١ 
ويتناول المسائل المتعلقة بأفضل ممارسات الويبو بشأن منع منازعــات الملكيـة الفكريـة وتسـويتها باإلضافـة إلـى نشـر تلـك 
الممارسات . ونتيجة لتنفيذ ذلك المشروع ، فقد أقدم ٢٢ مشرفا على تلك الحقول على اعتماد السياسة الموحدة وتســّلم مرآـز 
الويبو للتحكيم والوساطة ٥٦ منازعة تتعلق بتسجيالت في الحقول العليا المكونة من رمــوز البلـدان . وأعربـت األمانـة عـن 
تقديرها للعالقة المتمــيزة القائمـة بيـن الحكومـات والمشـرفين علـى تلـك الحقـول ودعـت الـدول األعضـاء إلـى حـث أولئـك 
المشرفين على اعتماد السياسة الموحدة بهدف تنسيق الجهود بما يدعم ترسيخ إجراءات تسوية منازعات أســماء الحقـول فـي 
آل العالم من جهة ويتيح من جهة أخرى فرصة لتنسيق الشكاوى المرفوعة ضد التسجيالت التعسفية لالسم ذاته فــي الحقـول 

العليا المكونة من األسماء العامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان على يد أمين تسجيل اسم الحقل ذاته . 
 

ــع قائلـة إن الوثيقـة تتعلـق بـالحقول العليـا  والتفتت األمانة إلى الوثيقة الثانية (WO/GA/27/1) وشرحت الوض - ٧
ــى سـبعة حقـول جديـدة سـتضاف إليـها عـن قريـب  المكونة من أسماء عامة وأهمها COM. وNET. وORG. باإلضافة إل
(AERO. وBIZ. وCOOP. وINFO. وMUSEUM. وNAME. وPRO.) . وذّآـرت األمانـة بـأن الويبـو قـد نفـــذت 
مشروعا أوال بشأن أسماء الحقول على اإلنــترنت أدى إلـى دخـول السياسـة الموحـدة حـيز التنفيـذ ، علمـا بأنـها تطبـق علـى 
العالمات التجارية وعالمات الخدمــة فقـط . وآـان قـد اتضـح عنـد تنفيـذ مشـروع الويبـو للمـرة األولـى أن أدوات التعريـف 
التجارية ، خالف العالمات التجارية وعالمات الخدمة ، تتعرض لتسجيالت تعسفية فــي نظـام أسـماء الحقـول . ونظـرا إلـى 
ــاني بشـأن أسـماء الحقـول ليتنـاول فحـص السـبل الكفيلـة  ذلك ، التمست الدول األعضاء من الويبو تنفيذ مشروع المنظمة الث

بمعالجة حاالت االنتفاع المضلل وسيئ النية في نظام أسماء الحقول بما يلي : 
 

 - األسماء الدولية غير المسجلة الملكية للمستحضرات الصيدلية ؛ 
 - وأسماء المنظمات الحكومية الدولية ومختصراتها ؛ 

 - وأسماء األشخاص ؛ 
ــات الجغرافيـة والمصطلحـات   - وأدوات التعريف الجغرافية مثل بيانات مصدر السلع الجغرافية والبيان

الجغرافية ؛ 
 - واألسماء التجارية . 

 
وصدر تقرير مشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت (تقرير المشروع الثاني) في ٣ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ 

. وتضمن ذلك التقرير ثالث نتائج رئيسية : 
 

-  اتضح بشكل جلي أن أشخاصا يباشرون تسجيل أدوات تعريف تجارية يشملها المشـروع الثـاني بشـأن أسـماء 
الحقول على اإلنترنت دون أن تكون لهم أية صلة بتلك األدوات أو لهم صلة ضعيفة بها . 
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ــانوني الدولـي الراهـن ال يكفـي لتنـاول آـل جوانـب  -  ونتيجة للتحليل الذي أجرته ، رأت المنظمة أن اإلطار الق
المشكلة . ورأت أيضا أن الحل الشامل يسـتدعي وضـع قـانون جديـد فـي بعـض المجـاالت التـي يشـملها تقريـر 

المشروع الثاني على األقل . وأقرت مع ذلك بأن تلك المسألة رهن بمن يبت فيها . 
 

-  ومن الضروري أن تبت الدول األعضاء في رغبتها في تناول المسائل المعنية من عدم رغبتها في ذلــك . وإذا 
قررت أنها ترغب في تناولها ، فعليها أن تحدد اآلليات أو األدوات التي تسمح بذلك . وفي ذلك الصدد ، ال بد من 
ــد  مراعاة التطور السريع الذي تشهده اإلنترنت ويدل عليه تزايد عدد الحقول العليا المكونة من أسماء عامة وتزاي
ــن ٠٠٠ ٥٠ و  عـدد أسـماء الحقـول ليفـوق ٤٠ مليـون عـن قريـب (علمـا بـأن معـدل التسـجيل يـتراوح اليـوم بي

٠٠٠ ١٠٠ اسم حقل جديد في األسبوع) . 
 

وشكر الرئيس األمانة على تقديم الموضوع وافتتاح باب المناقشة . وأشار إلى أن أحدا ال يرغـب فـي طـرح أيـة  - ٨
 . WO/GA/27/1 واقترح االنتقال إلى النظر في الوثيقة WO/GA/27/5 مالحظة بشأن الوثيقة

 
ــى عملـها المتعلـق بالمشـروع الثـاني بشـأن أسـماء الحقـول علـى اإلنـترنت الـذي  وهنأ وفد األرجنتين األمانة عل - ٩
ــواردة  اشترآت فيه األرجنتين بنشاط . وفيما يخص تقرير المشروع الثاني ، لم يعلن الوفد عن أي اعتراض على التوصية ال
في الفقرة ٢٤٤ بشأن بيانات المصـدر والبيانـات الجغرافيـة . وفيمـا يتعلـق بالتوصيـة الـواردة فـي الفقـرة ٢٧٣ مـن تقريـر 
المشروع الثاني ، عّلق الوفد أهمية آبيرة على حماية أسماء البلدان في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة ، ورأى أن من 
الصعب مع ذلك توسيع نطاق الحماية ليشمل البلديات نظرا إلى تعارض الحقوق في االسـم ذاتـه بـاختالف البلديـات . وفيمـا 
يتعلق بالفقرة ٢٨٨ من تقرير المشروع الثاني ، وافق الوفد على ضرورة وضع قواعد دوليــة جديـدة لحمايـة أسـماء البلـدان 
بصفة خاصة ووافق أيضا على التوصية الواردة في الفقرة ٢٩٣ من تقرير المشروع الثاني فيما يخص تفادي االلتباس بشأن 

معيار ISO 3166 الخاص برموز البلدان في نظام أسماء الحقول . 
 

ـــول علــى اإلنــترنت  وهنـأ وفـد أوروغـواي األمانـة علـى عملـها المتعلـق بالمشـروع الثـاني بشـأن أسـماء الحق -١٠
ــائال إنـه يدعـم فكـرة حمايـة أسـماء المنظمـات الحكوميـة  والتوصيات المطروحة على الجمعية العامة للنظر فيها . وصرح ق
ــة إلـى  الدولية ومختصراتها وشدد على أهمية الدور الذي بإمكان الويبو أن تضطلع به في ذلك المجال الحساس ودعا المنظم

مواصلة عملها بشأن تلك المسائل . 
 

وتحدث وفد بلغاريا باسم دول أوروبا الوسطى والبلطيق وصرح قائال إن المجموعة تقدر عمل األمانة في إطـار  -١١
المشروع الثاني بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت الذي خلص إلى عدد من النتائج القيمة بشأن الممارسات المتبعة حاليا في 
مجال تسجيل أسماء الحقول التي يستحيل حاليا تناول قدر آبير منها في إطار األنظمة الدولية الراهنة . وأضاف الوفــد قـائال 
إن تقرير المشروع الثاني يحتوي على عدد من التوصيات التي تؤيدها المجموعة ، علما بأنها ال تتيح حلوال شــاملة للحـاالت 
التي تتضارب فيها المصالح . ونظرا إلى أن اإلطار القانوني لنظام أسماء الحقول ليس مناسبا وأن الحاجة تتفــاقم إلـى إيجـاد 
حلول لمشكالت آخذة في الظهور ، حـث الوفـد باسـم مجموعتـه األمانـة علـى النـهوض بـدور الموِفـق فـي تصميـم الحلـول 
السياسية لمشكالت الملكية الفكرية على اإلنترنت بدال من اللجوء إلى حلول إدارية خاصة . ورأى أن ذلك اإلجراء ينبغي أن 
ــهمين آخريـن ، مثـل هيئـة  يأخذ في الحسبان أفضل الممارسات المتبعة في سياق اللوائح الوطنية وينفذ بالتعاون مع شرآاء م
اإلنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة (ICANN) . وعّبر الوفد عن رأي مجموعته قائال إن بإمكان الويبو أن تضطلــع 
بدور مهم بتوجيه المناقشات المتعلقة بالمسائل المنبثقة عن تقرير المشروع الثاني وغيرها من المسائل التي ستظهر إلى حيز 
الوجود في المستقبل واقترح ترتيب تلك المسائل بإنشـاء هيئـة خاصـة فـي سـياق الويبـو . وقـال إن مجموعتـه تحـث تفـادي 
ــرا إلـى سـرعة التطـورات  ازدواجية العمل الجاري في هيئات أخرى للويبو أو في منظمات دولية أخرى قدر اإلمكان . ونظ
ــار الهيئـة الجديـدة وطلـب أن تكـون تلـك  المتعلقة باإلنترنت ، اقترح الوفد الشروع مباشرة في تحديد أصعب المسائل في إط

الهيئة مسؤولة أمام الجمعية العامة وترفع تقاريرها إليها في االجتماع المقبل . 
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وتحدث وفد بلجيكا باسم الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها وهنأ المدير العام واألمانة على العمل المكثــف  -١٢
ــه للجـهود التـي بذلتـها  المنجز في إطار المشروع الثاني بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت . وعّبر الوفد عن تقدير مجموعت
األمانة في فحص المسائل المتعلقة بحاالت سوء النية والتضليل في تسجيل عدد من أدوات التعريف التجارية واالنتفاع بها ، 
ــر لـم يتـح إال  خالف العالمات التجارية ، آأسماء حقول . ورحب باسم مجموعته بتقرير المشروع الثاني وقال إن ذلك التقري
ــها رأت أن مـن الصعـب اتخـاذ أي موقـف بشـأن  في بداية شهر سبتمبر/أيلول ، وإن الجماعة األوروبية والدول األعضاء في
التوصيات الواردة في التقرير أثناء الجمعية العامة المنعقدة حاليا . وأضاف قائال إن الجماعـة األوروبيـة والـدول األعضـاء 
فيها ترى أن من الضروري النظر في تلك التوصيات قبل اتخاذ أي موقف . وساند األمانة بوصف تطور اإلنترنت بالســريع 
آما أيد البيان الذي أدلى به وفد بلغاريا قائال إن الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها تقــترح إنشـاء فريـق عـامل خـاص 
ليقوم بتقييم شامل لتوصيات تقرير المشروع الثاني وتحديد التدابير التي ينبغي للويبو أن تتخذها في ذلــك المجـال . وأضـاف 
ــامج والميزانيـة لفـترة السـنتين  قائال إن من الممكن تناول ذلك النوع من األنشطة في سياق البرنامج الفرعي ١٠-٣ من البرن
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وفي الختام ، صرح الوفد قائال إن الجماعة األوروبيـة والـدول األعضـاء فيـها تـرى أن يسـتكمل الفريـق 
العامل عمله قبل ثالثة أشهر على األقل من انعقاد الجمعية العامة المقبلة سنة ٢٠٠٢ ويرفع تقريرا بذلك العمل إلى الجمعيـة 

 .
 

ــكلة وال بـد مـن دراسـتها . وأشـار إلـى أن نظـام أسـماء  وصرح وفد الصين قائال إن الوقت قد حان لدراسة المش -١٣
الحقول يتطور بسرعة مما يؤدي إلى زيادة هائلــة فـي عـدد تسـجيالت أسـماء الحقـول والمنازعـات المتعلقـة بـها . وقـال إن 
الصين قد شهدت حاالت تم فيها تسجيل عالمات تجارية وأسماء تجارية للغير آأسماء حقول بهدف ابتزاز أصحاب الحقـوق 
الشرعيين . وأضاف قائال إن عددا من القضايا قد وصــل إلـى المحـاآم . وصـرح قـائال إن حكومتـه تعلـق أهميـة علـى تلـك 

المسألة وترغب في االشتراك في المناقشات واألنشطة بفعالية وأيد دور الويبو في ذلك المجال . 
 

ــاني بشـأن أسـماء الحقـول  وأعرب وفد شيلي عن تقديره للعمل الرائع الذي أنجزته األمانة في سياق المشروع الث -١٤
على اإلنترنت ودعا آل الدول األعضاء إلى النظـر فـي مضمـون التحليـل والتوصيـات التـي أعدتـها الويبـو . وفيمـا يتعلـق 
ــل الجلـي علـى إقـدام  بالبيانات الجغرافية ، أشار الوفد إلى غياب المعايير المتينة للتغلب على الصعوبات . والحظ أيضا الدلي
أشخاص على تسجيل أسماء أماآن ال صلة لهم بها . ودعا إلى الوقوف على مسألة إعداد تشريع دولي في ذلك الشـأن ورأى 
أن قدرا آبيرا من المراجع مطروحة على اللجنة الدائمــة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة 

والبيانات الجغرافية في ذلك الصدد واعترض على إنشاء أية هيئات إضافية لذلك الغرض . 
 

ــأن أسـماء  وتحدث وفد الهند باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وهنأ األمانة على عملها المتعلق بالمشروع الثاني بش -١٥
ــروع الثـاني  الحقول على اإلنترنت . ووافق الوفد على إنشاء فريق عامل مؤقت للنظر في التوصيات الواردة في تقرير المش

على أن ينتهي عمل الفريق خالل مهلة محددة . 
 

وذآر وفد سويسرا أن بلده لم يكن في عداد المبادرين بالجولة الثانية من مشــاورات الويبـو بشـأن أسـماء الحقـول  -١٦
على اإلنترنت وقد رحب منذ البداية بالجهود التي بذلها المكتب الدولي فــي ذلـك الشـأن . وشـدد الوفـد علـى أن سويسـرا قـد 
ــق . وفيمـا يخـص التقريـر النـهائي ، أعـرب الوفـد عـن  اشترآت بنشاط في المشروع ببيان موقفها آلما صدرت دعوة للتعلي
ــوق جديـدة  شكره للويبو لعملها القّيم . وفيما يتعلق بالتوصيات ، أشار إلى أن المكتب الدولي آان يعتزم التخلي عن وضع حق
استعدادا لمواجهة أسماء الحقول أو توسيع نطاق تطبيق الحقوق القائمة . وأشار إلــى أن التقريـر النـهائي ال يحتـوي إال علـى 
ــى أن ذلـك التقييـد  توصيات منبثقة مباشرة عن معاهدة وتتمشى مع مستوى الحماية المقررة عامة لإلشارة المعنية . وشدد عل
ــا علـى أسـاس تعـاقدي ونظـام  مفهوم ولكنه ليس ضروريا . وأفاد بأن إدارة الحقول العليا المكونة من أسماء عامة تقوم جزئي
مستقل يمكن تضمينه حماية لتسميات خارج إطار المعايير الدولية . وفي ذلك الصدد ، ذآر الوفد على سبيل المثال أن قصــر 
استعمال أسماء البلدان آأسماء حقول على البلدان المعنية من شأنه أن يسمح لهيئة اإلنترنت المعنية (ICANN) بفرض تلك 
القاعدة من غير النص في المادة ٦ (ثالثا) من اتفاقية باريس على حماية عامة ألسماء البلدان . وشدد الوفد على أن من المفيد 
ــدال مـن صياغـة معـاهدة خاصـة ألن عـدد المنازعـات المتعلقـة بأسـماء الحقـول علـى  اتخاذ تدابير على المستوى اإلداري ب
اإلنترنت يقترن بخصائص اإلنترنت التي تقتضي أال ينتفع باسم حقل إال شخص واحد ألسباب تقنية . وأشــار الوفـد إلـى أنـه 
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ينظر في التدابير التي يمكن اعتمادها في إطار الهيئات المناسبة مثل اللجنة الحكومية االستشارية التابعة لهيئة اإلنترنت فيمــا 
يخص أسماء البلدان . وفيما يتعلق باإلجراء المقترح اتخاذه ، أيد الوفد موقف وفـد بلجيكـا المبيـن باسـم الجماعـة األوروبيـة 
والدول األعضاء فيها بشأن إنشاء هيئة خاصة تنظر في مجموع المسائل المطروحة في التقرير على وجه السرعة وبفعاليـة 
ــائدة  وتحدد التدابير التي ينبغي للويبو أن تتخذها . واختتم الوفد آلمته معتبرا استيفاء الشرطين المذآورين ضروريًا لضمان ف

األعمال ومصداقيتها .  
 

ــى المشـاورات التـي ُأجريـت والتوصيـات  وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية وشكر األمانة عل -١٧
المقترحة . وصرح قائال إن المجموعة األفريقية قد أمعنت النظر في الوثائق المعدة بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت وتود 
ــك الصـدد ، ذآـر الوفـد مـن جديـد التوصيـات  لو تحيط األوساط المعنية بالملكية الفكرية علما بقضية الهوة الرقمية . وفي ذل
المطروحة أثناء جولة المشاورات التي جرت في أآرا في أبريل/نيسان ٢٠٠١ وعّبر عــن تـأييد مجموعـة البلـدان األفريقيـة 
لخطة عمل الويبو بشأن أسماء الحقول . وشدد على أن مجموعته تساند حماية أســماء البلـدان والمصطلحـات الجغرافيـة فـي 
نظام أسماء الحقول وأن تشترك الويبو في تغطية تكاليف الخبراء األفريقييــن فـي إطـار أنشـطة التدريـب المباشـرة فـي ذلـك 
القطاع . وعالوة على ذلك ، صرح الوفد قائال إن مجموعة البلدان األفريقية تؤيــد اضطـالع الويبـو بـدور مـهم فـي صياغـة 
ــع الـدول بـدور رئيسـي فـي ذلـك الصـدد . واختتـم  القواعد والمعايير المناسبة في ذلك المجال وأشار إلى ضرورة أن تضطل

آلمته بالتعبير عن تأييد مجموعة البلدان األفريقية ألي اقتراح يندرج في إطار المبادئ المذآورة . 
 

وهنأ وفد آوبا األمانة على تقريرها المتعلق بالمشروع الثاني بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت ورأى أن الوقت  -١٨
قد حان إلنشاء فريق عامل خاص لدراسة االنتفاع عن سوء نية بأسماء الحقــول وغيرهـا مـن أدوات التعريـف التجاريـة فـي 

مجال أسماء الحقول .  
ورأى وفد األردن أن حماية العالمات التجارية غير آافية فــي سـياق أسـماء الحقـول ودعـا األمانـة إلـى مراعـاة  -١٩

التطور السريع لشبكة اإلنترنت واتخاذ التدابير لحماية تلك الحقوق لدى االنتفاع بها على الشبكة . 
 

ــده قـد  وعّبر وفد غانا عن تأييده للبيان الذي أدلى به وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية وأشار إلى أن بل -٢٠
تشرف باستضافة جولة من المشاورات اإلقليمية التي أجراهـا المكتـب الدولـي فـي مضمـار المشـروع الثـاني بشـأن أسـماء 
الحقول على اإلنترنت في أبريل/نيسان ٢٠٠١ وصادفت االحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية . وذآــر أن تلـك الجولـة قـد 
ــاء  تكللت بالنجاح واشترك عدد آبير من األشخاص فيها وسمحت بتعزيز الوعي بدور الملكية الفكرية في تنمية البشرية جمع
ــائل الـواردة فيـهما . ومـع ذلـك ،  . وأعرب عن رضاه بجودة الوثيقتين WO/GA/27/1 وWO/GA/27/5 وعرض المس
ــدان الناميـة والحاجـة  رأى الوفد أن ذلك العمل يفيد في تسليط الضوء على الهوة الرقمية التي تفرق بين البلدان المتقدمة والبل

إلى عمل عاجل يسمح بضمان اشتراك فعال للجميع في التكنولوجيا الجديدة . 
 

ورحب وفد آندا بتقرير المشروع الثــاني واقـترح أن تسـتفيد اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة  -٢١
والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية من خبرتها في تلك المسائل الســتعراض توصيـات التقريـر . ووافـق علـى 
مالحظات وفد شيلي وصرح قائال إن بإمكانه أن يؤيد فكرة إنشاء هيئة جديدة للنظر في تلك المســائل قـد يكـون التمثيـل فيـها 
عبءًا إضافيا على الموارد الوطنية . وأضاف قائال إن تلك اللجنة الدائمة مسؤولة وفقـا للبرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، عن وضع برنامج عملها وتحديد أولوياتها ، وينبغي أن يشمل ذلك البرنامج النظر في التقرير المذآور . 

 
وأعرب وفد غواتيماال عن تقديره للجهود التي بذلتها األمانة في تنفيذ المشروع الثاني بشأن أسماء الحقـول علـى  -٢٢
اإلنترنت وأشار إلى ضرورة مواصلة العمل الجاري في سياق اللجان القائمة وتفادي إنشاء أية هيئة جديـدة لتنـاول البيانـات 

أو األسماء الجغرافية . 
 

ــاني بشـأن أسـماء الحقـول علـى  وعّبر وفد المكسيك عن تقديره لألمانة على العمل المنجز في إطار المشروع الث -٢٣
اإلنترنت ووافق على ضرورة دراسة التوصيات الواردة في تقرير المشروع الثاني بدقة . وأشار إلى ضـرورة أن يتـم ذلـك 
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ــاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة وتفـادي  العمل في سياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنم
إنشاء أية هيئة جديدة لذلك الغرض . 

 
وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية البيانات التي أدلت بها بصفة خاصة وفود شيلي وآندا وغواتيماال والمكسيك  -٢٤
ــترنت  ورأى أن المسألة تستدعي مزيدا من الوقت لدراسة المسائل المنبثقة عن المشروع الثاني بشأن أسماء الحقول على اإلن
على المستوى الوطني ومن ثم في برنامج اللجنة الدائمــة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة 
ــى تلـك المسـائل وأعـرب  والبيانات الجغرافية . وأشار الوفد أيضا إلى أن اللجنة المذآورة تتمتع بالخبرة الالزمة للوقوف عل
عن قلقه من زيادة الموارد المحدودة ، بما في ذلك الحاجة إلى إيفاد خبراء إلى العواصم لحضور مناقشــات مختلـف األفرقـة 

العاملة . ودعا إلى التزام التأني وإمعان النظر في القضايا . 
 

ــى أن  وهنأ وفد أستراليا األمانة على عملها المتعلق بالمشروع الثاني بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت وأشار إل -٢٥
الوقت القصير المتاح لدراسة تقرير المشروع الثاني لم يسمح بإعداد إجابة آاملة عن التوصيات المطروحة فيـه . وأيـد وفـد 
ــائال إن عمـل اللجنـة  أستراليا البيانات التي أدلت بها وفود شيلي وآندا وغواتيماال والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية ، ق
الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافيـة يشـمل معظـم المسـائل الرئيسـية 
ــك العمـل  المطروحة في التقرير وإن تلك اللجنة هي بالتالي الهيئة المناسبة إلمعان النظر في تلك القضايا . وذآر الوفد أن ذل
ــا بـأن اللجنـة المذآـورة سـتعقد اجتماعـها المقبـل فـي ديسـمبر/آـانون األول  مهم وينبغي إنجازه في أقرب وقت ممكن ، علم
ــوارد البشـرية والزمنيـة  ٢٠٠١ . وأيد الوفد الكلمة التي أدلى بها وفد آندا قائال إن ذلك النهج هو خير سبيل لالستفادة من الم

المحدودة . وساند عمل األمانة الجاري في ذلك المجال في سياق اللجنة الدائمة المذآورة . 
 

ــاني بشـأن أسـماء الحقـول علـى اإلنـترنت وذآـر أن  وهنأ وفد البرازيل األمانة على عملها المتعلق بالمشروع الث -٢٦
االنتفاع التعسفي بأسماء البلدان والبيانات الجغرافية طالما آان مصدر قلق في المحافل الدولية . وبصفة خاصة ، أشــار إلـى 
أن البلدان النامية آانت قد اقترحت حماية أسماء الدول الرسمية في الدورة الثالثة للمؤتمر الديبلوماسي الــذي انعقـد لمراجعـة 
اتفاقية باريس (من ٤ إلى ٣٠ أآتوبر/تشرين األول ١٩٨٢ ومن ٢٣ إلى ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٨٢) . وذآر أن ذلـك 
االقتراح قد اآتسب اليوم أهمية إضافية مع تطور اإلنترنت واإلمكانية المتاحة ألي شخص طبيعي أو معنوي لتسجيل أي اسم 
من أسماء البلدان أو األسماء الجغرافية آأسماء حقول . وضرب مثال إمكانية أي شخص أن يســجل أسـماء بلـدان فـي الحقـل 
ــدان . وأشـار الوفـد إلـى ضـرورة طـرح المسـألة علـى الجمعيـات  INFO. وقال إن ذلك مبعث على القلق في العديد من البل
ــاء إطـار قـانوني لتنـاول تلـك القضايـا . وذآـر أن اللجنـة الحكوميـة االستشـارية التابعـة لهيئـة  لتنظر في مدى استساغة إنش
ــبر/تشـرين  اإلنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة قد نظرت في تلك المسألة أثناء اجتماعها في مارينا ديل راي في نوفم
الثاني ٢٠٠٠ وفي مونتفيديو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . وفي بالغ الحق الجتماع مونتفيديو ، آانت اللجنة قد بينت بوضــوح 
الحاجة إلى اتخاذ ترتيبات قانونية لتفادي المنازعات التي قد تنشأ في ذلك المجال . وشدد الوفد على حساسية ذلك الموضــوع 
ــق باألسـماء الجغرافيـة . وأعـرب  نظرا الحتمال تضارب المصالح الخاصة مع مصالح الدول والمجتمعات المحلية فيما يتعل
ــة يسـمح لألفـراد الذيـن ال عالقـة  الوفد عن قلقه من أن تعيين أسماء الحقول في الحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عام
لهم باالسم المعني بتسجيل اسم الحقل بشكل غير مشروع ، آما ورد وصـف ذلـك فـي الفقـرات ٢٥٠ إلـى ٢٥٢ مـن تقريـر 
ــل INFO. فـي  المشروع الثاني . وفي ذلك الصدد ، أشار الوفد بصفة خاصة إلى الهرولة إلى تسجيل أسماء البلدان في الحق
ــروعة فيمـا يتعلـق باالنتفـاع بأسـماء البلـدان .  مطلع فترة التسجيالت . ورأى الوفد أن الوضع يستدعي حماية المصالح المش
ــر المشـروع الثـاني واتفـق مـع وفـد األرجنتيـن الـذي قـال إن المنـهج المناسـب هـو وضـع  والتفت إلى الفقرة ٢٧٦ من تقري
الترتيبات القانونية لحماية أسماء البلدان وإنشاء آلية مشابهة لتمكين المجتمعات المحلية مــن منـع االنتفـاع التعسـفي باألسـماء 
ــون متكـررة فـي البلـد الواحـد أو فـي عـدة بلـدان . وفيمـا  المقررة للمناطق الجغرافية ، واستدرك قائال إن تلك األسماء قد تك
يخص إنشاء محفل داخل األمانة لتناول ذلك العمل ، قال الوفد إنه لم يتوصل إلى موقف نهائي وأحاط مع ذلك علما بالبيانات 

التي أدلت بها وفود غواتيماال وشيلي والمكسيك وأستراليا والواليات المتحدة وآندا . 
 

وأعرب وفد اليابان عن تقديره لعمل األمانة المتعلق بالمشروع الثاني بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت وأشـار  -٢٧
إلى أن التقرير لم يصل إال مؤخرا واستحال تحليل التوصيات بكاملها أو تكوين موقف في ذلك الشــأن . وذآـر الوفـد أن تلـك 
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التوصيات تستدعي تقييما شامال قبل اتخاذ أي إجراء . ووافق على أن تتولى اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية 
والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية تحديد عمل األمانة المقبل ألنـها تملـك الخـبرة الالزمـة فـي ذلـك الصـدد ، 
ودعا إلى تفادي إنشاء فريق عامل مؤقت نظرا إلى أن الموارد البشرية محدودة . وأقر وفد اليابان بالحاجة إلى وضع جــدول 

زمني سريع إلنجاز ذلك العمل مع التزام التأني .  
 

وأيد وفد األرجنتين الوفود األخرى التي دعت إلى تفادي إنشاء هيئة جديدة للنظر في تقرير المشروع الثاني وأن  -٢٨
ــة عـن المطلـوب  البلدان النامية تشاطر البلدان المتقدمة قلقها بشأن خير منهج لالنتفاع بالموارد المحدودة . وسأل الوفد األمان
من الدول األعضاء ، إن آان تقييم مضمون التقرير باعتباره تقريرا نهائيا واإلحاطة علما بمضمونه (آما جــرى فيمـا يتعلـق 
بتقرير مشروع الويبو األول بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت) أم أن المطلوب اتخاذ قــرار بشـأن التقريـر قبـل رفعـه إلـى 

هيئة اإلنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة . 
 

وردا على سؤال وفد األرجنتين ، أشارت األمانة إلى أن الدول األعضاء مدعوة في الواقع إلى تناول الموضـوع  -٢٩
ــاول المشـكالت . وفـي ذلـك الصـدد ،  بالبت في التدابير التي ينبغي اتخاذها في حالة ثبت أن اإلطار القانوني غير مناسب لتن
قالت األمانة إن المشروع الثاني يختلف عن المشروع األول الذي جاء في إطاره اعتبار حماية العالمات التجارية في فضــاء 
أسماء الحقول قائمة على أآثر من ١٠٠ سنة من التطور الذي شــهده قـانون العالمـات التجاريـة . وأضـافت قائلـة إن تشـابه 
ــك وضـع  المعايير الوطنية في مجال العالمات التجارية قد سمح بتطبيق تلك المعايير على أسماء الحقول دون أن يستدعي ذل
ــة تدابـير  قانون جديد . أما المسائل المدروسة في التقرير الثاني ، فإنها تستدعي فيما يبدو وضع قانون جديد إن تقرر اتخاذ أي

في ذلك الصدد . 
 

ــول .  وباختصار ، الحظ الرئيس أن آل الوفود قد عّبرت باإلجماع عن تأييدها لعمل األمانة في مجال أسماء الحق -٣٠
ــة WO/GA/27/5 ولـم تبـد أي اعـتراض عليـها وحثـت الويبـو علـى مواصلـة  ورأى أن الجمعيات قد أحاطت علما بالوثيق
عملها بشأن أسماء الحقول العليا المكونة من رموز البلدان . وفيما يتعلق بالوثيقة WO/GA/27/1 ، أحاط الرئيس علما بأن 
الجمعيات ترغب في إجراء دراسة شاملة لتقرير المشروع الثاني ، وأنها تعتبر عامة أن الوقت لم يكن آافيا منذ نشر التقرير 
. وال بد إذًا من إمعان النظر في التوصيات الواردة في التقرير . وذآر الرئيس أن موقفين قد ظــهرا بشـأن المحفـل المناسـب 
ــر بشـأنها ، والموقـف الثـاني  لمواصلة البحث ، ومفاد الموقف األول إنشاء فريق عامل مؤقت للنظر في المسألة وإعداد تقري
يقوم على اعتبار اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانــات الجغرافيـة المحفـل 

المناسب .  
 

وصرح الرئيس قائال إن المشاورات التي جرت مع المجموعات اإلقليميــة قـد سـمحت باالنتـهاء إلـى بيـان متفـق  -٣١
عليه بشأن الوثيقة WO/GA/27/1 ، آما ورد في الفقرة ٣٣ أدناه . 

 
إن الجمعية العامة تحيـط علمـا بالوثيقـة WO/GA/27/5 والعمـل الـذي أنجزتـه األمانـة فـي سـياق  -٣٢

الحقول العليا المكونة من رموز البلدان وتحث األمانة على مواصلة عملها . 
 

وفيما يتعلق بالوثيقة WO/GA/27/1 ، تقر الجمعية العامة بأهميـة المسـائل المطروحـة فـي تقريـر  -٣٣
المشروع الثاني بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت (إقرار الحقوق واالنتفاع باألســماء فـي نظـام أسـماء الحقـول 
على اإلنترنت) (تقرير المشروع الثاني) وتشدد على األهمية السياسية التي تعلقها على تلك المسائل . وبناء على 

ذلك ، تقرر ما يلي : 
 

ينبغي عقد دورتين خاصتين للجنة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم  "١"
ــدورات العاديـة للجنـة المذآـورة . وينبغـي عقـد  والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية إلى جانب ال
ــي مهلـة تسـمح بتعميـم تقريـر عنـهما لـيرفع إلـى الـدول األعضـاء فـي الوقـت  الدورتين الخاصتين ف

المناسب قبل انعقاد اجتماعات جمعيات الويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٢ ؛ 
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وينبغي تكريس الدورتين الخــاصتين إلجـراء تحليـل شـامل لتقريـر المشـروع الثـاني مـع  "٢"

مراعاة خصائص القضايا المعالجة في ذلك التقرير وتناولها على حدة ؛ 
 

وينبغي أال يقترن العمل اآلخر الذي تباشره اللجنة الدائمة المذآورة أثناء دوراتــها العاديـة  "٣"
بدراسة المسائل المطروحة في تقرير المشروع الثاني أثناء الدورتين الخاصتين للجنة المذآورة ؛ 

 
وينبغي إعداد تقرير للدورتين الخاصتين يحتوي على الخيارات المتعلقة بمعالجة المسائل  "٤"
التي يتناولها تقرير المشروع الثاني ، مع بيان أن تلك المسائل أصبحت جاهزة التخــاذ تدابـير بشـأنها 
أو لم تصبح آذلك أو أنها تستدعي مزيدا من المناقشات أو أنها ليست مهمة بمـا فيـه الكفايـة لتقتضـي 
اتخاذ أية تدابير أو لم تتفق اآلراء بشأنها . وينبغي رفع تقرير الدورتين الخاصتين إلى الجمعية العامة 

للويبو المنعقدة في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٢ للنظر والبت فيه . 
 
 

البند ١٩ من جدول األعمال الموحد : 
 

مجلس الويبو للتحكيم والوساطة 
 
 

 . WO/GA/27/2 استندت المناقشات بشأن هذا البند إلى الوثيقة -٣٤
 

ولدى تقديم البند ، صرحــت األمانـة قائلـة إن الجمعيـة العامـة للويبـو قـد أنشـأت مجلـس التحكيـم والوسـاطة فـي  -٣٥
ــات  سبتمبر/أيلول ١٩٩٣ بهدف ضمان الخبرة وتعزيز المصداقية فيما يتعلق بأنشطة المنظمة الجديدة المتعلقة بتسوية منازع
ــارزة فـي ذلـك المجـال وقـد أدى رسـالته إذ سـمح  الملكية الفكرية في القطاع الخاص . ويتألف المجلس من عدة شخصيات ب
للمرآز باالستفادة من خبرته في السنوات األولى من عمله . وبالفعل ، فقد استفاد المرآز من تلك الخبرة ووسع نطــاق عملـه 
إلى حد آبير . ومن شأن الزيادة المسجلة مؤخرا في حجم القضايا التــي يشـرف عليـها المرآـز أن يسـهل إدراج نشـاطه فـي 
البرنامج والميزانية العاديين للمنظمة . وينبغي النظر إلى االقتراح الرامي إلى حل المجلس في ذلــك السـياق . وقـد اسـتجاب 
أعضاء المجلس بكل لباقة لذلك االقتراح وأآدوا عامة استعدادهم إلجراء أية مشاورات غـير رسـمية إذا رأى المرآـز فـائدة 

من ذلك . وأعربت األمانة عن تقديرها العميق ألداء أعضاء المجلس . 
 

ووافقت الجمعية العامة على االقتراح الوارد في الفقرة ١١ من الوثيقة WO/GA/27/2 الرامي إلى  -٣٦
حل مجلس الويبو للتحكيم والوساطة . 

 
 

البند ٢١ من جدول األعمال الموحد : 
 

التعاون مع منظمة التجارة العالمية 
 

 . WO/GA/27/6 استندت المناقشات إلى الوثيقة -٣٧
 

ولدى تقديم البند ، أتاحت األمانة بعض المعلومات بشأن مبادرة مشترآة جديدة متخذة مع منظمة التجارة العالمية  -٣٨
في ١٤ يونيه/حزيران ٢٠٠١ . وصرحت قائلة إن تلك المبادرة المشترآة ترمي بالتحديد إلــى إفـادة البلـدان األقـل نمـوا فـي 
جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفـاق تريبـس) . 
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وأضافت قائلة إن تلك المبادرة تشبه مبادرة مشترآة سابقة تم إطالقها فــي يوليـه/تمـوز ١٩٩٨ لمسـاعدة البلـدان الناميـة فـي 
جهودها الرامية إلى تنفيذ اتفاق تريبس . وأفادت األمانة أن المنظمة قد نظمت حفال في مقرها بمناسبة إطـالق تلـك المبـادرة 
حين أقدم المديران العامان ، الدآتور آامل إدريس والسيد/مايك مور ، على توقيع بالغ مشترك بحضور ممثلين من البلـدان 
ــاطت األمانـة الجمعيـة  األقل نموا . ومنذ الشروع في المبادرة المشترآة الجديدة ، تسلمت المنظمتان عددا من الطلبات . وأح
ــوا وأن تلـك الـبرامج ستسـتمر  العامة علما بأن برامج الويبو الخاصة بالمساعدة القانونية والتقنية تشمل دائما البلدان األقل نم

في ذلك في المستقبل . 
 

 . WO/GA/27/6 وأحاطت الجمعية العامة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة -٣٩
 
 

البند ٢٢ من جدول األعمال الموحد : 
 

وضع رمز جديد للويبو 
 
 

 . WO/GA/27/7 استندت المناقشات إلى الوثيقة -٤٠
 

ولدى تقديم البند ، أتاحت األمانة تلخيصا للعملية المتعلقة بمسابقة رمز الويبو الدولية ونتائجها والتدابير المقـترح  -٤١
ــيقر الرمـز الجديـد بعـد إجـراء مشـاورات مـع منسـقي  اتخاذها لوضع رمز جديد للمنظمة . وأضافت قائلة إن المدير العام س

المجموعات اإلقليمية للدول األعضاء ، على أن تغطى تكاليف ذلك من الميزانية العادية لفترة السنتين المقبلة . 
 

وتحدث وفد الهند باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وقال إن أيا من المشروعات المطروحــة فـي سـياق المسـابقة ال  -٤٢
يستوفي المعايير الضرورية العتماد رمز جديد للويبو . وأيد الوفد اقتراح األمانة وأشار إلى أن رمز الويبو ينبغي أن يـؤدي 

دوره وهو جزء من صورة المنظمة المؤسسية . 
 

وأحاط وفد مصر علما بالوثيقة وصرح قائال إنه يوافق علــى االقتراحـات الـواردة فيـها . والتمـس شـرحا لآلثـار  -٤٣
المالية وتكاليف التدابير المقترحة بشأن الرمز الجديد ، آما ورد في الفقرة ١٣ من الوثيقة . 

 
ــد أدرجـت مبلغـا مـن المـال فـي البرنـامج ٩ مـن البرنـامج والميزانيـة لفـترة  وردت األمانة على ذلك قائلة إنها ق -٤٤
ــك المبلـغ  السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ استباقا لموافقة الدول األعضاء على االقتراح الرامي إلى وضع رمز جديد ، ومن شأن ذل
أن يكون آافيا لتغطية تكاليف وضع الرمز الجديد وتنفيذ المشروع في آل مراحله . وأحــاطت األمانـة المجتمعيـن علمـا بـأن 
الرمز الجديد سيوضع على وثائق الويبو ومنشوراتها وسائر المنتجات خالل فــترة انتقاليـة مناسـبة . وأضـافت قائلـة إن مـن 

شأن ذلك أن يسمح باستهالك آل اإلمدادات واللوازم التي تحمل رمز المنظمة الحالي دون أي إهدار . 
 

 . WO/GA/27/7 ووافقت الجمعية العامة للويبو على االقتراحات الواردة في الفقرة ١١ من الوثيقة -٤٥
 
 

البند ٢٣ من جدول األعمال الموحد : 
 

قرارات األمم المتحدة ومقرراتها وتقرير وحدة التفتيش المشترآة 
 
 

 . WO/GA/27/3 استندت المناقشات إلى الوثيقة -٤٦
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وصرح ممثل وحدة التفتيش المشترآة قائال إنها المرة األولى التي تتناول فيها الوحدة الكلمة أمام الجمعية العامــة  -٤٧
. وقدم بعض المعلومات العامة بشأن العالقة بين الويبــو والوحـدة . وصـرح قـائال إن الوحـدة هـي هيئـة المراقبـة الخارجيـة 
ــم  الوحيدة المختصة بالنسبة إلى األمم المتحدة وسائر الوآاالت المتخصصة والمنظمات الدولية األخرى التابعة لمنظومة األم
المتحدة التي قبلت بنظامها األساسي . وآانت الجمعية العامة للويبو قد قبلت ، في دورتها المنعقدة في نوفمــبر/تشـرين الثـاني 
١٩٨١ ، بنظام الوحدة األساسي اعتبارا من األول من ينــاير/آـانون الثـاني ١٩٨٢ . وبنـاًء علـى المـادة ٥ مـن ذلـك النظـام 
ــعة للتحقيـق فـي آـل المسـائل التـي تؤثـر فـي فعاليـة الخدمـات وحسـن االنتفـاع  األساسي ، يتمتع المفتشون بصالحيات واس
ــا مسـتقال بـإجراء تحقيـق وتقييـم يرميـان إلـى تحسـين أسـاليب اإلدارة وتعزيـز التنسـيق بيـن  بالموارد ، ويتيح المفتشون رأي
المنظمات . وآما ورد في النظام األساسي ، فإن الوحدة تتأآد من أن األنشطة التـي تباشـرها المنظمـة إنمـا تنجزهـا بـأفضل 
طريقة من الناحية االقتصادية وتنتفع بالموارد المتاحة على أفضل وجـه لتنفيـذ تلـك األنشـطة . وعـالوة علـى ذلـك ، يجـوز 

للمفتشين اقتراح إصالحات أو توصيات يعتبرونها ضرورية على الهيئات المختصة في المنظمات . 
 

ــها الـهيئات التشـريعية المختصـة إلـى  وتتولى الوحدة إصدار التقارير التي تخص منظمة واحدة أو أآثر لتنظر في -٤٨
جـانب تعليقـات الرؤسـاء أو الرؤسـاء التنفيذييـن المعنييـن . وإذا تعلقـت التقـارير بـأآثر مـن منظمـة واحـدة ، فـإن الرؤسـاء 
التنفيذيين المعنيين يتشاورون فيما بينهم وينسقون تعليقاتهم قدر اإلمكان في إطار لجنة التنسيق اإلدارية . ومع أن الوحــدة لـم 
تصدر حتى هذا التاريخ أي تقرير يقتصر على الويبو ، فإن العديد من تقاريرها التي تتناول المنظومـة برمتـها يـهم الويبـو . 
وفي الوثيقة WO/GA/27/3 ، لفت المدير العــام انتبـاه الجمعيـة العامـة إلـى خمسـة تقـارير للوحـدة تـهم الويبـو . علـى أن 
تعليقات لجنة التنسيق اإلدارية قد أعدت بخصوص أحد تلك التقارير فقط ، مما يعيق الهيئات التشريعية في دراستها بفعالية . 

 
وأعرب ممثل الوحدة ، نيابة عن وحدته ، عن تقديره للتعاون الممتاز الذي أبداه المدير العام وأمانــة الويبـو لـدى  -٤٩
إعداد تقارير الوحدة . وصرح قائال إن تعليقاتهما قد جاءت في موعدها وآانت غنية وإن اإلجابات عن االستبيانات قد أتاحت 
مساعدة قيمة . وأضاف قائال إن الوحدة على اتصال باألمانة فيما يتعلق بتحسين طريقة تناول تقارير الوحدة ومتابعتـها لـدى 
الويبو لضمان االستفادة من توصيات الوحدة إلى أقصى حد في المنظمة . وأشار إلــى وجـود مجـاالت تـرى الوحـدة أن مـن 
ــاء الـذي أبـداه المديـر العـام وعـّبر عـن تطلعـه لمواصلـة  الضروري تحسينها ، على أنه أبدى امتنانه للموقف اإليجابي والبن

 . WO/GA/27/3 الحوار المشار إليه في الفقرة ٤٦ من الوثيقة
 

ــاع الخـاص وتعاونـه مـع  وفيما يتعلق بالتقارير المحددة المطروحة على الجمعية ، فإن التقرير عن مشارآة القط -٥٠
منظومة األمم المتحدة قد آان موضع نظر الهيئات الرئاســية الخاصـة بعـدة وآـاالت تابعـة لألمـم المتحـدة وحظـي بتعليقـات 
إيجابية . وعلى وجه الخصوص ، رحبت لجنة التنسيق اإلدارية بالتقرير وأيدت معظم توصياته . وأصدر األمين العام لألمم 
المتحدة ، فــي ١٧ يوليـه/تمـوز ٢٠٠٠ ، مبـادئ توجيهيـة بشـأن تعـاون األمـم المتحـدة وقطـاع األعمـال ، تضمنـت النتـائج 
الجوهرية التي خلصت إليها الوحدة . وبالمثل ، لفتت لجنة البرنامج والتنسيق التابعة لألمم المتحــدة نظـر األجـهزة الرئاسـية 
ــة موضوعـه . وترمـي وحـدة التفتيـش المشـترآة مـن اسـتعراض ذلـك التقريـر  في منظومة األمم المتحدة إلى التقرير وأهمي
تحسين العالقة مع القطاع الخاص والتعاون القائم في سياق مفهوم شراآة جديدة متنامية ، شريطة احــترام مجموعـة أساسـية 
ــى ذلـك ، فـإن تقريـر  من القيم واألهداف لألمم المتحدة . وهذا هو جوهر الملخص الشامل الخاص باألمين العام . وبالنظر إل
الوحدة يحتوي على مجموعة من التوصيات ترمي أوال إلى تعزيز التعاون مع قطاع األعمال وتقترح في المقام الثاني السبل 
والوسائل الكفيلة بزيادة فعاليته وتسعى في المقام الثالث إلى تفادي المخاطر المحدقة . وفي ذلك الصــدد ، رأى المفتشـون أن 
اإلطار المعياري ضعيف ويستدعي الحذر . ويتناول التقرير ، تحت باب "الصعوبات المواجهة" بإسهاب عددا من المخاطر 
المحددة ، مثل اختيار الشرآاء وإقرار االشتراآات وتنازع المصالح والنفوذ غير المشروع . وتتصدى التوصيات ٤ و٥ و٦ 
لتلك المسائل . وتشدد التوصية ٧ على الحاجة إلى تبسيط اإلجراءات اإلدارية الوطنية التي من شأنها أن تحبط همم أصحاب 
ــو أثنـاء إعـداد التقريـر ،  مبادرات التعاون من القطاع الخاص . وقد استفاد المفتشون من المعلومات المفيدة التي قدمتها الويب

باالستناد إلى طبيعة واليتها وخبرتها الطويلة في التعامل مع قطاع األعمال . 
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وإن األهداف الرئيسية المنشودة في التقرير عن "السياســات والممارسـات المعمـول بـها لـدى االنتفـاع بخدمـات  -٥١
شرآات االستشارة اإلدارية الخاصــة فـي مؤسسـات منظومـة األمـم المتحـدة" هـي أوال النظـر فـي السياسـات والممارسـات 
المتعلقة باالنتفاع بخدمات شرآات االستشارة اإلدارية الخاصة في مؤسسات منظومة األمم المتحدة ، وثانيا ، تحديـد المزايـا 
والمـآخذ العمليـة الناجمـة عـن االسـتعانة بتلـك الخدمـات ، وثالثـا ، وضـع النتـائج المتعلقـة بالمعـايير والمبـــادئ التوجيهيــة 
واإلجراءات الخاصة بالمنظومة آلها في ذلك المجال ، ورابعا ، صياغة توصيات ترمي إلى تحسين السياسات والممارسات 
الراهنة بهدف تنظيم االنتفاع بخدمات تلـك الشـرآات مـع مراعـاة الحاجـة إلـى تحقيـق وفـورات واالنتفـاع إلـى أقصـى حـد 

بالموارد المتاحة . 
 

ــة" ، فـهو  أما التقرير عن "الخدمات المشترآة لمنظومة األمم المتحدة في جنيف ، الجزء الثاني : دراسات إفرادي -٥٢
يندرج في سلسلة تقارير وحدة التفتيش المشترآة المتعلقة بالخدمات المشترآة التي تؤديها منظمات األمـم المتحـدة التـي يقـع 
ــز التعـاون اإلداري فـي تأديـة  مقرها في المكان ذاته . والغرض المنشود هنا وضع إطار متناسق لكل محطة عمل بغية تعزي
خدمات الدعم مما يمكن المنظمات من تبسيط بنياتها الثابتة وتخفيف تكاليفها . ويأتي ذلك التقريــر تبعـا لتقريـر الوحـدة المعـد 
سنة ١٩٩٨ بشأن "الخدمات المشترآة لمنظومة األمم المتحدة فــي جنيـف ، الجـزء األول : نظـرة شـاملة للتعـاون والتنسـيق 
الدوليين" الذي يقترح أساسا إطارا جديدا للخدمات المشترآة لمنظومة األمم المتحدة في جنيف . وقد صدقت الجمعية العامــة 
لألمم المتحدة على التوصية المحورية الواردة في ذلـك التقريـر بموجـب المقـرر رقـم ٢٥٥/٥٤ الصـادر فـي ٤ مـايو/أيـار 
ــاذ تدابـير ملموسـة للنـهوض بالخدمـات المشـترآة ويدعـو  ٢٠٠٠ والذي يحث األمين العام ولجنة التنسيق اإلدارية على اتخ
الهيئات التشريعية للمنظمات األخرى إلى اتخــاذ تدابـير مماثلـة باالسـتناد إلـى ذلـك المقـرر . وتحتـوي الدراسـات اإلفراديـة 
والتوصيات الواردة في الجزء الثاني على بعض المبادئ التوجيهية لتطبيق مقرر الجمعية العامــة علـى الخدمـات المشـترآة 
في جنيف . وإن الويبو معنية بصورة خاصة بالتوصية األولى المتعلقة بالمرآز الدولي للحساب اإللكتروني والتوصية الثانية 
بشأن الدائرة الطبية المشترآة ، وهما أهم دائرتين مشترآتين تعمالن في المنظمات التي يقع مقرها في جنيف . وُألفت النظر 
إلى الفقرة (هـ) من التوصية الثانية التي تدعو الويبو إلى مشاطرة سائر أعضاء الدائرة الطبية المشترآة خبرتــها فـي تشـغيل 
ــرة طبيـة مشـترآة بعـد إصالحـها وتعزيزهـا ، ال سـيما فـي ضـوء  مرفق مستقل للرعاية الصحية وضم ذلك المرفق إلى دائ

اتفاقات العالقات ومقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة ٢٥٥/٥٤ . 
 

ــات منظومـة األمـم المتحـدة" ، فقـد أصبحـت وظيفـة  وفيما يتعلق بالتقرير عن "تعزيز وظيفة التحقيق في مؤسس -٥٣
التحقيق عنصرا مهما بشكل متزايد في سياق المراقبة الداخلية لمعظم مؤسسات منظومة األمم المتحدة . على أن تلك الوظيفة 
ال تزال في مراحلها األولى وال يزال عدد من المسائل بحاجة إلى حل . ويتناول التقرير تلك المسائل ويحتوي على توصيات 
ترمي إلى تعزيز قدرة المنظمات على تلبية الحاجة إلى التحقيق . ومن الممكن تلخيــص توصيـات وحـدة التفتيـش المشـترآة 
المتعلقة بوظيفة التحقيق في مؤسسات منظومة األمم المتحدة على النحو التالي : ١- ينبغي وضع معايير وإجراءات مشــترآة 
ــراء التحقيقـات علـى تطبيـق المعـايير واإلجـراءات ، ٣-  واعتمادها ، ٢- وينبغي تدريب المديرين الذين قد يشترآون في إج
وينبغي أن يتولى الرئيس التنفيذي لكل منظمة دراسة المخاطر التي تحدق بمنظمته لتحديــد الحاجـة إلـى التمتـع بقـدرة مهنيـة 
على التحقيق ، ٤- وينبغي إعادة النظر في الخيارات المتاحة لتمكين المنظمات الصغـيرة ماليـا مـن اقتنـاء القـدرات المهنيـة 
الالزمة إلجراء التحقيقات ، ٥- وينبغي وضع تدابير وقائية باالستناد إلى تحقيقات استباقية والعبرات المستلهمة من التجربــة 

، ٦- وينبغي االستمرار في تعزيز التعاون بين الوآاالت وال سيما عبر مؤتمرات محققي األمم المتحدة . 
 

وأما التقرير عن "دعم منظومة األمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا في أمريكا الالتينية والكاريبي" ، فــهو التقريـر  -٥٤
ــى أفريقيـا والثـاني  الثالث من سلسلة التقارير التي أعدتها وحدة التفتيش المشترآة منذ سنة ١٩٩٤ . ويرآز التقرير األول عل
على آسيا والمحيط الهادئ . ويحتوي آل تقرير على تقييم لعشرة مشروعات في المتوسط تم تنفيذها في اإلقليم المعنــي علـى 
ــة إلـى تطويـر القـدرات العلميـة والتكنولوجيـة  يد منظمات األمم المتحدة وتحليل لمدى تحقيق أهداف تلك المشروعات الرامي
وامتثالها للتوجيهات التشريعية في مجال العلوم والتكنولوجيا . وجاء فــي التقريـر عـن أفريقيـا والتقريـر عـن آسـيا والمحيـط 
الهادئ أن الويبو قد أدت أداًء ممتازا في دعمها للعلوم والتكنولوجيا فــي اإلقليميـن . ورغـم أن عينـة المشـروعات التـي ورد 
ــي التقريـر  تقييمها في التقرير الثالث لم تشمل مشروعات نفذتها الويبو في أمريكا الالتينية والكاريبي ، فإن التوصية العامة ف
ــا يـهم الويبـو . وإن مـا يـبرر تلـك التوصيـة الموقـف  بإنشاء برنامج مشترك لمنظومة األمم المتحدة بشأن العلوم والتكنولوجي



 WO/GA/27/8
 - 12 -

المتين المتخذ بشأن موضوع العلوم والتكنولوجيا في إعالن مجموعة الـ ٧٧ والصيـن فـي مؤتمـر الجنـوب الـذي انعقـد فـي 
هافانا في أبريل/نيسان ٢٠٠٠ وإعالن مجموعة البلدان الصناعيـة الثمانيـة فـي مؤتمـر القمـة الـذي انعقـد فـي أوآينـاوا فـي 
يوليه/تموز ٢٠٠٠ وإعالن األمم المتحدة الصادر عن مؤتمر قمة األلفية في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ . وتجدر اإلشــارة إلـى أن 
الويبو مذآورة بالتحديد في الفقرة ١٢٣ من التقرير باعتبارها إحدى الوآاالت الرائدة المحتملة فيما يتعلق بالبرنامج المشترك 

المقترح . 
 

وصرح ممثل وحدة التفتيش المشترآة قائال إنه يعقد األمل علــى أن تحظـى المسـائل التـي تقتضـي اتخـاذ إجـراء  -٥٥
تشريعي بالعناية الدقيقة . وأضاف قائال إن أعضاء وحدة التفتيش المشترآة يضعون أنفسـهم تحـت تصـرف آـل مـن يطلـب 
مزيدا من التوضيح . وترغب الوحدة في أن تساهم في آل المجاالت التي تغطيــها واليتـها مـن أجـل تحسـين عمـل منظمـات 

األمم المتحدة وتتطلع بالتالي إلى اإلسهام بفعالية في عمل الويبو . 
 

ــر وحـدة التفتيـش المشـترآة وال سـيما  وفي نقاش الحق ، عبر وفد الواليات المتحدة األمريكية عن ارتياحه لتقري -٥٦
ــاولين العـاملين فـي ذلـك المجـال فـي  التقرير الذي أصدرته مؤخرا بشأن االنتفاع بخدمات شرآات االستشارة المستقلة والمق
سياق منظومة األمم المتحدة . وأشار إلى الجزء األول من الوثيقة WO/GA/27/3 وأحاط علما مع التقدير بوجود مجــاالت 
قامت فيها الويبو بدور مهم وال سيما بتعزيز المساعدة المقدمة إلى البلدان األقل نمـوا والبلـدان المنتقلـة إلـى نظـام االقتصـاد 
الحر وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والخاصــة ومؤسسـات المجتمـع المدنـي علـى تلبيـة احتياجـات الشـرآات الصغـيرة 
والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية وإيالء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى إشراك النساء في أنشطة الويبو . وفي الختام ، 
عبر الوفد عن رغبته في الحصول على ضمانات تؤآد تنفيذ أنشطة المنظمة في تلك المجاالت في حـدود الميزانيـة الموافـق 

عليها للمنظمة . 
 

ــاه ألن هـذه السـنة  وشكر وفد المكسيك األمانة على التقرير الذي أعدته وحدة التفتيش المشترآة . وعّبر عن رض -٥٧
هي السنة األولى التي يعد فيها تقرير من ذلك القبيل . وأشــار إلـى الجـزء األول مـن الوثيقـة WO/GA/27/3 وشـدد علـى 
أنشطة الويبو في مختلف المجاالت ، منها اتفاقية التنوع البيولوجي والشــرآات الصغـيرة والمتوسـطة والعلـوم والتكنولوجيـا 
ألغراض التنمية ووضع المرأة في المنظمة . وشكر األمانة أيضا على دعـم المنظمـة لبرنـامج األمـم المتحـدة بشـأن العلـوم 

والتكنولوجيا في أمريكا الالتينية والكاريبي . 
 

وصرح وفد مصر قائال إنه نظر في الوثيقـة WO/GA/27/3 بكـل اهتمـام وشـدد علـى التفـاعل اإليجـابي بيـن  -٥٨
ــر بشـأن  الويبو ، باعتبارها وآالة متخصصة ، وسائر وآاالت منظومة األمم المتحدة . ورحب بالمعلومات الواردة في التقري
ــّبر عـن رضـاه أيضـا بـدور المنظمـة ال سـيما فـي  المساعدة المقدمة إلى البلدان النامية والبلدان األقل نموا بصفة خاصة وع

مجال العلوم والتكنولوجيا عبر مشروع شبكة الويبو وأآاديمية المنظمة . 
 

ــالتقرير المرفـوع إلـى الجمعيـة العامـة  وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية وأعرب عن رضاه ب -٥٩
وشكر مفتشي وحدة التفتيش المشترآة على توصياتهم . ورحب بتلك الوآالة الجديدة التي تســتطيع تدريجيـا دمـج الويبـو فـي 
ــة الدوليـة . وحـث الوفـد علـى مواصلـة  إطار منظومة األمم المتحدة وتضعها على قدم المساواة مع سائر المنظمات الحكومي
ذلك اإلجراء الجديد المشترك بين وحدة التفتيش المشترآة والويبو . وشكر أيضا المدير العام وموظفي الويبو على المســاعدة 

والدعم المقدمين إلى مفتشي وحدة التفتيش المشترآة . 
 

وتقدم وفد السودان بالشكر إلى األمانــة ووحـدة التفتيـش المشـترآة علـى التقريـر المرفـوع إلـى الجمعيـة العامـة  -٦٠
وأعرب عن موافقته على اإلجراءات المتخذة أو المقترح على األمانة اتخاذها . 

 
وأحاطت الجمعيــة العامـة للويبـو بالمعلومـات الـواردة فـي الوثيقـة WO/GA/27/3 ووافقـت علـى  -٦١

التدابير المتخذة أو المقترح اتخاذها آما ورد وصف ذلك في الوثيقة . 
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[نهاية الوثيقة]
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