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البرنامج الرئيسي ١٠ 
 

قضايا الملكية الفكرية العالمية 
 
 

الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور  ١٠-١
الشرآات الصغرى والمتوسطة والملكية الفكرية  ١٠-٢

التجارة االلكترونية والملكية الفكرية  ١٠-٣
مسائل انفاذ الملكية الفكرية واستراتيجياته  ١٠-٤

 
 

ملخص 
 

أدرجت قضايا الملكية الفكرية ذات المغـزى العـالمي ألول مـرة فـي برنـامج الويبـو وميزانيتـها  -١٥١
ــذ ذلـك الحيـن . وال يـزال المزيـد مـن  لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ وما فتئت تتسع نطاقا وتكبر أهمية من
القضايا العالمية وال سيما المنبثق منها مباشرة عن تطور قطاعــات المعلومـات واالتصـاالت يثـير مسـائل 
سياسية جديدة في مجال الملكية الفكرية . ومع تزايد الوعـي الدولـي بمـا تحملـه سياسـات الملكيـة الفكريـة 
وممارساتها من أثر اقتصادي ، زاد تطبيق أنظمـة معـاصرة لحمايـة الملكيـة الفكريـة فـي قطـاع األعمـال 
ومؤسسات البحث والتطوير واالدارات المالية وادارات المعلومــات وغـير ذلـك مـن األنشـطة االقتصاديـة 

الجديدة التي تشهد نشاطا ابداعيا وابتكاريا . 
 

ــرعة فـي اطـار برنامجـها وميزانيتـها لفـترة  وتسعى الويبو الى مواجهة ذلك المجال المتوسع بس -١٥٢
السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بضم آل قضايا الملكية الفكرية العالمية في اطــار واحـد هـو عبـارة عـن برنـامج 
ـــة الجديــدة  شـامل خـاص (البرنـامج الرئيسـي ١٠) وتكريـس ذلـك البرنـامج لسـبر مفـاهيم الملكيـة الفكري

واستراتيجياتها ومسائلها والنهوض بها .  
 

ويشمل البرنامج الرئيسي ١٠ أربعة مجاالت هــي : "١" المـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة  -١٥٣
والفولكلور ، "٢" والشرآات الصغرى والمتوسطة والملكية الفكرية ، "٣" والتجارة االلكترونية والملكية 
الفكرية ، "٤" ومسائل انفاذ الملكية الفكرية واستراتيجياته . وقد نوهت الــدول األعضـاء بالحاجـة الـى أن 
ــك الصـدد ،  ُتبدي الويبو عناية خاصة للقضايا المثارة في تلك المجاالت األربعة وتتبع منهجا شموليا في ذل
أثناء اجتماعات الجمعيـة العامـة واجتماعـات المنظمـة االستشـارية أو التشـاورية . وبـالفعل ، تتمـيز تلـك 
القضايا ببعد يختص بالسياسة العالمية وال سيما الرغبة في تعزيز التعاون الدولي مـن أجـل حمايـة حقـوق 
الملكية الفكرية وانفاذها . ولتلك القضايــا عواقـب جديـدة وبعيـدة األثـر فـي اطـار الملكيـة الفكريـة الراهـن 
وممارساته لدى العديد من الدول األعضاء في الويبو ويدعم تلك القضايا العديد من العناصر والقيم العملية 
المشترآة . ومن تلك العناصر ، تذآر على سبيل المثال الحاجة الى تعريف واضح ودقيق للمفاهيم المعنيــة 
ــى أنظمـة الملكيـة الفكريـة  وتحديد ما يمكن اعتباره بمثابة "أفضل الممارسات" وفهم وقع تلك العناصر عل
ــات األخـرى بشـأن التجـارة والتنميـة  وسياساتها ، بما في ذلك عواقبها على السياسات االقتصادية والسياس
الثقافية والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والبطالة والمنافسة مثال . وعالوة على ذلك ، فقد يساهم تطبيــق منـهج 
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ــى ازالـة الغمـوض عـن دور  منسق وشامل في اطار برنامج واحد في دعم جهود المكتب الدولي الرامية ال
الملكية الفكرية في مضمار تلك القضايا العالمية . 

 
وسترآز األنشطة المباشرة في ذلك الصدد علــى مواصلـة العمـل الـذي بـدأ خـالل فـترة السـنتين  -١٥٤
ــة والفولكلـور ، علـى أن يتـم ذلـك فـي  ٢٠٠٠ و٢٠٠١ واالنتهاء منه ، ال سيما في مجال المعارف التقليدي
ــة الدوليـة المعنيـة بـالموارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور .  اطار لجنة الويبو الجديدة الحكومي
ــجيع  وسيرآز العنصر الخاص بالشرآات الصغرى والمتوسطة ، آما اعتمدته مؤخرا الجمعيات ، على تش
االنتفاع بالبراءات والعالمات التجارية والرســوم والنمـاذج الصناعيـة وحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة 
ــن المعـارف التقليديـة والفولكلـور والمـوارد الوراثيـة ، مـن أجـل تعزيـز قـدرة  بمعناها الحديث ، فضال ع
الشرآات الصغرى والمتوسطة على المنافسة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام 
االقتصاد الحر . ومن وجهة نظر قطاع األعمال العالمي ، سيتم الترآــيز علـى القضايـا السياسـية العالميـة 
المنبثقة من العنصر االقليمي الذي تقوم عليه الملكية الفكرية وحمايتها فــي التجـارة االلكترونيـة وعواقبـها 
ــدود علـى  على قطاع األعمال الذي يزداد انتفاعه بالتجارة االلكترونية ، وذلك مع مراعاة مسألة انعدام الح
ــذا القـرن يسـتدعي تعزيـز التعـاون بيـن  االنترنت . وبالمثل ، فان انفاذ حقوق الملكية الفكرية بفعالية في ه
سلطات االنفاذ المختصة الوطنية واالقليمية التي تواجه تحديـات مشـترآة مـن حيـث حاجتـها الـى الخـبرة 
والسرعة والفعالية في التصدي لحاالت التعدي على حقوق الملكية الفكرية المــتزايدة آمـًا ونوعـًا ولجرائـم 
التزوير والقرصنة المرتكبة في العالم وال سـيما علـى االنـترنت . وفـي آـل المجـاالت المذآـورة أعـاله ، 
ستنظر الويبو بالتشاور مع الدول األعضــاء والجـهات المعنيـة عنـد االقتضـاء فـي االسـتراتيجيات الفعالـة 
ــالف أنـواع الملكيـة الفكريـة وطبيعتـها (آـالبراءات  والمناهج المتناسقة لتناول تلك القضايا مع مراعاة اخت

وحق المؤلف والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية) . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٠-١ 

الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 
 
 

األهداف : 
االشراف على المناقشات بين الدول األعضــاء بشـأن الملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة  �

والفولكلور في سياق اللجنة الحكومية الدولية المنشأة لذلك الغرض . 

وتقديم المســاعدة التقنيـة والمعلومـات الـى الـدول األعضـاء وأصحـاب المـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة  �

والفولكلور وغيرهم من الجهات المعنية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 
 .

وتحسين فهم نظام الملكية الفكرية في محافل أخرى تتناول مســائل تتعلـق بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة  �

والمعارف التقليدية والفولكلور . 

وتعزيز فهم دور الملكية الفكرية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وصونه ونشره وفي مجاالت أخرى تخــص  �

االختراعات البيوتكنولوجية . 
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الخلفية 
 

ــام باألنشـطة االبداعيـة واالبتكاريـة التقليديـة ، ممـا أثـار  شهدت السنوات األخيرة انبعاث االهتم -١٥٥
مسائل قانونية وأخالقية واقتصادية واجتماعية معقدة بشأن الحماية المناسبة للمعارف التقليدية والفولكلـور 
والفوائـد التـي يمكـن اسـتخالصها منـها . وتشـكل المـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور معــا 
مجموعة من القضايا العالمية التي أدرجت ألول مرة في برنامج الويبــو وميزانيتـها لفـترة السـنتين ١٩٩٨ 

و١٩٩٩ . 
 

وحظيت العالقة بين الملكية الفكرية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق االنســان  -١٥٦
عامة باهتمام متزايد خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ال ســيما فـي اطـار لجنـة حقـوق االنسـان التابعـة 
ــن اسـتقطاب مزيـد مـن المعلومـات وسـبر تلـك العالقـة لتمكيـن األوسـاط المعنيـة  لألمم المتحدة . وال بد م

بالملكية الفكرية من االشتراك بفعالية في المناقشات المتعلقة بالملكية الفكرية وحقوق االنسان . 
 

وتتبوأ أواصر الصلة بيـن قـانون المنافسـة وسياسـته وقـانون الملكيـة الفكريـة وسياسـتها مكانـة  -١٥٧
ــة  الصدارة في مختلف الميادين المتعلق منها بحق المؤلف والحقوق المجاورة من جهة أو بالملكية الصناعي

من جهة أخرى . وعليه ، فال بد من اتباع منهج شمولي في بحث تلك المسألة . 
 

وفي الجمعية العامة للويبو التي انعقدت في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ ، أنشــأت الـدول األعضـاء فـي  -١٥٨
الويبو لجنة حكومية دولية معنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور لتسهيل 
مواصلة المناقشات بين الدول األعضاء بشأن تلك المسائل . وســيوفر هـذا البرنـامج الفرعـي الدعـم للجنـة 
ــة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور مـن  المذآورة فيما يتعلق بمداوالتها في مجالين اثنين هما الملكية الفكري
جهة والملكية الفكرية والنفاذ الى البيوتكنولوجيا والتنوع البيولوجي والموارد الوراثية واقتسام المنافع مـن 
جهة أخرى . وفضال عن تقديم المساعدة التقنية والمعلومات الى الدول األعضاء وأمناء المـوارد الوراثيـة 
وأصحاب المعارف التقليدية والفولكلور وغيرهم من المعنيين باألمر ووحدات العمل المعنية في األمانـة ، 
فسيتناول هذا البرنامج الفرعـي بعـض القضايـا المتعلقـة بـدور الملكيـة الفكريـة فـي الحفـاظ علـى التنـوع 
البيولوجـي وصونـه ونشـره والمسـائل المتعلقـة بذلـك فـي مجـال توفـير الحمايـــة القانونيــة لالختراعــات 

البيوتكنولوجية التي ال تتناولها اللجنة الحكومية الدولية . 
 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
فهم دولي أفضل لحماية المعارف التقليدية  - ١

والفولكلور من منظور الملكية الفكرية . 
ــــة الحكوميـــة الدوليـــة  عــدد دورات اللجن �

واالنطباعات بشأنها . 
وعـدد المـــهمات واالجتماعــات والنــدوات  �

ــــة  المنظمــة لتحســين فــهم الملكيــة الفكري
واالنتفاع بها في صفوف أصحاب المعارف 
ــيرهم مـن المعنييـن  التقليدية والفولكلور وغ

باألمر واالنطباعات بشأنها . 
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فهم دولي أفضل لدور الملكية الفكرية فيما  - ٢
يتعلــق بالبيوتكنولوجيــــا والتنـــوع البيولوجـــي 

والموارد الوراثية . 

ــــة الحكوميـــة الدوليـــة  عــدد دورات اللجن �

واالنطباعات بشأنها . 
وعـدد المـــهمات واالجتماعــات والنــدوات  �

المنظمـة لتعزيـز فـهم دور الملكيـة الفكريــة 
ـــي  فـي الحفـاظ علـى التنـوع البيولوجـي وف
المســـائل المعنيـــة بشـــــأن االختراعــــات 

البيوتكنولوجية واالنطباعات بشأنها . 
فهم أفضل لألهمية العمليـة التـي تكتسـيها  - ٣
الملكيــة الفكريــة فــــي مســـائل مثـــل الحقـــوق 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة وقــــانون 

المنافسة وسياستها . 

عدد المهمات واالجتماعات والندوات .  �

وعـدد الدراسـات المنشـورة واالنطباعـــات  �

بشأنها . 

 
 

األنشطة 
 

الدعوة الى عقد أربعة اجتماعات للجنة الحكومية الدولية (اثنيـن آـل سـنة مـن فـترة السـنتين) وأيـة  �

أفرقة عاملة تؤلفها اللجنة واجتماعات تشاورية اقليمية تعقدهـا فـي جنيـف لمصلحـة البلـدان الناميـة 
وبعض البلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر تماما قبل انعقاد دورة اللجنة الحكومية الدولية ، فيما 

يتعلق بالملكية الفكرية والمعارف التقليدية والفولكلور ، وتقديم الخدمات في ذلك الصدد . 
 

ــاعدة التقنيـة والمعلومـات ، بنـاء علـى الطلـب ، للـدول األعضـاء وأصحـاب المعـارف  وتقديم المس �

ــة  التقليدية والفولكلور وغير ذلك من الجهات المعنية ، فيما يتعلق بالملكية الفكرية والمعارف التقليدي
ــي اطـار نـدوات اعالميـة وتدريبيـة تعقـد  والفولكلور والملكية الفكرية والموارد الوراثية وال سيما ف

على المستويين الوطني ودون االقليمي . 
 

ووضع آليات عملية الدراج المعارف التقليدية في حالة التقنية الصناعية السابقة التي يمكن بحثـها ،  �

بما في ذلك تكليف جهات خارجية باعداد دراسة عن ذلك الموضوع ونشر الدراسة . 
 

وتقديم المساعدة التقنية والمعلومات بشأن الملكية الفكرية لمنظمــات أخـرى وهيئـات األمـم المتحـدة  �

ومحافل وجهات تتناول مسائل تتعلق بحماية المعـارف التقليديـة والفولكلـور ، مثـل الفريـق العـامل 
المؤقت والمفتوح والمشترك بين الـدورات والُمنشأ بشأن المـادة ٨ (ي) من اتفاقية التنوع البيولوجي 
واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) 
وبرنامج األم المتحدة  للبيئة ومنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ولجنـة األمـم المتحـدة 
ــي ،  لحقوق االنسان والفريق العامل المعني بالشعوب األصلية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدول

بتوفير المواد المكتوبة واالشتراك في المؤتمرات واالجتماعات والندوات المعنية بالموضوع . 
 

ومباشرة بعض األنشطة التي اقترحها فريق الويبو العامل المعني بالبيوتكنولوجيا في نوفمبر/تشرين  �

الثاني ١٩٩٩ (أنظر الوثيقة WIPO/BIO/WG/99/1) اذا لم تكن اللجنة الحكومية الدولية تتناول تلك 
الموضوعات . 

 
واعداد دراسات عن المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والبيوتكنولوجيا والتنوع البيولوجي والمــوارد  �

الوراثية وال سيما جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالموارد الوراثية البشرية . 



 WO/PBC/4/2
 - 97 -

 
 

 
وتنظيم اجتماع اعالمي عن العالقة بين الملكية الفكرية والحقوق االقتصادية واالجتماعيــة والثقافيـة  �

ونشر الدراسات المقدمة أثناء االجتماع . 
 

والدعوة الى عقد اجتماع للخـبراء بشـأن العالقـة بيـن الملكيـة الفكريـة وقـانون المنافسـة وسياسـتها  �

وتكليف جهة خارجية باعداد دراسة أو أآثر لبحثها في االجتماع . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٠-٢ 

الشرآات الصغرى والمتوسطة والملكية الفكرية  
 
 

الهدف : 
ــات الحكوميـة والخاصـة ومؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي العـالم علـى صياغـة سياسـات  تعزيز قدرة المؤسس �

ــال الملكيـة الفكريـة  واستراتيجيات ترمي الى تلبية احتياجات الشرآات الصغرى والمتوسطة ومشاغلها في مج
وتنفيذ تلك السياسات واالستراتيجيات . 

 
 

الخلفية 
 

ــام  وافقت الدول األعضاء في االجتماع األخير الذي عقدته الجمعية العامة على اقتراح المدير الع -١٥٩
الرامي الى وضع برنــامج موضوعـي جديـد لألنشـطة وادراجـه فـي مشـروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة 
السنتين هذه بغــرض الترآـيز علـى احتياجـات الشـرآات الصغـرى والمتوسـطة (١) ومشـاغلها فـي مجـال 
الملكية الفكرية في العالم من أجل تعزيــز قدرتـها علـى المنافسـة فـي األسـواق . ويـرد فـي مـا يلـي بيـان 
ــي قدمتـها الـدول األعضـاء وخطـة  االستراتيجية المقترحة لهذا البرنامج الفرعي مع مراعاة المعلومات الت
العمل المعتمدة  في ندوة الملكية الفكريــة والشـرآات الصغـرى والمتوسـطة التـي انعقـدت فـي ميالنـو فـي 

فبراير/شباط ٢٠٠١ . 
 

وفي المقام األول ، ستسعى الويبو الى ايجاد حلول عملية تتعلق باحتياجات الشـرآات الصغـرى  -١٦٠
والمتوسطة ومشاغلها في العالم بخصوص الملكية الفكرية ، مستهدفة بذلك الشرآات الصغرى والمتوسطة 
التي تعمل في مجال البحث والتصدير والتجارة االلكترونية بصفة خاصــة ، ألن األرجـح أن تسـتفيد أآـثر 

من غيرها من سندات الملكية الفكرية وادارة استراتيجية فعالة لها . 
 

وفي المقام الثاني ، ستعتمد الويبو منهج الخطط وطنية الترآيز لتشجيع حكومات الدول األعضاء  -١٦١
ــي ذلـك  على اعتماد منهج شمولي يتناول احتياجات الشرآات الصغرى والمتوسطة ومشاغلها . وستستند ف
الى المعلومات التي في حوزة الويبو والدول األعضــاء لتوفيرهـا عـن طريـق جمـع المعلومـات وتعميمـها 
بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بادراج جوانب الملكية الفكرية في سياسات أخرى لها أثر مباشر في قدرة 
ــى  الشرآات الصغرى والمتوسطة على البقاء . وستشجع قطاع الشرآات الصغرى والمتوسطة الوطني عل
االعتماد أوال على الحكومات والمنظمات الداعمة المحلية بفضل ما يناسب من آليات ووساطات . وعليه ، 

                                                 
(١)   سوف يراعى اختالف تعريف الشرآات الصغرى والمتوسطة في الدول األعضاء لدى تنفيذ أنشطة البرنامج . 
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سترآز جهودها على دعم التدريب المتاح للموظفين في مؤسسـات تمويـل تلـك الشـرآات أو دعمـها علـى 
الصعيد المحلي لتمكينهم من أداء دور المستشار في مجال الملكية الفكرية . 

 
وفي المقام الثالث ، ستسعى الويبو الى توثيق العالقات بين المؤسسات الدولية والوطنية والمحلية  -١٦٢
وأوساط الملكية الفكريــة لتوحيـد الجـهود وضمـان التعـاون بيـن المؤسسـات الداعمـة للشـرآات الصغـرى 
والمتوسطة ، بما فــي ذلـك المنظمـات غـير الحكوميـة والـوزارات والوآـاالت المعنيـة . وستشـجع الويبـو 
تطوير عالقات حيوية بين الجامعات ومؤسســات البحـث والتطويـر ومؤسسـات التمويـل ومكـاتب الملكيـة 

الفكرية والشرآات الصغرى والمتوسطة لألغراض التالية : 
 

تشجيع المبادرات المحلية والوطنية والدولية آالشرآات المبتدئة في مجال التجارة والتكنولوجيا  •

النشاء شرآات متفرعة من مشروعات البحث الجامعية ؛ 
 

واالستجابة لمشكالت التكنولوجيا والتسويق التي تواجهها الشرآات الصغرى والمتوسط ؛  •

 
وابرام اتفاقات الترخيص أو حقوق االمتياز لتسويق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة .  •

 
وفي المقام الرابع ، ستعتمد الويبو سياسة متعددة الجوانب الستدراك مواطن النقص في المعارف  -١٦٣
ــطة فـي العـالم ، مسـتعينة فـي ذلـك  والمعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية لدى الشرآات الصغرى والمتوس
باالنترنت . وسترآز تلك االستراتيجية على التجارب الناجحة التي مرت بها شــرآات صغـرى ومتوسـطة 
انتفعت بنظام الملكية الفكرية . وستستحدث الويبو شبكة عالمية في مجال الملكية الفكرية تســمح للشـرآات 
الصغرى والمتوسطة بالتفاعل عبر موقع على االنترنت يضم محفال لتبادل المناقشــات بتوجيـه ودعـم مـن 

المنظمة بشأن اآتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها واالنتفاع بها وانفاذها . 
 

ــي منظومـة األمـم المتحـدة وغيرهـا مـن  وفي المقام األخير ، ستعمل الويبو مع وآاالت أخرى ف -١٦٤
المنظمات المعنية لتنفيذ األنشطة . 

 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
قدرة معززة لدى الحكومات والمؤسســات  - ١
ـــى  الداعمـة للشـرآات الصغـرى والمتوسـطة عل
ــك  توفـير الخدمـات المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة لتل

الشرآات . 

ــة بنـاء علـى طلـب  مستوى المساعدة المقدم �

المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسســات 
المجتمـع المدنـي فـي العـالم وطبيعـــة تلــك 

المساعدة . 
وعـدد المنشـورات بمـا فـي ذلـــك الــبرامج  �

الدراسية والتدريبية للتعليم عــن بعـد المعـدة 
أو المساهم فيها ونوعية تلك المنشورات . 
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األنشطة 
 

ــارض المتعلقـة خاصـة بـدور نظـام الملكيـة  االشتراك في المؤتمرات والندوات واالجتماعات والمع �

الفكرية في تعزيز القدرة التنافسية للشرآات الصغرى والمتوسطة وتحسين قدرة تلك الشرآات على 
اآتساب سندات الملكية الفكرية ونقلها واالنتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات وتسويق نتائج البحث 
start-) التي تتوصل اليها مؤسسات البحث والتطوير الممولة من القطاع العام عــبر شـرآات مبتدئـة

up) وشرآات متفرعة (spin-off) وادارة سندات الملكية الفكرية . 
 

ــاعلي وبفضـل تبـادل  واسداء المشورة عبر شبكة الكترونية مخصصة لذلك الغرض وعليها موقع تف �

النقاش المباشر عند االقتضاء ، لمساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني 
ــاتب الملكيـة الفكريـة وغـرف التجـارة والصناعـة ، فيمـا يتعلـق بالتوعيـة باحتياجـات  ، بما فيها مك
ــرى والمتوسـطة ومشـاغلها فـي مجـال الملكيـة الفكريـة والنـهوض بذلـك وتدريـس  الشرآات الصغ

الموضوع والتدريب عليه وتوفير الخدمات االعالمية واالستشارية بشأنه . 
 

ـــات المتعلقــة بالشــرآات الصغــرى  وجمـع المعلومـات وتقييمـها وتعميمـها بشـأن أفضـل الممارس �

والمتوسطة بشأن سياسات الملكية الفكرية واستراتيجياتها وآلياتها وبرامجــها وأنشـطتها المنفـذة فـي 
العالم ، في شكل آتيبات ومعلومات متاحة عبر االنترنت . 

 
واالسهام في اعــداد برامـج للتعليـم عـن بعـد علـى المسـتوى الجـامعي بشـأن االبتكـارات والمقاولـة  �

والشرآات التجارية الصغيرة ونقل التكنولوجيا والهندسة واالدارة لمصلحة الموظفين المعنييـن فـي 
المؤسسات الممولة والداعمة للشرآات الصغرى والمتوســطة وألصحـاب تلـك الشـرآات ومديريـها 

وموظفيها في العالم . 
 

وستباشر األنشطة بالتعاون مع برامج رئيسية أخرى ، بما فيها البرامج ٩ و١٢ و١٣ آلما آان ذلك مناسبا 
 .
 
 

البرنامج الفرعي ١٠-٣ 

التجارة االلكترونية والملكية الفكرية 
 
 

األهداف : 
ــردود المناسـبة بشـأن وقـع التجـارة االلكترونيـة واالقتصـاد الرقمـي علـى الملكيـة  تحديد القضايا المستجدة وال �

الفكريـة والنـهوض بـالوعي بتلـك القضايـا والـردود لـدى الـدول األعضـاء وقطـاع األعمـال ومختلـف فئـــات 
المحترفين وعامة الجمهور . 

وتعزيز فعالية حماية الملكية الفكريــة علـى االنـترنت وال سـيما دورهـا فـي النـهوض بمحيـط مسـتقر ومـأمون  �

للتجارة االلكترونية . 

ووضع المشروعات وتنفيذها لتوفير األطر الالزمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في المحيط الرقمي .  �

ــن االسـتمرار فـي النـهوض  وتنسيق برنامج عمل الويبو فيما يتعلق بقضايا التجارة االلكترونية لتمكين الويبو م �

بدورها الريادي في استعراض القواعد المرعية بشأن الملكية الفكرية ووضع قواعد جديدة فـي مجـال التجـارة 
االلكترونية . 
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الخلفية 
 

ورد موضوع التجارة االلكترونية والملكيــة الفكريـة ألول مـرة آبرنـامج فرعـي تـابع للبرنـامج  -١٦٥
ــامج الويبـو وميزانيتـها لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وآـانت بعـض الموضوعـات  الرئيسي ٣ في برن
ــدة أخـرى (بمـا فيـها الـبرامج ٩ و١٠ و١١  المتعلقة بالتجارة االلكترونية عندئذ موضع برامج رئيسية عدي
ــالنظر الـى وقـع االنـترنت  و١٢) . وفي هذه الوثيقة ، زاد الترآيز والتنسيق في تناول الموضوع ال سيما ب

على نظام الملكية الفكرية وطبيعة االستجابة المطلوبة من الويبو في هذا الصدد . 
 

وخالل الفترة موضع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، حدثت عــدة تطـورات  -١٦٦
مهمة أثرت في عالقة الملكية الفكرية بالمحيط الرقمي . ففــي المقـام األول ، زاد اهتمـام األوسـاط المعنيـة 
بالملكية الفكرية بالتجــارة االلكترونيـة آقنـاة تجاريـة مهمـة لتسـويق المنتجـات والخدمـات . واسـتمر ذلـك 
ــر تقنيـات جديـدة تكفـل التعـامل عـبر االنـترنت بأمـان ومـع تحسـن فـهم األبعـاد التجاريـة  االتجاه مع تواف
ــد  والقانونية لذلك النوع من التجارة (بما في ذلك األبعاد المتعلقة بالملكية الفكرية) . وفي المقام الثاني ، يزي
الوعي بأهمية اسهام الملكية الفكرية في النهوض بمحيط مستقر وأمين للتجـارة االلكترونيـة . وقـد نظمـت 
الويبو في ذلك الصدد عددا من الندوات االقليمية في العالم لبحث القضايا المستجدة وال سيما تناول الفرص 
والتحديات التي تطرحها التجارة االلكترونية على البلدان النامية . وفي المقام الثالث ، بدأ ظهور ُبنى تحتية 
قانونية جديدة تكفل فعالية حماية الملكية الفكرية في المحيــط الشـبكي ، وال سـيما دخـول السياسـة الموحـدة 
لتسوية المنازعات حــيز التنفيـذ آمـا اعتمدتـها هيئـة االنـترنت المعنيـة باألسـماء واألرقـام المعينـة (أنظـر 
البرنامج الرئيسي ١١ (مرآز التحكيم والوساطة)) . وتفيد المؤشرات باســتمرار ذلـك اتسـاعا خـالل فـترة 

السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

ــة ، اتخـذت الـدول األعضـاء فـي الويبـو عـددا مـن التدابـير  وعلى مدى السنوات العديدة الماضي -١٦٧
الرامية الى المضي قُدما في أنشطة المنظمة المتعلقة بالتجارة االلكترونية ، مما مهد السبيل العداد برنامج 
العمل في ذلك المجال لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وتشمل تلك التدابير ابرام معاهدة الويبو بشــأن حـق 
المؤلف ومعاهدة الويبــو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي فـي ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٦ وتوفـير أول 
عناصر برنامج عمل الويبو فــي مجـال التجـارة االلكترونيـة وموافقـة الجمعيـة العامـة فـي سـبتمبر/أيلـول 
١٩٩٩ على جدول أعمال الويبو الرقمي ومطالبة الويبو بتوفير التدريب والمساعدة للبلدان النامية والبلدان 
ــة الفكريـة واعتمـاد مشـروع الويبـو  المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر في مجال التجارة االلكترونية والملكي

بشأن أسماء الحقول على االنترنت . 
 

ــي تعـتزم الويبـو تنفيذهـا خـالل فـترة السـنتين ٢٠٠٢  وتسمح تلك التطورات بتحديد األنشطة الت -١٦٨
و٢٠٠٣ ، على أن من الصعب التنبؤ بالتقدم التجاري والتكنولوجي الــذي قـد تحـرزه التجـارة االلكترونيـة 
ووقعه على نظام الملكية الفكرية خالل السنوات المقبلة . وآمــا ورد ذآـره فـي البرنـامج والميزانيـة لفـترة 
ــؤ بالطلبـات التـي قـد تتسـلمها المنظمـة فـي السـنوات العديـدة  السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، فمن الصعب التنب
ــارة االلكترونيـة وتطورهـا وتزايـد أهميتـها . ولذلـك ، ال بـد مـن اعتمـاد  المقبلة نتيجة الستمرار نحو التج

المرونة في االستجابة الى ذلك الوضع . 
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مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

دور رائـد للويبـو وتنسـيق مـــع منظمــات  - ١
دوليـة ووطنيـة حكوميـة أو غـير حكوميـة بشــأن 
ــة فـي سـياق التجـارة  حماية حقوق الملكية الفكري

االلكترونية . 

ـــو فــي برامــج عمــل تلــك  بيـان عمـل الويب �

المؤسسات وتقاريرها واعتمــاد أي توصيـات 
تصوغها المنظمة . 

حماية معززة للملكية الفكرية فــي الحقـول  - ٢
ــك  العليـا المكونـة مـن أسـماء عامـة ، بمـا فـي ذل
ــــروف  أســماء الحقــول غــير المؤلفــة مــن الح
ـــو  األوروبيـة ، بفضـل التعـاون مـع مرآـز الويب

للتحكيم والوساطة . 

اقدام السلطات المسؤولة عـن تسـجيل أسـماء  �

ـــي  الحقـول علـى تنفيـذ التوصيـات الـواردة ف
ـــأن أســماء  تقريـر مشـروع الويبـو األول بش
ــى االنـترنت فيمـا يتعلـق بـالحقول  الحقول عل
العليا المكونة من أسماء عامة غير مؤلفة من 

الحروف األوروبية . 
واقدام السلطات على تنفيذ التوصيات الواردة  �

في تقرير مشروع الويبو الثاني بشــأن أسـماء 
ــى االنـترنت فيمـا يتعلـق بـالحقول  الحقول عل

العليا المكونة من أسماء عامة .  
وآمية االتصاالت مع السلطات المسؤولة عن  �

أسـماء الحقـول التـي تطلـب مشـــورة الويبــو 
وطبيعة تلك االتصاالت . 

وحماية معززة للملكية الفكرية في الحقول  - ٣
العليا المكونة من رموز البلدان . 

آمية االتصاالت مع السلطات المسؤولة عـن  �

أسـماء الحقـول المكونـة مـن رمـــوز البلــدان 
والتـي تطلـب مشـورة الويبــو وطبيعــة تلــك 

االتصاالت . 
ولجوء المشرفين على الحقول العليا المكونـة  �

من رموز البلدان الــى مرآـز الويبـو للتحكيـم 
ـــي مجــال  والوسـاطة آهيئـة تقـدم خدماتـها ف

تسوية المنازعات . 
اقامــة التعــاون مــع الســلطات المعنيــــة  - ٤
واالشتراك في مشــروعات لتطويـر بنيـات ادارة 
ـــواد  الحقــوق وأنظمتــها ألغــراض اســتغالل م
ــي اطـار الملكيـة  التراث الثـقافي عبر االنترنت ف

الفكرية . 

آميــة االتصــاالت مــــع الســـلطات ومـــدى  �

االشتراك في المشروعات المطـورة ألنظمـة 
ادارة الحقوق وطـبيعـة تلك االتصاالت . 

ــة ودورهـا  فهم أفضل لفائدة الملكية الفكري -٥
في المحيط الشـبكي العالمي للتجارة االلكترونيـة 

 .

عــدد المؤتمــرات والنــدوات واالجتماعـــات  �

والمشترآين فيها واالنطباعات بشأنها . 
ــارات موقـع الويبـو علـى االنـترنت  وعدد زي �

ونســخ المعلومــات منــه أو طلبــات النســـخ 
الورقية من التقارير والدراسات المنشورة . 
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األنشطة 
 

ــائم علـى تحديـد األولويـات فيمـا يتعلـق بالتجـارة  مواصلة تنسيق عملية وضع برنامج عمل للويبو ق �

االلكترونية والملكية الفكرية وتنفيذ البرنامج على النحو التالي : 
 

التعاون مع مؤسســات دوليـة ووطنيـة حكوميـة أو غـير حكوميـة بشـأن حمايـة حقـوق الملكيـة  •

الفكرية في التجارة االلكترونية ؛ 
 

والحفاظ على موقع الويبو الخاص بالتجارة االلكترونية على االنترنت ؛  •

 
واصدار منشورات الويبو بشأن مستجدات التجارة االلكترونية ؛  •

 
واسداء المشورة الجيدة وغير المتأخرة بشأن المســائل المتعلقـة بالتجـارة االلكترونيـة والملكيـة  •

الفكرية ، بما في ذلك االجابة عن مختلف طلبات المعلومات والمساعدة . 
 

والتعاون مع وحــدات الويبـو األخـرى وال سـيما مرآـز الويبـو للتحكيـم والوسـاطة بشـأن النـهوض  �

بأنظمة تسوية منازعات أسماء الحقول على االنترنت ، بما فيها الحقـول العليـا المكونـة مـن أسـماء 
عامة والحقول العليا المكونة من رمـوز البلـدان ، فـي مضمـار تعزيـز حمايـة الملكيـة الفكريـة فـي 

التجارة االلكترونية بالوسائل التالية : 
 

ــات والقواعـد واالجـراءات المناسـبة وتطويرهـا بغيـة حمايـة  االستمرار في استعراض السياس •

الملكية الفكرية في نظام أسماء الحقول على االنترنت وال سيما لتسوية المنازعات الناشــئة فـي 
ذلك الصدد ؛ 

 
والعمل مع السلطات المعنية بأنظمة أسماء الحقول لتنفيذ توصيات المشـروعين األول والثـاني  •

ألسماء الحقول على االنترنت وال سيما الحقول العليا المكونـة مـن أسـماء عامـة ، القـائم منـها 
والجديد ؛ 

 
ــى الحقـول العليـا المكونـة  واسداء المشورة وتقديم المساعدة بشأن الملكية الفكرية للمشرفين عل •

من رموز البلدان . 
 

ومواصلة العمل على تقييم المشروعات التي تقيم األطر الالزمة لحماية الملكية الفكرية في المحيـط  �

الرقمي وتنفيذ تلك المشروعات بالوسائل التالية : 
 

االشتراك في مشروعات ترمي الى وضع أنظمة متفاعلة الدارة الحقوق على االنترنت وأنظمة  •

تكفل استغالل مواد التراث الثقافي على االنترنت وال سيما رصد التطورات في مجال البيانات 
المتغيرة للملكية الفكرية ؛ 

 
والتعاون مع المؤسسات وممثلي القطاع الخاص بشأن المبادرات المذآورة أعاله ؛  •

 
واالشتراك في االجتماعات والمؤتمرات واعداد التحاليل والتقارير بشأن تلك المبادرات .  •

 
وتحسين فهم دور الملكية الفكرية في التجارة االلكترونية بالوسائل التالية :  �
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تنظيم مؤتمرات وندوات واجتماعات دولية واقليمية ومحلية لتعزيز فـهم القضايـا الناشـئة عـن  •

وقع التجارة االلكترونية على نظام الملكية الفكرية وتسهيل التدريب في ذلك المجال مع مراعاة 
االحتياجات والمشاغل الخاصة بالبلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر ؛ 

 
ـــارة االلكترونيــة  واعـداد دراسـات وتقديـم محـاضرات واالشتـراك فـي مؤتمـرات بشـأن التج •

والملكية الفكرية لمناقشة أنشطة الويبو وسياستها ؛ 
 

وتحديث الطبعة الثانية للكتاب التمهيدي عن التجارة االلكترونية والملكية الفكرية ونشرها .  •

 
 

البرنامج الفرعي ١٠-٤ 

قضايا انفاذ الملكية الفكرية واستراتيجياته 
 
 

الهدفان : 
مساعدة الدول األعضاء في تحديد االحتياجات واقتراح الحلول بشأن انفاذ حقوق الملكية الفكرية آلها .  �

ــة الفكريـة ووآـاالت االنفـاذ  واالسهام في تعزيز االتصاالت والروابط بين الدول األعضاء وبين وآاالت الملكي �

في آل دولة عضو . 
 
 
الخلفية 

 
زاد االهتمام بالحاجة الى ضمان فعالية انفاذ الحقوق المكتسبة من جــراء حمايـة الملكيـة الفكريـة  -١٦٩
حفاظا على القيمة الحقيقية لتلك الحقوق . وفي سياق اقتصاد عالمي متوسع ، فان االنفاذ الفعال في آل بلــد 
يقتضي اتباع منهج دولي منسق . وخالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، بادرت الدول األعضاء في سياق 
ــد وفريـد مـن  اللجنة االستشارية السابقة المعنية بانفاذ حقوق الملكية الصناعية الى اعتماد منهج لالنفاذ جدي
نوعه . ويقوم ذلك المنهج على ترآيز الدول األعضاء جماعة علــى التحديـات الحقيقيـة التـي تواجهـها فـي 
تنفيذ االجراءات العملية النفاذ الحقوق والبحث عن أفضـل الممارسـات واالجـراءات التـي يمكـن تطبيقـها 
لضمان انفاذ فعال لحقوق الملكية الفكرية مع االحتفاظ بحد أدنى في الوقت المســتغرق والتكـاليف المتكبـدة 
في االدارات . وفي الســياق ذاتـه ، قـررت الـدول األعضـاء اقامـة محفـل لتعزيـز االتصـاالت بيـن الـدول 
األعضاء ومكاتب الملكية الفكرية ووآاالت االنفاذ في تلك الدول بهدف تعزيز التعـاون فـي مجـال االنفـاذ 
ــب ووضـع  الفعال . ويشمل ذلك التعاون اقدام الدول األعضاء على تحديد متطلباتها واحتياجاتها الى التدري
استراتيجيات لالنفاذ وتحديد الموارد المتوفرة للوفاء بتلك االحتياجات مع أن هذا البرنامج الفرعي لن يوفر 
بنفسه برامج التدريب والتعاون . وآان من المعتزم اسناد أنشطة مماثلة للجنة االستشــارية السـابقة المعنيـة 

بادارة حق المؤلف والحقوق المجاورة وانفاذها في شبكات المعلومات العالمية . 
 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
اقرار ووعي أآــبر لـدى الـدول األعضـاء  ــدة ١ - عدد الدراسات التقليدية واالستقصائية المع �
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وسائر األطراف المعنية بأهمية التدابير المناســبة 
لحماية حقوق الملكية الفـكرية وانفاذها . وتحديـد 
اجراءات لالنفاذ تكون أقل عبًء وأآثر مردودية 

 .

بشأن انفاذ حقوق الملكية الفكرية وطبيعة تلك 
الدراسات واالنطباعات بشأنها . 

اتصــال وتعــــاون أفضـــل بيـــن الـــدول  - ٢
األعضاء وبين مكاتب الملكية الفكريــة ووآـاالت 

االنفاذ لدى تلك الدول . 

عدد المهمات واالجتماعات والندوات الرامية  �

ــة  الـى النـهوض بانفـاذ حقـوق الملكيـة الفكري
واالنطباعات بشأنها . 

 
 

األنشطة 
 

ــل  تنفيذ توجيهات اللجنة االستشارية السابقة المعنية بانفاذ حقوق الملكية الصناعية في سياق يشمل آ �

حقوق الملكية الفكرية ، وال سيما مساعدة الدول األعضاء في المجاالت التالية : 
 

تحديـد التحديـات المواجهـة فـي انفـاذ الملكيـة الفكريـة فـي آـل الـدول األعضـــاء (أي البلــدان  •

الصناعية والبلدان النامية والبلــدان المنتقلـة الـى نظـام االقتصـاد الحـر) بمـا فـي ذلـك المسـائل 
المتعلقة باجراءات االنفاذ التلقائي ؛ 

 
ــك الممارسـات  وتحديد أفضل الممارسات النفاذ الملكية الفكرية في الدول األعضاء ، بما في ذل •

الفعالة بتكلفة أقل وفي وقت أقصر ؛ 
 

وتحديد المتطلبات واالحتياجات الراهنة الى التدريـب ووضـع االسـتراتيجيات االنفاذيـة بشـأن  •

الملكية الفكرية في الدول األعضاء ؛ 
 

ــة الفكريـة ،  وتحديد الموارد المتاحة من الخارج لتوفير التدريب والتعاون في مجال انفاذ الملكي •

مثل موارد القطاع الخاص والمنظمات األخرى متعددة األطراف واالقليمية ؛ 
 

وتحديد قضايا وأنشطة اضافية حسب الحاجة وما تسمح به الموارد المتاحة .  •

 
واعداد دراسات تقليدية ودراســات اسـتقصائية اضافيـة عـن القضايـا المهمـة المتعلقـة بانفـاذ حقـوق  �

الملكية الفكرية آلما آان ذلك مناسبا وبمساعدة خبراء استشاريين . 
 

ــات االقليميـة مـن أجـل تبـادل الخـبرات  والتعاون والتنسيق مع المنظمات متعددة األطراف والمنظم �

والتجارب آلما آان ذلك مناسبا .  
 

وتحسين فهم المبادئ الدولية المتعلقة بانفاذ حقوق الملكية الفكرية ، بمــا فـي ذلـك تبـادل المراسـالت  �

وحضور الندوات واسداء المشورة للحكومات الوطنية واعداد المشورة وتقديمها بشأن وثائق الويبو 
ومنشوراتها وتتبع أنشطة منظمة التجارة العالمية . 

 
واالسهام في اعداد دليل عن أحكام المعــاهدات الدوليـة بشـأن حمايـة الملكيـة الصناعيـة ودليـل عـن  �

أحكام المعاهدات الدولية بشأن حــق المؤلـف والحقـوق المجـاورة فيمـا يتعلـق بانفـاذ حقـوق الملكيـة 
الفكرية . 
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ــطة المعـتزم مباشـرتها فـي  وستباشر األنشطة المدرجة في هذا البرنامج الفرعي بالتنسيق الوثيق مع األنش
اطار برامج رئيسية أخرى وال سيما لتفادي ازدواجية الجهود واالستفادة من الخبرة والموارد المتاحة لتلك 

البرامج . وستستكمل أنشطة هذا البرنامج الفرعي تلك األنشطة . 
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الجدول ١١-١٠  الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
البرنامج الرئيسي ١٠ 

قضايا الملكية الفكرية العالمية 
 

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
         

 Staff Expenses         4,770      1,791    37.5         320      6.7      2,111    44.3         6,881
 Travel and Fellowships         2,057         (18)    (0.9)           73      3.5           55      2.7         2,112

 Contractual Services         2,472       (175)    (7.1)           83      3.4        (92)   (3.7)         2,380
 Operating Expenses            106           44    41.5             6      5.7           50    47.2            156

 Equipment and Supplies              23              -          -             -          -             -         -              23
         

        9,428      1,642    17.4         482      5.1      2,124    22.5      11,552
 

باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 

  2000-2001   Variation  2002-2003
   Revised    Proposed
    Budget     Budget

 Post Category    A    B-A    B
    

 Directors               1                2                3  
 Professionals             10                1              11  

General Service               2                2                4  
     

 TOTAL             13                5              18  
 

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 
   Sub-program  Total
   1  2  3  4  

       

 Staff Expenses      
  Posts      2,348      1,812      1,860         432        6,452
  Short-term Expenses         126           60           60         183           429

 Travel and Fellowships      
  Staff Missions         325         210         220           76           831
  Government Officials              -              -         450         300           750
  Fellowships         531              -              -              -           531

 Contractual Services      
  Conferences           77              -         290         140           507
  Consultants         706         240         360         128        1,434
  Publishing           60              -           25             5             90
  Other           22         325              -             2           349

Operating Expenses      
  Communication and Other         110           25              -           21           156

 Equipment and Supplies      
  Furniture and Equipment             8              -              -             2             10
  Supplies and Materials           13              -              -              -             13
       

  Total      4,326      2,672      3,265      1,289      11,552
 


