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البرنامج الرئيسي األول 
 

الهيئات المؤسسة للدول األعضاء 
 
 

ملخص 
 

زاد عدد الدول األعضاء في الويبو من ١٢٥ دولة عضــوا سـنة ١٩٩٠ الـى ١٧٦ دولـة عضـوا  -٤٨
سنة ٢٠٠١ أي بمتوسط زيادة سنوية بلغ ٣ر٤% خالل االثني عشرة سنة األخيرة . آمـا زادت العضويـة 
في االتحادات التي تديرها الويبو ، ال سيما في معاهدات تســجيل الملكيـة الصناعيـة ، أي معـاهدة التعـاون 
بشأن البراءات ، ونظام مدريد ونظــام الهـاي . وآذلـك زاد عـدد الطلبـات المودعـة بشـأن حقـوق الملكيـة 

الصناعية في جميع أنحاء العالم ، وآما ورد ذآره في المقدمة . 
 

ــا يعكـس  وقد ظل الطلب على خدمات الويبو وأنشطتها يتصاعد باستمرار في الدول األعضاء بم -٤٩
األهمية المتصاعدة لقضايا الملكية الفكرية وتحدياتها ال سيما بالنسبة الى استخدام االنترنت وتوسع التجارة 
االلكترونية وتطور قطاع األعمال القائم على المعارف . وترتبط الملكية الفكرية في عالم اليوم وعلى نحو 
ــال وأنمـاط الحيـاة اليوميـة فـي جميـع أرجـاء العـالم  متأصل بالتحوالت المتسارعة في استراتيجيات األعم
ــيرات التـي تطـرأ فـي مجـال الملكيـة الفكريـة واسـتمرار  األمر الذي يؤثر بدوره في مضاعفة سرعة التغي

بروز قضايا الملكية الفكرية العالمية الجديدة . 
 

ــها  ونظرا للتعقيد المتصاعد في األنشطة القائمة على المعارف وتطورها الحيوي المستمر وتكييف -٥٠
ــاضيتين، أصبـح مـن الضـروري ضمـان اسـتمرار  في مجال الملكية الفكرية ، وآما في فترتي السنتين الم
ــن الـدول  الويبو في تطوير بنيتها وتنظيمها وصوال الى أنسب الترتيبات وأآثرها فعالية ومرونة والتي تمك
األعضاء من االستجابة في الوقت المناسب لمقتضيات التغــيرات المتسـارعة فـي أوسـاط الملكيـة الفكريـة 
والمجتمع المدني واحتياجاتهما وأولوياتهما . وستتم االستفادة في هذا الصدد من آل الفرص المتاحة ، وفي 
اطـار االصـالح الـهيكلي الحـالي فـي الويبـو علـى وجـه الخصـوص ، لتنظيـم جمعيـات الـدول األعضــاء 
وتعزيزها لتزويد المدير العـام فـي الوقـت المناسـب بالمعلومـات الضروريـة لصياغـة السياسـات والدعـم 
ــاذ القـرارات . وستنسـجم  السياسي الالزمين لصياغة خطط العمل االستراتيجية والفعالة وتيسير عملية اتخ
ــفافية والمسـاءلة والفعاليـة ، آمـا حـدث فـي فـترة السـنتين  سياسات المنظمة وتنفيذها تماما مع مبادىء الش

الماضية ، وستطبع تلك المبادىء أنشطة الويبو في آل مجاالتها . 
 

وسـيظل التشـجيع علـى االنضمـام الـى الويبـو والمعـاهدات التـي تديرهـا وتسـهيله هـو الـــهدف  -٥١
االستراتيجي للمنظمة وذلك بغية النهوض بحماية فعالة للملكية الفكرية بجميع أشــكالها وبموجـب القوانيـن 
التشريعية المختلفة في جميع أرجاء العالم . وتعتبر الزيادة العالمية في حاالت االنضمــام عـامال ضروريـا 
ــات نظـام الملكيـة الفكريـة لدعـم التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة .  وآافيا التاحة االستغالل النافع المكاني
وستأخذ القوة الدافعة لسياسات الويبو وبرنامجها بعين االعتبار احتياجات الدول األعضاء في دعم التطور 
ــة باالضافـة الـى ترقيـة  التدريجي لقانون الملكية الفكرية الدولي وخدمات أآثر فعالية لحماية الملكية الفكري

التعاون ألغراض التنمية وذلك في اطار برنامج وميزانية الويبو . 
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ــابق ، يرمـي البرنـامج الرئيسـي األول الـى تمكيـن هيئـات  وعلى ضوء الهدف االستراتيجي الس -٥٢
الدول األعضاء المعنية من استعراض السياسات ذات الصلة التي تسهل على المدير العام والمكتب الدولي  
تنفيذ البرنامج وادارته على نحو فعال وتعبئة الدعـم السياسـي ، عنـد االقتضـاء ، مـن خـالل التوفيـق بيـن 
ــى  اآلراء ، بهدف تعزيز تنفيذ برامج الويبو . ويرمي البرنامج الرئيسي األول ، آما حدث في الماضي ، ال
ضمان أال تقتصر منجزات آل برنامج على االسهام الفعال في تلبية احتياجات الدول األعضاء ومتطلباتها 

بل يتعداه الى االستجابة الى االحتياجات واألولويات المتغيرة  على الصعيدين الوطني والدولي .  
 

وهكذا تمت صياغة البرنامج الرئيسي األول ليضمن بصفة خاصة عقد جميع اجتماعــات هيئـات  -٥٣
الدول األعضاء ، في األوقات المحددة وبصفة منتظمة ، وفقا التفاقية الويبو ومعاهدات الويبو النافذة حاليــا 

واالتفاقيات والمعاهدات التي ستدخل حيز التنفيذ خالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 
 

الخلفية 
 

تنص اتفاقية الويبو على انشاء ثالث هيئات أو أجهزة رئاسية هي الجمعية العامــة (جميـع الـدول  -٥٤
األعضاء في الويبو واألعضاء أيضا في اتحاد باريس أو اتحاد برن) والمؤتمر (جميع الدول األعضاء في 
الويبو) ولجنة التنسيق (ينتخب أعضاؤها من بيــن أعضـاء الويبـو واللجنتيـن التنفيذيتيـن التحـادي بـاريس 

وبرن) .  
 

وتنص باقي المعاهدات التي تديرها الويبو والنافذة حاليا على انشاء األجهزة االضافية التالية :  -٥٥
 

جمعية اتحاد باريس  (١)
واللجنة التنفيذية التحاد باريس  (٢)

وجمعية اتحاد برن  (٣)
واللجنة التنفيذية التحاد برن  (٤)

وجمعية اتحاد مدريد  (٥)
وجمعية اتحاد الهاي  (٦)

وجمعية اتحاد نيس  (٧)
وجمعية اتحاد لشبونة  (٨)

وجمعية اتحاد لوآارنو  (٩)
وجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات   (١٠)

وجمعية اتحاد التصنيف الدولي للبراءات  (١١)
وجمعية اتحاد فيينا  (١٢)

وجمعية اتحاد بودابست  (١٣)
 

ويشار آما هو موضح في الفقرتين ١٣٢ و١٣٣ من الوثيقة A/35/15 (التقرير العام) الى أن آل  -٥٦
ــتقبل وأن آـل مـن مؤتمـر  من مؤتمر ممثلي اتحاد باريس ومجلس اتحاد لشبونة قد قرر أال يجتمع في المس

ممثلي اتحاد برن ومؤتمر ممثلي اتحاد الهاي ومؤتمر ممثلي اتحاد نيس قد قرر حل نفسه . 
 

ــق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو بشـأن األداء  وفضال عن ذلك ، وما أن تدخل معاهدة الويبو بشأن ح -٥٧
والتسجيل الصوتي ومعاهدة قانون الـبراءات حـيز التنفيـذ حتـى تنشـىء جمعياتـها المؤلفـة مـن األطـراف 

المتعاقدة بموجبها . وبالتالي يتوقع أن تجتمع الجمعيات المذآورة خالل فترة السنتين . 
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وتجتمع جمعيــات الـدول األعضـاء ومؤتمراتـها فـي دورات عاديـة مـرة آـل سـنتين وفـي دورة  -٥٨
ــة . ووافقـت جمعيـات اتحـادي معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  استثنائية آل سنة ال تنعقد فيها دورة عادي
ومدريد على تمويل تكاليف السفر واالقامـة لموظـف حكومـي واحـد مـن آـل دولـة عضـو للمشـارآة فـي 
ــع لجنـة التنسـيق واللجنتـان التنفيذيتـان التحـادي بـاريس  اجتماعات دوراتها العادية أو االستثنائية . وتجتم

وبرن في دورة عادية مرة آل سنة . 
 

ومن المرتقب أن تجتمع لجنة البرنامج والميزانية أربـع مـرات خـالل فـترة السـنتين لتنظـر فـي  -٥٩
االقتراحات المعروضة بشأن مسائل برنامج الويبو وميزانيتها . 

 
 

ملخص االجتماعات التي ينبغي تنظيمها في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
 

   عدد اجتماعات هيئات الدول األعضاء 
االجتماعات 

عدد األيام لكل 
اجتماع 

اللغات 

*دورات جمعيات الدول األعضاء في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ 
*دورات جمعيات الدول األعضاء في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٣ 

*دورات استثنائية لجمعيات الدول األعضاء 
اجتماعات لجنة التنسيق في دورات عادية 

اجتماعات لجنة البرنامج والميزانية  
جمعيات معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف  

  (قد تنشأ بمجرد دخول معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف حيز التنفيذ) 
جمعيات معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي (قد تنشأ بمجرد دخول  

  معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي حيز التنفيذ) 
جمعيات معاهدة قانون البراءات 

  (قد تنشأ بمجرد دخول معاهدة قانون البراءات حيز التنفيذ) 

 ١
 ١
 ٢
 ٢
 ٤

 
 ١

 
 ١

 
 ١

 ١٠
 ١٠

 ٥
 ٣
 ٣

 
 ٣

 
 ٣

 
 ٣

 ٦
 ٦
 ٦
 ٦
 ٦

 
 ٦

 
 ٦

 
 ٣

*  بما في ذلك اجتماعات جمعيات معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد والهاي 
 
 

ــدول األعضـاء الـواردة أعـاله  وتتولى مختلف البرامج وخدمات الدعم في الويبو تزويد أجهزة ال -٦٠
بالخدمات الالزمة من وثائق وترتيبات تنظيمية . 
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الجدول ١١-١  الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
البرنامج الرئيسي ١ 
هيئات الدول األعضاء 

 
ألف - تغير الميزانية بحسب غرض االنفاق 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
 2000-2001    Variation  2002-2003

   Revised    Program    Cost    Total   Proposed
 Object of Expenditure    Budget   Amount    %   Amount    %   Amount    %    Budget

    A    B   B/A    C   C/A   D=B+C   D/A    E=A+D
         

 Travel and Fellowships         3,500       (122)    (3.5)          122       3.5              -          -         3,500
 Contractual Services         1,000         (35)    (3.5)            35       3.5              -          -         1,000

         
        4,500      (157)    (3.5)         157       3.5             -          -        4,500

 
جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 

 
   Sub-program  Total

 Object of expenditure  1  
    

 Travel and Fellowships   
  Government Officials  3,500  3,500

 Contractual Services   
  Conferences  1,000  1,000
    
  Total  4,500  4,500

 


