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الويبـو 

 

A/34/16
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٩/٢٩ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثون 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

التقرير العام 

الذي اعتمدته الجمعيات 

المحتويات 

الفقـــــرات 
 

 ١ - ٥ ....................................................................................................................... المقدمة 
 

بنود جدول األعمال الموحد والمفصل  
 (A/43/1 Prov.3 أنظر الوثيقة)

 
٦  و ٧  افتتاح الدورات ............................................................................. البند ١   :

 
 ٨   - ١٠ ..................................................................... اعتماد جدول األعمال البند ٢   :

 
الفقـــــرات 

 
 ١١ - ١٤ انتخاب أعضاء المكاتب................................................................... البند ٣   :

 
 ١٥ - ١٠٨ أداء البرنامج خالل العام ١٩٩٨......................................................... البند ٤   :

 
حسابات فترة السنتين ١٩٩٦ - ١٩٩٧  البند ٥   :

A
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والبيان المالي المؤقت لسنة ١٩٩٨  

 ١٠٩ - ١١١ ومتأخرات االشتراآات في ١ يوليه/تموز ١٩٩٩.....................................
 

البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ ،  البند ٦   :
 ١١٢ - ١٤٤ المنظور والتوجه االستراتيجي للويبو...................................................

 
 ١٤٥ - ١٤٨ تعديل المادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو .................................................... البند ٧   :

 
 ١٤٩ - ١٥٩ ........................................................ اصالحات في األنظمة األساسية  البند ٨   :

 
المؤتمر الدبلوماسي   البند ٩   :

 ١٦٠ - ١٦٩ ............................................. الخاص بمعاهدة قانون البراءات المقترحة
 

القرار المشترك المقترح بشأن األحكام المتعلقة  البند ١٠ :
 ١٧٠ - ١٨٣ .......................................................... بحماية العالمات شائعة الشهرة

 
 ١٨٤         ..................................................... اصالح التصنيف الدولي للبراءات  البند ١١ :

 (IPC/A/17/2)و..............................................................................................
 

 ١٨٥         ........................................................ موضوعات خاصة باتحاد مدريد البند ١٢ :
 (MM/A/31/3)و ...........................................................................................

 
موضوعات خاصة باتحاد الهاي........................................................         ١٨٦  البند ١٣ :

 (H/A/18/2)و ................................................................................................
 

موضوعات خاصة باتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات..........................         ١٨٧  البند ١٤ :
 (PCT/A/27/4)و ...........................................................................................

 
مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت...............................         ١٨٨  البند ١٥ :

 (WO/GA/24/12)و.......................................................................................
 

التجارة االلكترونية.........................................................................         ١٨٩  البند ١٦ :
 (WO/GA/24/12)و.......................................................................................

 
 

الفقـــــرات 
 

اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات  البند ١٧ :
 ١٩٠               ................................... واللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال

 (WO/GA/24/12)و.......................................................................................
 

تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية  البند ١٨ :
 ١٩١               ........................................................ المرتبطة بالملكية الفكرية

 (WO/CF/17/2)و .........................................................................................
 

قرارات ومقررات األمم المتحدة   البند ١٩ :
ولجنة التنسيق االدارية ووحدة التفتيش المشترآة..............................              ١٩٢ 

 (WO/GA/24/12)و.......................................................................................
 

 ١٩٣               ............................... االقتراح الخاص باليوم الدولي للملكية الفكرية البند ٢٠ :
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 (WO/GA/24/12)و.......................................................................................
 

 ١٩٤               ................................ استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو البند ٢١ :
 (WO/GA/24/12)و.......................................................................................

 
وضع النص الرسمي التفاقية برن باللغة الصينية............................               ١٩٥  البند ٢٢ :

 (B/A/25/2)و ................................................................................................
 

 ١٩٦ - ١٩٨ تعيين مراجع الحسابات.................................................................... البند ٢٣ :
 

تشكيل لجنة الويبو للتنسيق ،  البند ٢٤ :
انتخاب أعضاء اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وبرن 

 ١٩٩ - ٢٠٣ وتعيين األعضاء المؤقتين في لجنة الويبو للتنسيق....................................
 

 ٢٠٤         ...................................................... التعاون مع منظمة التجارة الدولية  البند ٢٥ :
 (WO/GA/24/12)و.......................................................................................

 
 ٢٠٥ - ٢٠٩ ............................................................................. قبول المراقبين  البند ٢٦ :

 
شؤون الموظفين...................................................................               ٢١٠  البند ٢٧ :

 (WO/CC/44/2)و .........................................................................................
 

اعتماد التقرير العام  البند ٢٨ :
٢١١ و ٢١٢  وتقارير آل هيئة من الهيئات الرئاسية..................................................

 
 ٢١٣ - ٢٢٠ ............................................................................. اختتام الدورات البند ٢٩ :

 
فهرس آلمات وفود الدول وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية  فهرس :

 
 
 

مقدمة 
 
 

يسجل هذا التقرير العام مداوالت وقرارات جمعيات الدول األعضاء في الويبو وسائر هيئاتها االحدى والعشرين  - ١
التالية : 

 
الجمعية العامة للويبو ، الدورة الرابعة والعشرون (الدورة العادية الرابعة عشرة)   (١)

مؤتمر الويبو ، الدورة السابعة عشرة (الدورة العادية الرابعة عشرة)  (٢)
لجنة الويبو للتنسيق ، الدورة الرابعة واألربعون (الدورة العادية الثالثون)  (٣)

جمعية اتحاد باريس ، الدورة التاسعة والعشرون (الدورة العادية الرابعة عشرة)  (٤)
مؤتمـر ممثلي اتحـاد باريس ، الدورة السادسة والعشرون (الدورة العادية الرابعة  عشرة)  (٥)

اللجـة التنفيذيـة التحـاد بـاريس ، الـدورة السادسـة والثالثون (الدورة العادية الخامسة والثالثون)  (٦)
جمعية اتحاد برن ، الدورة الخامسة والعشرون (الدورة العادية الرابعة عشرة)  (٧)

مؤتمر ممثلي اتحاد برن ، الدورة التاسعة عشرة (الدورة العادية الرابعة عشرة)  (٨)
اللجنة التنفيذية التحاد برن ، الدورة الثانية واألربعون (الدورة العادية الثالثون)  (٩)

جمعية اتحاد مدريد ، الدورة الحادية والثالثون (الدورة العادية الثالثة عشرة)  (١٠)
جمعية اتحاد الهاي ، الدورة الثامنة عشرة (الدورة العادية الثانية عشرة)  (١١)
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مؤتمر ممثلي اتحاد الهاي ، الدورة الثامنة عشرة (الدورة العادية الثانية عشرة)  (١٢)
جمعية اتحاد نيس ، الدورة الثامنة عشرة (الدورة العادية الرابعة عشرة)  (١٣)

مؤتمر ممثلي اتحاد نيس ، الدورة السابعة عشرة (الدورة العادية الرابعة عشرة)  (١٤)
جمعية اتحاد لشبونة ، الدورة الخامسة عشرة (الدورة العادية الرابعة عشرة)  (١٥)

مجلس اتحاد لشبونة ، الدورة الثانية والعشرون (الدورة العادية العشرون)  (١٦)
جمعية اتحاد لوآارنو ، الدورة الثامنة عشرة (الدورة العادية الثالثة عشرة)  (١٧)

جمعيـة اتحـاد التصنيف الدولي للبراءات ، الدورة السابعة عشرة (الدورة لعادية الثانية عشرة)  (١٨)
جمعية اتحاد معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات ، الـدورة السـابعة والعشـرون (الـدورة العاديـة الثانيـة  (١٩)

عشرة) 
جمعية اتحاد بودابست ، الدورة الخامسة عشرة (الدورة العادية العاشرة)   (٢٠)

جمعية اتحاد فيينا ، الدورة الحادية عشرة (الدورة العادية الثامنة)   (٢١)
 

 
واجتمعت تلك الجمعيات والهيئات في جنيف في الفترة من ٢٠ الى ٢٩ سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ وأجـرت مداوالتـها واتخـذت 
قراراتها في اجتماعات مشترآة الثنتين أو أآثر من الجمعيات والهيئات المذآورة (والمشار اليها أدناه بعبـارة "االجتماعـات 

المشترآة" وعبارة "جمعيات الدول األعضاء" على التوالي) . 
 

وباالضافـة الى مشــروع التقريــر العـام هــذا ، أعـدت مشـروعات تقاريــر خاصـة بـدورات الجمعيــة العامـــة  -٢
(WO/GA/24/12) ومؤتمــر الويبــو (WO/CF/17/2) ولجنة الويبو للتنسيق (WO/CC/44/2) وجمعية اتحاد باريس 
ــي اتحـاد بـاريس (P/CR/26/1) واللجنـة التنفيذيـة التحـاد بـاريس (P/EC/36/1) وجمعيـة  (P/CR/29/1) ومؤتمر ممثل
 (B/EC/42/1) ــة التحـاد بـرن اتحاد برن (.B/A/25/2Prov) ومؤتمر ممثلي اتحاد برن (B/CR/19/1) واللجنة التنفيذي
ـــــي اتحـــاد الهـــاي  وجمعيـــة اتحـــاد مدريـــد (MM/A/31/3) وجمعيــة اتحــاد الهــاي (H/A/18/2) ومؤتمـــر ممثل
ــس (N/A/18/1) ومؤتمــر ممثلـي اتحـاد نيـس (N/CR/17/1) وجمعيـة اتحـاد لشـبونة  (H/CR/18/1) وجمعية اتحاد ني
(LI/C/22/1) وجمعية اتحاد لوآارنو (LO/A/18/1) وجمعية التصنيف الدولي للبراءات (IPC/A/17/2) وجمعية اتحاد 
معـاهدة التعـــاون بشـــأن الــبراءات (PCT/A/27/4) وجمعيــة اتحــاد بودابســت (BP/A/15/1) وجمعيــة اتحــاد فيينــا 

 . (VA/A/11/1)
 

وترد في الوثيقة .A/33/INF/1 Rev قائمة بالدول األعضاء في الجمعيات والهيئات األخرى المعنية والجــهات  - ٣
المقبولة بصفة مراقب في دوراتها في ٢٠ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 

 
وترأس الرؤساء التالي ذآرهم االجتماعات التي تناولت البنود الوارد ذآرها أدنــاه مـن جـدول األعمـال (الوثيقـة  - ٤

 : (A/34/1 Prov.3
 

السـيد/لويـس غـاليغوس شـيريبوغا (اآـوادور) نـائب الرئيــس  البنود ١ و٢ و٣
الخارج للجمعية العامة  

 
البنود ٤ و٥ و٦ و٨ و٩ و١٠ 

و١٥ و١٦ و١٧ و١٩ و٢٠ 
السيد/مارينو بورزيو (شيلي) ، رئيس الجمعية العامة   و٢١ و٢٤ و٢٥

 
السيد/ايان هيس (أستراليا) ، نائب رئيس الجمعية العامة  البندان ٢٣ و٢٦ 

 
السيد/خوسيه غراسا آرانيا (البرازيل) ، رئيس مؤتمر الويبو  البندان ٧ و١٨

 
السـيد/خوسـيه لوبـيز آـالفو (اسـبانيا) ، رئيـس جمعيـة اتحـــاد  البند ١١

التصنيف الدولي للبراءات 
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ـــيرس (آوبــا) ، رئيســة  السـيدة/أميريكـا نسـتار سـانتوس ريف البند ١٢
جمعية اتحاد مدريد  

 
ــاد  السيد/لوسيان فان بوآستيل (بلجيكا) نائب رئيس جمعية اتح البند ١٣

الهاي .  
 

ــه أميغـو آاسـتانيدا (المكسـيك) ، رئيـس جمعيـة  السيد/خورخي البند ١٤
اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات 

السيد/آاو (الهند) ، رئيس جمعية اتحاد برن   البند ٢٢
 

السيد/آريستيان - آلود بيكي داسيس (آوت ديفـوار) ، رئيـس  البند ٢٧
لجنة الويبو للتنسيق 

 
الرئيس (أو ، في حالــة غيابـه ، نـائب الرئيـس ، أو فـي حالـة  البند ٢٨
غيـاب الرئيـس ونـائبي الرئيـس ، الرئيـس المؤقـــت) الحــدى 
ـــــدى والعشــــرين المختصــــة ، أي ،  هيئـــات الويبـــو االح
السيد/مارينو بورزيو (شيلي) للتقرير العـام وتقريـر جمعيـات 
ــيد/آـارل فلتـنر (ألمانيـا) لتقريـر مؤتمـر الويبـو ؛  الويبو ؛ الس
ـــة الويبــو للتنســيق ؛  السـيد/آـارل فلتـنر (ألمانيـا) تقريـر لجن
السـيد/آـارل لفتـنر (ألمانيـا) تقـارير جمعيـات اتحـــاد بــاريس 
ــا)  ومؤتمـر ممثلـي اتحـاد بـاريس ؛ السـيد/آـارل لفتـنر (ألماني
تقرير اللجنة التنفيذية التحــاد بـاريس ؛ السـيد/موزيسـس اآبـو 
(نيجيريا) اللجنة التنفيذية التحاد برن ؛ السيد/تولش اردنوبتش 
آودريفو (آازاخستان) جمعيـات اتحـاد بـرن ومؤتمـر ممثلـي 
ــا)  اتحـاد بـرن ؛ السـيد/أمريكـا نسـتار سـانتوس ريفـرس (آوب
ــر جمعيـات اتحـاد الهـاي ؛  تقرير جمعيات اتحاد مدريد وتقري
السـيد/عمـر هـادي (أندونيسـيا) تقريـر ومؤتمـر ممثلـي اتحــاد 
الهاي ؛ السيد/أمور بوهنك (الجزائر) تقارير جمعيـات اتحـاد 
نيـس ومؤتمـر ممثلـي اتحـاد نيـس ، جمعيـات اتحـــاد لشــبونة 
والمجلس ؛ والسيد/جون مالكوم سبنس (ترينيـداد وتوبـاغو) ، 
جمعيـات اتحـاد فيينـا ؛ الســـيد/يونــس لينجرانلــي (ترآيــا) ، 
ـــاد معــاهدة التعــاون بشــأن الــبراءات واتحــاد  جمعيـات اتح
بودابسـت ؛ والسـيد/سـرآيس خانتارجيـان (أرمينيـا) ، تقريــر 

جمعيات اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 

السيد/مارينو بورزيو (شيلي) ، رئيس الجمعية العامة للويبو .  البند ٢٩
 

وسيرد في مرفق للصيغة النهائية لهذا التقرير فهرس بمداخالت وفود الدول وممثلي المنظمات الدولية الحكوميــة  - ٥
والمنظمات غير الحكومية المذآورة في هذا التقرير . وترد في الوثيقة A/34/INF/3 قائمة بأسماء المشترآين . 
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البند األول من جدول األعمال الموحد : 
 

افتتاح الدورات 
 

دعا المدير العام للويبو ، الدآتور آامل ادريس (المشار اليه فيما يلي بعبـارة "المديـر العـام") ، جمعيـات الـدول  - ٦
األعضاء في الويبو وسائر هيئاتها الى عقد سلسلة اجتماعاتها الرابعة والثالثين . 

 
ــيريبوغا (اآـوادور) ، افتتـاح دورات جمعيـات  وتولى الرئيس الخارج للجمعية العامة ، السيد/لويس غاليغوس ش - ٧

الدول األعضاء في الويبو وسائر هيئاتها في اجتماع مشترك للهيئات االحدى والعشرين آلها . 
 
 

البند ٢ من جدول األعمال الموحد : 
 

اعتماد جدول األعمال 
 

وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي واقترح تأجيل بحــث البنـد ١٠ مـن جـدول  - ٨
األعمال (القرار المشترك بشأن األحكام المتعلقة بحمايــة العالمـات شـائعة الشـهرة) حتـى النهايـة ، أي بعـد بحـث البنـد ٢٧ 

(شؤون الموظفين) ، ألنه يرغب في امعان النظر في تفاصيل ذلك الموضوع . 
 

ــا بيـن البنـد ٥ (حسـابات فـترة  واقترح وفد البرتغال بحث البند ٢١ (استعمال البرتغاليـة آلغـة عمل في الويبو) م - ٩
السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ والبيان المالي المؤقت لسنة ١٩٩٨ واالشتراآات المتأخرة في األول من يوليه/تموز ١٩٩٩) والبند 

٦ (مشروع البرنامج والميزانية ٢٠٠٠ و٢٠٠١) العتبارات تتعلق بالميزانية . 
 

ومع مراعاة البيانين الواردين أعاله ، اعتمدت آل جمعية وهيئــة مـن الجمعيـات وسـائر الـهيئات المعنيـة جـدول  -١٠
أعمالها آما ورد اقتراحه في الوثيقة A/34/1 Prov.3 (المشار اليه في هــذه الوثيقـة وفـي الوثـائق المذآـورة فـي الفقـرة ٢ 

أعاله بعبارة "جدول األعمال الموحد" ) . 
 
 

البند ٣ من جدول األعمال الموحد : 
 

انتخاب أعضاء المكاتب  
 

 . A/33/INF/1 Rev. دارت المناقشات باالستناد الى الوثيقة -١١
 

وجرت مشاورات غير رسمية بين منسقي المجموعات برئاسة نــائب الرئيـس الخـارج للجمعيـة العامـة للويبـو ،  -١٢
ــى انتخـاب أعضـاء مكـاتب الجمعيـة العامـة للويبـو ومؤتمـر الويبـو  السيد/لويس غاليغوس شيريبوغا (اآوادور) ، بالنسبة ال
ولجنة الويبو للتنسيق . ونتيجة لتلك المشـاورات ، انتخبـت الجمعيـة العامـة للويبـو أعضـاء مكاتبـها فـي ٢٠ سـبتمبر/أيلـول 
ــها فـي ٢١  ١٩٩٩ وانتخب المؤتمر أعضاء مكاتبه في ٢١ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ وانتخبت لجنة الويبو للتنسيق أعضاء مكاتب

سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 
 

واستمرت المشاورات غير الرسمية المذآورة في الفقــرة السـابقة فيمـا يتعلـق بأعضـاء مكـاتب سـائر الجمعيـات  -١٣
ــو  والهيئات الثماني عشرة وأدت الى اقتراح انتخاب أعضاء مكاتب آخرين بمبادرة من الرئيس المنتخب للجمعية العامة للويب
، السيد/مارينو بورزيو (شيلي) . وبناء على ذلك االقتراح ، انتخبت الجمعيات وسائر الهيئات الثماني عشرة أعضاء مكاتبها 

في ٢٤ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 
 

وترد في الوثيقة A/34/INF/4 قائمـة بأسـماء أعضـاء مكـاتب الجمعيـات وسـائر الـهيئات االحـدى  -١٤
والعشرين آلها . 

 
 

البند ٤ من جدول األعمال الموحد : 
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أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ 
 

الخطاب االفتتاحي لرئيس الجمعية العامة 
 

أود أن ابتدء حديثي بأن أتقدم بالشكر لجميع الوفود المشارآة على دعمها لترشيحي وانتخابي رئيسا للجمعية . ان  -١٥
ــة لشـخصي . ان شـيلي قـد ظلـت تتمتـع بعضويـة الويبـو منـذ عـدة  هذا االنتخاب يعتبر تقديرا لبالدي شيلي ، ومفخرة عظيم
سنوات آما أنها قد انضمت للعديد من االتفاقات التي تديرها المنظمة . آما أننا نشــارك فـي أنشـطة هـذه المنظمـة بكثـير مـن 

االهتمام والحماس . ان اختياري لرئاسة الجمعية العامة يعتبر اضافة أخرى الى التزامنا بأهداف المنظمة . 
 

ان هذا االنتخاب يعتبر شرف عظيم ، من المنظور الشــخصي ، أقبلـه بكثـير مـن الفخـر والتواضـع . وأرجـو أن  -١٦
ــا للمديـر العـام . وعليـه فـان  أعيد الى األذهان الى أنني قد عملت بالويبو لحوالي ٢٠ عاما ، أمضيت منها ثمانية سنوات نائب

دعوتي اآلن لرئاسة الهيئة السياسية الرئيسية للمنظمة يعتبر بال شك امتيازا ومسؤولية آبرى في آن واحد . 
 

ان هذه الدورة للجمعيات تواجه تحديا أساسيا يتمثل في دراســة برنـامج المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة لفـترة  -١٧
ــى التقويـم فحسـب ، ولكنـها  العامين ، والتي ستشهد نهاية هذا القرن وبداية األلفية الجديدة . ان هذه الفترة ال تعتبر تاريخا عل
تنطوي على مجموعة آبيرة من التوقعات والتغييرات وخاصة في مجال السياسات والعلوم والتكنولوجيا واالقتصاد والثقافــة 
ــنوات  الخ . ومما ال شك فيه ، ان آل ذلك سيترك أثارا هامة على أداء وسياسات هذه المؤسسة . ان العالم قد ظل ، خالل الس
العشرة الماضية ، يعد العدة للقرن الجديد مما أحرز تفهما وتوقعا في آن واحد . ان الويبو بدورها قد شهدت تغييرات أساسية 
ــة الـى ذآائـه وقدراتـه  :  فقد انتخبت المنظمة قبل عامين مديرا عاما عظيما برهن على انتهاجه منظورا هاما للمستقبل اضاف
غير العادية ؛ وقد تمكن من تحقيق تطور سريع في المنظمة نحو األمام بتحديثها حتى تصبـح قـادرة علـى مواجهـة تحديـات 

المستقبل . 
 

ان الويبو تعتبر محورا أساسيا لترسيخ التعاون في االتجاهات الضرورية والالزمـة لوضـع الحلـول للصعوبـات  -١٨
التي تواجه العديد من البلدان حاليا . ان حل هذه المشكالت سيكون أمرا حيويا في مطلع القرن المقبل . وينبغي أن تكون هذه 
ــات االقتصاديـة واالجتماعيـة والسـكانية والتنمويـة بصـورة  الحلول حديثة واقتصادية ومالئمة حتى تسهم في حل الموضوع

متكاملة ، وحتى تتمكن الدول من التقدم الى األمام في طريق التطور . 
 

ان العولمة التي نشهدها اليوم قد أفرزت طابعا دوليا في االنتاج والتجـارة والخدمـات ، آمـا أوجـدت تكـامال فـي  -١٩
السوق العالمية ، األمر الذي يدعونا الى النظر الى الملكية الفكريــة بمنظـور جديـد . ان التغيـير يجـب أن يطـال المؤسسـات 
المختصة بالملكية الفكرية حتى يصبح بمقدورها تقديم الخدمات المنتظرة منها في عالم يختلـف جذريـا عـن الحقـب التـي تـم 

إبانها انشاء هذه المؤسسات .  
 

ــة فـي منتصـف القـرن  ان مفهوم الملكية الفكرية التي تم تطويره عبر العديد من مؤسساتها ، ابان الثورة الصناعي -٢٠
التاسع عشر ، يواجه اليوم ثورة تقوم على أساس تطور تكنولوجيا المعلومــات . ان التغيـيرات الملموسـة التـي أفرزتـها هـذه 
التكنولوجيا قد استحدثت بدورها أنشطة صناعية وتجارية جديدة وخاصــة فـي مجـال الخدمـات ، األمـر الـذي سـيترك أثـارا 

حاسمة على العديد من المؤسسات التقليدية للملكية الفكرية . 
 



 A/34/16
 - 8 -

 
 

ــم مالمـح الحقبـة القادمـة . ويعتـبر هـذا األمـر تحديـا لمعظـم منـاحي  ان الدينامية وسرعة التغيير يعتبران من أه -٢١
الملكية الفكرية التي تقوم على أساس قانوني تقليدي ال يتمكن دائما من التجاوب بنفــس السـرعة التـي تمتـاز بـها التكنولوجيـا 
ــة . وأود  الحديثة . ولتوضيح ما ذهبت اليه دعونا نلقي نظرة على المؤتمر األخير الذي عقدته الويبو حول التجارة االلكتروني
أن أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالتهنئة للدآتور ادريس على رؤيته الثاقبة بعقد هذا المؤتمر الهام ، في غضــون وقـت قصـير ، 
ــة آـبرى للقطاعـات التجاريـة والصناعيـة ومسـتقبل الملكيـة  آما أهنئه على شجاعته بالتصدي لهذا المجال الذي يتميز بأهمي
ــل  الفكرية . واننا نتطلع حقا ألن يكون مؤتمر التجارة االلكترونية بداية لمؤتمرات أخرى تؤهلنا لمواجهة تحديات القرن المقب
. آما أنني أتطلــع ألن تتنـاول تلـك المؤتمـرات الموضوعـات التـي ستسـهم فـي توفـير الحلـول - حتـى علـى نطـاق ضيـق - 

للمشكالت التي تواجهها الدول النامية وتمكننا من تعزيز الرفاهية والسعادة البشرية وفق مفاهيم الملكية الفكرية . 
 

ان اجتماعنا هذا سيبحث في جدول أعمال ضاف ، وانني أتطلع الى مساعدتكم ومساعدة وفــود آـل مـن أسـتراليا  -٢٢
واالتحاد الروسي آنواب للرئيس ، والى مساهمة آل الوفود حتى نتمكن من دراسة موضوعــات جـدول األعمـال ، ودراسـة 

آل البنود بصورة فاحصة حتى نتوصل الى القرارات التي توفر التفويض المفيد للمدير العام واألمانة العامة . 
 

حضرات الوفود ، وقبل أن نشرع في تناول البند ٤ من جدول األعمال ، فانني أود أن أنقل للجمعية العامة نتيجة  -٢٣
المشاورات التي ابتدرها المدير العام مع مجموعة المنسقين حول تسمية مبـاني الويبـو الرئيسـية بأسـماء المديريـن العـاميين 
ــم جـورج  السابقين للمنظمة . لقد تمت اجازة اقتراح المدير العام باطالق اسم أرباد بوآش على المبنى الرئيسي ، واطالق اس
ــد علمـت أن المديـر العـام سيسـتضيف مسـاء اليـوم حفـل  بودن هاوزن على المبنى اآلخر المعروف حاليا بمبنى البربي . وق

استقبال يقدم فيه الدآتور بوآش وحرمه وأبناء الراحل جورج بودن هاوزن . 
 

وأشار الرئيس الى طول جدول األعمال وتحقيقا لفعالية االجتماعات ، لفت الرئيس األنظار الى االتفاق الـذي تـم  -٢٤
التوصل اليه مع المتحدثين بأسماء المجموعات االقليمية والرامي الى قصر البيانات الشفهية على سبع دقائق ال أآثر . وقـال 
ــب فـي أخـذ الكلمـة أن ترفـع بياناتـها الكتابيـة الـى  ان البيانات الكتابية ينبغي تقديمها الى األمانة وفي امكان أي وفود ال ترغ
ــة أيضـا  األمانة لتدرجها في التقرير حتى وان لم تلقها في الجلسة العامة . وتقدم معظم الوفود التي أخذت الكلمة ببيانات آتابي

الى األمانـة . 
 

 . A/34/6 استندت المناقشات الى الوثيقة -٢٥
 

ولدى التقديم للوثيقة ، ذآرت األمانة بأن وثيقة برنامج فترة السنتين ١٩٩٨ و ١٩٩٩ وميزانيتها آانت أول وثيقة  -٢٦
برنامج وميزانية للويبو تقوم على النتائج . وأعلنت أن تقييم أداء البرنامج حاسم في ضمان الشــفافية والمسـاءلة الضرورييـن 
ــامج فـي سـنة  للتطبيق الناتج البرنامج والميزانية والقائم على النتائج. ولفتت األمانة أنظار المجتمعين الى أن تقرير أداء البرن
١٩٩٨ معد باستعمال مؤشرات األداء لتقييم مدى تحقيق النتائج المرتقبة أو التقـدم المحـرز فـي تحقيقـها . وحـددت العوامـل 
الرئيسية التي أسهمت في تحقيق أهداف البرنامج وقدمت تقييما لمنتصف الفترة عن التوقعات العامة لتحقيق أهداف البرنامج 
بنهاية فترة السنتين . وقالت ان التقرير يختلف بالتالي عن "تقارير األنشطة" الســابقة التـي آـانت األمانـة تكتفـي فيـها بسـرد 
ــة جديـدة لتقييـم أداء البرنـامج فـي الويبـو  األنشطة المنجزة . وأشارت الى أن التقرير ليس إال الخطوة األولى نحو رسم عملي
ــة التقييـم وطريقـة اسـتعراض أداء  ودعت المجتمعين الى تقديم تعليقاتهم أو اقتراحاتهم حول السبيل األفضل الى تطوير عملي

البرنامج . 
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وأدلت وفود الدول التالية والبالغ عددها ٦٩ دولة وممثلو ٤ منظمات حكومية و٤ منظمــات دوليـة غـير حكوميـة  -٢٧
ببياناتها :  الجزائر واألرجنتين وأستراليا والنمسا والبحرين وبنغالديش وبورآينا فاصو وآندا وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى 
وشيلي والصين وآوستاريكا وآوت ديفوار وآرواتيا وآوبا والجمهوريـة التشـيكية وجمهوريـة آوريـا الديمقراطيـة الشـعبية 
ــان  والدانمرك ودومينيكا ومصر وفنلندا وغامبيا وجورجيا وألمانيا وغانا وهنغاريا والهند وأندونيسيا وايطاليا وجامايكا والياب
واألردن وآينيا وليسوتو وليبيريا وليتوانيا ومدغشــقر ومـالوي ومـالي وماليزيـا وموريتانيـا والمكسـيك والمغـرب ونيجيريـا 
ــلوفاآيا  والـنرويج وباآسـتان وبولنـدا والبرتغـال وجمهوريـة آوريـا ورومانيـا واالتحـاد الروسـي والسـنغال وسـيراليون وس
ــبانيا وسـري النكـا وسـوازيلند والسـويد وسويسـرا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغسـالفية السـابقة وترينيـداد  وجنوب أفريقيا واس
ــدا والواليـات المتحـدة األمريكيـة وجمهوريـة تنزانيـا المتحـدة وأوروغـواي وفييـت نـام وزامبيـا وزمبـابوي  وتوباغو وأوغن
ــو) والمنظمـة األوروبيـة للـبراءات  والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية والمنظمة االقليمية األفريقية للملكية الصناعية (األريب
ــن أوتـور واالتحـاد الدولـي لوآـالء  ومنظمة الوحدة األفريقية واالتحاد األمريكي الالتيني األيبيري لفناني األداء وجمعية التي

الملكية الصناعية واالتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق االستنساخ . 
 

ــة وواضحـة  وأثنت الوفود التي أدلت ببياناتها على المدير العام واألمانة لجودة الوثائق المقدمة ورأت أنها مقتضب -٢٨
وشاملة . 

وتحدث وفد أندونيسيا باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وقال ان المجموعة تساند تماما جهود المديـر العـام الكفيلـة  -٢٩
بتنفيذ عملية تحول الويبو وفقا لمباديء الشفافية والمساءلة . وأضاف يقول ان المجموعة تشيد بجهود المديــر العـام واألمانـة 
في تنفيذ برنامج فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ وميزانيتها ، مشيرا الى الصعوبات التي اعترضت سبيل ذلــك ، بمـا فـي ذلـك 
عملية اعادة التنظيم ووضع نظـام جديـد للميزانيـة وتراآـم أعبـاء العمـل وتزايـد الطلبـات علـى مضاعفـة الشـفافية وتجويـد 
الخدمات . وعبر الوفد عن تقديره للجهود الرامية الى تعزيز التنسيق بين الدول األعضاء واألمانة والمنتفعيـن والسـعي الـى 
ــي  تحقيق توافق اآلراء ، ودعا مع ذلك الى تعزيز االشتراك الفعال للبلدان النامية وتوسيعه . وصرح قائال ان أنشطة الويبو ف
ــائج أفـادت عـددا آبـيرا مـن البلـدان اآلسـيوية . ورأى أن خطـط العمـل وطنيـة  مجال التعاون ألغراض التنمية قد أثمرت نت
الترآيز آانت مفيدة جدا ولذلك بتوقيع استمراريتها . وأعلن عن ترحيب مجموعة البلدان اآلسيوية بالبنية المعــززة ألآاديميـة 
الويبو العالمية وأنشطتها المتجددة ، ورأى أن ذلك قد سهل الوفاء باحتياجـات البلـدان الناميـة المـتزايدة الـى تنميـة مواردهـا 
البشرية . واستطرد يقول ان مجموعة البلدان اآلسيوية تعتبر مساعدة الويبو في مجال تنفيذ اتفــاق تريبـس مفيـدة جـدا وعـبر 
عن تقديره لمختلف األنشطة المكرسة للقضايا المهمة مثل المعارف التقليدية والبيوتكنولوجيا والتنوع البيولوجي والفولكلـور 
. وفي هذا الصدد ، خص بالذآر العناية التي أولتها الويبو الحتياجــات البلـدان األقـل نمـوا . وخلـص مـن ذلـك الـى أن فـترة 
ــة التحديـات المقبلـة وتعزيـز أسـس أنشـطتها المقبلـة وزيـادة  السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ شهدت انطالقة جيدة للويبو في مواجه
الوعي بأهمية الملكية الفكرية . وأشار الوفد الى أن جمعية البدان اآلسيوية ترى أن سرعة عملية العولمة وتطور التكنولوجيا 
ــة ال تـزال فـي الوقـت  الجديدة تزيد من الطلب على ادخال تحسينات في نظام الملكية الفكرية الدولي . وذآر أن البلدان النامي
ذاته تواجه تحديات انشاء البنيات األساسية القانونية والتقنية والمؤسسية ومن المهم أن تستمر المنظمة فــي أنشـطتها وتحـافظ 
عليها وتواصل تحسينها ال سيما في مجال التعاون ألغراض التنمية . وقال أيضا ان مجموعة البلدان اآلسيوية تـود أن تؤآـد 
من جديد دعمها الكامل لمشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وترحب خاصة باألنشطة التي تهم آثيرا 
البلدان النامية ، والتي تشمل حماية المعارف التقليدية وتوضيح أبعاد حماية الملكية الفكرية في مجال البيوتكنولوجيا والتنــوع 
ــة . وصـرح  البيولوجي وحماية الفولكلور والحفاظ عليه وتعزيز قيمته التجارية وآثار التجارة االلكترونية علي الملكية الفكري
ــة  قائال ان مجموعة البلدان اآلسيوية تود أن تلفت أنظار الجميع مرة أخرى الى أهمية موضوع حماية منتجات الحرف اليدوي
، وترى أن البلدان النامية تجمع على الحاجة الى ايجاد آلية مناسبة وقواعـد ومعـايير متفـق عليـها لحمايـة منتجـات الحـرف 
اليدوية . وأعلن الوفد عن رغبة مجموعة البلدان اآلسيوية في التشديد على ضرورة توثيــق نطـاق المسـاعدة المتعلقـة بتنفيـذ 
اتفاق تريبس وزيادتها ، علما بأنها ضرورة تشترك فيها العديد من البلدان النامية. وصــرح الوفـد قـائال ان مجموعـة البلـدان 
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اآلسيوية تتوقع مزيدا من المساعدة الرامية الى تحديث أنظمتها في مجال الملكية الفكريــة ودعـم جـهودها التشـريعية ، وهـي 
تدعوا األمانة الى الشروع في اعداد سلســلة مـن الدراسـات عـن آثـار تنفيـذ اتفـاق تريبـس فـي التنميـة االجتماعيـة والثقافيـة 
ــد علـى  واالقتصادية والتكنولوجية في البلدان العربية . واختتم الوفد آلمته معبرا عن تأآيد مجموعة البلدان اآلسيوية من جدي
ــات  دعمها الكامل للمدير العام واألمانة في الجهود المبذولة لضمان تحول الويبو بنجاح وبما يعزز قدرتها على مواجهة تحدي

األلفية المقبلة . 
 

ــالوضوح والدقـة. وعـبر عـن تقديـره  ورحب وفد السويد بتقرير أداء برنامج الويبو في سنة ١٩٩٨ والذي تميز ب -٣٠
لشمولية األنشطة المنجزة ومستواها العالي والفعالية التي أنجزت بها مجسدة بذلك التزام الويبو بالشـفافية والمسـاءلة . وهنـأ 
ــن تقديـره السـتعمال مؤشـرات األداء ألول  الوفد الويبو على انجازاتها الممتازة خالل الفترة قيد النظر . وعبر الوفد أيضا ع
مرة في تقرير أداء البرنامج لتقييم مدى تحقيــق النتـائج المرتقبـة . ورأى مـن ذلـك اسـتجابة للطلـب الـذي تقـدم بـه فـي عـدة 
مناسبات سابقة بغرض الحصول على تحليل أآثر امعانا للنتائج المحققة بالمقارنة مع األهداف والغايات المعلن عنها . وأثنى 
الوفد ثناء آبيرا على شكل ومضمون التقرير. وأشار الى أنه أول تقرير للويبـو عـن أداء برنامجـها واعتـبر أن مـن الممكـن 
ــه بيانـا بالتكـاليف ألن مؤشـرات األداء مـن شـأنها أن  تطويره بتوضيح العالقة بين مؤشرات األداء والنتائج المحققة وتضمين
ــن حيـث الخـبراء  تحسن امكانية تقييم أداء آل برنامج فرعي . وشدد الوفد على اسهام حكومة السويد على الصعيد المالي وم
الموفدين على مدى السنوات ألغراض تنفيذ برامج الويبو في مجال التعاون ألغراض التنمية . وذآر علــى سـبيل المثـال أن 
ــها ٢٠ شـخصا  حكومة السويد قد نظمت باالشتراك مع الويبو دورة عن حق المؤلف في استكهولم في أغسطس/آب شارك في
ــدان الناميـة أيضـا .  من البلدان النامية آما تعقد دورة سنوية عن الملكية الصناعية يشارك فيها عشرة أشخاص يفدون من البل
وأآد الوفد استعداده لمواصلة تلك األنشطة في المستقبل . واستعرض مساهماته في مجال الخدمات االعالمية بشأن البراءات 
عن طريق اجراء بحوث متقدمة واجراء البحوث والفحوص في طلبات البراءات فــي اطـار برنـامج الويبـو للتعـاون الدولـي 
ــة الدوليـة بغـرض تمويـل مواصلـة  بشأن بحث االختراعات وفحصها . وقال ان المباحثات جارية مع الوآالة السويدية للتنمي
ــبراءات والعالمـات التجاريـة  تقديم تلك الخدمات . وأعلن الوفد أن المكتب السويدي للبراءات والتسجيل والمكتب االسباني لل
والمكتب األوروبي للبراءات قد وقعت في السنة الجارية اتفاق شراآة ألغراض اجـراء البحـوث الدوليـة لطلبـات الـبراءات 
المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات من أجل تنسيق اجراءات البحث الدولي وتوحيــد رسـوم المكـاتب الثالثـة . 
واعتبر أن من شأن ذلك أن يعود بالفائدة الكبيرة على المنتفعيــن بالمعـاهدة المذآـورة . وصـرح الوفـد قـائال انـه يقـدر أيضـا 
ــف  مختلف األنشطة المنجزة في مجال حق المؤلف ، وخص بالذآر العمل المباشر في اطار اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤل
وأولى أهمية آبيرة لنجاح المفاوضات الجارية بشأن حماية األداء السمعي البصري . وعبر أيضا عن تقديره النشاء وحدتين 
جديدتين في الويبو وال سيما شعبة االدارة الجماعية لحق المؤلف . وأعرب عن تطلعاته الكبيرة بشأن تطوير شبكة الويبو في 

مجال التجارة االلكترونية مثال . 
 

ــها خـالل الفـترة الجاريـة وال سـيما  وهنأ وفد آوبا المدير العام واألمانة العامة على النتائج الممتازة التي تم تحقيق -٣١
الزيادة التي شهدتها في أنشطة التعاون ألغراض التنمية واسهام األمانة العامة في تدريــب المـوارد البشـرية فـي العديـد مـن 
ــة فـي االسـتراتيجيات االقتصاديـة والتكنولوجيـة والتجاريـة وعمليـات صنـع القـرارات  البلدان وتعزيز ادراج الملكية الفكري
بصورة عامة ، مما أدى الى تعزيز األنظمة الوطنية وزيادة الوعي فـي مختلـف قطاعـات البـالد . وأشـار الـى المـهام التـي 
ــة ، وهـذا  تباشرها المنظمة قائال ان آوبا تعلق أهمية خاصة على موضوع الفولكلور والمعارف التقليدية والتجارة االلكتروني
ما دفعه لتأييد ادراج تلك الموضوعات ضمن أولويات األداء لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وهنأ الويبو أيضا على نجاحــها 
ــاي وأعـرب ثقتـه فـي القـدرة علـى التصـدي لتحديـات  في تنظيم المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد وثيقة جنيف التفاق اله
ــة االسـتراتيجية التـي تتحلـى بـها المنظمـة ومديرهـا العـام وموظفوهـا ، الذيـن  البرنامج الجديد بفضل الروح القيادية والرؤي

ساهموا جميعا وبفعالية في تحقيقها . 
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ــدة بمـا فـي ذلـك  ورحب وفد مصر بالتقرير أداء البرنامج خالل العام ١٩٩٨ والحظ وجود انجازات ايجابية عدي -٣٢
ــدة التـي شـهدتها المنظمـة .  تأآيد الفعالية والشفافية في أنشطة المنظمة ، رغما عن االطار الزمني المحدود والتغييرات العدي
ــه . وقـد  وقد أعرب الوفد عن تقديره لقيادة المدير العام القديرة وجهود األمانة العامة في تطوير أهداف جديدة والسعي لتحقيق
ــة الملكيـة  رحب الوفد باألنشطة الخاصة بالتعاون من أجل التنمية ، وخاصة تلك التي تهدف الى تعزيز وتطوير وسائل حماي
الفكرية على الصعيد المحلي واالقليمي ، مستجيبة بذلك الحتياجات الدول النامية فيما يتعلق بتطبيق اتفــاق تريبـس ومواجهـة 
ــة  التحديات الناجمة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة . ورحب الوفد بصورة خاصة بالمبادرة المشترآة بين المنظم
ــق باتفـاق تريبـس . وأشـاد  العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة الدولية الخاصة بالتعاون الفني في الدول النامية فيما يتعل
ــة الويبـو وفـي الـدورات  الوفد بالتعاون المكثف مع الويبو ، والذي يتضمن تدريب عدد من المسؤولين المصريين في أآاديمي
التدريبية المختلفة التي تنظمها الويبو في جنيف أو في بلدان أخرى ، وآذلك المشـاورات الجاريـة بشـأن أوجـه التعـاون فـي 
المجاالت المختلفة ، بما في ذلك تدريب المحلية فيما يتصل بحماية الملكية الفكرية ، والنصح الذي تقدمه األمانة العامة حول 
تعديل القانون المصري أو صياغة قوانين جديــدة فـي مختلـف منـاحي الملكيـة الفكريـة . وأحـاط الوفـد علمـا بـأن مصـر قـد 
ــا فـي  انضمت الى معاهدة قانون العالمات التجارية في عام ١٩٩٩ وأنها تدرس حاليا االنضمام لمعاهدات الويبو األخرى بم
ذلك معاهدة التعاون بشأن البراءات . وجاء في آلمة الوفد المصري أن السلطات المصرية وايمانا منها بأهمية تعزيز ادراك 
ــة المصريـة بـاصدار  الرأي العام بمسائل الملكية الفكرية وااللتزامات المترتبة على اتفاق تريبس ، فقد قامت وزارة الخارجي
"آتاب أبيض" باللغة العربية شارحا التفاق تريبس . وأضـاف الوفـد بـأن مفـهوم الملكيـة الفكريـة يعتـبر حديثـا علـى العـالم 
العربي ولذلك فان الوفد يطالب الويبو باستمرارية دعمها للدول العربية بما فـي ذلـك تدريـب الموظفيـن الحكومييـن وتوفـير 
المعدات التقنية الحديثة ، والمساعدة في صياغة القانون الوطني . واعتبر الوفد أن ذلك سيسهم في تعزيز حماية حق المؤلف 
ــتقطاب االسـتثمارات األجنبيـة .  وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية باالضافة الى أنه سيوفر المناخ المالئم الس
وآرر الوفد طلبه األول الخاص بانشاء نظام يختــص بمتابعـة التعـاون الفنـي للويبـو مـع الـدول الناميـة بمـا يحقـق االسـتفادة 
ــة الفكريـة وذلـك لمسـاعدة الـدول الناميـة  القصوى من هذه األنشطة . آما طالب الوفد ببذل جهد أآبر في مجال تعزيز الملكي
ــها مسـؤولون  لاليفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تريبس . وفي هذا االطار ، أفاد الوفد بأنه ستعقد قريبا ندوة بالقاهرة يشارك في
من القضاء والجمارك والشرطة لبحث آيفية ايفاء مصــر بالتزاماتـها بموجـب معـاهدات الملكيـة الفكريـة المختلفـة وخاصـة 
بموجب اتفاق تريبس . واعتبر الوفد أن التجارة االلكترونية قد أصبحت موضوعا هاما وأن الوفد سيدلي بكلمة مفصلة حــول 

هذا األمر عند بحث هذا الموضوع في جدول األعمال . 
 

وأثنى وفد جورجيا على األمانة للمستوى الممتاز التي اتســمت بـه وثيقتـها بشـأن أداء البرنـامج فـي سـنة ١٩٨٩  -٣٣
وقال انها لخصت النتائج المحققة خالل السنة المذآورة وبينت أيضا االستراتيجيات والبرامج المقبلة . وصرح الوفد قائال ان 
ــة ومواردهـا الماليـة يوضـح تطـور  ذلك المنهج الجديد المتبع في بيان العالقة بين أهداف البرامج وأنشطتها ونتائجها المرتقب
الويبو نحو اعتماد مبادئ تنظيمية وأساليب ادارية وقواعد معاصرة للشفافية . ومن بين برامـج الويبـو العديـدة ، رآـز الوفـد 
على البرنامج الرئيسي ١٢ "الشبكة العالمية للمعلومات والخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية" . ورأى أن تطوير شبكة 
ــدان المشـترآة فـي تلـك الشـبكة ،  الويبو العالمية من شأنه أن يرفع مستوى الخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية لدى البل
وال سيما مكاتب البراءات المعنية ومختلف المؤسسات العلمية والصناعية والتجارية . وفي ذلك الصدد ، أشار الوفــد الـى أن 
ــة تشـغيل وتجـهيز مكتبـة الـبراءات بمـا  مكتب جورجيا للبراءات يعمل حاليا على تطوير شبكته المحلية التي تضم ٨٠ محط
يزيد على ٣٠٠٠ قرص مدمج للقراءة يتضمن معلومات تتعلق بالبراءات . وقال أيضـا ان ذلـك المكتـب قـد اسـتخدم بنشـاط 
خالل السنة الماضية شبكة انترنت وما تتيحه من خدمات لبحث البراءات . وقــال ان مـن الممكـن الحصـول علـى معلومـات 
شتى على موقعه الخاص . وأشار الوفد الى أن المكتب يشترك في اعداد أقراص مدمجة مشترآة لبلدان أسرة الدول المستقلة 
وقد ابتكر قرصا له يحتوي على معلومات تتعلق ببراءات بالده . وأعلن عن االستعاضة عن الورق باألقراص الضوئية فــي 
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المستقبل القريب . وأشار الوفد الى فائدة انشاء لجنة استشــارية تضـم مكتـب الـبراءات ومنظمـات المنتجيـن ، وقـال ان ذلـك 
ــد تحـول بموجـب مرسـوم رئاسـي ، فـي  مشروع من المعتزم مواصلته . وأحاط الوفد المجتمعين علما بأن مكتب البراءات ق
ــة "Skaptenti' باعتبـاره مؤسسـة مسـتقلة ذاتيـة التمويـل وواسـعة  يونيه/حزيران ١٩٩٨ ، الى مرآز وطني للملكية الفكري
االختصاصات يتولى رئيس جورجيا تعيين مديرها العام . وصرح قائال ان برلمان جورجيا قد اعتمد في النصــف األول مـن 
ــن اقترحـها المرآـز ، وهـي قـانون الـبراءات وقـانون العالمـات التجاريـة وقـانون تسـميات المنشـأ  سنة ١٩٩٩ خمسة قواني
والبيانات الجغرافية وقانون طوبوغرافيات الدوائر المتكاملة وقانون التدابير الحدودية المتعلقة بالملكية الفكرية . وأشــار الـى 
ــد نظـرت فـي تلـك القوانيـن  سن قانون خاص بحق المؤلف والحقوق المجاورة . وذآر أن مختلف الهيئات ، بما فيها الويبو ق
ــك القوانيـن قـد  مؤآدة تمشيها وأحكام اتفاق تريبس . وعبر عن امتنانه للمساعدة التي حصل عليها في ذلك الصدد وقال ان تل
مهدت السبيل النضمام جورجيا الى منظمة التجارة العالمية والذي سننظر فيه في أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٩ . وقال أيضــا 
ان المرآز الوطني للملكية الفكرية أعد اتفاقا عن منع االنتفاع بالعالمات التجارية والبيانات الجغرافية الزائفة وتدابير الوقاية 

الذي وقعته بلدان أسرة الدول المستقلة في منسك في يونيه/حزيران ١٩٩٩ . 
 

وأعلن وفد المغرب أن بلده قد صدق على معاهدة التعاون بشأن البراءات وبروتوآول مدريد ووثيقة سنة ١٩٦٠  -٣٤
ــة الملكيـة الفكريـة ودورهـا فـي التنميـة  التفاق الهاي بعد انعقاد االجتماعات األخيرة للجمعيات . وصرح قائال انه يعي أهمي
ــو . وأضـاف يقـول أن  االقتصادية واالجتماعية وان المغرب يدرس حاليا امكانية االنضمام الى معاهدات أخرى تديرها الويب
المغرب قد شهد عددا من األحداث واالجتماعات الهامة خالل السنة الماضية ، بما فيها االجتماع التشاوري االقليمــي للبلـدان 
ــاط فـي يونيـه/حزيـران ١٩٩٩ واالجتمـاع التشـاوري  العربية عن هيئات االذاعة وحماية قواعد البيانات الذي انعقد في الرب
ــذي انعقـد فـي يوليـه/تمـوز ١٩٩٩ . وأشـار الـى أن المغـرب قـد  االقليمي للويبو عن التجارة االلكترونية والملكية الفكرية ال
ــه للتعـاون مـع الويبـو ، بغـرض توعيـة الجمـهور بالملكيـة الفكريـة منجـزا أنشـطة شـملت  واصل حملته ، في اطار برنامج
الموظفين الحكوميين ومديري األعمال والقضاة ومحاضري الجامعــات وطالبـها . وقـالت ان تلـك الحملـة قـد أنتجـت زيـادة 
ملحوظة في عدد سندات الملكية الفكرية المودعة . وذّآر بأن بلده يعلق أهمية آبيرة على التعاون الثنائي . وفي ذلك الصدد ، 
ــة الصناعيـة والمكتـب  قال ان المكتب المغربي للملكية الصناعية قد واصل عالقاته الجيدة مع المعهد الوطني الفرنسي للملكي
االسباني للبراءات والعالمات التجارية والمكتب األوروبي للبراءات ، وشكر آل تلك المكاتب على مساعدتها التقنية . وعلى 
الصعيد االقليمي ، أعلن الوفد أن المغرب استمر في تطبيق برنــامج تدريبـي بالتعـاون مـع الويبـو لمصلحـة موظفـي مكـاتب 
الملكية الصناعية في البلدان العربية والناطقة بالفرنسية . وأفاد بأن بالده تعتزم توســيع نطـاق أنشـطتها التدريبيـة فـي مجـال 
الملكية الفكرية وترغب في االستفادة من دعم الويبو بغرض انشاء مرآز معاصر لتدريب مدربي المغرب والبلـدان العربيـة 
واألفريقية . وقال ان بلده يرحب بأي دعم من البلدان المتقدمة التي لها خبرتها في ذلك المجــال . وقـال ان المكتـب المغربـي 
للملكية الصناعية قد طور خالل السنة الماضية نظاما للمعلومات المتعلقة بالملكية الصناعية واألعمال ســمح بتطبيـق االدارة 
االلكترونيـة علـى سـندات الملكيـة الصناعيـة والعالمـات التجاريـة التـي ورد فيـها تعييـــن المغــرب والمعلومــات المتعلقــة 
ــك النظـام سـمح بتعزيـز عمليـة احالـة اجـراءات  باألشخاص والمؤسسات ممن ورد ذآره في السجالت المحلية . وقال ان ذل
ايداع العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ورفضها الى المكاتب االقليمية وتسهيل نشــر المعلومـات عـن الملكيـة 
الفكرية في قطاع األعمال . وأضاف يقول ان المكتب يعتزم توسيع ذلك النظام ليشمل بحوث البراءات بالتشــاور مـع المعـهد 
الوطني للملكية الفكرية والمعهد التونسي للمواصفات والملكية الصناعية ويرحب بمساعدة الويبو ودعمها في ذلك الصدد . 

 
وعبر وفد الهند عن تقديره للطريقة التي اتبعها المدير العام باعثة االنتعاش في الويبو فمكنتها من االســتجابة الـى  -٣٥
متطلبات البلدان النامية الراهنة والناشئة ، ال سيما في المجاالت الجديدة مثل حمايـة التنـوع البيولوجـي والمعـارف التقليديـة 
ــالترآيز علـى تلـك القضايـا ودعـم الجـهود الراميـة الـى حمايـة  والفولكلور . وقال ان قيادته المتطلعة الى األمام قد سمحت ب
ــى الـهند فـي فـبراير/شـباط ١٩٩٩ . وعـبر الوفـد أيضـا عـن  سندات الملكية الفكرية التقليدية ، آما اتضح ذلك من زيارته ال
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ــة تحديـات الملكيـة الفكريـة فـي  رضاه بمشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين المقبلة مع ما حمله من ترآيز على مواجه
القرن المقبل ال سيما في مجاالت مثل معارف الســكان األصلييـن والفولكلـور والمـوارد البيولوجيـة والتجـارة االلكترونيـة ، 
وقال ان البلدان النامية تحتاج الى المساعدة في ذلك الصدد والسيما في صياغة القوانين وتنمية المــوارد البشـرية . ورأى أن 
بامكان الويبو أن تساهم اسهاما عظيما في تكوين االلمام الالزم بحماية الملكية الفكرية فــي المجـاالت الجديـدة . ورحـب وفـد 
ــى االمتثـال لبرنـامج التغيـيرات التشـريعية الـذي  الهند باألنشطة التي تباشرها الويبو حاليا بغرض مساعدة البلدان النامية عل
ــوق الملكيـة الفكريـة . وفـي ذلـك  يقتضيه اتفاق تريبس . وعبر عن تقديره لجهود الويبو الرامية الى تعزيز الوعي بأهمية حق
الصدد ، أشار الى أن ندوة الويبو االقليمية اآلسيوية عن حقوق الملكية الفكريــة فـي مجـال الطـب الشـعبي التـي انعقـدت فـي 
نيودلهي خالل سنة ١٩٩٨ قد رآزت على قضايا الملكية الفكرية في مجال التنوع البيولوجي والمعارف التقليدية وممارسات 
الطب الشعبي . وأضاف قائال ان محفل يوليه/تموز ١٩٩٩ عن قضايا الملكية الفكرية في األلفية المقبلة قد رآــز علـى مزيـد 
ــة وحمايـة أسـس جديـدة  من القضايا المستجدة والتي يتعين التصدي لها ، مثل تحديث أنظمة الملكية الفكرية والمكاتب الوطني
للمعارف ومشاطرة فوائد المعارف التقليدية مع المجتمعات المحلية التي تملكها . ورأى الوفد أن شــبكة الويبـو مـن شـأنها أن 
ــدة فعـال فـي الـهند فـي نوفبمـر/تشـرين  تسهم اسهاما مفيدا في ذلك االتجاه . وأشار الى أن من المعتزم عقد ندوات أخرى مفي
ــا  الثاني ١٩٩٩ بشأن معاهدة التعاون بشأن البراءات واصدار البراءات لحماية االختراعات المنجزة في مجال البيوتكنولوجي
ــام الـهند الـى اتفاقيـة بـاريس ومعـاهدة التعـاون  . وأحاط الوفد المجتمعين علما بأن القطاع الصناعي الهندي قد رحب بانضم
ــد . وقـال ان الـهند  بشأن البراءات وأن ذلك قد شجع الحكومة على بحث اتفاقيات أخرى ، مثل معاهدة بودابست واتفاق مدري
تعمل بمساعدة الويبو على تحديث ادارتـها المعنيـة بالملكيـة الصناعيـة مدعومـة بمشـروعات ترمـي الـى تحديـث الخدمـات 
االعالمية المتعلقة بالبراءات وخدمات تسجيل العالمات التجارية . وأشار الـى أن مبـادرات أخـرى يجـري تنفيذهـا بغـرض 
ــة ولتلبيـة احتياجـات القطـاع الصنـاعي  تحديث تشريع الملكية الصناعية ليتمشى واتفاق تريبس والممارسات والقواعد الدولي
الهندي والمخترعين مع الحفاظ على المصلحة العامة واألمن الوطني والتنوع البيولوجي والمعارف التقليدية . وأولى أهميـة 
حاسمة للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات واعتبر من المهم السعي الى تكييف نظام الملكية الفكرية وفقـا لمـا تتيحـه 
شبكة الويبو من امكانات . وأطلع الوفد المجتمعين على أحدث التدابير التي اتخذتها الهند من أجل تعزيز انفاذ حقــوق الملكيـة 
ــاض ملمـوس  الفكرية والسيما حق المؤلف والحقوق المجاورة ، وقال ان تلك التدابير قد أتت اآلن بثمارها المتجسدة في انخف
في جرائم القرصنة . وقال ان الهند تنظم بمساعدة الويبو أيضا ندوات منتظمة ترمي الى خلق الوعي واليقظة بما يكفل انفـاذ 
ــى  قوانين الملكية الفكرية على أفضل وجه . وأطرى الوفد على الويبو لعملها في مجال تنمية الموارد البشرية وعقد األمل عل
أن تعلق المنظمة أهمية أآبر على تكوين مجموعات من خبراء الملكية الفكريــة الضليعيـن والمحنكيـن فـي المسـتقبل . ورأى 
ــة وينبغـي ربطـه بمؤسسـات التعليـم عـن بعـد فـي  في برنامج الويبو للتعليم عن بعد حافزا مهما لدراسة حقوق الملكية الفكري
ــي الختـام ، دعـا  البلدان النامية لتوسيع نفوذه . وشكر الوفد الويبو على مساعدتها في تحديث ادارة حق المؤلف في الهند . وف

الى تكييف نظام الملكية الفكرية وفقا لما يستجيب الى تحديات األلفية المقبلة ، بمساعدة الويبو المستمرة .. 
 

ــي سـنة ١٩٩٨ ، وأشـار الـى أن ثـورة حقيقيـة قـد  وهنأ وفد باآستان المدير العام على ما تم تنفيذه من البرنامج ف -٣٦
ــد  حدثت بالمنظمة وتجاوزت الترآيز على حماية الملكية الفكرية لمواجهة تحديات عديدة أوسع . وفي ذلك الصدد ، ذآر الوف
عمل اللجان الدائمة الجديدة والجهود المبذولة لتعزيز فعالية االنتفاع بتكنولوجيا المعلومات وأنشطة أآاديمية الويبو العالمية . 
ــة  وقال ان الويبو قد أثبتت التزامها المتواصل بالتعاون ألغراض التنمية الذي حظي بالدعم على أعلى المستويات في المنظم
ــق بالملكيـة الفكريـة واجـراءات االنفـاذ لتلبيـة متطلبـات اتفـاق  . وصرح قائال ان باآستان تسهر على تحديث تشريعها المتعل
تريبس وتعمل أيضا بمساعدة الويبو على تحديث مكاتبها المعنية بالملكيـة الفكريـة وأتمتتـها . وقـال ان البلـد قـد اتبـع منـهجا 
استراتيجيا ثالثي األبعاد لحماية الملكية الفكرية يقوم على تعزيز التنسيق بيـن مكـاتب الملكيـة الفكريـة وانشـاء ادارة وطنيـة 
معنية بالتوجيه االستراتيجي في مجال الملكية الفكرية واتخاذ تدابير الزاحة الغموض عن قضايا الملكية الفكرية في باآستان 



 A/34/16
 - 14 -

 
 

ــارة المديـر  موجهة الى القطاع األآاديمي والباحثين والموظفين الحكوميين والمجتمع المدني . واختتم الوفد آلمته قائال ان زي
العام المقبلة الى باآستان من شأنها أن تأتي بحافز أعظم لتلك التدابير .  

 
وأعرب وفد جمهورية آوريا عــن رضـاه بـبرامج الويبـو وأنشـطتها . ورأى أن الشـروع فـي تطبيـق تكنولوجيـا  -٣٧
متقدمة للمعلومات في الويبو من شأنه أن يتيح فرصا واسعة لتطوير أنظمة حقــوق الملكيـة الفكريـة عـبر موقـع الويبـو علـى 
الشبكة العالمية وأآاديمية الويبو العالمية ومكاتب الويبو الرقمية للملكية الفكرية ومشروع أتمتة نظــام معـاهدة التعـاون بشـأن 
البراءات . وأضاف قائال ان انشاء شبكة الويبو من شأنه أن يسمح للدول األعضــاء باالسـراع فـي تطويـر أنظمتـها المتعلقـة 
ــة خاصـة علـى الظـروف  بحقوق الملكية الفكرية بفضل تبادل المعلومات في ذلك المجال . ودعا الوفد الويبو الى تعليق أهمي
التي تختلف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وتمكين آل الدول األعضاء من مشاطرة فوائد تكنولوجيا المعلومات وانشاء 
ــا يخـدم مصلحـة البلـدان  بنية تحتية تسمح بخلق مجتمع عالمي فعال يعنى بالملكية الفكرية . وأثنى الوفد على تعاون الويبو بم
ــيره مـن القواعـد والمعـايير الدوليـة وعمـل  النامية في تطوير أنظمتها المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وفقا التفاق تريبس وغ
ــدم المحـرز فـي اللجـان الدائمـة والجـهود المبذولـة مـن أجـل  أآاديمية الويبو العالمية على تنمية الموارد البشرية القيمة والتق
تبسيط بنيات الويبو العملية والمالية . وعبر الوفد عن أمله في تفادي المســاس بحقـوق الـدول األعضـاء لـدى اصـالح بنيـات 
ــى جمهوريـة آوريـا ، صـرح الوفـد قـائال ان المكتـب  الويبو المعقدة ، ودعا الى مراعاة آل المصالح واآلراء . وباالشارة ال
الكوري للملكية الصناعية قد انتقل الى مبنى حديث وان نظام شبكة المكتب الذي بدأ العمل به في يناير/آــانون الثـاني أصبـح 
قادرا على ادارة حقوق الملكية الفكرية من غير ورق تقريبا ، بما في ذلك معالجة الطلبات وفحصها وتسجيلها . وأشـار الـى 
أن ٧٣ بالمائة من الطلبات تودع حاليا عبر تلك الشبكة وأن المكتب يعمل على ربط الشبكة بمكاتب أخرى ، بما فيها الويبو ، 
وهو على استعداد لمساعدة بلدان أخرى معنية بوضع أنظمة من ذلك القبيل . وأحاط الوفد المجتمعين علما بـالتقدم الملمـوس 
ــاذج المنفعـة .  الذي أحرزه المكتب في تحسين ادارته لقوانين العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبراءات ونم
ــوري للملكيـة الصناعيـة قـد تـم تعيينـه آـادارة للبحـث  وانتقل الى األحداث الطارئة على الصعيد الدولي وقال ان المكتب الك
ــه فـي نهايـة السـنة الجاريـة .  الدولي وادارة للفحص التمهيدي الدولي بناء على معاهدة تعاون بشأن البراءات وسيتولى مهام
وأعلن أيضا أن جمهورية آوريا قد أصبحت سنة ١٩٩٩ طرفا في اتفاقي نيس واستراســبورغ . واختتـم آلمتـه ِبَحـث الويبـو 
على ترآيز جهودها على تعزيز التعاون بين آل الدول األعضاء بغرض مواجهة تحديــات األلفيـة الجديـدة ، مثـل االنـترنت 

والتجارة االلكترونية والبيوتكنولوجيا . 
 

وعبر وفد السنغال عن رضاه بالعمل الممتاز الذي أنجزته الويبــو وخـص بـالذآر فـي ذلـك الصـدد وضـع شـبكة  -٣٨
ــي  الويبو ومشروع أتمتة معاهدة التعاون بشأن البراءات والتعاون التقني الرامي لتنفيذ اتفاق تريبس وحماية الملكية الفكرية ف
ــن تعاونـه  اطار التجارة االلكترونية وعمل أآاديمية الويبو العالمية في تنمية الموارد البشرية . وقال ان السنغال استفاد جدا م
ــة ودعمـه الكـامل للويبـو فـي تنفيـذ رسـالتها  مع الويبو وشكر المدير العام وزمالءه . وعبر عن ارتياح بالده ألنشطة المنظم

المتمثلة في تطوير الملكية الفكرية في آل أنحاء العالم . 
 

ورحب وفد فنلندا بزيادة ترآيز الويبو على الشفافية والتخطيط علــى أسـاس النتـائج وعـبر عـن تقديـره لألنشـطة  -٣٩
ــاح  الـذي شـهده المؤتمـر الدبلوماسـي  المنجزة والمعتزم انجازها بغرض االستجابة لتحديات األلفية المقبلة . وأشار الى النج
الذي أدى الى اعتماد وثيقة جديدة التفاق الهاي بشأن االيداع الدولي للرسوم والنمــاذج الصناعيـة ، وقـال ان مـن شـأن تلـك 
ــى  الوثيقة أن تتيح للمؤسسات وقطاعات الصناعة نظاما فعاال وواسع النطاق جغرافيا لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية عل
الصعيد الدولي وازالة الحواجز التي حدت من تغطية اتفاق الهاي الجغرافيـة . والتفـت الوفـد الـى موضـوع اللجنـة الدائمـة 
المعنية بقانون البراءات ، قائال انها تستكمل عملها بشأن معاهدة قانون البراءات ورحب بعقد المؤتمر الدبلوماســي فـي ربيـع 
ــة أيضـا . وسـاند الوفـد عمـل الويبـو فـي مجـال  ٢٠٠٠ وعقد األمل على أن يشمل التنسيق في ذلك المجال القضايا الجوهري
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ــاضج  التجـارة االلكترونيـة . وبخصـوص اللجنـة الدائمـة المعنيـة بالعالمـات التجاريـة والبيانـات الجغرافيـة والرسـوم والنم
الصناعية ، عبر الوفد عن دعمه للتوصيات المعتمدة في يونيه/حزيران عن العالمات شائعة الشهرة . وشــدد علـى األنشـطة 
المنصوص عليها في البرنامج الرئيسي ١٢ ، وال سيما مشروع شبكة الويبو ، معتبرا اياه عنصرا رئيسيا من شأنه أن يسمح 
بتكوين مجتمع عالمي مترابط عبر الشبكة في مجال الملكية الفكرية . وفيما يتعلــق بحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة ، أآـد 
الوفد أهمية اعتماد صك جديد عن األداء السمعي البصري وشــدد علـى العمـل المنجـز بغـرض ابـرام معـاهدة بشـأن حقـوق 
ــات . واعتـبر جـدول عمـل الويبـو الرقمـي بمثابـة اسـتراتيجية  هيئات االذاعة والجهود الرامية الى تنسيق حماية قواعد البيان
وضعت في وقتها المناسب ومفيدة لتوفير الحمايـة االلكترونيـة الفعالـة لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة وتطويـر التجـارة 
ــة التـي  االلكترونية واألنشطة االقتصادية في محيط شبكي . واعتبر التحديات عالمية الطابع وقال ان الويبو هي األداة العالمي

يتوسلها الدول األعضاء فيها لوضع القواعد وتطوير الممارسات الجديدة الضرورية في مجال الملكية الفكرية .  
 

ــع بـه الويبـو فـي منظومـة األمـم المتحـدة بمبادرتـها  وأعرب وفد سويسرا عن رضاه بالدور القيادي الذي تضطل -٤٠
الناجحة الى اقامة ثورة ادارة جريئة بقيادة المدير العام . وفيما يتعلق بالتقرير عن أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ ، عبر الوفد 
عن تقديره الخاص لألسلوب الواضح المعتمد في تقديم النتائج الرئيسية المترتبة على البرامج الرئيسية من ٢ الى ١٨ فضــال 
ــة قـد أثبتـت قدرتـها  عن مؤشرات األداء المختارة . وأعلن قائال ان الويبو باعتمادها نظام قائم على النتائج في وضع الميزاني
ــان النتـائج مـن شـأنه أن يعـزز فعاليـة عمـل المنظمـة بزيـادة  الكبيرة على التجديد وروحها الريادية . ورأى أن المنهج في بي
الشفافية . وهنأ الوفد الويبو على تحقيق مجمل النتائج المرتقبة لسـنة ١٩٩٨ . ومـن بيـن الحـاالت العديـدة التـي حققـت فيـها 
الويبو نجاحا ، لفت الويبو النظر الى دور أآاديميــة الويبـو العالميـة النشـط وانشـاء نظـام التعليـم عـن بعـد . وقـال ان القـرن 
الحادي والعشرين هو قرن االقتصادات القائمة على المعرفة ومحرآها الرئيسي ليس إال أنظمة حماية الملكية الفكرية ، وقال 
ــوا والبلـدان المنتقلـة الـى نظـام االقتصـاد  ان سويسرا تعلق أهمية آبيرة على عمل الويبو مع البلدان النامية والبلدان األقل نم
الحر وتدعم ذلك العمل . وساند الوفد أنشطة الويبو الرامية الى تنشيط المعاهدات المبرمة في مجـال حـق المؤلـف والحقـول 
ــدة .  المشابهة والملكية الصناعية وقال ان سويسرا تعتزم مراجعة تشريعها المتعلق بالملكية الفكرية لمراعاة المعاهدات الجدي
وفيما يتعلق بعملية المراجعة الجارية لتشريع الرسوم والنماذج الصناعية ، أعلن الوفد أن السلطات السويسرية تعتزم مراعاة 
ــل الجـاري  الوثيقة الجديدة التفاق الهاي بغرض تمكين البالد من التصديق عليها . وأضاف يقول ان بلده يتابع عن آثب العم
بشأن معاهدة قانون العالمات والتطورات التي قد تحدث في مجال البيانات الجغرافية . وقال ان شأنه شأن الويبو وهـو يعـي 
ــي ذلـك الصـدد ، بـاقتراح لمشـروع مبـادىء  أهمية العالقة بين الموارد الوراثية والملكية الفكرية وان سويسرا قد تقدمت ، ف
توجيهية بشأن فرص الحصول على الموارد الجينية ومشاطرة فوائدها لبحثها في اجتماع الخبراء المنعقد في آوستاريكا فــي 
الفترة من ٤ الى ٨ أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٩ عقب ابرام اتفاقية التنوع البيولوجي . وقال ان الغرض المنشود من مشروع 
المبادىء التوجيهية هو وضع مدونة سلوك للشرآاء المعنيين باالنتفاع بتلك  المـوارد . ورحـب الوفـد بمبـادرات الويبـو فـي 
المجاالت الجديدة والمعقدة مثل أسماء الحقول والتجارة االلكترونية . وقال ان اشتراك سويسرا النشط فــي اجتماعـات الويبـو 

ليس إال دليال على اهتمامها بتلك المواضيع ورغبتها في أن تضطلع الويبو بدور قيادي في ذلك الصدد . 
 

ــة مقدونيـا اليوغوسـالفيا السـابقة الـى أن حكومتـه قـد بـدأت تنفيـذ برنـامج جديـد السـتقطاب  وأشار وفد جمهوري -٤١
االستثمار األجنبي المباشر مع ايالء أهمية خاصة لحماية الملكية الصناعية . وأعلن أن مكتب حماية الملكية الصناعية قد بدأ 
انشاء مراآز لالبتكارات ولتتبع التكنولوجيا بالتعاون مع الويبو والمكتب األوروبي للبراءات وحكومة لكسـمبرغ ، مـن أجـل 
تشجيع النشاط االبتكاري . وفي اطار عملية تحديث المكتب ، أعلن الوفــد عـن تزويـده بأجـهزة الحاسـوب الجديـدة والتمـاس 
مساعدة الويبو والمكتب األوروبي للبراءات لتزويد المكتب بالبرامج الحاسوبية بغية اتاحة نظام المعلومات لموظفي المكتــب 
ــجع المخـترعين المقدونييـن علـى  والمخترعين ومؤسسات البحث . وتشجيعا لحماية الملكية الصناعية ، قال الوفد ان بلده يش
االشتراك في معارض االبتكارات العالمية وان رئيس الوزراء قد منح شهادة ومكافأة مالية لصاحب أفضل بــراءة مقدونيـة . 
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وأحاط المجتمعين علما بسن قوانين جديدة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة وعن أنشطة االذاعة وعــن الثقافـة . وقـال ان 
ــة واعـادة البـث مـن غـير تصريـح  وزارة الثقافة المسؤولة عن مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة قد رآزت على االذاع
والتفتت بعد ذلك الى توزيع التسجيالت الصوتية والبصرية وبرامج الحاسوب من غــير تصريـح . وقـال ان مسـاعدة الويبـو 
التقنية مفيدة في مواصلة تدريب القضاة وموظفي مكتب الملكية الصناعية ودعم عملية تطويــر الملكيـة الفكريـة فـي البـالد . 
وأشار الى أن جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة تسهر على توسيع نطاق تعاونها الثنائي مع الويبو وتتطلع الى عالقات 

معززة وموسعة معها . 
 

وتقدم وفد النمسا بالتهنئة للمدير العام على انجازاته في اعادة ترتيب الويبو والشفافية المتنامية في ادارة المنظمــة  -٤٢
. ورحب الوفد بالمنهج القائم على المساءلة في ادارة البرنامج ، والمتبع في تقرير أداء البرنــامج ، بمـا فـي ذلـك المؤشـرات 
الكمية لتقييم األنشطة التي يتم القيام بها في اطار تنفيذ البرنامج . ومن جهة أخرى عبر الوفـد عـن ارتياحـه السـتفادة الويبـو 
ــي هـذا الصـدد نـوه الوفـد الـى تشـكيل  الكاملة من التكنولوجيا الجديدة للمعلومات واالتصاالت لمواجهة تحديات العولمة . وف
ــبكة الويبـو علـى االنـترنت . آمـا عـبر  اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات وأتمتة معاهدة التعاون بشأن البراءات وانشاء ش
ــرية) ، وأشـار الـى أن فيينـا قـد شـهدت مؤخـرا  الوفد عن رضاه على الترآيز على البرنامج الرئيسي ٨ (تنمية الموارد البش
انعقاد دورة تدريبية اقليمية حول موضوعات الملكية الصناعية . وهذا وقد شدد الوفد في آلمته على التزام بالده بالقيام بدور 
فاعل في مساندة برنامج الويبو الخاص بالتعاون من أجل التنمية . وأشار الوفد الى أن المكتب النمساوي للبراءات قــد احتفـل 
ــى انشـائه ، وتقـدم بالشـكر للمديـر العـام لزيارتـه للنمسـا للمشـارآة فـي ذلـك  في ربيع عام ١٩٩٩ بمرور الذآرى المائة عل
االحتفال . وأضاف الوفد أن بالده قد صادقت خــالل العـام الجـاري علـى بروتوآـول مدريـد واتفاقيـة فيينـا الخاصـة بانشـاء 
ــاوي قـد أجـاز تعديـالت هامـة فـي قـانون  تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعالمات . وأشار الوفد الى أن البرلمان النمس
ــة العالمـات المشـهورة وانفـاذ نظـم االتحـاد األوروبـي الخاصـة بحمايـة  البراءات النمساوي من بينها سن قوانين حول حماي
المؤشرات الجغرافية وتدابير محاربة البضائع المزيفة . وأضاف الوفد أن جــهودا متقدمـة تبـذل حاليـا لتقنيـن امتـهان وآالـة 
البراءات . وأوضح الوفد أن طلبات حقوق الملكية الصناعية تشـهد زيـادة ملموسـة ، فقـد زادت طلبـات العالمـات التجاريـة 

بنسبة ١٠% ومن المتوقع استمرارية هذا االتجاه .  وفي نهاية آلمته أعرب الوفد عن تأييده التام ألنشطة الويبو . 
 

وهنأ وفد الواليات المتحدة األمريكية المدير العام على جهوده الرامية الـى قيـادة المنظمـة بطريقـة تـزداد حداثـة  -٤٣
وشفافية ، واعتبر ذلك بمثابة خطوات أولى جيدة نحو تطوير المنظمة لتصبح قادرة على االستجابة لمساءلة جهودها والدول 
األعضاء واحتياجات تلك الجـهات . وقـال انـه يتوقـع تحقيـق مزيـد مـن التقـدم فـي ذلـك االتجـاه . وعـبر الوفـد عـن تفاؤلـه 
بالتطورات الرئيسية العديدة التي حدثت منذ انعقاد االجتماع األخير للجمعيات وذآر على سبيل المثال ابــرام الوثيقـة الجديـدة 
ــه يعـتزم  التفاق الهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية مؤخرا . وعبر عن تفاؤله أيضا بنتيجة ذلك وقال ان
ــى مجلـس الشـيوخ الستشـارته والموافقـة علـى التصديـق علـى الوثيقـة فـي  أن يوصي الرئيس آلينتون بأن يرفع المعاهدة ال
المستقبل القريب . ورأى الوفد أن تلك الوثيقة الجديدة تجسد تحسينا في حماية الملكية الفكرية على الصعيد الدولي ومن شــأن 
ــه فـي مجـال  ذلك أن يفيد مصممي الرسوم والنماذج الصناعية في العالم أجمع . وأشار الى أن تقدما مماثال من المتوقع تحقيق
تنسيق قوانين البراءات وتبسيط معاهدة التعاون بشأن البراءات خالل فــترة السـنتين المقبلـة . وعـبر عـن أملـه أيضـا فـي أن 
ــاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي .  يتمتع المجتمع الدولي عن قريب بفوائد معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومع
وأعلن أن الواليات المتحدة األمريكية قد أودعت مؤخرا لدى المدير العــام وثيقتـي تصديقـها علـى المعـاهدتين المذآورتيـن . 
ــدم المحـرز فـي ذلـك المجـال .  وحث الوفد بشدة سائر الدول األعضاء على االنضمام الى المعاهدتين ليستفيد الجميع من التق
ــة  واعتبر الوفد المؤتمر الدولي الذي عقدته الويبو بشأن التجارة االلكترونية ناجحا للغاية . ورأى الوفد أن اعتماد قوانين متين
ــد آبـير فـي تحقيـق التنميـة االقتصاديـة فـي الواليـات المتحـدة  بشأن الملكية الفكرية وتدابير صارمة النفاذها قد ساهم الى ح
األمريكيـة خـالل ٢٢٣ عامـا مـن تاريخـها . وأطـرى الوفـد علـى برامـج الويبـو فـي مجـال التدريـب التشـريعي واالنفـــاذ . 
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ــارة العالميـة ، رأى الوفـد أن  وبخصوص االنقضاء الموشك للفترة المرحلية المتاحة للبلدان النامية األعضاء في منظمة التج
دور الويبو من شأنه أن يزداد أهمية في مساعدة الدول األعضاء على الوفـاء بالتزاماتـها الدوليـة واتاحـة اطـار يزدهـر فيـه 
االستثمار في الملكية الفكرية مع ما يتبع ذلك من تنمية اقتصادية مستدامة . وشدد الوفد على أن الواليات المتحــدة األمريكيـة 
ظلت تعتبر الويبو جزءا هاما ال يتجزأ من منظومة األمم المتحدة وانه يتطلع الى العمل مع المدير العام واألمانة الســيما فيمـا 
يتعلق باتباع منهج مرآز على دور الويبو في النهوض بحماية الملكيـة الفكريـة علـى الصعيـد العـالمي . وفيمـا يتعلـق بـأداء 
ــاملة التـي تـدل علـى قطـع شـوط آبـير نحـو زيـادة الشـفافية .  البرنامج في سنة ١٩٩٨ ، شكر الوفد األمانة على الوثيقة الش
والحظ تحسنا في وضوح مؤشرات األداء مقارنة بالوثيقة المرفوعة الى لجنة البرنامج والميزانية في أبريل/نيســان ١٩٩٩ . 
وقال ان التقرير المقبل البد أن يستفيد من العمل االضافي الرامي الى الترآيز على مؤشرات األداء وزيادة وضوحها بتوفير 
ــاس  تدابير أآثر ترآيزا على النتائج . وأشار الى أن حكومة الواليات المتحدة تطبق نظاما يقوم على "التقييم المتوازن" في قي
أداء البرامج واقترح االستفادة من ذلك المنهج في توفير المعلومات حول منهج شفاف وقائم على النتائج لدى تنفيذ البرامج . 

 
وشكر وفد اليابان المدير العام واألمانة على الجــهود الواسـعة المبذولـة فـي مجـال الملكيـة الفكريـة وأثنـى علـى  -٤٤
ــاد معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  أنشطة الويبو المباشرة بقيادة المدير العام الفعالة . وعبر عن تقديره لالنتفاع بفائض اتح
ــي علـى مواصلـة ايـالء العنايـة لخدمـة المنتفعيـن بالمعـاهدة  بغرض تغطية التخفيض في رسوم المعاهدة وحث المكتب الدول
وبذل الجهود لضمان المساءلة والشــفافية فـي االنتفـاع بفـائض المعـاهدة وادارة األمـوال االحتياطيـة . وأشـار الوفـد الـى أن 
ترسيخ حقوق الملكية الفكرية وحمايتها واالنتفاع بها آل ذلك يندرج في عملية العولمة المتسارعة . وأآد استمرارية التعــاون 
بفضل جهود الويبو وال سيما التعاون الثالثي بين مكتب الواليات المتحدة والعالمات التجارية والمكتب األوروبـي للـبراءات 
والمكتب الياباني للبراءات . وأشار أيضا الى أن اآثر من ٩٠% من ســكان العـالم سـيخضعون لقواعـد مشـترآة فـي مجـال 
ــي ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٠ . وأعـرب عـن رغبـة  حقوق الملكية الفكرية مع تنفيذ اتفاق تريبس في معظم البلدان النامية ف
اليابان في االسهام اسهاما ايجابيا الى جانب دول أخرى في وضع القواعد والمعايير العالمية المشترآة واتاحة نظـام الملكيـة 
ــى انشـاء نظـام عـالمي للـبراءات وتوسـيع نطـاق الحمايـة المناسـبة لحقـوق  الفكرية الياباني مثاال يحتذى به العالم . وأشار ال
الملكية الفكرية على الصعيد الدولي عن طريق تنسيق أنظمة حق المؤلــف فـي العـالم ، وأعـرب عـن تطلعـه فـي أن تتنـاول 
الويبو أربعة موضوعات بفعالية . وذّآر في المقام األول المفاوضــات الجاريـة بشـأن تنسـيق االجـراءات فـي اطـار معـاهدة 
ــد األمـل علـى  قانون البراءات ودعا الى تسريعها واختتامها في مؤتمر دبلوماسي يتكلل بالنجاح في السنة المقبلة . وعقد الوف
تحقيق تقدم في المستقبل بشأن تنسيق المسائل الموضوعية ، مثل اعتماد نظام المودع األول والنشر المبكر بناء على مبــادرة 
ــي تنفيـذ اتفـاق تريبـس وأشـار الـى أن الجولـة المقبلـة لمفاوضـات منظمـة  من الويبو . وذآر في المقام الثاني اسهام الويبو ف
التجارة الدولية ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني . ورأى أن من الضروري اعتمــاد نظـام المـودع األول والنشـر المبكـر علـى 
المستوى الدولي في حال وضع نظام عالمي للبراءات . وصرح يقول أن المراجعة المتعلقة باتفاق تريبس من شأنها أن ترفع 
من مستوى الحماية المتاحة لحقوق الملكية الفكرية على الصعيد الدولي . وعبر عن أمله فــي أن تتمكـن البلـدان المعنيـة مـن 
تنفيذ اتفاق تريبس بحلول يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ وأن تبدأ مراجعة االتفــاق بفضـل التعـاون بيـن الويبـو ومنظمـة التجـارة 
ــة ضمـان االنفـاذ الفعـال لحقـوق الملكيـة الفكريـة  الدولية بما يخدم مصلحة البلدان النامية . وذآر الوفد في المقام الثالث أهمي
واعتماد سياسة شاملة النفاذ تلك الحقوق آالتدابير الرامية الى مكافحة التزوير والمعتمدة في اطار اللجنة االستشارية المعنية 
بانفاذ حقوق الملكية الصناعية والمزمع انعقادها خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وفي المقــام الرابـع ، أشـار الوفـد الـى 
أهمية السعي الى وضع قواعد دولية في مجال حق المؤلف وعلق أهمية آبرى على تصديق معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 
ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي وتنفيذ المعاهدتين . وأضاف يقول ان اليابان قد أدخلت التعديالت الضرورية 
ــاال لمعـاهدتي الويبـو الجديدتيـن وتنظـر حاليـا فـي امكانيـة التصديـق علـى  على قانون حق المؤلف خالل السنة الجارية امتث
معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف عن قريب . وصرح الوفد قائال ان اليابان قد اشــترك بنشـاط فـي المفاوضـات ويعقـد األمـل 
على وضع بروتوآول بشأن األداء السمعي البصري على نحو سريع وبناء ويأمل في أن يتيســر ابـرام معـاهدة جديـدة بشـأن 
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ــأن  حماية حقوق هيئات االذاعة . وفيما يتعلق بمساعي الويبو بشأن تعزيز الحوسبة ، وال سيما أتمتة نظام معاهدة التعاون بش
البراءات وتطوير شبكة الويبو والمكتبات الرقمية للملكية الفكرية وما الى ذلك ، اقترح الوفــد التعـاون مـع المنظمـة بعـرض 
خبرة مكتب البراءات الذي يطبق نظاما الكترونيا لاليداع استغنى فيه تماما عن الورق وخبرة ذلك المكتب من خــالل الشـبكة 
الثالثية األطراف . وأشار الى أهمية أنظمة الملكية الفكرية ألغراض النمو االقتصادي في البلدان النامية ولفت النظــر أيضـا 
ــاني والويبـو ، مثـل ايفـاد الموظفيـن الـى البلـدان  الى األنشطة المباشرة بفضل الصندوق االتئماني المشترك بين المكتب الياب
النامية واستقبال المتدربين الوافدين منــها . وأفـاد أيضـا أن المكتـب اليابـاني لحـق المؤلـف قـد زاد االعتمـادات المخصصـة 
ــو فـي سـنة ١٩٩٣ . وصـرح  لبرنامج النهوض بأنظمة حق المؤلف في آسيا والمحيط الهادىء الذي وضع بالتعاون مع الويب
قائال ان المكتب الياباني للبراءات والمكتب الياباني لحق المؤلف يرغبان في تنشيط برامج تبادل الموظفين مع الويبو . وجدد 
ــانوني يضـم معـاهدة التعـاون بشـأن  الوفد تطلعه السهام الويبو الفعال في عملية وضع نظام عالمي للبراءات وتطوير اطار ق
ــة .وقـال الوفـد ان حمايـة  البراءات ومعاهدة قانون البراءات وتطوير البنية التحتية بما فيها شبكة الويبو ومساعدة األمم النامي
ــي تبعـا لتطـور الرقمنـة وانشـاء الشـبكات الزيـادة الهائلـة فـي التجـارة  حقوق الملكية الفكرية يزداد أهمية على الصعيد الدول
االلكترونية  . وعبر الوفد عن تطلعه الستمرار الويبو فـي نشـاطها واسـهامها تحـت مبـادرة  مديرهـا العـام وقـال انـه علـى 

استعداد لدعم الويبو بافكار اليابان الخالقة . 
 

وصرح وفد النرويج قائال انه يعتبر اجتماع الجمعيات في هذه السنة مناسبة تاريخية حقا نظرا الى أنه األخير من  -٤٥
ــول ان مجـال الملكيـة الفكريـة قـد نمـا علـى مـدى هـذا القـرن منتقـال مـن آونـه مجـاال  نوعه في األلفية الحالية . وأضاف يق
متخصصا جدا ال يهم إال القليليــن مـن آبـار الخـبراء ليصبـح اليـوم الرآـن األساسـي فـي التجـارة الوطنيـة والدوليـة والنمـو 
ــة  االقتصادي . وصونا لدور الملكية الفكرية ، رأى الوفد أن من المهم بمكان أن تحافظ الويبو ومكاتب الملكية الفكرية الوطني
واالقليمية على ترآيزها على احتياجات الجمهور وتوقعاته . ودعا الى مواصلة تطوير اتصاالت الويبو مع الدول األعضـاء 
ــع طلبـات الزبـائن المتغـيرة دومـا .  والمكاتب الوطنية والقطاع الخاص وتقييمه لتعزي قدرة المنظمة على التكييف بسرعة م
ــد النتـائج  وصرح الوفد قائال انه مرتاح تماما ألساليب االدارة الجديدة التي تطبقها الويبو ، بما في ذلك الطريقة الجديدة لتحدي
الرئيسية المحققة ومؤشرات األداء . ورأى أن ذلك يساهم الى حد آبير في تحسين الشفافية ويسهل على الدول األعضاء فــهم 
عمل المنظمة ويحسن االطار الالزم لمتابعة عمل الويبو . وأعلن أن التحديات المذآورة أعــاله تتمشـى تمامـا ورؤيـة الويبـو 
واتجاهاتها االستراتيجية آما هي مبينة في الوثيقة A/34/3 . والتفت الوفد الى الزيارة التي قام بها المديــر العـام الـى أوسـلو 
ــنرويجي للـبراءات فـي تنفيـذ تلـك الرؤيـة واالسـتراتيجية  في الربيع الماضي والمباحثات التي أجراها بشأن اسهام المكتب ال
ــة مشـترآة حـول الطريقـة التـي قـد تسـاعد بـها حقـوق الملكيـة الفكريـة المؤسسـات  وقال ان الطرفان اتفقا على اعداد دراس
ــائد فـي العديـد  الصغيرة والمتوسطة ، مع العلم بأن تلك الدراسة قد تهم عامة العديد من الدول األعضاء نظرا الى أن من الس
من البلدان انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آما هو الحال في القطاع الصنــاعي الـنرويجي وافتقـار تلـك المؤسسـات 
ــدا فـي  الى الوعي بحقوق الملكية الصناعية . وأعلن الوفد عن عزمه باالشتراك بمزيد من النشاط في برامج الويبو المهمة ج
مجال التعاون ألغراض التنمية ويعتزم بحث ذلك عن قريب مــع الويبـو . وأطـرى الوفـد علـى المديـر العـام للعمـل الممتـاز 

المنجز خالل سنة ١٩٩٨ وصرح قائال انه يثق في أن المنظمة ستتمتع بمستقبل زاهر .  
 

وهنأ وفد الدانمرك المدير العام على جهوده المبذولة مـن أجـل تحديـث المنظمـة وقـال ان ذلـك زاد مـن الفعاليـة  -٤٦
ــة والمقبلـة . وعـبر الوفـد عـن مسـاندته لتلـك الجـهود ورأى أن مـن  والشفافية ودعم أسس الويبو في مواجهة مهماتها الراهن
الضروري مواصلة العمل على ذلك المنوال . وأبدى تقديره أيضا للعمل الذي أنجزته الويبو على الصعيد العالمي واعتبر أن 
من المهم بمكان خلق الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتعزيز االلمام بها ورأى أن ذلك يتسم بميزة آبيرة في آــل أنحـاء العـالم 
على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي . وعبر الوفد عن سروره الكبير بالصورة الجيــدة والشـفافة عامـة المرسـومة بشـأن 
ــح النفقـات المترتبـة علـى الـبرامج  العمل المنجز بغرض تحقيق األهداف واقترح ادخال بعض التحسينات الرامية الى توضي
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الرئيسية والبرامج الفرعية . وأشار الوفد الى أن مكتبه يحمل اليوم اســم المكتـب الدانمرآـي للـبراءات والعالمـات التجاريـة 
وقال ان ذلك المكتب قد نفذ نظاما جديدا لتكنولوجيا المعلومات ولكنه عان من الخيبة بسبب آثرة التصحيحـات والتصويبـات 
التي اضطر الى ادخالها وذآر أن بعض المجاالت ال تزال بحاجة الى مزيد من العناية . وقال ان بلده يسهر حاليا على تعديل 
ــا ويراجـع قانونـه بشـأن الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة بغيـة  قانون براءاته وفقا لتوجيه االتحاد األوروبي بشأن البيوتكنولوجي
ــالمؤتمر  تحديثه وتنفيذ التوجيه األوروبي في ذلك المجال . وفيما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية ، عبر الوفد عن رضاه ب
الدبلوماسي المتعلق باتفاق الهاي وقال انه ينظــر حاليـا فـي الوقـت المناسـب للتصديـق علـى الوثيقـة الجديـدة . وفـي مجـال 
العالمات التجارية ، قال الوفد ان آل الطلبات المودعـة بعـد األول مـن ينـاير/آـانون الثـاني ١٩٩٩ تعـالج وفقـا الجـراءات 
التسجيل ذاتها المتبعة لدى المكتب األوروبي . وقـال ان الوقـت لـم يحـن بعـد لتقييـم آثـار التغيـير علـى أن الطلبـات زادت . 
وبخصوص التنمية ألغراض التعاون ، صرح الوفد قائال ان مكتبه قد استضاف متدربين في اطار برنــامج الويبـو التدريبـي 
وأعرب عن تطلعه لزيارة المدير العام في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل . وفيما يخص عمل الويبو المقبل ، رأى الوفد أن من 
ــيز علـى المسـائل التاليـة :  مراجعـة مختلـف المعـاهدات لتعزيـز فعاليتـها وابـرام معـاهدة قـانون  الضروري مواصلة الترآ
ــة فـي اطـار النظـام  البراءات ومواصلة الجهود الرامية الى اصالح أنظمة الويبو األساسية والعمل على اقامة بنية أآثر فعالي
ــة ومسـاعدة البلـدان التـي تحتـاج الـى ذلـك لتمكينـها مـن توفـير الحمايـة التـي  الحالي ومواصلة تطوير مفهوم الملكية الفكري

يستحقها مالكو حقوق الملكية الفكرية . 
 

ومن جانبه أوضح وفد آرواتيا في آلمته أن برلمان بالده قــد أجـاز خمسـة قوانيـن خاصـة بالملكيـة الصناعيـة ،  -٤٧
ــانون العالمـات التجاريـة ، قـانون  وسيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ وهي :  قانون البراءات ، ق
ــانون حمايـة تصميمـات (طوبوغرافيـات الدوائـر المتكاملـة) . آمـا  العالمات الصناعية ، قانون حماية البيانات الجغرافية وق
صادق البرلمان الكرواتي على تعديالت قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة . وأشار الوفد الى أن صياغة تلك القوانين قد 
ــد بشـكره  تمت بمساعدة الويبو والمكاتب الوطنية للملكية الفكرية في ألمانيا ، الواليات المتحدة ، النمسا وهنغاريا . وتقدم الوف
لتلك الجهات . وأوضح الوفد أن قانون العالمات التجاريــة الجديـد يتيـح ثـالث طـرق لمنـح الـبراءات فـي آرواتيـا . وتعتمـد 
الطريقة األولى على اجراءات الفحص التقليدي والتي تسفر عن براءة عادية وهــي الطريقـة التـي يتبعـها المكتـب الكرواتـي 
ــاتب المختـارة آـالمكتب النمسـاوي للـبراءات . أمـا الطريقـة الثانيـة ، والتـي أدخلـت  للملكية الفكرية بالتعاون مع بعض المك
بموجب قانون البراءات الجديد ، فهي نظام قانوني للتسجيل حيث يطلب مقدم الطلــب منحـه الـبراءة بـدون اجـراء الفحـص . 
وفي حالة عدم ورود أي طلب باجراء فحص آـامل بعـد النشـر ، يقـوم المكتـب بمنـح "قبـول الـبراءة" لمـدة ال تتجـاوز ١٠ 
ــن اجـراء فحـص شـامل فـي حالـة ورود اعـتراض أو مطالبـة بـالحقوق .  أمـا الطريقـة الثالثـة لمنـح  سنوات . على أنه يتعي
ــاتب محـددة  البراءات بموجب القانون الجديد للبراءات ، فيقوم المكتب بموجبها بقبول نتائج الفحص الشامل التي قامت به مك
والتي تتمتع بوضعية مكاتب الفحص الدولي أو مكاتب الفحص األولي الدولية ، بموجب المادة ١٦ أو المادة ٣٢ من معــاهدة 
التعاون بشأن البراءات ، شــريطة أن يتـم ذلـك علـى أسـاس اتفـاق مسـبق مـع المكتـب المعنـي . وأضـاف الوفـد أن المكتـب 
ــع ١١ مكتبـا وتلقـى بـالفعل ردود ايجابيـة مـن ٨ مكـاتب منـها . آمـا  الكرواتي للملكية الفكرية قد طلب عقد اتفاقات تعاون م
أوضح الوفد أن الطبعة السادسة من التصنيف الدولي للــبراءات قـد تـم نشـرها باللغـة الكرواتيـة . ومـن جـانب آخـر شـارك 
المكتب الكرواتي للملكية الفكرية بفعالية في العديد من الندوات الخاصة بالملكية الفكرية ومكاتب الملكية الصناعية في الدول 
التي تمر بالمرحلة االنتقالية ، والتي عقدتها الويبو في برليــن ودوبروفنيـك وآيشـينيف . وأشـار الوفـد الـى أن حوالـي ١٠٠ 
ــي حاليـا ، وقـد تـم اجـراء توسـيع لمكاتبـه وتتـم حاليـا تطويـر قدراتـه الخاصـة بتكنولوجيـا  موظف يعملون بالمكتب الكروات
المعلومات وبمساعدة الويبو . وأضاف الوفد أن تطوير المكتب سيمكن من تعزيز التعاون مع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية 
ــدر فـي ادارة وتطويـر أنظمـة الملكيـة الفكريـة العالميـة .  واالقليمية األخرى وتعزيز التعاون مع الويبو والتي تسهم بوجه مق
وأحاط الوفد علما أن الملكية الفكرية قد تمتعت بالحماية في آرواتيا منذ أآثر من قرن من الزمان وأن نظــام الملكيـة الفكريـة 

سيسهم بال شك في تنمية أآبر في المستقبل على الصعيدين الوطني واالقليمي . 
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ــات وقـال  والحظ وفد بورآينا فاصو بارتياح الوصف المفصل ألنشطة الويبو في الوثائق المطروحة على الجمعي -٤٨
انها تتمشى تماما وهدف المنظمة الرامي الــى النـهوض بحمايـة الملكيـة الفكريـة فـي العـالم بالتعـاون مـع الـدول وبمشـارآة 
منظمات دولية أخرى وهنأ الوفد المدير العام وفريقه أيضا على عملـهم الممتـاز فـي ترشـيد المـوارد واالصـالح المؤسسـي 
.واعتبر أن اعتماد استراتيجية طويلة األجل بشأن االنتفاع بفــائض الميزانيـة واألمـوال االحتياطيـة ينـدرج فـي نظـام حديـث 
وفعال لالدارة يقوم على الشفافية والمساءلة والمشاورة ومن شأنه أن يلبــي احتياجـات آـل الـدول األعضـاء . ورحـب الوفـد 
بانشاء وحدة البلدان األقل نموا واالنتفاع بجزء من فائض الميزانية لمساعدة البلدان النامية على االشتراك في أنشطة الويبو . 
واعتبر أيضا اعتماد القواعد والمبادئ بشأن اختيــار المديـر العـام أحـد االنجـازات الكبـيرة . ورأى أن اعـادة هيكلـة اللجـان 
وتعيين مسؤولين آبار مختصين وانشاء اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات واللجنــة االستشـارية المعنيـة بقطـاع األعمـال 
ــن  خطوات ملموسة في تطوير المنظمة . وحث الوفد على مواصلة عملية االصالح . وأحاط المجتمعين علما بنمو التعاون بي
الويبو وبورآينا فاصو خالل السنة الماضية عن طريق الدعم العيني والتدريبي الرامي الـى تحديـث مكاتبـها المسـؤولة عـن 
ــا فـاصو واشـتراك موظفـي البـالد  ادارة الملكية الصناعية وحق المؤلف وتنظيم ندوات وطنية ومشاورات اقليمية في بورآين
في مختلف الندوات المعقودة بشأن الملكية الفكرية . وقــال ان تلـك األنشـطة قـد حسـنت المـام عـدد آبـير مـن الناشـطين فـي 
اقتصاد البالد بحقوق الملكية الفكريـة . وأعلـن أن بورآينـا فـاصو قـد صدقـت علـى معـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل 
ــبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ ، آـانت البـالد قـد اعتمـدت  الصوتي ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في يوليه/تموز ١٩٩٩ . وفي س
قانونا عن حق المؤلف والحقوق المشابهة والحقوق المتعلقة بأشكال التعبير الفولكلوري بغـرض ضبـط تشـريعها فـي مجـال 
حق المؤلف وفقا للمعاهدات الدولية واتفاق تريبس . وقال ان بورآينا فاصو تتطلع الى تعــاون موثـق مـع الويبـو السـيما فـي 
شكل أنشطة التوعية واالدارة الجماعية والزماالت طويلة األجل وبتعزيز ادارات الملكيــة الصناعيـة وحـق المؤلـف وزيـادة 
الوعي باتفاق تريبس وتطبيق آليات تسمح بتقييم وقع الملكية الفكرية على االقتصــاد الوطنـي ودعـم عمليـة مكافحـة الـتزوير 
والقرصنة . وختم الوفد آلمته بالتوجه بالشكر الى المدير العام واألمانة والدول التي قدمت دعمـها الـى مشـروعات التعـاون 

التقني . 
 

وقال وفد البرتغال انه نظر في تقرير أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ وأعلن عن موافقته تماما على ما انتـهى اليـه  -٤٩
المدير العام بالقول ان األهداف الواردة في برنـامج فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ وميزانيتـها سـتتحقق . ومـع ذلـك وعلـى 
ضوء التطورات التكنولوجية الجديــدة الرائعـة وال سـيما فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات ، رأى الوفـد أن مـن الضـروري 
تكثيف التعاون بين الويبو ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية السيما في اطار البرنامجين الفرعيين ٦-٢ و٧-٢ . وأحــاط الوفـد 
ــة قـد أعيـدت هيكلتـه ليصبـح أشـبه بمؤسسـة عامـة تتسـم بمزيـد مـن  المجتمعين علما بأن المكتب البرتغالي للملكية الصناعي
ــة وتوصيلـها الـى القطـاع الصنـاعي والقطـاع الخـاص  المرونة وبغرض تسهيل عملية نشر المعلومات عن الملكية الصناعي
والسيما الشرآات الصغيرة . وحث الوفد الويبو على مواصلـة أنشـطتها فـي مجـال التعـاون ألغـراض التنميـة وشـدد علـى 
ضرورة أن تسهم المنظمة في تلبية احتياجات آل الدول األعضاء والسيما الدول األآثر حاجة . وفي ذلك الصدد ، قال الوفد 
ــنتين ١٩٩٦  ان المكتب البرتغالي للملكية الصناعية يسعده أن يقدم مساعدته . والتفت الى المذآرة المتعلقة بحسابات فترة الس
و١٩٩٧ والبيان المالي المؤقت لسنة ١٩٩٨ والحظ أن الويبو تتمتع بوضع مالي جيد وتتميز بذلك عن سائر منظمــات األمـم 
المتحدة . والحظ أن المنظمة قادرة بالتالي على مساندة االقتراحات المتعلقة بتطوير الملكية الفكريـة فـي آـل أنحـاء العـالم ، 

مثل االقتراح الرامي الى استعمال اللغة البرتغالية في المنظمة . 
 

وأحاط وفد هنغاريا علمـا باالنجـازات العديـدة جـدا المحققـة خـالل سـنة ١٩٩٨ ورحـب بـالتقييم الواضـح ألداء  -٥٠
البرنامج وفقا للمنهج المتبع في وضع البرنامج والميزانية على أساس النتائج . وشدد الوفد على االنجازات المحققة في تنفيــذ 
البرامج الرئيسية االستراتيجية للمنظمة التي غطت مجاالت جديدة عدة بنجاح . وهنأ الوفد المدير العام والمنظمة على نجــاح 
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ــداع الدولـي للرسـوم والنمـاذج الصناعيـة . وفـي  المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد الوثيقة الجديدة التفاق الهاي بشأن االي
مجال التشريع في هنغاريا ، أشار الوفد الى عملية اعادة التدوين الجاريـة لقوانيـن الملكيـة الفكريـة وتصديـق هنغاريـا علـى 
معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتــي سـنة ١٩٩٨ واعتمـاد قـانون حـق المؤلـف 
الهنغاري الجديد الذي دخل حيز التنفيــذ فـي األول مـن سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ واالصـالح المعـتزم تنفيـذه فـي قـانون حمايـة 
الرسوم والنماذج الصناعية . وأحاط الوفد المجتمعين علما بأن أهم تطور حدث خالل الفــترة قيـد النظـر القـرار الـذي اتخـذه 
المجلس االداري للمنظمة األوروبية للبراءات بدعوة هنغاريا الى االنضمام الى اتفاقية البراءات األوروبية اعتبارا من األول 
من يوليه/تموز ٢٠٠٢ . وأشار الى تزايد عدد طلبات البراءات والعالمات التجارية أجنبية المنشــأ وقـال ان بلـده تسـلم أآـثر 
من أربعين ألف طلب براءة أجنبي ، معظمها أودع بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات . وأضــاف يقـول ان بلـده يعمـل 
بالتعاون مع الويبو على نشر المعلومات وتعزيز الوعي بالملكيــة الفكريـة وحسـن سياسـته االعالميـة بفضـل شـبكة انـترنت 
ــبراءات فـي تنظيـم النـدوة  والمنشورات االلكترونية . وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو على االشتراك مع المكتب الهنغاري لل
الوطنية عن االنترنت والتجارة االلكترونيـة والملكيـة الفكريـة فـي بودابسـت فـي أآتوبـر/تشـرين األول ١٩٩٨ ونـدوة عـن 
معاهدة التعاون بشأن البراءات في مارس/آذار ١٩٩٩ . وأآد الوفد استعداده للتعاون مـع الويبـو فـي مجـاالت أخـرى تشـهد 

تحديات األلفية الجديدة . 
 

وأقر وفد ألمانيا بكل انجازات الويبو في الماضي وهنأ المدير العام وفريقه على نجاحهم في اعادة هيكلة المنظمة  -٥١
ــار التدابـير التصحيحيـة عنـد  . ورحب بتحديد أهداف واضحة والطريقة المتبعة في تقييم نجاح التدابير المتخذة وفشلها واختي
الضرورة . وأشار الى تقدم عملية العولمة في قطاع األعمال بسرعة ورأى أن االلتزام بتطويــر قـانون الملكيـة الفكريـة فـي 
العالم أصبح أهم من أي وقت مضى . وأعلن أن الويبو قد وضعت األســاس لمزيـد مـن الفعاليـة باعتمـاد بنيـة اداريـة جديـدة 
وتوسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات لمصلحة الدول األعضاء وتعزيز التعاون ألغراض التنمية عبر أآاديمية الويبو العالمية 
. ويدل على ذلك وثيقة البرنامج والميزانية الجديدة التي تؤيدها حكومة ألمانيا . وأضاف قائال ان من الممكن اتخاذ مزيد مــن 
ــي ذلـك . ورحـب الوفـد بعمليـة المشـاورات الجاريـة مـع شـخصيات  التدابير الرامية الى زيادة الشفافية ودعا الى الشروع ف
وخبراء بارزين في اطار اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات واللجنة االستشـارية المعنيـة بقطـاع األعمـال . ورآـز علـى 
ــن اسـتعداده لبـذل مـا  الدور الحاسم الذي من شأن اللجان الدائمة أن تضطلع به في النهوض بالعديد من مهام الويبو وأعلن ع
في وسعه لضمان تحقيق تطلعات تلك اللجان . وعبر عن سروره خاصــة باالتفـاق بشـأن االيـداع الدولـي للرسـوم والنمـاذج 
الصناعية المبرم في يونيه/حزيران - يوليه/تموز ١٩٩٩ والذي تضمن آل األحكام الضرورية النضمام بلدان مثل الواليات 
المتحدة األمريكية واليابان التي تقتضي اجراء فحوص موضوعية قبل منح الحق في الرسم أو النمــوذج . وقـال ان ذلـك مـن 
شأنه أن يزيد اقبال مصممي الرسوم ونماذج الصناعية في آل أنحاء العالم على ذلك النظام الموسع للتسجيل . وصرح قــائال 

ان الويبو قد أثبتت مرة أخرى قدرتها على التعامل مع التطورات الجديدة في قانون الملكية الفكرية بفعالية . 
 

وعبر وفد أوروغواي عن تقديره لجـودة الوثـائق وتحـدث مطـوال عـن األنشـطة التـي باشـرتها االدارة الوطنيـة  -٥٢
للملكية الصناعية خالل فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ، بما فيها المشروع الوطني الرامي الى تحديث نظام الملكية الصناعية 
باالستناد الى سياسة تقوم على الجودة واألهداف المحددة والتي يمكن تقييمها في خطة استراتيجية شاملة تجسد رؤية الويبو . 
وأشار الى المجاالت التي شهدت تحقيق أهداف المشروع . وفيما يتعلق بالمسائل المؤسســية ، صـرح الوفـد قـائال ان مكتـب 
ــى مسـتويات االدارة  أوروغواي قد استهل نشاطا مكثفا يرمي الى رسم مفهم مبسط وموثوق وفعال لالدارة يسمح بتحقيق أعل
ــبراءات ،  المنسجمة مع المعايير الدولية ، مما أدى الى منحه شهادة ايزو ٩٠٠٠ في مجال العالمات التجارية . وفي مجال ال
ذآر الوفد الى عملية اعادة الهيكل الجارية بغرض اتاحة خدمات أآـثر فعاليـة للمنتفعيـن الحـاليين والمقبليـن وخـص بـالذآر 
المشـروع الرامـي الـى اسـداء النصـح والمشـورة وتقديـم المسـاعدة الـى المؤسسـات الصغـيرة المعنيـة بـاالبداع والبـــاحثين 
والمخترعين والذي حظي بدعم الويبو . وأعلن الوفد أن مكتــب الـبراءات يعمـل مـع جامعـة الجمهوريـة والمجلـس الوطنـي 
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ــأن النـهوض بـاجراءات منـح الـبراءات الوطنيـة واالنتفـاع بالمعـارف بغـرض االسـهام فـي  للبحث العلمي والتكنولوجي بش
التكنولوجيا الجديدة في قطاع االنتاج وتحقيق التوسع التكنولوجي والتنمية الوطنية في المطــاف األخـير . وفـي مجـال وضـع 
القواعد والمعايير ، أشار الوفد الى أن العمل يتقدم في صياغة القوانين واللوائح مع ضبطها وفقــا للمعـايير الدوليـة الجديـدة . 
ــال ان ذلـك القـانون يجسـد تشـريعا  وأعلن على سبيل المثال عن سن قانون للعالمات التجارية في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ ، وق
متقدما في مجال االشارات المميزة ويسمح بحماية اشارات ال يمكن تصورها حاليا . وفي مجال االهتمام ذاته ، ذآر الوفد أن 
الئحة اجراءات العالمات التجارية قد صيغت على نحو يسهل اجراءات ايــداع الطلبـات . وقـال ان األحكـام الجديـدة تتمشـى 
تماما ومعاهدة قانون العالمات مع أن بلده لم يصدق عليها بعد . وذآر أيضا اقرار مجموعة جديدة من األحكــام الراميـة الـى 
حماية االختراعات خالل السنة الجارية واقرار معاهدات الويبو بتضميـن التشـريع الوطنـي تصنيفـات استراسـبورغ ونيـس 
ولوآارنو وفيينا . وقال ان أوروغواي ال تزال تطبق بعض التصنيفات مثل تصنيف نيس منذ سنة ١٩٨٣ من غير أن تنضــم 
ــد أن المكتـب قـد رسـم خطـة اسـتراتيجية علـى  الى أي معاهدة من تلك المعاهدات . وفيما يتعلق بتوعية الجمهور ، ذآر الوف
ــة  األجل المتوسط لتوعية مختلف شرائح الجمهور ، مطلعا بذلك بالدور المعهود اليه والرامي الى خلق ثقافة للملكية الصناعي
تدريجيا . وأقر بالتعاون القيم التي أبدته الويبو في تنفيذ خطة المكتب بغرض توصيل منتجات التوعية الى المنتفعين المقبليــن 
ــاون ، ذآـر الوفـد المشـروعات الجاريـة أو المعـتزم  بما يتمشى وأعلى معايير الجودة الى أقصى حد ممكن . وفي مجال التع
ــيق فـي السـوق الداخليـة (العالمـات التجاريـة والرسـوم  انجازها مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية ومكتب التنس
ــاري بالتعـاون مـع الويبـو مـن أجـل وضـع أنظمـة  والنماذج الصناعية) والمكتب األوروبي للبراءات . وأشار الى العمل الج

بيانات جديدة بهدف انشاء بنية تحتية حاسوبية تسمح باالستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين . 
 

وهنأ وفد بنغالديش المدير العام على عرض البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ الذي أيده الوفد .  -٥٣
وقال انه يجسد بشكل صحيح االتجاهات الناشئة في مجال الملكية الفكرية ويحدد التحديات والفرص لأللفيـة القادمـة . ولفـت 
الوفد االنتباه الى التساؤالت عما اذا آانت أوجه التطور التي تشمل التقدم التكنولوجــي وتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت 
ــدان الغنيـة والفقـيرة وعمـن سـيتحكم  والبيوتكنولوجيا والهندسة الوراثية والتجارة االلكترونية ستزيد من عمق الفجوة بين البل
في الملكية الفكرية لتلك االختراعات . ورأى الوفد أن النفاذ الى شبكة انترنت مترآز بين بلدان منظمــة التعـاون االقتصـادي 
والتنمية بينما ال يتعدى انتفاع جنوب آسيا التي تشكل ٢٣% من سكان العالم نسبة ١% من شبكة انترنت العالمية . ودعا الــى 
التخفيض من جوانب االختالل والتفاوت تلك حتى يحق وصف ثورة االتصــاالت بالعالميـة مـع الترآـيز بشـكل خـاص علـى 
احتياجات البلدان األقل نموا . وذآر الوفد بأن اتفاق تريبس قد أضاف أبعادا جديدة الــى نظـام الملكيـة الفكريـة وآـان وسـيلة 
ــي فحسـب بـل لضمـان نقـل التكنولوجيـا ونشـرها أيضـا لفـائدة المنتجيـن  ليس لحماية النشاط االبداعي في الميدان التكنولوج
والمنتفعين بها على حــد سـواء . وقـال ان مـن الضـروري ايـالء اهتمـام خـاص ، فـي اطـار البرنـامج الفرعـي ٦-١ ، الـى 
ــك التغيـيرات الواسـعة علـى أنظمتـها التشـريعية . وأضـاف قـائال ان  احتياجات البلدان األقل نموا في تنفيذ االتفاق بما في ذل
االجتماع الدولي الرفيع المستوى المقرر أن تنظمه الويبو لصالح البلدان األقل نموا في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ ينبغي أن ينظر 
الى تلك القضايا ويوصي ببرنامج عمل تضعه الويبو . واعتبر الوفد من الضروري تعزيز موارد وحدة الويبو للبلدان األقـل 
ــه . وأشـار الوفـد الـى أن المحفـل دون االقليمـي الـذي نظمتـه  نموا واليد العاملة فيها نظرا الى ضخامة العمل وتشعب جوانب
الويبو ألغراض التعاون في مجال الملكية الفكرية بين البلدان األعضاء في جمعية جنوب آسيا للتعاون االقليمي قد أوصــى ، 
من جملة أمور ، بانشاء شبكة ل بلدان الجمعية في مجال الملكية الفكرية . وحث الويبو على مواصلة دعمـها لتلـك العمليـة . 
ولما آان من المقرر استعراض اتفاق تريبس في سنة ١٩٩٩ ، اقترح الوفد أن تشرع الويبـو فـي دراسـة ترمـي الـى تحديـد 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي قد يخلفها االتفاق على البلدان األقل نموا . ودعا الى تضميــن الدراسـة خيـارات 
ــك امكانيـة اضافـة قواعـد بشـأن البلـدان األقـل نمـوا ووضـع قواعـد أخـرى لحمايـة مصنفـات  الستعراض االتفاق بما في ذل
ــة القـائم ال يبـدو أنـه يوفـر  الفولكلور تمشيا مع القانون النموذجي لليونسكو لسنة ١٩٩٨ . ورأى الوفد أن نظام الملكية الفكري
الحماية الكافية لالبداع المنبثق من التقاليد والنشاط االبتكاري للجماعات المحليــة فـي البلـدان الناميـة . لذلـك رحـب بشـروع 
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الويبو مؤخرا في استكشاف سبل آفيلة بحماية تلك األنشطة . واقترح على الويبو انشاء آلية مناسبة بشأن المعـارف التقليديـة 
وأشكال الفولكلور بناء على التوصيات الصادرة عن المشاورات االقليمية تحت اشراف الويبو واليونسكو . وقال ان من شأن 

ذلك أن يبسط من عملية توفير حماية قانونية ألشكال الفولكلور والمعارف التقليدية والصناعات اليدوية . 
 

ــر العـام واألمانـة علـى األنشـطة التـي أنجزتـها المنظمـة خـالل سـنة ١٩٩٨  وتقدم وفد األردن بالشكر الى المدي –٥٤
والجهود المبذولة لتنفيذ وتحقيق أهداف المنظمة واســتراتيجيتها فـي بلـدان العـالم ، وال سـيما المسـاعدة الدائمـة والموصولـة 
للبلدان النامية العربية من حيث التأهيل والتدريب وعقد الندوات وورش العمل المتخصصة . وصرح الوفـد قـائال انـه يولـي 
ــك حمايـةحق  األهمية الكبرى لحماية الملكية الفكرية من خالل حمايته لحقوق المبدعين والمفكرين والمنتجين والمؤلفين وآذل
المؤلف والحقوق المجاورة . وأضاف قـائال ان األردن شـأنه شـأن جميـع البلـدان الناميـة اسـتفاد مـن مسـاعدة المنظمـة فـي 
مراجعة القوانين المعمول بها أو صياغة التعديالت المقترحــة علـى القوانيـن الجديـدة لتتوافـق مـع االتفاقيـات الدوليـة ، مثـل 
اتفاقية برن التي انضم اليها األردن سنة ١٩٩٩ واتفاق تريبس ، وفي تحديث ادارة الملكية الصناعية وتنمية الموارد البشرية 
ــد هللا الثـاني ابـن الحسـين قـد وجـه الحكومـة فـي أغسـطس/آب مـن أجـل  . وأحاط الوفد المجتمعين علما بأن جاللة الملك عب
االسراع في وضع القوانين النافذة في مجال الملكيـة الفكريـة لتتوافـق مـع االلتزامـات المترتبـة علـى اتفـاق تريبـس تسـهيال 
النضمام األردن الى منظمة التجارة العالمية . وأشار أيضــا الـى تعديـل قوانيـن الملكيـة الفكريـة آقـانون بـراءات االخـتراع 
وقانون العالمات التجارية وقانون المطبوعات والنشر وقانون حماية حق المؤلف ، علما بأن تلك القوانين قد رفعت الى مقام 
صاحب الجاللة للموافقة عليها . واستطرد يقول ان األردن يتطلع الى مساعدة الويبو دعمــا لتنفيـذ القوانيـن الجديـدة وانفاذهـا 
من خالل ما يلي : انشاء مرآز اقليمي للتدريب في األردن للعنايــة بجوانـب الملكيـة الفكريـة فـي المنطقـة العربيـة ، وانشـاء 
آرسي لحق المؤلف والحقوق المجاورة في الجامعة األردنية والحصول على مساعدة خبراء الويبو لوضع األنظمة واللوائح 
التوضيحية لتنفيذ مواد قانون حماية حق المؤلف وتوفير التدريب من خالل البعثات وورش العمل المتخصصة لجميــع فئـات 
ــة الفكريـة وانفاذهـا . واختتـم الوفـد آلمتـه بدعـم البيـان الـذي أدلـى بـه وفـد  الموظفين الذين يتعاملون مع ادارة حقوق الملكي

أندونيسيا باسم مجموعة البلدان اآلسيوية . 
 

وشكر وفد آينيا المدير العام على قيادته الفذة وتوجيهه االيجابي للمنظمة . وقال ان بلده علق أهميـة آبـيرة علـى  -٥٥
دور حقوق الملكية الفكرية في التنمية االجتماعية واالقتصادية . وأشار الى أن آينيا عدلت جهازها القضائي منذ سنة ١٩٨٩ 
من أجل تحسين عمليات التسجيل وانفاذ الحقوق . وتقدم بشكره الى الويبو علــى المسـاعدة التـي قدمتـها فـي شـتى الميـادين . 
ــة ومكتـب حـق المؤلـف قـد اسـتفادوا مؤخـرا مـن نشـاط تدريبـي علـى  وأحاط علما بأن موظفي مكتب آينيا للملكية الصناعي
األجلين القصير والطويل في اطار الدورات التدريبية التي تتيحها الويبو باالشــتراك مـع مكـاتب السـويد وبنيلوآـس وألمانيـا 
والمكتب األوروبي للبراءات . وأعرب الوفد عن امتنانه لتلك المكاتب . وأعرب أيضا عن تقديره للويبو على تنظيمها لنـدوة 
عن نظام مدريد بشأن تسجيل العالمات التجاريــة فـي آينيـا فـي فـبراير/شـباط ١٩٩٩ وتنظيمـها للمشـاورات االقليميـة عـن 
القضايا المتعلقة بحماية قواعد البيانات وحماية حقوق هيئات االذاعة . وشكر الويبو أيضا على امدادهــا بـالخبراء فـي اطـار 
مشروع حوسبة مكتب آينيا للملكية الصناعية المقرر انجازه فـي مكتـب حـق المؤلـف . ورحـب أيضـا بـالدعم الموجـه الـى 
ــبكة انـترنت والمسـاعدة المقدمـة الـى  مشروع األريبو بشأن تنمية تكنولوجيا المعلومات وعملية وضع أسماء الحقول على ش
البلدان النامية فيما يتعلق بالتجارة االلكترونية . وذآر بأن بلده قد استضاف ندوة الويبو األفريقية دون االقليمية عــن المعـايير 
ــدة فـي مومباسـا  الدولية لحماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي ومشاورات الويبو االقليمية عن التجارة االلكترونية المنعق
ــاون ألغـراض التنميـة المتصلـة بالملكيـة الفكريـة . ونـوه  في شهر يوليه/تموز . وأيد الوفد تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتع
ــال آبـيرة لتدريـب  بالعمل النافع للغاية الذي تنجزه أآاديمية الويبو العالمية بما فيه برنامج التعلم عن بعد والتي تعَلق عليها آم
عدد مهم من المشرفين على الملكية الفكرية والمدرسين . واقترح تمديد التعاون بين الويبو ومؤسسات أخرى معنية بالتدريب 
. وشكر الويبو على انشاء وحدة البلدان األقل نموا ووضع البنية األساسية لقسم تشجيع االبتكار وعلى فحصها مســألة حمايـة 
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المعارف التقليدية للشعوب األصلية . وذآر الوفد أن بلده يبذل جــهودا مريـرة لتنفيـذ اتفـاق تريبـس . وأخـص بـالذآر قـانون 
ــت الحـق مـن سـنة ١٩٩٩ .  الملكية الصناعية الي يستعرضه البرلمان حاليا وقانون حق المؤلف الذي سيعرض عليه في وق
وفيما يتعلق بالبنود األخرى من جدول األعمال ، صرح الوفد بأنــه يؤيـد مـا يلـي ذآـره : عمـل اللجنـة القائمـة بشـأن قـانون 
ــع للحسـابات وادراج البرتغاليـة  العالمات التجارية والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وتعيين سويسرا آمراج
ــو وقبـول المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة ومكتـب الـبراءات لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة  آلغة عمل في الويب
آمراقبين والموافقة على مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين بما في ذلك تخفيض اشتراآات الدول األعضاء والرسوم 
ــن اتفاقيـة الويبـو وتنظيـم اليـوم الدولـي للملكيـة الفكريـة  المترتبة على معاهدة التعاون بشأن البراءات وتعديل المادة ٩(٣) م

وأنشطة الويبو المنجزة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية .  
 

ــى التدابـير االصالحيـة التـي بـدأ تنفيذهـا فـي دورات  وأشار وفد جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية بارتياح ال -٥٦
ــة وتعزيـز  جمعيات الويبو التي انعقدت في مارس/آذار ١٩٩٨ . وخص بالذآر التدابير الرامية الى تبسيط بنية الويبو االداري
فعالية المنظمة ووضع ونظام أحادي االشتراآات سمح بتخفيـض تلـك االشـتراآات وأدى الـى زيـادة عـدد الـدول األعضـاء 
وتعزيز االنتفاع بتكنولوجيا المعلومات واالنترنت وأتمتة نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ومشروع شبكة الويبو . وشدد 
الوفد على األهمية الخـاصة التي يوليها ألنشطة الويبو في مجال التعاون ألغراض التنمية وال سـيما األنشـطة التدريبيـة بمـا 
فيها أآاديمية الويبو العالمية والخدمات االستشارية المقدمة في مجال صياغة القوانين . وأشار الوفد الى أن أهداف البرنــامج 
والميزانية قد تحققت أساسا ولم يكن ذلك بـالممكن لـوال قيـادة المديـر العـام . واسـتطرد يقـول ان وثيقـة أداء البرنـامج لسـنة 
ــه  ١٩٩٨ ال سابق لها من حيث الشفافية والمساءلة . ولفت النظر الى أن العالم على عتبة القرن الحادي والعشرين وتتزايد في
ــى تـدارك التفـاوت بيـن  طلبات تسجيل سندات الملكية الفكرية وتظهر مجاالت جديدة تغطيها الملكية الفكرية ، ودعا الويبو ال
قدرات الدول األعضاء فيها على االنتفاع بالتكنولوجيا الحديثة الدارة الملكية الفكرية . وأحاط المجتمعين علما بعدد آبير من 
األنشطة المباشرة بقيادة آيم يونغ الثاني للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا والنشاط االبتكاري في جمهـورية آوريا الديموقراطية 
الشعبية . وقال ان تلك األنشطة شملت انشاء مكتب لالختراعات ومكتب للعالمات التجارية واعتماد قوانين عن االختراعات 
والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وتحديث األنظمة الكفيلة بادارتها مما أتاح أساسا متينا لالضطــالع بأنشـطة 

اضافية في مجال الملكية الفكرية . وعبر الوفد عن تطلعه لمزيد من التعاون الوثيق مع الويبو في المستقبل . 
 

ــده وقـال انـه يسـاند الشـفافية  وتحدث وفد ليتوانيا باسم مجموعة دول أوروبا الوسطى والبلطيق وباألصالة عن بل -٥٧
والمساءلة المجسمة في تقرير أداء البرنامج . ورحب بشكل التقرير ومضمونه . وأشــار الـى أن نظـام الميزانيـة القـائم علـى 
النتائج يقيم روابط مهمة بين األهداف واألنشطة والنتائج المرتقبة وموارد االنتاج بما يوفر قــاعدة جيـدة لضمـان عمـل أآـثر 
ــب بـادراج أحـدث تكنولوجيـا المعلومـات فـي عمـل الويبـو . واعتـبر الوفـد أن األنشـطة  فعالية للمنظمة في المستقبل . ورح
المدرجة في البرنامج الرئيسي ٧ وال سيما القسم الفرعي المتعلق بتحديث نظام الملكية الفكرية وتنفيذ اتفــاق تريبـس ال تقـدر 
بقيمة بالنسبة الى بلدان مجموعته . وشكر المدير العام واألمانة على العمل الذي تيسر انجازه . وقــال انـه يتطلـع الـى توثيـق 

التعاون المثمر مع الويبو في المستقبل . 
 

أما وفد الصين فقد تقدم بالتهنئة للمدير العام على قيادته وعلى تطبيق برامج المنظمة بصــورة جيـدة خـالل العـام  -٥٨
ــتلعب دورا أآـبر فـي القـرن الحـادي والعشـرين وسـتتمكن مـن تحقيـق انجـازات هامـة .  ١٩٩٨ . وقال الوفد أن المنظمة س
وأعرب الوفد عن مساندته لسلسلة االصالحات التي أدخلها المدير العام لتحسين فعالية المنظمة وحيويتها . وأشار الوفد الــى 
الزيارة الناجحة التي قام بها المدير العام في مطلع العام ١٩٩٩ الى الصين والمباحثات التي أجراها مع الرئيس زيانغ زمين 
وقال بأن الزيارة قد أسهمت في تعزيز عالقة التعاون الممتازة التي تربط الصين والويبو والتي ستشهد مزيدا مــن التعزيـز . 
وأشار الوفد الى أن الصين قد حققن تطورا هاما خالل العام ١٩٩٩ في مشروعاتها الخاصة بالملكية الفكرية وبدعم قوي من 
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الحكومة . وأحاط الوفد أن طلبات البراءات في الصين قد تصاعدت حتى بلغت ٠٠٠ ٨٦٠ في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٨ 
منها ٠٠٠ ١٢٠ طلب جديد تم تقديمه خالل العام ١٩٩٨ ومن بينها ٠٠٠ ٢٥ طلب أجنبي ومـا يفـوق ٠٠٠ ١٠ تـم تقديمـها 
من خالل تعيينات بناء على معاهدة التعاون بشأن الــبراءات . وأضـاف الوفـد أن المكتـب الحكومـي للملكيـة الفكريـة قـد قـام 
بتطوير واصدار برنامج االنفاذ للمشروعات النموذجية الخاصة بتطوير صناعــة تكنولوجيـا الـبراءات حيـث تـم اختيـار ٣٤ 
ــى الـبراءات ، وفـي هـذا  مشروعا نموذجيا . ومن جهة أخرى تواصل الصين مجهوداتها الخاصة بمكافحة أعمال التعدي عل
ــة مـن قـانون الـبراءات  االطار تمت دراسة ومعالجة ٠٨٦ ٢ حالة خالل العام ١٩٩٨ . آما تمت احالة النسخة المنقحة الثاني
ــبراءات فـي البـالد . أمـا فـي  لمجلس الدولة لدراستها . وأشار الوفد الى أن تطورا آبيرا قد تم تحقيقه في مجال أتمتة ادارة ال
مجال العالمات التجارية فقد تسلمت الصين خالل العام ١٩٩٨ ٠٠٠ ١٥٠ طلب مــن بينـها ٠٠٠ ١٣٠ طلـب محلـي و٠٠٠ 
ــد أنـه وبعـد تسـجيل ٠٠٠  ١٨ طلبا أجنبيا . وأضاف الوفد أن هنالك ٠٠٠ ١٠ تمديدا اقليميا بموجب اتفاقية مدريد وذآر الوف
ــة  ١٠ عالمة في العام ١٩٩٠ فقد بلغ مجموع العالمات المسجلة في الصين ٠٠٠ ٩٧٠ بنهاية العام ١٩٩٨ . وقد تمت دراس
ومعالجة حوالي ٠٠٠ ٣٠ حالة استخدام غير مشروع للعالمات خالل العام ١٩٩٨ . وأضح الوفد أنه يتم التفكير في امكانية 
مراجعة قانون العالمات التجارية وقد تم عقد ندوة دولية بالتعاون مع الويبو حول الموضوعات الرئيسية . آما أوضــح الوفـد 
أنه قد تمت دراسة ومعالجة ٢٠٨ ١ قرصنة في الحقوق ، وتمت مصادرة المنتوجـات المزيفـة والتـي اشـتملت علـى الكتـب 
ــز جـهودها  وبرامج الحاسوب والتسجيالت الصوتية والمرئية . وشرح الوفد أن ادارات حق المؤلف في بالده قد قامت بتعزي
ــها للمعـاهدة الدوليـة لحمايـة  خالل العام ١٩٩٨ لزيادة وعي الجمهور بحق المؤلف . وقد قامت الصين بايداع وثائق انضمام
األصناف النباتية الجديدة ، وقد تم تنفيذ حملة خاصة بتعزيز الوعي حــول حمايـة األصنـاف النباتيـة الجديـدة . آمـا واصلـت 
الصين جهودها الخاصة بالتعليم والتدريس في مجال الملكية الفكرية ، وفي هذا االطــار تـم عقـد ثـالث نـدوات مشـترآة مـع 
الويبو منذ افتتاح المرآز الصيني للتدريب حول الملكية الفكرية في أبريل/نيسان ١٩٩٨ . هذا وقد أعرب الوفـد عـن تقديـره 
لجهود الويبو الخاصة بتطوير أنظمة الملكية الفكرية العالمية وتقديم المساعدات الفنية للدول النامية . هذا وقد طلب الوفد فــي 
آلمته أن تقوم الويبو بتعزيز جهودها في المجاالت اآلتية :  ايجاد السبل والوسائل التي تؤهل أنظمة الملكية الفكرية لمواجهة 
تحديات القرن الحادي والعشرين حيث يقوم االقتصاد على أساس المعلومات والمعرفة شــرط تقديـم مزيـد مـن العـون الفنـي 
للدول النامية بما في ذلك الصين وتعيين المزيد من الموظفين مــن الـدول الناميـة وفـي آـل الدرجـات الوظيفيـة فـي الويبـو . 
وأشار الوفد في آلمته الى حديث الرئيس زيانغ زمين بــأن تعزيـز واسـتمرار وتطويـر ابتكـار المعرفـة والتكنولوجيـا يعتـبر 
ــال الوفـد بـأن هـذا  عامال أساسيا لبث الحيوية في مجمل المجتمع الصيني من خالل العلوم والتعليم والتجديد التكنولوجي . وق
يتطلب تطوير النظام الوطني للتجديـد التكنولوجـي لتوفـير وقايـة وحوافـز فعالـة للملكيـة الفكريـة بغيـة أن ينعكـس االبتكـار 
التكنولوجي واالنجازات التكنولوجية في االنتاج . وقد أعرب الوفد في آلمته عن تطلع بالده الستمرارية وتعزيز التعاون مع 
ــة الفكريـة  الويبو ومع الدول األعضاء في المنظمة في تعزيز تطوير حماية الملكية الفكرية في الصين والنظام العالمي للملكي
بصورة عامة . وقال الوفد أن منطقة هونغ آونغ االدارية الخاصة بالصين قد استمرت في تطويــر نظامـها الخـاص بالملكيـة 
ــالعديد مـن األنشـطة التعليميـة العامـة والخاصـة  الفكرية وبالترآز على السياسات القانونية ، التسجيل وانفاذ القانون والقيام ب

بمشكلة القرصنة وتعزيز الوعي بأن االبتكار مرادف للثروة .  
 

وأشار وفد سلوفاآيا الى بند "الرؤية واالتجاهات االستراتيجية للويبو" الـوارد فـي الوثيقـة A/34/3. وقـال ان  -٥٩
العالم يشهد باستمرار النشاط الدائم للتطور السريع والديناميكي في التكنولوجيات الجديدة واالبداع البشري 
والـذي يسـاير عولمـة حمايـة الملكيـة الفكريـة . وأضـاف قـائال ان دور الويبـو فـي ذلـك التطـور ال يمكــن 
االستعاضة عنه وسيواصل بلده ، في الوقت الراهن وفي المستقبل ، مساندته لالستراتيجية العالمية لتطوير 
ــاون الوثيـق  نظام الملكية الفكرية الذي تباشره الويبو بنجاح . وذآر بأن الويبو آانت تؤدي تلك المهام بالتع
مع الدول األعضاء فيها ومنظمات دولية أخرى مثل منظمة التجــارة العالميـة واألمـم المتحـدة والمنظمـات 
الدولية االقليمية الحكومية والقطاعات غير الحكومية وغيرها . وبغية المضي في ذلك االتجاه ، دعا الويبو 
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الى الخوض في عملية واسعة من التغييرات . وأشار الى أن القضايا الجديدة المتعلقة بحماية حقوق الملكية 
الفكرية والمرتبطة بشكل خاص باالقتصاد الرقمي وأسماء الحقول علــى االنـترنت تقتضـي تنسـيقا واسـعا 
ــة القانونيـة وتشـكل وسـيلة ضروريـة لوضـع جـدول أعمـال جديـد متعلـق  ومن نوع جديد لمختلف األنظم
بسياسات الويبو وموجه نحو العولمة . وأطرى الوفد على خبرة الويبو وخدماتها التي ال تقدر بقيمة بالنسبة 
الى الدول األعضاء فيها . وأبلغ أن األولوية الرئيسية لمكتب الملكية الصناعية تشمل العمل على التحضير 
لالنضمام الى االتفاقية األوروبية بشأن البراءات في األول من يوليه/تموز ٢٠٠٢ . وقال ان ذلك سيقتضي 
ــعة النطـاق للتشـريع الوطنـي باالضافـة الـى العمـل الـذي اسـتهل بالتعـاون مـع المكتـب  عملية تنسيق واس
األوروبي للبراءات على اعادة صياغة قانون البراءات والرسوم والنماذج الصناعية وترشيد االقتراحات . 
وأخطر بأن تغييرات ستطرأ أيضا على بنية مكتب الملكية الصناعية . وأضــاف قـائال ان برنامجـا لتوعيـة 
ـــر األآاديميــة  الجمـهور سـيوضع تحـت تصـرف عامـة النـاس والمخـترعين وقطاعـات األعمـال والدوائ
واألوساط التجارية لتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكريــة . وأعـرب الوفـد عـن شـكره علـى 
الدعم المتواصل الذي يوفره المكتب األوروبي للبراءات في اطار برنامج الملكية الصناعيــة االقليمـي بمـا 
في ذلك المشارآة في الندوات وتنسيق التشريع الوطني وتبادل المعلومات عــن الـبراءات وتوحيـد برنـامج 
ـــال ان بلــده يمتثــل  الحاسـوب المشـترك لمعالجـة الطلبـات المتعلقـة بـالبراءات والعالمـات التجاريـة . وق
ــة لتنسـيق قوانينـه مـع تلـك المطبقـة فـي  لاللتزامات المترتبة على اتفاق تريبس عالوة على جهوده المبذول
الجماعة األوروبية . وأشار الوفد الى أن بلده متحمس للمشــارآة بهمـة فـي العديـد مـن أنشـطة الويبـو مـن 
خالل االنضمام الـى مزيـد مـن المعـاهدات والمشـارآة فـي أنشـطة األآاديميـة العالميـة واتاحـة الـدورات 
التدريبية وتنظيم الندوات بما فيها الندوة الدولية بشأن التحديات المقبلة في مجال الملكيــة الفكريـة بالتعـاون 

مع جامعة آومينيوس في براتيسالفا . واختتم قائال انه سيرحب بمساعدة الويبو في تنظيم تلك التظاهرات .  
 

ــالمي .  وأشار وفد ليبيريا الى أن سنة ١٩٩٨ قد شهدت سلسلة من األنشطة لحفز الملكية الفكرية على الصعيد الع -٦٠
ــا  وتقدم بالشكر الى المدير العام على المساعدة التقنية المقدمة التي شملت ندوات متعددة نظمتها الويبو واشترك فيها موظفوه
وارسال خبير من الويبو للمساعدة على صياغة القانون الجديد المتعلق بالملكيــة الصناعيـة وانفـاذه . وذآـر الوفـد بـأن ، فـي 
الدورة السابقة لجمعيات الويبو ، تم االتفاق على استخدام الفائض في الميزانية المقدر بمبلغ ٥ر١٦ مالييــن فرنـك سويسـري 
ــل نمـوا . وأحـاط علمـا بـأن  في تعزيز سياسة تنمية الملكية الفكرية العالمية مع الترآيز على االحتياجات المحددة للبلدان األق
المنفعة الناجمة عن ذلك القرار آانت محدودة . ورأى أن الندوات والـبرامج الموجهـة الـى البلـدان الناميـة لـم تكـن متناسـبة 
والمستوى االنمائي لتلك البلدان نظرا الى بعض البلدان أآثر تقدما من غيرها . وخلص الى أن أقــل البلـدان نمـوا تعـاني مـن 
ذلك الحرمان . وطالب الوفد بأن تكـون الـبرامج والمسـاعدات التـي تقدمـها الويبـو متكافئـة مـع االحتياجـات االنمائيـة للبلـد 
المستفيد في مجال الملكية الفكرية . مــن أجـل تحقيـق ذلـك ، اقـترح علـى الويبـو تعييـن خـبراء استشـاريين اقليمييـن لتحديـد 
ــاعدة مكـاتب  االحتياجات بالنسبة الى آل مكتب للملكية الفكرية واسداء المشورة واتاحة التدريب لموظفيه . واقترح أيضا مس
الملكية الفكرية على اآتساب جوانب األتمتــة الالزمـة لتحسـين فعاليتـها . واسـترعى االنتبـاه الـى أن تنسـيق قوانيـن الملكيـة 
الفكرية مع االلتزامات المترتبة على اتفاق تريبس مهمة صعبة جدا بالنسبة الى بعــض البلـدان الناميـة رغـم ارادتـها الكامنـة 
على القيام بذلك . وأبلغ أن بلده سبق له أن التمس المساعدة التقنية من الويبو في ذلك الصدد . وأعرب الوفــد عـن معارضتـه 
ــتراآات الـدول األعضـاء . ورأى أن علـى  ألي تخفيض اضافي في الرسوم الناجمة عن معاهدة التعاون بشأن البراءات واش
ــها بشـكل آـامل واحـراز  الويبو ايالء اعتبار خاص لتنمية طاقات مكاتب الملكية الفكرية حتى يتسنى لها االستفادة من امكانات

أآبر قدر من التقدم للخوض في األلفية الجديدة . 
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ــر ، بتعـهده  الشـخصي الـذي قطعـه  وتقدم وفد تنزانيا بالتهنئة للرئيس على انتخابه لرئاسة الجمعية مع بالغ التقدي -٦١
عندما آان نائبا للمدير العام للويبو . آما تقدم الوفد بالتهنئة لنواب الرئيس وأثنــى فـي المقـام الثـاني علـى األمانـة النجازاتـها 
الرائعة في ظل القيادة الحكيمة والديناميكية للمدير العام . وأعرب عن امتنانه للويبو لشتى أنواع المسـاعدة التـي تلقاهـا بلـده 
في شكل تدريب وتوعية وتجهيز . وذآر على سبيل المثال التدريب الجاري لصالح عدد من المسؤولين الحكومييــن فـي بلـده 
ــال الملكيـة الفكريـة لألآاديميـة العالميـة.  الذين يستفيدون ، بفضل األريبو ، من دورة في اطار برنامج التعلم عن بعد في مج
ــة . وأشـار الـى  وأخطر الوفد أيضا بأن مشارآين من القطاع الخاص ينتظرون تلقي األنشطة التدريبية التي تنظمها األآاديمي
أن العديد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص قد استفادوا من مختلف أنشطة التوعية في مجال الملكية الفكرية 
ــع أنحـاء الجمهوريـة تتناقلـها  المنظمة في اطار برامج الويبو . وقال ان أثار تلك األنشطة ونتائجها أصبحت ملموسة في جمي
الجرائد ووسائل االعالم األخرى عبر مقاالت وافتتاحيات ولقاءات بشأن مختلف المسائل المتعلقة بالملكية الفكريـة . وأحـاط 
علما بأن بلده سينظم ندوات عن التوعية بحق المؤلف بالتعاون مع الويبو في أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٩ من أجل الترآيز ، 
بالدرجة األولى ، على الفوائد المترتبة على القانون الجديد بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة الذي تـم اعتمـاده مؤخـرا . 
وأعلن أن بلده انضم مؤخرا الى معاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاق مدريد واتفاق نيس باالضافة الى بروتوآول هــراري 
ــدة . ولمـا آـانت  وبنغول في اطار األريبو . وقال ان التشريعات الوطنية يجري استعراضها لتكييفها مع تلك التطورات الجدي
جمهورية تنزانيا المتحدة من بين البلدان األقل نموا ، أعرب وفدها عن امتنانه ازاء انشاء وحـدة معنيـة بـالبلدان األقـل نمـوا 
داخل األمانة . واعتبر أن تلك المبادرة دليال على التزام األمانة باقامة نظام عالمي موحــد للملكيـة الفكريـة يرحـب بـه الوفـد 

ويأمل في االستفادة منه آلية . وأعرب عن تطلعه الى تحسين التعاون مع الويبو في اطار برامجها االنمائية المقبلة . 
 

وقد أعرب وفد جنوب أفريقيا عن تقديره للمساعدات التي قدمتها الويبو خالل العام ١٩٩٨ وأشـاد بـالمدير العـام  -٦٢
ــال الوفـد بـأن بـالده قـد أوفـت خـالل الفـترة  واألمانة العامة على الحصيلة الجيدة لألداء والتي تعكسها الوثيقة A/34/6 . وق
المعنية بالتزاماتها الدولية في مجال الملكية الفكرية مع مجاراة التطورات في هذا المجال الحيـوي . وأضـح الوفـد أن اعـادة 
النظر في قوانين بالده حتى تفي بمتطلبات اتفاق تريبس قد شارفت على االنتـهاء . واعتـبر الوفـد أن موضـوع انفـاذ حقـوق 
الملكية الفكرية قد أصبح موضوعا محوريا آما أن الموضوعات الخاصة بالسـلع المزيفـة تلقـى اهتمامـا خاصـا فـي بـالده . 
ــاذ  وأضاف أن انفاذ قانون السلع المزيفة قد شارف على االنتهاء آما تم وضع أسس متينة للتعاون مع االدارات المختصة بانف
القانون ووزارة العدل . وأعلن الوفد بأنه قد تم وضع الترتيبـات األوليـة لتدريـب الويبـو لمسـؤولين علـى مسـتوى عـال فـي 
ــل فـي نوفمـبر/تشـرين الثـاني ١٩٩٨ حـول انفـاذ  أجهزة الشرطة والجمارك والضرائب ، وذلك في أعقاب انعقاد ورشة عم
قانون السلع المزيفة بمشارآة آل الجهات المعنية . وأوضح الوفد أنه وبانضمامها فــي مـارس/آذار ١٩٩٩ أصبحـت جنـوب 
ــارس/آذار ١٩٩٩  أفريقيا الدولة العضو المائة في معاهدة التعاون بشأن البراءات . هذا وقد عقدت الويبو ندوة ناجحة ، في م
أيضا لتعريف المستفيدين ألنظمة معاهدة التعاون بشأن البراءات آما يتم االعداد لعقد ندوات أخــرى مشـابهة فـي المسـتقبل . 
ــالده . وفـي هـذا الصـدد ، وفـي  وذآر الوفد أن مشروع القانون الخاص بحماية المعارف التقليدية قد تم ايداعه لدى برلمان ب
ــا حـول حمايـة الفولكلـور ، فـان الوفـد يلتمـس مـن  أعقاب انعقاد ندوة مشترآة مع الويبو في مارس/آذار ١٩٩٩ في بريتوري
الويبو النظر في انشاء لجنة دائمة لدراسة هذا الجانب الهام . وقال الوفد بأن ورشــة العمـل التـي عقـدت فـي ديسـمبر/آـانون 
األول من عام ١٩٩٨ قد تناولت التعديالت المقترحة حول النظم الخاصة بقانون حق المؤلـف والمتعلقـة بحقـوق االستنسـاخ 
في المؤسسات التعليمية . آما أعلن الوفد أن بالده قد شرعت في االجراءات الخاصة بالمصادقة على آل من معــاهدة الويبـو 
ــجيالت الصوتيـة ، اتفاقيـة الهـاي ومعـاهدة نـيروبي . وأشـار  لحق المؤلف ، بروتوآول مدريد ، معاهدة الويبو لألداء والتس
الوفد الى أن ندوة حول المؤشرات الجغرافية قد عقدت بالتعاون مع الويبو في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ بكاب تاون . آما أوضح 
الوفد أن آاب تاون قد شهدت أيضا مباحثات اقليمية حول التجارة االلكترونية وأآد الوفد علـى جـدول العمـل الـذي تقـوم بـه 
الويبو في هذا المجال . آما أشار الوفد الى أن مكتب جنوب أفريقيا للبراءات والعالمات التجارية قد قدم تدريب الويبو حــول 
الملكية الفكرية لموظفين يعملون في عدة مكاتب في عدة دول أفريقية . وفي ذات الوقت تلقى عدد من المسؤولين في جنــوب 
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ــات فيـه  أفريقيا تدريبا من أآاديمية الويبو العالمية . وأضاف الوفد بأن المكتب الوطني يقوم بتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلوم
، حتى تتوافق مع حلول عام ٢٠٠٠ ، وحتى تتم أتمتة المكاتب بصورة آاملـة فـي ديسـمبر/آـانون األول مـن عـام ٢٠٠٠ . 
وقال الوفد بأن المكتب الوطني قد طلب مساعدة الويبو النشاء شبكته على االنترنت بغرض تمكين البحث في مجـال الملكيـة 

الفكرية على الشبكة . 
 

وصرح وفد الجزائر قائال ان نتائج أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ قد وفت بكل تطلعاتــه . وأعلـن أن الجزائـر قـد  -٦٣
قررت بعد انعقاد الجمعيات السابقة التصديق على معاهدة التعاون بشـأن الـبراءات وتسـهر علـى الترتيبـات النهائيـة اليـداع 
ــع ألن تصبـح طرفـا فيـها .  وثيقة انضمامها اليها . وأشار أيضا الى أن الجزائر قد وقعت الوثيقة الجديدة التفاق الهاي وتتطل
ــتعد لحضـور المؤتمـر الدبلوماسـي المقبـل المعنـي باعتمـاد  وقال ان الجزائر قد اشترآت في مختلف اللجان الدائمة وانها تس
معاهدة قانون البراءات . وقال ان السلطات الجزائرية تراجع تشريعاتها بغرض تعديلها وفقا التفاق تريبس وعبر عن امتنانه 
ــة أصبحـت متشـابكة  للمساعدة القيمة التي حظيت بها بالده من الويبو في هذا الصدد . وأشار الوفد الى أن عدة مصالح حيوي
مترابطة بالملكية الفكرية ومن الضروري تجاوز التدابير الحمائية البحتة . وقال ان ذلك قد حمــل المعـهد الجزائـري للملكيـة 
ــة عـن آثـب وايـالء أهميـة خاصـة للنشـاط االبتكـاري آمـا  الصناعية على تتبع األنشطة المباشرة في مجال الملكية الصناعي
يتجلى ذلك في اقامة اليوم الوطني الجزائري لالبتكار في ٧ ديسمبر/آانون األول من آل سنة . وأعرب الوفد عــن أملـه فـي 

أن تبحث الويبو امكانية انشاء أجهزة تكلف خصيصا بالنهوض بالنشاط االبتكاري .  
 

وصرح وفد أوغندا بأن تقرير أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ الذي تم اعداده ببراعة خير دليل على العمــل الرائـع  -٦٤
ــدات المواجهـة فـي تنفيـذ  الذي أنجزه المدير العام . وأعرب عن تقديره لشفافية التقرير في عرض االنجازات المحققة والتقيي
البرامج . وقال ان بلده قد استفاد من برامج التعاون ألغراض التنمية وأعجب ، بصفته واحد من البلدان األقل نمــوا ، بانشـاء 
ــذ اتفـاق تريبـس بحلـول سـنة  وحدة معنية بتلك البلدان داخل األمانة لتناول مشكالت محددة للبلدان األقل نموا فيما يتعلق بتنفي
٢٠٠٦ . ونوه الوفد بتأييده ألآاديمية الويبو العالمية التي بسطت نطاق المستفيدين من برامجها ليضم الشرآاء غير التقليديين 
ــرى هـم صـانعو القـرارات  . والحظ بارتياح أن المستهدفين الحاليين للمشارآة في الدورات والندوات وأنشطة التدريب األخ
والقانون والقضاة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين . وقال ان تلك المبادرة آانت خطوة في االتجــاه الصحيـح نحـو تعزيـز 
التوعية في مجال الملكية الفكرية . وعبر عن امتنانه الستجابة األمانة السريعة لمطالب بلده بتقديم المساعدة التقنية . وصرح 
بأن افتقار بلده لبنية أساسية مناسبة حال دون مشارآته بشكل نشـط فـي جوانـب التنميـة التـي تقودهـا تكنولوجيـا المعلومـات 
الحديثة . وأعرب عن أمله في استعداد األمانة لتقديم المساعدة في هذا الصدد . وأضاف قائال ان اقليم شرق أفريقيا قد أنعــش 
مؤخرا التعاون في شرق أفريقيا ويتطلع الــى اقامـة محفـل للملكيـة الفكريـة . وأعـرب الوفـد عـن أملـه فـي أن تقـدم األمانـة 

المساعدة المالئمة في ذلك الصدد . 
 

وأشار وفد أندونيسيا أن الويبو قد أسهمت في تنمية نظام الملكية الفكريــة فـي جميـع الـدول األعضـاء فيـها تحـت  -٦٥
اشراف مديرها العام . وقال ان بلده قد استفاد من مساعدة الويبو ال سيما فيما يتعلق بالتدابير االستراتيجية التي اتخذها للوفاء 
بالتزاماته المترتبة على اتفاق تريبس . ولفت األنظار الى أن تشريع بلده الحالي المتعلـق بالملكيـة الفكريـة قـد جـرى تعديلـه 
وتمت صياغة قوانين جديدة بشأن الرسوم والنماذج الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة واألســرار التجاريـة واألصنـاف 
ــة مكتـب اندونيسـيا  النباتية . وقال ان مساعدة الويبو القانونية ستكون ضرورية لصياغة لوائح التنفيذ . وأضاف يقول ان أتمت
للملكية الصناعية تتقدم بشكل جيد فضال عن االعتماد على موظفين مدربين وتوزيــع األعمـال علـى جميـع المـدن الكـبرى . 
ــاميين وموظفـي الجمـارك والمسـؤولين  وأشار الى التنسيق الجاري على أنشطة االنفاذ والتدريب المتاح للقضاة والوآالء الع
ــى تعزيـز توعيـة الجمـهور واقنـاع المسـتثمرين والبـاحثين بشـكل خـاص بحمايـة  في الشرطة . وقال ان المكتب قد عمل عل

اختراعاتهم بموجب البراءات وتنمية نظرة مشترآة بشأن نطاق العالمات شائعة الشهرة .  
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ــي  وقال وفد نيجيريا انه جد راض بأداء برنامج الويبو في سنة ١٩٩٨ . والحظ أن االستراتيجيات والسياسات الت -٦٦
اعتمدتها المنظمة أتاحت آليات مناسبة لتنفيـذ برامجـها لفـائدة الـدول األعضـاء . وأشـاد بلجـوء الويبـو الـى وسـائل االعـالم 
لتحريك وعي الجمهور وفهمه ألهمية الملكية الفكرية . وأشار الى أن برنامج الويبو لتنمية المــوارد البشـرية قـد سـاعد علـى 
تعزيز تكوين القدرات في البلدان النامية ووفر لها ولبلده فوائـد هائلـة . وذآـر أن بلـده اسـتضاف نـدوة الويبـو االقليميـة فـي 
ــة  أفريقيا بشأن تعليم الملكية الفكرية في أبوجا والتي آلت الى انشاء منظمة غير حكومية جديدة تدعى جمعية المعلمين األفارق
في مجال الملكية الفكرية . وشدد الوفد على ضرورة مساعدة المشرعين الوطنيين على فهم القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية 
. ودعا الويبو الى تكثيف جهودها في ذلك الصدد عن طريق الدورات التعليمية والندوات . وأعرب عن ارتياحــه ازاء التقـدم 
الذي أحرزته الويبو بشأن حماية الحقوق السمعية البصرية لفناني األداء وحقوق هيئات االذاعة . وطلب مواصلة العمل على 
وضع نظام دولي لحماية أشكال التعبير الفولكلوري . وأيد الوفد اســتعمال البرتغاليـة آلغـة عمـل فـي الويبـو . واختتـم آلمتـه 

بالثناء على تفاني أعضاء أمانة الويبو والتزامهم . 
 

ــائق المعروضـة علـى  وهنأ وفد المكسيك المدير العام والمكتب الدولي على النوعية الممتازة التي تميزت بها الوث -٦٧
الدورة الجارية وال سيما الرؤية االستراتيجية المعتمدة في ادخال تغييرات على المنظمة . وأشار ، على وجــه التحديـد ، الـى 
أن معظم الدول األعضاء في الويبو وال سيما البلدان النامية تعمل في الوقت الراهن بجد على تحديث أنظمتها للملكية الفكرية 
ــالبحث فـي امكانيـة تطبيـق آليـة  بهدف تحقيق االلتزام التام بالمعاهدات متعددة األطراف . وفي ذلك السياق ، أوصى الويبو ب
مبسطة للموافقة على تخصيص موارد ألغراض التعاون دعمــا لتلـك الجـهود . وأفـاد بمعلومـات عـن بعـض األنشـطة التـي 
ــام بااللتزامـات  أنجزتها الحكومة المكسيكية قصد تحديث نظامها في مجال الملكية الفكرية . وقال ان هناك استيفاء تشريعي ت
ــول ان بلـده يخـوض حاليـا فـي عمليـة سـريعة القامـة  المنبثقة عن المحافل متعددة األطراف منذ نهاية ١٩٩٤ . واستطرد يق
ــي ذلـك علـى  المؤسسات تجسدت في انشاء جهاز للملكية الصناعية يتميز بالحداثة واالآتفاء الذاتي التام في االدارة واعتمد ف
ــة فيمـا يتعلـق بسـنة ١٩٩٨ . وقـال الوفـد ان  أمواله وموارده الخاصة الشيء الذي مكنه من رفع الميزانية بنسبة ٢٠٠ بالمائ
المعهد المكسيكي للملكية الصناعية أدى وظائفه في السنة الجاريــة باالعتمـاد علـى ميزانيـة تنـاهز ٢٠ مليـون دوالر وطاقـة 

بشرية تتكون من ٦٥٠ موظفا فضال عن تصميم برنامج للتوسع يشمل استثمار بمبلغ ١٥ مليون دوالر تقريبا . 
 

ــل االسـتخدام األمثـل لنظـام الملكيـة الفكريـة  أما وفد ترينيداد وتوباغو فقد شدد على أهمية التعاون الدولي من أج -٦٨
العالمية ، آما أشاد باستعداد الويبو لتقديم المساعدات للدول األعضــاء آـترينيداد وتوبـاغو ، والتـى تسـعى لتحديـث أنظمتـها 
ــاون مـع بعضـها  الوطنية . وأشار الوفد الى أن الدول النامية في جزر الكاريبي الصغرى قد انتبهت لهذا المثال وصارت تتع
البعض اليجاد وسائل لتشجيع حماية واستخدام الملكية الفكرية في المنطقة . وقال الوفد ان بالده قد استضافت مع الويبــو فـي 
نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٨ الدورة التدريبية االقليمية األولى في مجال العالمات التجارية باالضافة الى ندوة اقليمية عقدت 
ــتقبلت أيضـا وفـدا مـن الويبـو  في مارس/آذار ١٩٩٩ حول معاهدات الويبو الجديد لحق المؤلف . وذآر الوفد أن بالده قد اس
ــة خاصـة . وقـد  لتقصي الحقائق واالعداد للمباحثات حول حماية المعارف التقليدية والفولكلور ، وهو مجال توليه بالده أهمي
ــد عـن اعتقـاده بـأن  جدد الوفد دعوته الستضافة بالده مع الويبو اجتماعا اقليميا حول الحماية القانونية للفولكلور . وعبر الوف
تشجيع االبتكار يتطلب الحماية القانونية آما يتطلب التأآيد على أن نتائج األنشطة الجماعيـة يمكـن ادارتـها بصـورة فعالـة ، 
باالضافة الى تعزيز حقوق المؤلف المجاورة . وقال الوفد ان بالده تقوم باجراء دراسة ، بمساعدة الويبو ، حول انشاء وآالة 
اقليمية لالدارة الجماعية . وجدد الوفد دعوته الستضافة هذه الوآالة التي سيعمل بها موظفون من مواطني دول االقليم بحيث 
ــال الوفـد ان بـالده قـد اسـتقبلت مؤخـرا  يسهم آل اقليم بامكانياته بما يضمن تخفيض النفقات وزيادة عائدات المخترعين . وق
مسؤولين من دولة آاريبية أخرى بغرض التبادل التجاري حول تحديث أنظمتها الخاصــة بالملكيـة الفكريـة . وأعـرب الوفـد 
ــابهة . وأشـار الوفـد  عن استعداد بالده لتقديم مساعدات ملموسة للدول األعضاء األخرى التي ترغب في اجراء تعديالت مش
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الى أن االستخدام العاقل ألنظمة الملكية الفكرية العالمية آأداة للتنمية ، يجب أن يحتل عاجال مكانة مرآزية . وبناء على ذلك 
ــر العـام . ونـوه الوفـد الـى أن بوسـع الخـبرات المهنيـة  ، قال الوفد ، فانه يؤيد التوجه االستراتيجي للويبو الذي اقترحه المدي
العاملة في الويبو والدول األعضاء أن تسهم بفعالية فـي انجـازه . وأشـاد الوفـد بـالمدير العـام واألمانـة العامـة علـى تطبيـق 

التغييرات بصورة منتظمة وناجحة وفي ذات الوقت تحسين نوعية األداء . 
 

وهنأ وفد غانا المدير العام على رؤيته وقيادته الديناميكية والتزام الويبو بالتصدي للمتطلبات والتطورات الراهنة  -٦٩
. وقال ان الملكية الفكرية وسيلة ضرورية للتنمية االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والثقافية . ولذلك نوه الوفــد بتقديـره 
للمساعدة المتواصلة التي تقدمها الويبو لتحديث مكتب غانا للملكية الفكرية وترقية الموارد البشرية وتحديث التشريع المتعلق 
ــدوات نظمـت خـالل السـنة  بالملكية الفكرية حتى يتوافق مع االتفاقات الدولية المعنية . وذآر أن بلده قد استفاد من دورات ون
قيد االستعراض . ورحب بتمديد أنشطة التعاون ألغراض التنمية الى فئات مستهدفة جديدة من البرلمـان والجـهاز القضـائي 
وأقسام الجمارك والشرطة والهيئة األآاديميـة ومؤسسـات البحـث والتطويـر ووسـائل االعـالم وقطـاع األعمـال والصناعـة 
وواضعي التشريعات وأصحاب المعارف التقليدية . وقال ان من شأن ذلك أن يزيد من االلمام بقضايا الملكية الفكرية ويبسط 
ــاق تريبـس ال تقـدر بقيمـة بالنسـبة الـى  من عملية تنفيذ القوانين المتصلة بها . واعتبر أن مساعدة الويبو المقدمة في اطار اتف
ــؤولين فـي ميـدان  البلدان النامية . ودعا الى تعزيز تنمية الموارد البشرية ال سيما األنشطة التدريبية طويلة األجل لفائدة المس
الملكية الفكرية . وشكر األمانة على المساعدة المقدمة في مراجعة التشريع الحالي وصياغة قوانين جديدة في مجال الرســوم 
والنماذج الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة والبيانات الجغرافية وحماية األصناف النباتية الجديدة والحماية مــن أعمـال 
ــد بشـأن حـق المؤلـف فـي نهايـة سـنة ١٩٩٩ .  المنافسة غير المشروعة . وفي هذا الصدد ، أعلن توقع اعتماد القانون الجدي
وقال ان بلده بصدد التصديق على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . وأخطر 
أيضا بأن بلده استقبل مؤخرا وفدا من أفريقيا الغربية للبحث في نظامه المتعلق بحق المؤلف وسيسعد بتقاسم خبرته مع وفــود 
أخرى . وأعرب الوفد عن رضاه بأداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ . والحظ أن من المتوقع أن تكــون الويبـو احـدى المنظمـات 

الدولية الرائدة في األلفية الجديدة . 
 

وصرح وفد ليسوتو بأنه ســعد آثـيرا باالنجـازات التـي حققتـها األمانـة فـي سـنة ١٩٩٨ آمـا وردت فـي الوثيقـة  -٧٠
A/34/6 . وقال ان الملكية الفكرية لم يعد ينظر اليها على أنها مسألة قانونية وأآاديمية بحتة بل انها وسيلة مهمة لدفع التنمية 
الى األمام . ولذلك أعرب الوفد عن سروره برؤية المدير العــام الراميـة الـى ترشـيد الملكيـة الفكريـة بمـا يعـود بـالنفع علـى 
ــا يتعلـق بالمسـائل المسـتجدة للملكيـة الفكريـة العالميـة وال سـيما  المجتمع وعامة الناس على وجه الخصوص وبمبادراته فيم
تقصي الحقائق في مجال المعارف التقليدية . وقال انه يعتقد بأن من الضــروري تسـخير تلـك المبـادرات لمصلحـة الشـعوب 
ــه فـرص جديـدة للبلـدان التـي عليـها أن تؤسـس أنظمـة فعالـة للملكيـة  األصلية . وأشار الى أن ظهور العولمة حمل في طيات
ــى بلـده مـن أجـل  الفكرية حتى يتسنى لها االستفادة من تلك الفرص . ولذلك أعرب عن تقديره للمساعدة التي قدمتها الويبو ال
االمتثال اللتزاماتها في اطار اتفاق تريبس والتي تبلورت في تنمية الموارد البشرية والمســاعدة فـي اعـداد التشـريع الوطنـي 
الجديد . وهنأ الوفد المدير العام على انشاء أآاديمية الويبو العالمية التـي تقـدم برامـج مخصصـة وموجهـة لتلبيـة احتياجـات 
المجتمع الدولي وال سيما البلدان النامية . وذآـر أن أنشـطة األآاديميـة تتجـاوز األوسـاط التقليديـة المعنيـة بالملكيـة الفكريـة 
لتشمل جميع أصحاب المصالح . وقال انه أعجب بالبرنامج الجديد بشأن شبكة الويبو ألنه سيزود البلدان النامية بالمعلومـات 
الالزمة في الوقت المناسب وستستفيد منه المؤسسات المحلية للبحث والتطوير . وأضاف يقول ان نجاح المشروعات الرائدة 
التي أدارتها المنظمة األفريقية للملكية الفكرية واألريبو سيخلف أثرا عميقا في التنمية االقتصادية فــي البلـدان الناميـة . وهنـأ 

المدير العام على ادارته المنتظمة وبعيدة النظر واالستراتيجية للويبو .  
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وأفاد وفد جامايكا في آلمته بالتزام الويبو المتصل بالتعـاون مـن أجـل التنميـة مـع جامايكـا ، والحـظ أن أنشـطة  -٧١
ــام المنصـرم . وذآـر الوفـد أن بـالده ، وفـي اطـار جـهودها  الويبو في دول الكاريبي قد اتسمت بالشمول والترآيز خالل الع
ــو التدريبيـة التـي عقـدت فـي مختلـف أرجـاء العـالم ، آمـا  لتعزيز نظام الملكية الفكرية ، قد استفادت آثيرا من دورات الويب
ــة مـن بينـها موضوعـات الملكيـة الفكريـة التقليديـة والموضوعـات غـير  شارآت بالده في ندوات تناولت موضوعات مختلف
التقليدية آموضوع الحماية القانونية للفولكلور والتراث التقليدي باالضافة الى االهتمامـات الجديـدة النابعـة مـن التطـور فـي 
التكنولوجيا الرقمية . وقد أبرز الوفد في آلمته اهتمام بالده بمجمل تلـك الموضوعـات وأضـاف بـأن جامايكـا تـهتم بصـورة 
خاصة بموضوعات التجارة االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والملكيـة الفكريـة والتـي ترتبـط  ببعضـها البعـض . وأبـرز 
الوفد أن بالده قد حظيت برئاسة اللجنة االقليمية الخاصة بالتجارة االلكترونية والملكية الفكرية والتي تــم تشـكيلها بنـاء علـى 
ــاريبي والـذي  القرار الذي أصدره وزراء الكاريبي ، وصادق عليه اجتماع الويبو الوزاري حول الملكية الفكرية في دول الك
استضافته جامايكا قي يونيه/حزيران ١٩٩٩ . وأضاف الوفد أن بالده تتطلع لتحقيق االيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تريبــس 
ــذا الصـدد ، أعـرب الوفـد عـن تقديـره لمسـاعدة الويبـو  ، وقد شرعت بناء على ذلك في اجراء اصالحات تشريعية . وفي ه
ــة وصياغـة القـانون الجديـد . وقـال الوفـد أنـه قـد تمـت المصادقـة فـي  لبالده باسداء النصح حول مراجعة التشريعات الحالي
يوليه/تموز عام ١٩٩٩ على القانون الجديد للعالمات التجارية وتعديل قانون حق المؤلف والقانون الجديد للدوائر المتكاملة . 
وقال الوفد ان وثائق انضمام جامايكا الى معاهدة باريس ومعاهدة بروآسل ستصل الــى جنيـف فـي ذلـك اليـوم . وأآـد الوفـد 
ــب . وذآـر الوفـد أن بـالده وادراآـا منـها  حرص بالده على االنضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات في المستقبل القري
بأهمية المحافظة وحماية حق المؤلف والحقــوق المجـاورة فـي المحيـط الرقمـي ، فانـها تسـتعد لالنضمـام لمعـاهدتي الويبـو 
ــو للوفـود واجـراء الدراسـات المتخصصـة  لالنترنت لعام ١٩٩٦ . وقد أعرب الوفد عن تقديره للمساعدات التي يقدمها الويب
والزيارات لمكاتب الملكية الفكرية ، وقال بأن نظام الملكية الفكرية في جامايكا يحتاج لمثل تلك المساعدات . وقد شــدد الوفـد 
على أهمية الشراآة المتصلة مع الويبو من خالل خطة العمل الوطنية في حين يجري االستعداد العادة هيكلة وترتيــب ادارة 
ــة  الملكية الفكرية في جامايكا . وقال الوفد أن تلقي المزيد من المعونات الفنية يعتبر ضروريا لكي تصبح ادارة الملكية الفكري
ــام  أآثر فعالية من خالل تطبيق تكنولوجيا المعلومات ومن خالل تنمية الموارد البشرية . وقد أشاد الوفد في آلمته بالمدير الع
واألمانة العامة على المبادرات الجديدة بتطوير شبكة الويبو على االنترنت وأآاديمية الويبو العالمية ذات اآلثار بعيدة المـدى 
. وأعرب الوفد عن تطلع بالده للتعاون المستمر مـع أآاديميـة الويبـو العالميـة والتمـس مـن األآاديميـة مسـاعدة المرشـحين 
المؤهليـن والمناسـبين مـن الـدول الناميـة لتلقـي دراسـات للنيـل لدرجـة الدآتـوراة ، واعتـبر أن ذلـك تطـورا طبيعيـا لمهمــة 
األآاديمية باالستجابة الى الطلب المتزايد على أساس علمي راسخ قوي للملكية الفكرية ، وضرورة تأهيل آادر من محترفي 
الملكية الفكرية في الدول النامية . وتقدم الوفد انابة عن جامايكا ودول الكاريبي بالشكر للويبـو السـهامها فـي مؤتمـر الويبـو 
ــائدة المسـتديرة االقليميـة حـول  الوزاري حول الملكية الفكرية والذي عقد بجامايكا في يونيه/حزيران الماضي ، واجتماع الم
االدارة الجماعية لحق المؤلف والمشاورات االقليمية حول التجارة االلكترونية والملكيـة الفكريـة . وأبـان الوفـد أن المؤتمـر 
ــاعدة الويبـو فـي مجـاالت عـدة مـن بينـها انشـاء نظـام اقليمـي لـالدارة  الوزاري توصل الى اصدار سبع قرارات تتعلق بمس
ــة الفكريـة والتعـاون التنمـوي بـالتدريب  الجماعية لحق المؤلف ، واعداد دراسات حول االهتمامات المختلفة في مجال الملكي
واالستفادة من الخبراء االقليميين . وقد تم تدوين هذه القرارات في الوثيقة WIPO/IP/MBY/99/5 . آما أثنى الوفد علــى 
الويبو بانشاء قسم االدارة الجماعية لحق المؤلف وقسم التحليــل االقتصـادي والبحـوث وقسـم الموضوعـات العالميـة للملكيـة 
ــن أهدافـها التـي تضمنتـها  الفكرية حيث ستكون مساعدات تلك األقسام للدول الكاريبية ذات أهمية أساسية في تحقيق العديد م
القرارات الوزارية . وأضاف الوفد أن جامايكا تعتبر التقاء الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات سانحة فريدة ومتاحـة فـي 
ــالده بتطويـر  نهاية هذا القرن للدول النامية الحداث طفرة في نموها االقتصادي . وقد شدد الوفد في نهاية آلمته على التزام ب

وحماية الملكية الفكرية .  
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ــي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨  ولفت وفد ايطاليا النظر الى الزيارة الناجحة جدا التي أجراها المدير العام الى ايطاليا ف -٧٢
والتي تمكن خاللها االتصال مباشرة بالقطاع االقتصادي والصناعي والجامعي في ايطاليا وعقد مباحثــات مهمـة علـى أعلـى 
األصعدة السياسية . وأضاف يقول ان الزيارة قد آشفت النقاب عن تقارب شامل في وجهات النظر بشــأن عـدة مسـائل ، بمـا 
ــى أن البيئـة والملكيـة الفكريـة يجسـدان التحدييـن  فيها آثار الملكية الفكرية في الحياة المعاصرة في آل البلدان ، و اجماع عل
الرئيسيين المقبلين في سياق عملية العولمة . وعليه ، حث علــى تطويـر " ثقافـة الملكيـة الفكريـة " علـى الصعيـد العـالمي ، 
مشيرا الى أنها تنحصر حاليا لألسف في أقلية محدودة . وأعلن بالتالي تأييد ايطاليا الكامل للجهود التي تبذلها أآاديمية الويبو 
العالمية لتدريب المدربين في مجال الملكية الفكرية وال سيما بالنسبة الى البلدان النامية . وأشار الى االعداد الجـاري التفـاق 
تعاون مع الويبو بشأن توفير التدريب لتلك البلدان الواقعة في حوض البحر األبيض المتوســط . وفيمـا يتعلـق بتطويـر ثقافيـة 
ــز وعـي الجمـهور  الملكية الفكرية ، أآد الوفد دعم ايطاليا للمبادرات التي اتخذتها الويبو وغيرها من المنظمات بغرض تعزي
ــدان العـالم . ورأى الوفـد أن فـي ذلـك وسـيلة  بالملكية الفكرية عن طريق اتخاذ تدابير تراعي مختلف الثقافات والتقاليد في بل
ــن جهتـها ، فـي مفاوضـات لالتفـاق مـع عـدة بلـدان علـى  فعالة لمكافحة التزوير والقرصنة . وأعلن أن ايطاليا قد دخلت ، م
أشكال فعالة للتعاون على مكافحة القرصنة والتزوير . ولفت األنظار الى أن نجاح المؤتمر الدولي بشأن التجارة االلكترونية 
ليس اال دليال آخر على اتساع دور الملكية الفكرية في التجارة الدولية والعالقة الوثيقة بين الويبو ومنظمة التجارة العالميـة . 
واختتم الوفد آلمته معلنا أن أهمية الويبو ال بد أن تزيد وأن دورها في أسرة األمم المتحدة ال بد أن يبرز بقيـادة المديـر العـام 

المتميزة . 
 

وهنأ وفد آوستاريكا المدير العام على العمل البناء الذي أنجزه في اطار ادارته وعلى شكل التقرير الذي قدم بيانا  -٧٣
واضحا وجوهريا عن األهداف والنتائج بواسطة سلسلة من أنشطة المنظمة . وأثنى أيضا على الرؤيــة التـي يعتمدهـا المديـر 
العام في قيادة الويبو واالستراتيجية الموضوعة لتوجيه المنظمة في المستقبل . وأعرب عن تأييده لهما . وألقى الضــوء علـى 
األهمية التي توليها الويبو للمساعدة التقنية القانونية والتعاون لمصلحة البلدان النامية . وأشار الــى المذآـرة التـي قدمـت الـى 
أآاديمية الويبو العالمية في سياق التزام واسع النطاق بتنمية الموارد البشرية . وأعرب عن تقديره للزيارة األخــيرة التـي قـام 
ــي شـهر تمـوز/يوليـه المـاضي والتـي أسـهب فيـها فـي اسـتعراض  بها السيد/روبارتو آاستيلو ، نائب المدير العام للويبو ، ف
األنشطة المنجزة واضطلع أيضا بتنسيق المشروعات التي ستنجز في المستقبل مع مختلف الســلطات المحليـة علـى مسـتوى 
محلي . وذآر الوفد بانضمام بلده الى معاهدة التعاون بشأن البراءات ليصبح رابع بلد من أمريكا الالتينية طرفا في المعـاهدة 
. وأعلن أن الجمعية التشريعية قد استعرضت مجموعة من القوانين الجديدة فـي مجـال الملكيـة الفكريـة بمـا فـي ذلـك ثـالث 

معاهدات للويبو . 
 

وأشار وفد دومينيكا الى أن حضوره في المنظمة حدث تاريخي ألن بلـده أصبـح مؤخـرا فقـط دولـة عضـوا فـي  -٧٤
ــة بتنـاول المسـائل  الويبو وطرفا في معاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاقيتي باريس وبرن . وصرح بأن جميع البلدان ملزم
المتعلقة بالملكية الفكرية وضمان النمو االقتصادي العام والتنمية المستدامة نظرا الى انتشار أنظمة التكنولوجيــا والمعلومـات 
التي حولت العالم الى قرية عالمية . وقال ان ذلك ينطبق على البلدان الجزرية النامية الصغيرة على وجه الخصوص . وذآر 
التزام الرئيس الشخصي بالمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية التي لها صلة ببلده من بين الدول األخرى في جماعــة الكـاريبي . 
ــة المؤسسـات وتحديثـها . وقـال ان ذلـك ضروريـا  وأبدى الوفد ثقته في استمرار المساعدة التي تقدمها الويبو في مجالي اقام
ليس للتمكن من استيفاء التزامات اتفاق تريبس فحسب ، بل لكفالة التنمية االقتصادية واالستقرار االجتماعي أيضا . وأعرب 
عن امتنانه للويبو الرسال بعثة استشارية الى بلده وتقديم المساعدة التقنية خصوصا لصياغـة التشـريع الجديـد وتنفيـذه علـى 
مدى السنتين الماضيتين في المجـاالت التاليـة : تصميمـات وطوبوغرافيـا الدوائـر المتكاملـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة 
ــة األصنـاف النباتيـة الجديـدة وحـق المؤلـف والبيانـات  والعالمات والعالمات الجماعية واألسماء التجارية والبراءات وحماي
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الجغرافية . وأعرب الوفد عن أمله في أن تواصل الويبو مساعدتها لبلده في المســتقبل خاصـة فيمـا يتعلـق بالتجـهيز ووضـع 
برامج الحاسوب وتنمية الموارد البشرية في الوقت الذي يسعى فيه بلده الى اقامة نظام حديث وفعال الدارة الملكية الفكرية . 

 
ــال الملكيـة  وتحدث وفد األرجنتين عن الجهود المبذولة في السنوات األخيرة من أجل تطوير تشريع بالده في مج -٧٥
الفكرية وتحسين قدرتها المؤسسية على ادارة ذلك التشريع . وأعلن عن وشــوك التصديـق علـى معـاهدة الويبـو بشـأن األداء 
والتسجيل الصوتي ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف . وعلق أهمية آبيرة على العمل الذي تباشره الويبــو فـي مجـال أسـماء 
الحقول على شبكة انترنت . وأعرب عن تقديره ألنشطة الويبو التعاونية مع بلده وخص بالذآر الندوات المعقودة خالل السنة 
الجارية . ورأى أن من المهم جدا بالنسبة الى البلدان النامية أن تواصل الويبو أنشطتها التعاونية مع منظمة التجارة العالمية . 
،أثنى على المدير العام للنتائج المحققة خالل الفترة قيد النظر آما شدد الوفد على اهتمام بالده واألهمية التي يوليـها للجنتيـن 
ــي المنظمـة يتعيـن تطويرهـا .  االستشاريتين المعنيتين بالسياسات وقطاع األعمال باعتبارهما وسيلة جديدة للبحث واالدارة ف
وقال ان النجاح في انشاء اللجنتين االستشاريتين المعنيتين بالسياسات وقطاع األعمال باعتبارهمــا وسـيلتين جديدتيـن للبحـث 
واالدارة في المنظمة . وقال ان رئيس جمهورية األرجنتين ، الدآتور آارلوس منعم يعتزم مواصلة االسهام في أ‘مال اللجنة 
االستشارية المعنية بالسياسات حتى بعد نهاية واليته آرئيــس للجمهوريـة . وختـم الوفـد آلمتـه بالتشـديد علـى أهميـة أنشـطة 

التعاون التي تباشرها الويبو حاليا فيما يتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي . 
 

وهنأ وفد أستراليا المدير العام واألمانة العامة على األداء الجيد لمنظمــة الويبـو خـالل العـام المنصـرم ، والحـظ  -٧٦
بسرور التطور المستمر في اتجاه تحسين التخطيط والميزانية وأداء البرنامج . وقال الوفد أن هذا التطور يعتبر هاما بالنســبة 
للمنظمة حتى تتمكن من االستمرار في تقديم خدمات نافذة للدول األعضاء فيها ، وخاصة على ضـوء التغـيرات المتسـارعة 
في عالم الملكية الفكرية العالمية . وأآد الوفد على أهمية انتهاج نظام فعال لحماية الملكية الفكرية ، في عالم اليوم الذي يتجــه 
ــي ادارة معـاهدة التعـاون  نحو االستناد للمعرفة والعولمة . وأضاف الوفد بأنه يجب عدم االستهانة بالدور الذي تلعبه الويبو ف
ــبراءات .  بشأن البراءات وبروتوآول مدريد ، والتطور نحو تنسيق أفضل للملكية الفكرية من خالل أنشطة آمعاهدة قانون ال
وأطرى الوفد على أداء الويبو في هذه المجاالت حتى اليوم وشجع على االستمرارية في هذا النهج . وأقر الوفد آذلك بالدور 
الهام الذي لعبته الويبو في تعزيز حماية الملكية الفكرية من خالل برنامجها المكثـف للتعـاون التقنـي . وقـال الوفـد أن بـالده 
ــى ذلـك فقـد لعبـت  ساعدت بالمشارآة في هذا التعاون من خالل مشارآتها في األنشطة التي تضطلع بها الويبو . باالضافة ال
ــار التجمعـات االقليميـة ، آبرنـامج التعـاون االقتصـادي آلسـيا والمحيـط الـهادي ، وآذلـك علـى  أستراليا دورا نشطا في اط
الصعيد الثنائي ، وخاصة مع دول آسيا والمحيط الهادي . وأضاف الوفد أن تلك األنشطة وجهت نحو رعايـة تطويـر مكتـب 
الملكية الفكرية من خالل الدورات التدريبية والمساعدة لضمان توافق التشريعات مع أحكام اتفاق تريبس . وشدد الوفــد علـى 
ــد أهـداف محـددة ، وتحديـد المجـاالت  أهمية التخطيط والتنسيق السليم ألنشطة التعاون حتى تصبح فعالة ، مع ضرورة تحدي
التي تحتاج للرعاية مع األخذ في االعتبار الظروف الخاصة بكل متلق . وجدد الوفد التزام أستراليا باالستمرار في العمل مع 
ــتضطلع أسـتراليا والويبـو باسـتضافة اجتمـاع اقليمـي  الويبو في مجال التعاون التقني . وأضاف الوفد أنه وفي هذا المجال س
مشترك حول االدارة االستراتيجية للملكية الفكرية في القرن الحادي والعشرين ، وذلك في شهر مارس/آذار من عام ٢٠٠٠ 
بمدينة سيدني بأستراليا ، األمر الذي يهم جميع دول اقليم آسيا والمحيط الهادي . وقال الوفد أن أستراليا قـد واصلـت تطويـر 
نظام الملكية الفكرية خالل العام الماضي . فقد شهد شهر فبراير/شباط ادخــال تعديـالت هامـة علـى نظـام تسـجيل العالمـات 
ــة أعمـال  التجارية ، وانفاذ نظام فعال يستجيب الحتياجات المستفيدين ويوفر حماية أفضل الختراعات المصممين في مواجه
ــة وهـو عبـارة  التقليد . أما في مجال حق المؤلف ، ذآر الوفد أن أستراليا قد طرحت قانونين للبرلمان : قانون األجندة الرقمي
عن تحديث لقانون حق المؤلف األسترالي بما يمكن من مواآبــة التحديـات التـي تفترضـها تكنولوجيـا االتصـاالت الحديثـة ، 
ــذي يتيـح لالتصـاالت االلكترونيـة االجابـة للمتطلبـات القانونيـة الحاليـة للكتابـة واالمضـاء  وقانون المعامالت االلكترونية ال
ــة الفكريـة اسـتمر فـي تحسـين خدماتـه التـي يقدمـها  وانتاج الوثيقة أو حجز الوثائق . وأضاف الوفد أن مكتب أستراليا للملكي
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للمستفيدين وذلك بعد تخفيضات هامة بلغت ٢٣ في المائــة مـن العـائدات فـي عـام ١٩٩٨ . وذآـر الوفـد أن مكتـب أسـتراليا 
للملكية الفكرية يقوم حاليا باجراء تجارب على الحفظ اآللي للعالمات التجارية والبراءات ، آما قام المكتـب بتطويـر موقعـه 
بما يمكن من النفاذ الى المعلومات المنشورة الخاصة بتفاصيل البراءات . وأضاف الوفد أن الحكومة األسترالية تولي أهميــة 
متعاظمـة لحمايـة الملكيـة الفكريـة بمـا يعكـس األهميـة المتعاظمـة للصناعـات القائمـة علـــى المعرفــة للتنميــة االقتصاديــة 
ــة الخاصـة بالملكيـة  واالجتماعية . وأعلن الوفد أن هنالك دراسة مستقلة تجرى حاليا حول تأثير التشريعات األسترالية الحالي
الفكرية على التنافس وعلى القطاع الخاص ، ومن المتوقع الفراغ من هذه الدراسة في ٣٠ يونيه/حزيران عام ٢٠٠٠ ، ويتم 
اجراء هذه الدراسة انسجاما مع سياسة الحكومة الرامية الى رعاية التنافس بين الصناعات األسـترالية . وأضـاف الوفـد أنـه 
وفي اطار مراجعـة وصياغـة سياسـات الحكومـة فـي مجـال التـأثير االبداعـي علـى التنميـة االقتصاديـة ، سـتقوم الحكومـة 
ــام القـادم يجمـع رجـال األعمـال واألآـاديميين  األسترالية باستضافة اجتماع على مستوى القمة في شهر فبراير/شباط من الع
والقادة السياسيين ؛ وستخصص أحد أجندة القمة الستة لبحث موضوع ادارة الملكية الفكرية . وأضاف الوفــد أن أسـتراليا قـد 
ــة والتصـاميم ، آمـا أن المؤسسـات الحكوميـة تعمـل  قامت أيضا بتعديل شروط الممارسة بشأن البراءات والعالمات التجاري
ــم ذلـك التدريـس  حاليا بالتعاون مع مؤسسات األسترالية من أجل تعزيز التدريس في مجال الممارسة الحرفية ، ويتوقع أن يت
ــي خـالل العـام المقبـل تقريبـا . وأآـد الوفـد مـرة أخـرى الـتزام أسـتراليا بـأهداف وأنشـطة الويبـو  على النظام االلكتروني ف
واالجراءات االصالحية الجارية حاليا ، وعبر عــن تطلعـه لتعـاون مسـتمر مـع الويبـو لضمـان تطويـر نظـام فعـال للملكيـة 

الفكرية في آل أرجاء العالم . 
 

ورحب وفد البحرين بالتقرير المقدم من المدير العام ونوه بالدور الكبير الذي لعبته وتلعبه الويبو فــي مجـال دعـم  -٧٧
البلدان النامية والبلدان األقل نموا في حقول الملكية الفكرية المتنوعة والمتشعبة والتي تمثـل الشـغل الشـاغل لكافـة البلـدان . 
ــة األطـراف  ودعا الوفد الويبو الى العمل جاهدة على ايجاد آلية لمعالجة موضوع التجارة االلكترونية وآيفية حفظ حقوق آاف
المتعاملة بالتجارة االلكترونية واالستعداد بذلك للدخول الى األلفية الثالثة . وعبر الوفد عن يقينه بأن الويبو لن تألو جهدا فــي 
سبيل ذلك ، خاصة وأنها تقوم بجهود جبارة في مجال توعية الدول المختلفة بحماية الملكيـة الفكريـة ومسـاعدتها فـي تعديـل 

قوانينها بما يتالءم مع اتفاق تريبس المنبثق عن منظمة التجارة العالمية . 
 

ــو ، المنظمـة الدوليـة المرموقـة . وأشـاد الوفـد  وأعرب وفد آندا عن استحسانه للجهود المستمرة وانجازات الويب -٧٨
بالمبادرات الهامة التي أجرتها الويبو . وقال الوفــد أن األنشـطة يتـم توجيهـها خـالل اللجـان الدائمـة المختصـة بـالبراءات ؛ 
العالمـات التجاريـة ، البيانـات الجغرافيـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة ؛ حـق المؤلـف والحقـوق المجـــاورة ؛ تكنولوجيــا 
المعلومات ؛ والتعاون التقني . وقال الوفد أن آندا تعتبر من الضروري العمل لمبادئ الشفافية التامة والمساءلة والقائمة على 
أساس متين من الممارسات االدارية ، الى جانب الميزانية القائمة على تحقيق النتائج وزيادة التأثير والفعالية ، وآلها عوامــل 
هامة تمكن الويبو من المحافظة على دورها القيادي في األلفية المقبلة . وذآر الوفد أن آندا قد شارآت بفعالية فـي مبـادرات 
الويبو الخاصة بنظام أسماء الحقول على شبكة أنترنت وآذلك التوصيات الخاصة بالعالمات المشفورة التــي سـتعرض علـى 
ــانون بـراءة االخـتراع ، وقـد  الجمعيات والحظ وفد آندا أن بالده قد ساهمت عن آثب في العمل الخاص بالمعاهدة الجديدة لق
تمثلت تلك المساهمة في رئاسة آندا للجنة الدائمة الخاصة بالبراءات ، وأعرب الوفد عن عمله في نجاح المؤتمر الدبلوماسي 
الذي يعقد العام القادم حول هذا الموضوع والذي يقود الحقا الى تحقيق تطور حول موضوعات جوهريـة أخـرى . وأعـرب 
الوفد عن اعتقاده بأن تعزيز اجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات يعتبر عامال هاما لتطوير نظام عالمي فعــال للـبراءات 
، وأضاف الوفد أنه يفضل استمرارية التعاون من أجل ربط معاهدة قانون البراءات بمعاهدة التعاون بشأن البراءات . وذآــر 
ــن  الوفد أن آندا تؤيد ابتعاد وفود لتقصي الحقائق حول الملكية الفكرية للسكان األصليين ، األمر الذي آان يحتاج الى مزيد م
التوضيح . وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن الويبو قد واصل أداء العمل الهام المتعلق بقواعد البيانات غــير األصليـة ، وحقـوق 
األداء السمعي البصري واالذاعي . وقال الوفد أن تطبيق المعلومـات التقنيـة ، مـن خـالل شـبكة الويبـو والمكتبـات الرقميـة 
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للملكية الفكرية ، على صعيد الويبو ومكاتبها االقليمية في آــل أنحـاء العـالم ، يعتـبر أمـرا هامـا بالنسـبة القتصاديـات الـدول 
الصناعية والنامية . وأشار الوفد الى النجاح األخير الذي حققه مؤتمر الويبــو المتعلـق بالتجـارة االلكترونيـة ، والحاجـة الـى 
مواصلة العمل في هذا المجال ؛ آما قدم الوفد الشكر للمدير العام لمشارآته فــي االجتماعـات الوزاريـة للمنظمـة األوروبيـة 
للتنمية االقتصادية التي عقدت بأوتوا في أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٨ حول ذات الموضوع . آما أشار الوفد الى العمل الهام 
الذي تؤديه أآاديمية الويبو العالمية من خالل الدورات التي تقيمها على الشبكة باالضافــة الـى أنشـطة األآاديميـة فـي مجـال 
ــد عقـدت دورة تدريبيـة متخصصـة حـول ادارة عمليـات  التعاون التقني . وأشار الوفد الى أن آندا ، وبالتعاون مع الويبو ، ق
العالمات التجارية والخدمات المعلوماتية ، بمشارآة مشارآون من دول أمريكا الالتينية والكاريبية . وأضاف الوفد أنه علــى 
الصعيد المحلي ، فقد قام المكتب الكندي للملكية الفكرية بتطوير خدمات المستفيدين ، لضمان المردوديــة لمنتجاتـه وخدماتـه 
وحتى تسهم هذه المنتجات والخدمات في دعم االبتكار واالقتصــاد الكنـدي القـائم علـى المعرفـة ، وحيـث تتـم االسـتفادة مـن 
تكنولوجيا المعلومات . وأضاف الوفد أن قواعد المعلومات المتعلقـة بـالبراءات التابعـة للمكتـب الكنـدي للملكيـة الفكريـة قـد 
طرحت على شبكة انترنت في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٨ ، وأتاحت بذلك الوصول الى ٧٥ عاما مــن التفـاصيل والصـور 
التي تتيح البحث واالسترجاع والدراسات لحوالي ٤ر١ مليون وثيقة . وقال الوفد بأن قواعد المعلومــات الخاصـة بالعالمـات 
ــد أصبـح اآلن معمـوال  التجارية الكندية قد أتيحت على الشبكة أيضا . وأعلن الوفد أن الحفظ االلكتروني للعالمات التجارية ق
به في آندا عن طريق موقع  المكتب الكندي للعالمات التجارية على الشبكة . وأضاف الوفد أن تجربة بــالده مـع األتمتـة قـد 
آرست قناعتها بأهمية تكنولوجيا المعلومات لتمكين الويبو مـن االيفـاء بالتزاماتـها العالميـة . وقـال الوفـد أنـه قـد تـم اجـراء 
التعديالت على قانون البراءات واجــراءات العالمـات التجاريـة ، آمـا تـم نشـر القواعـد الخاصـة بالتصميمـات الصناعيـة ، 
لتسهيل العمليات التجارية االلكترونية مع المكتب الكندي للملكية الفكرية ؛ وأضاف الوفد بأن القانون قــد تمـت اجازتـه بغيـة 
ــد االقليمـي ، بمـا فـي ذلـك  استكمال تطبيق تعديالت قانون حق المؤلف لعام ١٩٩٧ . وذآر الوفد أن بالده تنشط على الصعي
المباحثات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة في األمريكتين وفي اطار مجموعة التعــاون االقتصـادي آلسـيا والمحيـط الـهادي . 
وأعرب الوفد عن سروره لالعتراف بكندا سلطة لالذاعة الدولية بموجب معاهدة بودابست . آما أعــرب الوفـد عـن اسـتعداد 
ــتخدام حمايـة الملكيـة الفكريـة باالضافـة الـى  بالده للتعاون المستمر في اطار جهودات الويبو الرامية الى زيادة التوعية واس

تعزيز المبادىء والممارسات المتعلقة باالدارة السليمة . 
 

ــامت بـه الويبـو فـي عـام ١٩٩٨ . وشـدد  أما وفد جمهورية أفريقيا الوسطى فقد أشاد بحجم ونوعية األداء الذي ق -٧٩
الوفد على أهمية استمرارية المساعدات التقنية والتشريعية التي تقدمها الويبو للدول النامية من أجــل تطبيـق اتفـاق تريبـس ، 
ــت معـاهدة التعـاون  والمجهودات التي تطلع بها أآاديمية الويبو العالمية لتطوير الموارد البشرية ، وانشاء شبكة الويبو وأتمم
ــن طريـق وحـدة الـدول  بشأن البراءات ، وافتتاح المرآز االعالمي للويبو ، وتعزيز التعاون بين الويبو والدول األقل نموا ع
ــا فـي ذلـك مشـارآة المسـؤولين مـن  األقل نموا . وأشار الوفد الى أن بالده قد استفادت من أوجه عديدة لنشاطات الويبو ، بم
ــي عـام ١٩٩٩ . باالضافـة الـى ذلـك فقـد قـامت جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى ،  بالده في العديد من السمينارات التي أقيمت ف
وبمساعدة الويبو ، باستضافة الندوة المشترآة األولى للمنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمـة التجـارة الدوليـة حـول اتفـاق 
ــا الفرانكوفونيـة . وأضـاف الوفـد أن مسـؤولين ادارييـن فـي مكتـب جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى للملكيـة  تريبس لدول أفريقي
ــة أفريقيـا الوسـطى قـد أنشـأت  الصناعية سيشارآون في دورات تنظمها أآاديمية الويبو العالمية . وأوضح الوفد أن جمهوري
لجنة قومية يعهد اليها التوصية باالجراءات الضرورية والالزمة لمواءمة قوانين البالد واجراءاتها مع اتفاق تريبس . واختتم 

الوفد آلمته باالشادة بقيادة المدير العام للمنظمة وتأآيد مساندة دولته ألنشطة الويبو . 
 

ــل الـدول  وعبر وفد شيلي عن اعتقاده بأن الشفافية والمشارآة تعتبران من أعمدة االدارة ، وأن تعزيز مشارآة آ -٨٠
األعضاء في اتخاذ القرار سيؤدي الى تقوية المنظمة وتعزيز أدائها . وعبر الوفد عن تأييده التــام للبرنـامج والميزانيـة لفـترة 
العامين ٢٠٠٠-٢٠٠١ ، حيث يتم توجيه آل األداء نحو نتائج محددة وملموسة . وأضاف الوفد أن الوحــدة المؤسسـية تعتـبر 
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من المبادئ األساسية في ادارة الويبو ، وهنأ الوفد المدير العام على تطبيق هــذه المعـايير االداريـة . وذآـر الوفـد أنـه يولـي 
ــى  أهمية استراتيجية لخطط التعاون من أجل التنمية ، وخاصة األآاديمية العالمية ، باعتبارها أدوات أساسية . وأشار الوفد ال
أهمية اللجان الدائمة بالنسبة الــى التنميـة المطـردة  للقوانيـن . واختتـم الوفـد آلمتـه بمسـاندة مبـادرة شـبكة الويبـو ، باعتبـار 
امكانياتها الهائلة لالتصاالت والنشر ، آما أعرب عن مساندته لكل األنشطة الموجهة نحو انشاء المكتبات الرقميــة للملكيـة ، 

والتي آانت ذات فائدة قصوى في تحسين البنية التحتية المتاحة للمكاتب الوطنية .  
 

وفي مطلع آلمته عبر وفد آوت ديفوار عن تأييده لتنفيذ البرنامج لعام ١٩٩٨ ، والحظ أن تقرير هذا البرنامج قد  -٨١
عرض البرنامج بوضوح وشفافية . وأشار الوفد الى أن المدير العام قد أحدث قوة  دافعة فــي الويبـو حتـى تصبـح أداة فعالـة 
ــار الوفـد الـى أن بـالده قـد جعلـت مـن حمايـة وتطويـر الملكيـة  حتى تصبح أداة فعالة للتنمية االقتصادية واالجتماعية . وأش
الصناعية رآيزة لسياساتها الصناعية ، وقد انعكس ذلك بصورة واضحــة فـي انشـاء هيئـة عامـة مسـتقلة فـي مطلـع ١٩٩٩ 
وأصبحت الجهة الوطنية المسؤولة عن االتصال مع المنظمة األفريقية للملكية الفكرية ، وترآز اهتمامها على تعزيز الوعــي 
بالملكية الصناعية في قطاعات االقتصاد الوطني والجمهور . وقد تقدم الوفد بالشكر للويبو على مساهماتها القيمة في تحديث 
ــه . آمـا الحـظ الوفـد أن  مكتب آوت ديفوار للملكية الصناعية بامداده بالمعدات وتوفير فرص التدريب للموظفين العاملين في
ــانغي ، عقـد النـدوات  بالده قد استفادت أيضا في العام ١٩٩٨ من المساعدة في صياغة تشريعاتها الخاصة بمراجعة اتفاقية ب
ــه بـالتطور الـذي تـم  في البالد والمشارآة في ندوات اقليمية وآذلك المشارآة في لجان الويبو الدائمة . ورحب الوفد في آلمت
ــة الفكريـة  تحقيقه في مشروع شبكة الويبو على االنترنت والتي فتحت آفاقا باعتبارها أداة للترويج والتدريب في مجال الملكي
ــة األفريقيـة للملكيـة الفكريـة .  ، هذا وستتمكن آوت ديفوار من الدخول في الشبكة في نهاية العام الجاري ومن خالل المنظم
ــة لفـترة السـنتين القـادمتين لبعـض الموضوعـات  ومن جهة أخرى عبر الوفد عن رضاه لمعالجة مشروع البرنامج والميزاني
ــز االخـتراع واالبتكـار .  التي تهتم بها بالده آحماية المعارف التقليدية والفولكلور ، تطوير المؤشرات الجغرافية ودعم مراآ

آما أعرب الوفد عن تقديره لتعاون ودعم الويبو النموذجي للدول النامية .  
 

وعبر وفد الجمهورية التشيكية عن رضاه الكبير بالنتائج التــي حققتـها الويبـو والتقـدم الـذي أحرزتـه خـالل سـنة  -٨٢
ــنتين ٢٠٠٠ ٢٠٠١ . وشـدد الوفـد علـى األهميـة الخاصـة  ١٩٩٨ . وعبر عن دعمه لمشروع البرنامج والميزانية لفترة الس
التي يعلقها على مواصلة أتمتة نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظـام مدريـد ونظـام الهـاي وتطويـر الشـبكة العالميـة 
للمعلومات واألنشــطة المتعلقـة باالنفـاذ وتسـوية المنازعـات والتجـارة االلكترونيـة . وصـرح يقـول ان المنظمـة األوروبيـة 
للبراءات قد دعت الجمهورية التشيكية في بداية سنة ١٩٩٩ الى االنضمام الى االتفاقية األوروبية بشأن البراءات اعتبارا من 
األول من يوليه/تموز ٢٠٠٢ . وأضاف قائال ان بعض التعديالت قد أدخلت على عدد من قوانيـن حمايـة الملكيـة الصناعيـة 
ــى أن أحـد  ورفعت الى البرلمان في أغسطس/آب ومن المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ في يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ وأشار ال
األهداف الرئيسية المنشودة من التعديالت المدخلة على قانون البراءات الوفاء بالشروط المطلوبة لالنضمام الى تلك االتفاقية 
ــة وفقـا لتشـريع االتحـاد  ، فضال عن النص على شهادات الحماية االضافية للمستحضرات الصيدلية وحماية األصناف النباتي
ــدة أيضـا النفـاذ حقـوق الملكيـة الفكريـة . وأشـار الـى مواصلـة تحسـين الخدمـات  األوروبي . وأعلن عن اصدار أحكام جدي
ــة . واسـتطرد يقـول ان الجمهوريـة التشـيكية قـد وضعـت الصيغـة  االعالمية المقدمة في مجال البراءات والعالمات التجاري
النهائية لقانون جديد تماما وحديث بشأن حق المؤلف يمتثل ألحكــام اتفـاقيتي بـرن ورومـا واتفـاق تريبـس ومعـاهدتي الويبـو 
ــيكية مـن أن تصبـح طرفـا فـي المعـاهدتين  بشأن حق المؤلف لسنة ١٩٩٦ . وقال ان ذلك من شأنه أن يمكن الجمهورية التش
األخيرتين . وقال ان مشروع قانون حق المؤلف قد شمل حقوق المؤلفين وفناني األداء وأصحاب الحقوق المجاورة والتدابير 
ــى ضمـان التـوازن بيـن حقـوق أصحـاب حـق المؤلـف ومصـالح المنتفعيـن بالمصنفـات المحميـة وحمايـة برامـج  الرامية ال
الحاسوب وقواعد البيانات وحقوق االعارة والتأجير ومدد مطولة للحمايـة وحقـا خاصـا بواضعـي قواعـد البيانـات . وأشـار 
أيضا الى أن مشروع القانون شمل أيضا أحكاما تكفل الحماية التقنية لمصنفات الفنون وأحكاما بشأن المعلومــات االلكترونيـة 
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وأحكاما تعزز قدرة أصحاب الحقوق على انفاذ حقوقهم وادارة جماعيـة معـززة للحقـوق . وشـدد الوفـد علـى األهميـة التـي 
تعلقها السلطات التشيكية على مكافحة التزوير والقرصنة واستعرض مختلف التدابير التشريعية واالدارية المتخذة لذلك الغـر

ض . وأعلن الوفد أن الجمهورية التشيكية تتطلع.الى االشتراك في مزيد من األنشطة التعاونية مع الويبو . 
 

وتقدم وفد غامبيا بالتهنئة للمدير العام على الدينامية والقيادة الحسنة وعــبر الوفـد عـن تقديـره للمديـر العـام علـى  -٨٣
مضمون وقالب تقرير برنامج األداء والشفافية والمساءلة التي تميز بها التقرير . آما عبر الوفد عن تقديره لجهود الويبو فــي 
تطوير أنظمة الملكية الفكرية . وذآر الوفد أن بالده قد استضافت ندوة حول انفاذ الــدول الناميـة التفـاق تريبـس بحلـول عـام 
ــاف الوفـد أن بـالده تقـوم حاليـا  ٢٠٠٦ ، آما شارآت بالده في ندوة حول التجارة االلكترونية عقد في مومباسا بكينيا . وأض
بتعديل وتحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية بما يتوافق مع اتفاق تريبس . وأشار الوفـد الـى تطلعـه لتلقـي مزيـد مـن 
المساعدات من الويبو في مجال تعزيز القدرات وتنمية الموارد البشرية . وعبر الوفد عن ترحيبه بمشروع شبكة الويبو على 
االنترنت والتي أتاحت ربط الويبو مع الدول األعضاء وبذلك تم تسهيل االتصاالت ونشر المعلومات بين الدول . وفي نهايـة 

آلمته جدد الوفد تأآيده على استمرارية الدعم والتعاون مع الويبو . 
 

وأعرب وفد مدغشقر في آلمته عن تأييده آمــا عـبر عـن رضـاه التـام حـول عـرض تقريـر أداء البرنـامج للعـام  -٨٤
١٩٩٨ . وتقدم الوفد بالتهنئة للمدير العام على مبادرته والشفافية والرؤية التي دلل عليها .  آما عبر الوفد عن امتنانه العميق 
للمدير العام واألمانة العامة للتطور الهائل الذي شهدته البرامـج الرئيسيـة المختلفة . وأآد الوفد مسـاندته لمشـروع البرنـامج 
والميزانية لفترة العامين ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ . وعبر الوفد عن استحسانه لألهمية التـي يوليـها الويبـو للمحافظـة علـى وتعزيـز 
ــالد القومـي للبيئـة - والـذي ابتكرتـه  قيمة الموارد  الطبيعية األمر الذي يتفق مع اهتمامات مدغشقر ، حيث عكس برنامج الب
ــا علـى وضـع  قبل ٥ سنوات - قدرات البالد الهائلة في هذا المجال . وقال الوفد ان مكتب مدغشقر للملكية الفكرية بعمل حالي
استراتيجية قومية خاصة بالموضوعات العالمية للملكية الفكرية ، بما في ذلك انفاذ اتفاق تريبس . باالضافة الى ذلك فقد عبر 
ــاتب  الوفد عن تقديره لتعزيز برنامج التدريب والتعاون من أجل التنمية مع الدول النامية ، مما يشجع ويطور الدينامية في مك
ــة - برنامجـا قوميـا يدعـم  الدول األعضاء . ولفت الوفد الى أن بالده قد اقترحت - من خالل المنظمة األفريقية للملكية الفكري
تعزيز الملكية الفكرية ، يغطي الفترة ما بين عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠٠٥ ، وأعرب الوفد عن تطلعه لمساندة الويبــو فـي تطبيـق 
هذا البرنامج وفيما يتصل بالوثيقة WO/GA/24/5 ، فقد دعا الوفد لتعزيز التعاون بيــن الويبـو ومنظمـة التجـارة الدوليـة . 
ــها الويبـو لمسـاعدة الـدول الناميـة وخاصـة عـبر مبـادرة الويبـو  آما عبر الوفد عن استحسانه لألنشطة المختلفة التي يطلع ب
ومنظمة التجارة الدولية المشترآة الخاصة بانفاذ اتفاق تريبس . ولفت الوفد الى أن المساعدات تقدم للدول أقل نمــوا والتمـس 
من الويبو تكثيف تعاونها مع الدول األعضاء في الويبو والتي تتهيأ لالنضمام لمنظمة التجــارة الدوليـة ، بغيـة أن تجنـي تلـك 

الدول الفائدة الكاملة من أنشطة المساعدات التقنية . 
 

وعبر وفد مالوي عن رضاه بأداء البرنامج للعام ١٩٩٨ ، آما عبر عن ثنائه للتطور الذي تم احرازه فـي اتجـاه  -٨٥
تحقيق النتائج المرجوة رغما عن الصعوبات . وأشاد الوفد بالمدير العام لتقديمه البرنامج والميزانية بصــورة واضحـة ، بمـا 
يسهل على الدول األعضاء تقييم التقدم الذي تحرزه الويبو لبلوغ أهدافها ، وذلك بدراسة مؤشرات األداء للــبرامج المختلفـة . 
وشدد الوفد على أن القرن المقبل سيشهد زيادة ملحوظة ، ان لم تكن غير مسبوقة ، في الطلب على خدمــات الويبـو ، ويعـود 
ــات العالميـة ، وأثـر التجـارة االلكترونيـة علـى  ذلك الى التحديات والفرص التي تتيحها الموضوعات الناشئة آشبكة المعلوم
الملكية الفكرية ، ومساعدة الدول النامية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق تريبس . وأعرب الوفد عن مساندته التامة للزيـادة 
المعقولة بمقدار ١ر٨ بالمائة في ميزانية الويبو بما يتيح للويبو مساعدة الدول األعضاء ، وخاصة الدول النامية األعضاء في 
المنظمة خاصة في مجهوداتها الرامية لمواجهة تلك التحديات . وأضاف الوفد أن البلدان األقل نموا ما زالــت تسـعى لاليفـاء 
بالتزاماتها بموجب اتفاق تريبس ، ولذلك فان تقديم المساعدة التقنية لهذه الدول في جميع مجاالت أنشــطة الويبـو يعتـبر أمـرا 
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حيويا ، ويضمن عدم تهميش هذه الدول في االقتصاديات العالمية الجديدة القائمة على تكنولوجيا المعلومات . وبناء على ذلك 
ــدة الـدول األقـل نمـوا . آمـا أعـرب الوفـد عـن  فقد أعرب الوفد عن ترحيبه ببرنامج الويبو الخاص بشبكة الويبو وانشاء وح
ــه يتعيـن  مساندته لالقتراح الخاص بتخفيض رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات ومساهمات الدول األعضاء ، وأضاف بأن
استخدام الموارد االضافية من معاهدة التعاون بشأن الــبراءات فـي اطـار أهـداف أآـثر شـمولية ترمـي الـى تعزيـز الحمايـة 
ــره العميـق للويبـو  العالمية وانفاذ الملكية الفكرية من أجل صياغة منهاج طويل األمد في هذا المجال . وأعرب الوفد عن تقدي
ــة  للمساعدات التقنية العديدة التي قدمها ، مؤآدا استمرارية تعاون بالده ومساندتها ومشارآتها في جميع برامج الويبو المختلف
وخاصة تلك المتعلقة بشبكة الويبو ، أتمتة معاهدة التعاون بشأن البراءات ، تنمية الموارد البشــرية للمكـاتب الرقميـة للملكيـة 

الفكرية ، تعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية وانفاذ اتفاق تريبس . 
 

أعرب وفد ماليزيا عن تقديره العميق للمساعدات التي تلقتها بالده من الويبو في اطار المهام االستشارية للخبراء  -٨٦
، التدريب ، برامج االلحاق ، التوثيق واالستشارات التقنية والفنية . وذآر الوفد أن ماليزيا قد استفادت فائدة آـبرى مـن هـذه 
المساعدات وخاصة فيما يتصل بتطوير الموارد البشرية وتعزيز نظامها الخاص بالملكية الفكرية بما في ذلك التطبيق الدقيق 
ــهام لتلـك الحمايـة فـي نجـاح  التفاق تريبس  وأوضح الوفد أن بالده ملتزمة بأحكام حماية قوية للملكية الفكرية وتعي الدور ال
ــة والرفـاه االقتصـادي العـام . وبنـاء علـى ذلـك ، فقـد انتـهجت ماليزيـا فـي عـام ١٩٩٦ المعـابر الكبـيرة  التجارة االلكتروني
للمعلومات متعددة الوسائل األمر الذي ينقل البالد الى عصر المعلوماتيــة واالقتصـاد الرقمـي . وأضـاف الوفـد أن بـالده قـد 
سنت – منذ ذلك الحين – عدة قوانين لتلبي االحتياجات العاجلة والفورية للتجارة االلكترونية بما في ذلك الحاجة للتثبــت مـن 
ــة لحقـوق الملكيـة الفكريـة فـي المحيـط  صحة الرسائل االلكترونية ، مشروعية العمليات والوثائق االلكترونية وتوفير الحماي
الرقمي . آما قامت ماليزيا بتعديل قانون حق المؤلف ، ليــس لمسـاندة المعـابر الكبـيرة للمعلومـات متعـددة الوسـائل وحسـب 
ولكن لاللتزام بمعاهدة الويبو لحق المؤلف ومعاهدة الويبو لألداء والتسجيالت ، وتقوم الحكومة المالية حاليــا بدراسـة هـاتين 
المعاهدتين توطئة لالنضمام لهما قبل نهاية العام ١٩٩٩ وبما يمكن ماليزيا من المنافسة عالميا . وفي مجال البراءات ، أشار 
ــو ،  الوفد الى أنه يتوقع أن تصادق حكومته قريبا على االنضمام لمعاهدة التعاون بشأن البراءات . ومع اشادته بمساعدة الويب
أشار الوفد ، من ناحية أخرى ، الى تعديل القوانين الحالية الخاصة بالملكية الفكرية (قانون العالمات التجارية لعام ١٩٧٦ ، 
قانون البراءات لعام ١٩٨٣ وقانون حق المؤلف لعــام ١٩٨٧) ، باالضافـة الـى أن صياغـة قوانيـن جديـدة (قـانون تصـاميم 
ــس ، يتـم بصـورة حثيثـة ومـن  الدوائر المتكاملة ، قانون البيانات الجغرافية وقانون األصناف النباتية) لتتوافق مع اتفاق تريب
المتوقع عرضها على البرلمان في شهر أآتوبــر/تشـرين األول مـن العـام ١٩٩٩ . وفـي مجـال تعزيـز انفـاذ حقـوق الملكيـة 
الفكرية ، أشار الوفد الى مبادرات أخيرة في هذا المجــال ومـن بينـها انشـاء وحـدة خاصـة بحـق المؤلـف تعمـل علـى تـأمين 
ــا لتوصيـات الوحـدة الخاصـة يجـري  الحماية الكافية لحق المؤلف واتخاذ اجراءات هامة ومنسقة لوضع حد للقرصنة . ووفق
حاليا اعداد قانون القرص الضوئي (الترخيص والتنظيم) بغرض انشاء اطار تنظيمي للــترخيص خـاص بصناعـة مصنفـات 
حق المؤلف ألغراض تجارية وفي صورة أقراص ضوئية ، وسيعرض هذا القانون على البرلمان في دورته التي ستعقد في 

أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٩ . واختتم الوفد آلمته باالعراب عن األمل في استمرار التعاون بين ماليزيا والويبو . 
 

تقدم وفد مالي بالتهنئة للمدير العام واألمانة العامة على االنجازات التي عكسها تقرير أداء البرنامج للعام ١٩٩٨  -٨٧
ــال تنميـة المـوارد البشـرية والـتزويد بالمعلومـات الخاصـة  ، وعبر عن شكره على مساعدات الويبو المستمرة لمالي في مج
بالملكية الفكرية ، باالضافة الى معدات الحاسب اآللي التي قدمها الويبو للسلطات االدارية فــي مـالي . وقـد تمثلـت الجوانـب 
األخرى من مساعدات الويبو في بعثة أوفدتها الويبو مؤخرا لدارسة المعارف التقليدية واالبتكار والثقافة ، الندوة التي ســتعقد 
ــؤولون مـن الجمـارك والشـرطة وغرفـة التجـارة والصناعـة ، هـذا  قريبا في مالي حول انفاذ اتفاق تريبس ويشارك فيها مس
باالضافة الى االتفاق بين الويبو وهيئة االذاعة وتلفزيون مالي لبث فيلم حول المخترعين باعتباره مصدرا للثروة . وأضــاف 
الوفد أن بالده سترحب في المستقبل بمساعدة الويبو المتمثلة في ادراج نموذج حول تدريس الملكية الفكرية في جامعــة مـالي 
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، تدريب ٥ أفراد على األقل من مدربي الملكية الفكرية ، االعداد لعقد ندوة اقليمية ومشارآة مسؤول مالي على مستوى عال 
في برنامج أآاديمية الويبو العالمية . واتساقا مع األهمية التي يوليها المدير العام الزالة الغموض عــن الملكيـة الفكريـة ، فقـد 
ــائدة فـي األقـاليم الجغرافيـة  اقترحت مالي أن تقوم الويبو باعداد مواد سمعية بصرية حول أنظمة الملكية الفكرية باللغات الس
المختلفة . وعبر الوفد عن اعتقاده بأن هذه تعتبر الوسيلة المثلى لترويج الملكية الفكرية في أرجاء العالم ، ذلك أن تلك المواد 
ستساعد المخترعين - وخاصة أصحاب المعارف التقليدية وفي البلدان النامية بالتحديد - على االستفادة من معارفهم . وأعــاد 
الوفد الى األذهان أن منظمة الوحدة األفريقية قد أسهمت في قمتها األخيرة ، التي عقدت بالجزائر في مطلع هــذا العـام ، فـي 
ــة . ومـن جهـة أخـرى  الترويج للملكية الفكرية وذلك باعتمادها يوم ١٣ سبتمبر/أيلول يوم أفريقيا للتكنولوجيا والملكية الفكري
عبر الوفد عن مساندته لالتجاهات الجديدة المرسومة في البرنامج والميزانية للعامين ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ وخاصــة فيمـا يتصـل 
ــد أن بـالده تكمـن بمسـتقبل الملكيـة الفكريـة وعـبر عـن  ببرامج التعاون من أجل التنمية وأآاديمية الويبو العالمية . وأآد الوف

مساندته التامة للمدير العام واألمانة العامة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تسخير أنظمة الملكية الفكرية لخدمة االنسانية . 
 

أما وفد موريتانيا فقد تقدم بالشكر للمدير العام على الدينامية التي أحدثها فـي الويبـو . وأضـاف الوفـد أن النتـائج  -٨٨
الممتازة التي تم تحقيقها حتى اليوم والتطور المستمر يقفان شاهدا على آفاءة وتفاني المدير العام وموظفيه في تنفيذ الـبرامج 
ــي  المختلفة في الدول األعضاء وخاصة في الدول النامية . وأعرب الوفد عن تقدير موريتانيا للمساعدات التي قدمها الويبو ف
مجال الترويج الستخدام الملكية الفكرية في مجاالت عدة من األنشطة الوطنية ، آما أعرب الوفد عن تطلع بــالده لمزيـد مـن 

التعاون بهدف انشاء نظام وطني للملكية الفكرية يفي باحتياجات البالد في المجاالت االقتصادية والتنمية االجتماعية .  
 

وعبر وفد بولندا عن ارتياحه آلفاق وتنوع ونوعية نشاطات الويبو خالل العام ١٩٩٨ ، وبوجه خـاص األنشـطة  -٨٩
الموجهة نحو تعزيز البنية التحتية الدارة الملكية الفكرية ، حوسبة ادارة الملكيــة الفكريـة وتطويـر االختراعـات واالبداعـات 
وانفاذ حقوق الملكية الفكرية . آما رحب الوفد باعادة توجيه وترآيز نشاطات الويبو في مجاالت جديدة نابعة من التطـورات 
التكنولوجية األخيرة ، وأعرب الوفد عن مساندته لمشروعات الويبو المقترحــة والخاصـة بأسـماء الحقـول علـى االنـترنت ، 
وانشاء دائرة عالمية للمعلومات ، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات باالضافة الــى الموضوعـات المتعلقـة بالملكيـة 
الفكرية والتجارة االلكترونية . والحظ الوفد أن النظام الجديد الخاص باللجـان الدائمـة واللجـان االستشـارية يبـدو أنـه يخـدم 
احتياجات المنظمة بصورة أفضل من النظام السابق ويسهم بالتــالي فـي تعزيـز نظـام حمايـة الملكيـة الفكريـة علـى الصعيـد 
العالمي . وقال الوفد أنه على الرغم من ذلك ، فان التحديات الجديدة ومجاالت وحجم أنشطة الويبو تتطلب اجراء المزيد من 
التغييرات التنظيمية ومن هذا المنطلق فان الوفد يرحب باالصالحات المؤسسية المقترحة . آمـا أعـرب الوفـد عـن مسـاندته 
لالطار المالي العام لمشروع الميزانية لفترة العامين ٢٠٠٠-٢٠٠١ وتأييده للزيادات في الميزانية والتي تعتبر مبررة ، آمــا 
أعرب الوفد عن تأييده للتخفيضات المقترحة في اشتراآات الدول األعضاء . والحظ الوفد بارتياح الزيادة المستمرة في عدد 
طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات . ورحب الوفد بتخفيض رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات باعتباره اجراء يســتفيد 
منه المتعاملون مع نظام المعاهدة ويزيد من شعبيته في بولندا ، ومن ناحية أخرى اقترح الوفد اجراء التخفيــض بنسـبة تفـوق 
نسبة ١٣ % المقترحة . أما فيما يتعلق بالتطورات في مجال الملكية الصناعية في بولنــدا ، فقـد أوضـح الوفـد أن المفوضيـة 
األوروبية قد أجرت دراسة في اطار المباحثات الرامية الى انضمام بولندا لالتحاد األوروبي ، وقد أوضحت تلك الدراسة أن 
ــانون البولنـدي للملكيـة الصناعيـة يعتـبر مرضيـا . وأوضـح الوفـد آذلـك أن أنشـطة المكتـب  مستوى الحماية الذي يوفره الق
البولندي للبراءات تتصاعد باستمرار في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد . وأوضح الوفد أيضا أن حوسبة 

المكتب البولندي للبراءات وتوسعة مكاتبه قد قطع شوطا بعيدا بمساعدة االتحاد األوروبي والمكتب األوروبي للبراءات . 
 

ووافق وفد رومانيا تماما على مضمون تقرير أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ الذي اشتمل على تقييم شفاف ودقيق  -٩٠
للبرامج . وأعرب الوفد عن ارتياحه الكامل بتنفيذ برنامج فترة السنتين من خالل تجسيد الرؤية الجديدة التي اعتمدها المديــر 
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ــي االصالحـات  العام في اعادة هيكلة المنظمة بنجاح . وقال الوفد ان بلده قد واصل ، منذ انعقاد الجمعيات األخيرة ، العمل ف
المباشرة على تشريعه في مجال الملكية الفكرية بهدف تنسيقه مع تشــريع االتحـاد األوروبـي . وأضـاف يقـول ان بلـده رآـز 
ــات أخـرى فـي مجـال الملكيـة الفكريـة مثـل معـاهدة بودابسـت واعتمـد قانونـا بشـأن  مساعيه أيضا على االنضمام الى اتفاقي
ــا وقعـت علـى الوثيقـة الجديـدة التفـاق  األصناف النباتية الجديدة يضع نظاما لتوفير حماية خاصة بها . وأشار الى أن روماني
ــداد تعديـالت الدخالـها علـى تشـريعها فـي مجـال الرسـوم والنمـاذج  الهاي في يوليه/تموز ١٩٩٩ وهي تعمل حاليا على اع
الصناعية تمكنها من التصديق عليه في أسرع وقت . وأحاط الوفد علما بأن بلده يعكف على مراجعة تشريعه بشأن البراءات 
والرسوم والنماذج الصناعية بغية آفالة توافقه واتفــاق تريبـس والمعـايير المتبعـة فـي الجماعـة األوروبيـة . وأشـار الـى أن 
ـــال البيوتكنولوجــي ووضــع شــهادات اضافيــة لحمايــة  االهتمـام موجـه بشـكل خـاص الـى حمايـة االختراعـات فـي المج
المستحضرات الصيدلية والنباتية . وأخطر الوفد بسرور بلده بالدعوة  التي وجهت اليه والى سبعة بلدان أخــرى مـن أوروبـا 
الوسطى لالنضمام الى االتفاقية األوروبية بشأن البراءات في سنة ٢٠٠٢ . وأعرب عن اهتمامه بـالعمل المنجـز فـي اطـار 
ــير ، قـال انـه يـأمل فـي أن  مشروع معاهدة قانون البراءات والتطورات الجارية في مضمار التجارة االلكترونية . وفي األخ

يتوثق التعاون بين بلده والويبو في جميع المجاالت المتصلة بالملكية الفكرية . 
ــرب عـن  وأثنى وفد االتحاد الروسي على المدير العام للعمل الشامل والفعال المنجز في فترة قصيرة نسبيا . وأع -٩١
تقديره لطريقة عرض نتائج تنفيذ البرنامج في سنة ١٩٩٨ . وقال ان تلك الطريقة سمحت بالبحث في تفاصيل نتائج األنشطة 
ــتقبل مـن أجـل تقييـم  وتقييمها بشكل أدق . واقترح الوفد النظر في امكانية اضافة أجزاء فرعية الى البرامج الفرعية في المس
تنفيذ أهم األنشطة على وجه أدق . وصرح الوفد بأن بلده يولي اهتماما خاصا لألنشطة التي ترمــي الـى اقامـة شـبكة عالميـة 
ــراض التنميـة مـع بعـض البلـدان فـي أوروبـا  للمعلومات (شبكة الويبو) وأتمتة معاهدة التعاون بشأن البراءات والتعاون ألغ
ــي قدمتـها الويبـو الـى  الشرقية وآسيا وتنمية الموارد البشرية والعمل مع أآاديمية الويبو العالمية . ورحب الوفد بالمساعدة الت
ــي المشـورة القانونيـة واعـداد تعليقـات علـى مشـروعات قوانيـن الملكيـة  البلدان المنتقلة الى االقتصاد الحر والتي تجسدت ف
ــم دورة تدريبيـة فـي مجـال  الفكرية وتقييم انسجامها مع أحكام اتفاق تريبس . وطلب الوفد تنشيط المبادرة األخيرة بشأن تنظي
ــاء فـي أسـرة الـدول المسـتقلة والبلـدان الناميـة . واختتـم  الملكية الفكرية في موسكو استفاد منها مشارآون من الدول األعض
آلمته مشددا على الوقع االيجابي العميق الذي خلفته الزيارة األخيرة للمدير العام الى موسكو في فبراير/شباط . وأعرب عن 

ارادته في تعزيز التعاون بين بلده والويبو باالستناد الى برنامج تعاون من المقرر أن يتفق عليه الطرفان في المستقبل .  
 

ــأن االهتمـام  وأشار وفد سيراليون الى أن اهتمامات الدول األقل نموا تختلف عن اهتمام الدول المتطورة . وقال ب -٩٢
ــة االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة فـي البـالد . وقـال  المتصل بأنظمة الملكية الفكرية يعتمد على فائدة األنظمة على التنمي
الوفد بأن البرنامج يعكس طفرة شاملة في استراتيجية الويبو ، تحت قيادة المدير العام ، نحــو االسـتفادة مـن الملكيـة الفكريـة 
واالسـتخدام العملـي لنظـام الملكيـة الفكريـة آرآـيزة للنمـو االقتصـادي . وعـبر الوفـد عـن اعتقـاده بـأن هـــذا التحــول فــي 
ــز الـى سـاحات االقتصـاد الحديـث ، وبـالترآيز علـى تعزيـز  االستراتيجية سيمكن سيراليون والدول النامية األخرى من القف
تكنولوجيا المعلومات الهامة في هذا المســعى . وعـبر الوفـد عـن استحسـانه لمبـادرات الويبـو الخاصـة بشـبكة الويبـو علـى 
االنترنت والتعليم عن بعد باعتبارهما وسائل لتحقيق نشــر أوسـع مجـاال لـثروة تكنولوجيـا المعلومـات والمعلومـات الخاصـة 
بأنظمة الملكية الفكرية ، نظرا لفوائدها االقتصادية المرجوة . وأشار الوفد الى أن بالده قد استفاد من فرص تدريبية وأنشطة 
أخرى تهدف الى زيادة وعي الجماهير ، استفاد منها محامون ومحاضرون ورجال أعمال ومشرعون واعالميون . وأوضح 
الوفد بأن بالده تحتاج للمساعدة في تحديث البنيــة التحتيـة الالزمـة الدارة الملكيـة الفكريـة ، وذلـك حتـى تتمكـن مـن االيفـاء 
بالتزاماتها بموجب اتفاق تريبس . وأضاف بأن هنالك حاجة ماسة لمزيد من التدريب فــي مجـال المـوارد البشـرية ، ويشـمل 
ــاط الوفـد علمـا بـأن بـالده قـد انضمـت  ذلك القضاة وضباط الجمارك والشرطة والمسؤولين في مكتب الملكية الفكرية . وأح
مؤخرا التفاقية مدريد وستنضم قريبا الى بروتوآول مدريد . وقال بأن المسؤولين في المكتــب الوطنـي سـيتعاملون مـع تلـك 
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ــة . وشـدد الوفـد علـى أن الـدول األقـل نمـوا آسـيراليون تحتـاج لكـل  األنظمة العالمية واآلفاق المتعاظمة للتجارة االلكتروني
المساعدات الممكنة ، حتى تتمكن من المشارآة واالستفادة من التغييرات المتسارعة في موضوعات الملكية الفكرية . 

 
وشدد وفد اسبانيا في آلمته على الدور الهام الذي قامت به الملكيــة الفكريـة باعتبارهـا قـوة دافعـة لالقتصـاد فـي  -٩٣
ــي  محيط معقد ، وعبر الوفد عن رضاه للجهود المكثفة التي قامت بها المنظمة خالل الفترة المعنية مستجيبة بذلك للتحديات ف
محيط عالمي يتجه نحو العولمة . وأحـاط الوفـد علمـا بتجربـة ونشـاطات المكتـب االسـباني للـبراءات والعالمـات التجاريـة 
ــها المتعاظمـة بتجديـد اتفاقياتـها  باعتباره سلطة بحثية عالمية تتبع لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ، والتي أآدت مجددا أهميت
مع الويبو . وأشار الوفد أيضا الى اتفاقيـة التعـاون التـي تـم توقيعـها فـي ١٠ فـبراير/شـباط ١٩٩٩ بيـن المكتـب األوروبـي 
للبراءات ، والمكتب االسباني للبراءات والعالمات التجارية والمكتب السويدي للبراءات والتسجيل ، تلك االتفاقية التي قننــت 
نظاما ثابتا للتعاون والتنسيق . وفي ذات االطار الخاص باالدماج والتنسـيق ، أعلـن الوفـد عـن مصادقـة بـالده علـى قـانون 
واجراءات معاهدة العالمات التجارية ، والتي ستسهم في تحديــث وانسـياب االجـراءات ، هـذا باالضافـة الـى اعـداد مسـودة 
قانون العالمات التجارية . وانتقــل الوفـد للحديـث عـن نظـم البيانـات وذآـر بـأن قواعـد البيانـات المتاحـة للمكتـب االسـباني 
للبراءات والعالمات التجارية قد تمت اضافتها خالل العام ، وباالضافة الى ذلك فقد واصل المكتـب عملـه علـى موقعـه فـي 
االنترنت وعلى نظام النشر االلكتروني للبراءات . ولفت الوفد االنتباه الى الحضور االسباني في المحافل الدوليــة وذلـك مـن 
خالل مشارآة أآبر في نشاطات الويبو وفي المكتب األوروبي للبراءات وفي اطار االتحاد األوروبي . أما فيما يتصل باتفاق 
ــي الموضوعـات الخاصـة بـالتدريب ودراسـة  تريبس فقد ذآر الوفد أن اسبانيا تواصل تعاونها مع المنظمة العالمية للتجارة ف
الموضوعات الالزمة لمواءمة آل أوجه تنفيذ أحكام الملكية الفكرية االسبانية مع مبادئ وأحكام اتفاق تريبس . وأشــار الوفـد 
أيضا الى أن اسبانيا قد قامت خالل العام ١٩٩٩ بتجديد وتوسيع نطاق اتصاالتها مع المنظمات الدولية حول أوجه التعــاون ، 
ــه التنسـيق بغـرض تحقيـق خطتـها الراميـة لتعزيـز التعـاون مـع أمريكـا  وذلك بعد أن اختطت اسبانيا برنامجا مستقبليا ألوج
الالتينية ، آما قامت اسبانيا بنشر تعاونها الى مناطق جغرافية أخرى آجنوب البحر األبيض المتوسط ودول شرقي أوروبــا . 
آما شدد وفد اسبانيا على دينامية الملكية الفكرية ، والتي تخضع الى عملية عولمة مكثفـة ، األمـر الـذي يتطلـب بـذل جـهود 
أآبر من جانب آل األطراف المعنية . وفيما يتصل بحق المؤلف والحقوق المجاورة ، الحظ وفــد اسـبانيا أن تطويـر شـبكات 
االتصاالت تواجهه مخاطر آبرى تتعلق بالمضمون ، والتي يمكن ارسالها بفعالية عبر الشبكات الرقمية  ، رغــم أنـها تشـكل 
جزءا من الموضوعات المحمية بحق المؤلف والحقوق المجاورة . وعبر الوفد عن أمله بأن يستفيد فنانو األداء فــي األعمـال 
السمعية البصرية من االمتيازات التي وفرتــها معـاهدات الشـبكة للمؤلفيـن وفنـاني األداء الموسـيقيين السـتغالل الشـبكة فـي 
مصنفاتهم وأوجه أدائهم المحمية . وعبر الوفد عن ثقته في مقدرة الويبو على استيعاب أن استغالل الشبكة ال يستوجب حتـى 
منح الحقوق المستحقة آلصحابها ، ورأى الوفد أن هنالك عدة مجاالت تستوجب اجراء دراسات تحليلية هامة حول الظروف 
التي يتم فيها التنازل عن العمل المحمي . وأخيرا أشاد الوفد باألعمال التحليلية التـي أنجزهـا ، وأعـرب عـن اسـتعداد بـالده 
ــام . آمـا أثنـى الوفـد علـى المؤتمـر األخـير الخـاص بالتجـارة االلكترونيـة والملكيـة الفكريـة واالنجـازات حـول  للتعاون الت

موضوعات التعاون . 
 

أما وفد سري النكا فقد تقدم بالتهنئة للمدير العام واألمانة العامة على ما تم انجازه خـالل الفـترة المعنيـة . وذآـر  -٩٤
ــو  الوفد أن أداء المنظمة أضحى يتسم بالدينامية والعملية والمردودية . وأعرب الوفد عن تقديره للمساعدات التي تقدمها الويب
للدول النامية بصورة عامة ، ولسري النكا على وجه الخصوص وخاصة فيما يتصل بأنظمة الملكية الفكرية . وأشــار الوفـد 
الى أن البرنامج الجديد للملكية الفكرية في سري النكا يترآز على ايجاد مناخ عملي ومالئم يقود الى أنشــطة االبتكـار ، آمـا 
يترآز البرنامج على اســتخدام الملكيـة الفكريـة آـأداة فعالـة فـي التنميـة االقتصاديـة والتكنولوجيـة . وأضـاف الوفـد أن أهـم 
خصائص ذلك البرنامج تشتمل على اآلتي : االطار التشريعي الحديث مع ترآيز آل الجــهود علـى االيفـاء بالتزامـات اتفـاق 
تريبس قبل حلول الموعد المحدد ؛ واعادة تنظيم االدارة الوطنية للملكية الفكرية بما في ذلك ادخال نظم المساعدة والتدريـب 
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المحوسب لموظفيها في المناخ التكنولوجي الجديد ؛ التوعية ، ليس في أوساط المنتفعين الحــاليين والمحتمليـن فحسـب ولكـن 
ــة للمحـامين المتمرسـين ؛ تنظيـم  أيضا في أوساط الجمهور ؛ تدريس قانون الملكية الفكرية في المدارس وعقد دورات متقدم
ــاد الوفـد  وسائل االنفاذ وترقية التعاون االقليمي خاصة في اقليم آسيا والباسيفيكي وجمعية جنوب آسيا للتعاون االقليمي . وأش
ــره للتعـاون المثمـر الـذي قـدم لسـري  بالمساعدات القيمة والمشجعة التي يقدمها الويبو لتطبيق هذا البرنامج ، وعبر عن تقدي
ــع الوفـد أن يسـتمر  النكا لتطوير التعاون في اطار اقليم آسيا والباسيفيكي ومنطقة جمعية جنوب آسيا للتعاون االقليمي ، وتوق
هذا التعاون ويتم تعزيزه . آما أعرب الوفد عن استعداد سري النكا للتعاون التام مع الويبو في آل أوجه نشـاطاتها الممتـازة 

والتي تتسم بالعملية والتخطيط بعيد المدى والذي يرمي الى تحقيق أهداف محددة . 
 

ــام علـى األداء الممتـاز لبرنـامج الويبـو خـالل العـامين منـذ توليـه رئاسـة  وتقدم وفد سوازيلند بالتهنئة للمدير الع -٩٥
المنظمة . آما عبر الوفد عن رضاه عن البرنامج والميزانية للفــترتين ١٩٩٨-١٩٩٩ و ٢٠٠٠-٢٠٠١ . وأشـار الوفـد الـى 
الفوائد التي جنتها بالده من المشارآة في ورش عمل األآاديمية العالمية والتعليم عن بعد الى جانب تلقيها المشــورة القانونيـة 
المتعلقة باتفاق تريبس . والتمس الوفد المساعدة في حوســبة المكتـب الوطنـي للملكيـة الفكريـة وتدريـب الموظفيـن الذيـن تـم 
استيعابهم مؤخرا . ومن ناحية أخرى أعــرب عـن تـأييده لطلـب البرتغـال باعتمـاد اللغـة البرتغاليـة آـاحدى اللغـات العاملـة 

بالمنظمة . 
 

ــازات عديـدة .  ورأى وفد فييت نام أن األداء الفعال لألمانة العامة تحت قيادة المدير العام قد أسفر عن تحقيق انج -٩٦
ــة  ورآز الوفد على األهمية المتعاظمة للملكية الفكرية على التنمية االجتماعية واالقتصادية ، نقل التكنولوجيا ، التجارة الدولي
واالستثمار وأضاف بأن الملكية الفكريــة أصبحـت موضوعـا أساسـيا فـي مفاوضـات التجـارة الثنائيـة ومتعـددة األطـراف . 
ــهدف  وأضاف الوفد أن الوعي بأهمية الملكية الفكرية في مجاالت التصنيع والتحديث جعل حكومته تتخذ خطوات متواصلة ت
الى تعزيز نظام الملكية الفكرية ، في فييت نام ، في مجاالتها القانونية ، تنظيمها ، ادارتها وانفاذها وذلك بهدف حماية حقوق 
ــد خـاص بتعديـل  الملكية الفكرية وبغرض االيفاء بااللتزامات المترتبة على اتفاق تريبس . وأحاط الوفد علما بسن قانون جدي
ــال الملكيـة الفكريـة وقـد تمـت صياغتـه حـول الحمايـة ضـد المنافسـة غـير  االجراءات االدارية لمواجهة االنتهاآات في مج
المشروعة وتعديل القوانين التفصيلية الخاصــة بالملكيـة الصناعيـة ؛ واجـراءات المحـاآم المتعلقـة بمعالجـة حـاالت الملكيـة 
الفكرية وقوانين الجمارك والمراقبة في الحدود للواردات والصادرات فيما يتعلق بالملكية الفكرية . وأشار الوفد الــى النتـائج 
ــي فييـت نـام وبـالترآيز علـى  الملموسة التي تم تحقيقها في مجال االنفاذ وذلك عبر تحسين التنسيق بين السلطات المختصة ف
دور المحاآم . وأضاف الوفد أن فييت نام قد تبنت استراتيجية طويلة األمد بتطوير نظام الملكية الفكرية في البــالد يتـم بلـوغ 
ــد الـى أن العقبـات األساسـية التـي يتعيـن مواجهتـها تـترآز حـول المـوارد  أهدافها الرئيسية بحلول عام ٢٠١٠ . وأشار الوف
البشرية والبنية التحتية للملكية الفكرية والتي تسببت في مشاآل تراآم الطلبات . وأآد الوفد على أهمية التعاون الدولي لفييت 
نام ، وخاصة فيما يتصل بأنشطتها مع الويبو ، ورابطة أمم جنوب شــرق آسـيا ، وبرنـامج التعـاون االقتصـادي لبلـدان آسـيا 
والمحيط الهادي ، المكتب األوروبي للبراءات ، اليابان ، فرنسا ، تايالند ، أستراليا وسويسرا وأحاط الوفـد علمـا بـأن فييـت 
ــة . آمـا أضـاف الوفـد أن  نام تقوم حاليا باتخاذ الخطوات الالزمة توطئة لالعداد لمفاوضات االنضمام لمنظمة التجارة الدولي
فييت نام قد تلقت مساعدات فنية فعالة من الويبو ، االتحاد األوروبي ، اليابان وفرنسا . وأخيرا عبر الوفد عن تقديره العميــق 
ــع الـدول  لمساعدات الويبو التقنية والتدريب في مجال الموارد البشرية وتوفير الوثائق والمعدات وعبر الوفد عن شكره لجمي
ــة فـي تنميـة البـالد وتكاملـها فـي  على تعاونها ومساعداتها وأعرب عن تطلع فييت نام ألن يسهم النظام الفعال للملكية الفكري

اطار المجتمع الدولي . 
 

ــدول األقـل نمـوا  أما وفد زامبيا فقد أشاد بجهود المدير العام في اعادة بناء الويبو بما يجعلها منظمة تستفيد منها ال -٩٧
من خالل أنظمة محسنة للملكية الفكرية يمكن أن تكون أداة أساسية الستقطاب االستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا ، 
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ــطة أآاديميـة الويبـو العالميـة  اذا ما أحسن استغاللها . وأضاف الوفد أن انشاء وحدة الدول األقل نموا ، والتسويق الجيد ألنش
ــبر الوفـد عـن ارتياحـه ألنشـطة الويبـو  واالستراتيجيات الخاصة باالتصاالت تعتبر آلها من عالمات نجاح المنظمة . آما ع
المتعلقة بالتوعية وخاصة فيما يتصل بربط الملكية الفكرية بالتنمية االقتصادية ، والتي القت قبوال واسعا في أوســاط القطـاع 
ــاه وأعـرب  الخاص ، واألوساط األآاديمية والجمهور في زامبيا . آما أعلن الوفد عن تأييده لبذل جهود اضافية في هذا االتج
عن تبنيه لالقتراح المقدم من آل من الجزائر والصين حول اعتماد يوم عالمي للملكية الفكرية آوسـيلة للتوعيـة الجماهيريـة 
ــوا ، وخاصـة تلـك المتعلقـة بتحديـث  بأهداف الويبو . آما قرر الوفد تأييده التام للمساعدات التي تقدمها الويبو للدول األقل نم

أنظمة تلك الدول الخاصة بالملكية الفكرية في اطار االعداد النفاذ اتفاق تريبس . 
 

وضم وفد زمبابوي صوته الى بقية الوفود التي أشادت بــالمدير العـام واألمانـة العامـة ألداء البرنـامج المرضـى  -٩٨
خالل العام ١٩٩٨ . وأحاط الوفد علما بأن زمبابوي على وجه الخصوص ، والقارة األفريقية بصورة عامـة ، قـد اسـتفادت 
فائدة قصوى من التدريب الذي توفره الويبو في مجمل أوجه الملكية الفكرية . وأشار الوفــد الـى وجـه الخصـوص بأآاديميـة 
الويبو العالمية وشبكة الويبو باسهاماتها في ازالة الغموض عن الملكية الفكرية وتقريبها الى مستوى الجماهير . وأعلن الوفد 
عن مساندته لمجهودات الويبو الحالية المتعلقة بالمعارف التقليدية  وتفويض السلطات. وأشار الوفد الــى ثالثـة أحـداث هامـة 
ــع زمبـابوي وعقـد فـي فكتوريـا فولـز ،  جرت مؤخرا :  المؤتمر الخاص بانفاذ اتفاق تريبس والذي نظمته الويبو بالتعاون م
ــاق تريبـس ؛ ومؤتمـر هـراري للبرلمـانيين والصحفييـن ورجـال األعمـال  ذلك المؤتمر الذي رآز على الصبغة العاجلة التف
والباحثين ؛ المعرض القومي لالختراعات واالبتكارات ، والذي تخطط زمبابوي القامته سنويا ، والذي أســهمت فيـه الويبـو 
بمساعدات مقدرة . ومن جهة أخرى أعــرب الوفـد عـن تقديـره للمديـر العـام وزيارتـه الناجحـة فـي يونيـه/حزيـران ١٩٩٩ 
لزمبابوي ولمقر المنظمة االقليمية األفريقية للملكية الصناعية (اآلريبو) . آما عبر الوفد عــن تقديـر زمبـابوي لخطـة العمـل 
وطنية الترآيز التي تمت اجازتها مؤخرا ، والتي ستسهم في حل المشاآل المتعلقة بحق المؤلف والتي ظلت زمبابوي تعــاني 
منها منذ زمن طويل . واختتم الوفد آلمته باالعراب عن تقديره للمساعدات التقنيـة والماليـة التـي تلقتـها بـالده مـن المنظمـة 

االقليمية األفريقية للملكية الصناعية ومن الويبو . 
 

ــى حجـم  وتحدث ممثل المنظمة األفريقية للملكية الفكرية (أوابي) حيث أشاد بالمدير العام والفريق العامل معه عل -٩٩
ــي دعـم االسـتخدام الفعـال ألنظمـة الملكيـة الفكريـة فـي الـدول  ونوعية األنشطة التي قامت بها الويبو خالل فترة قصيرة ، ف
األعضاء . وقال بأن المنظمة األفريقية للملكية الفكرية قد تلقت مؤخرا توجيهات من مجلس ادارتها لتوفير المزيد مــن الدعـم 
ــدول  للدول األعضاء لمحاربة التخلف التكنولوجي وقال ممثل المنظمة ان ذلك يعكس حاجة الدول النامية بصورة عامة ، وال
ــادة التامـة مـن الفـرص التـي توفرهـا العلـوم والتكنولوجيـا . وأضـاف بـأن  األفريقية بصورة خاصة لخلق أجواء مواتية لالف
الملكية الفكرية تكتسي اليوم أهمية أآبر ذلك ألنها موجهة نحــو خلـق الظـروف المواتيـة التـي تمكـن مـن االسـتفادة مـن تلـك 
الفرص . وأشار الى دور الويبو الهام في جعل الملكية الفكرية وسيلة حقيقية للتنمية ، وقال بأن الويبو يستمر في تقديم الدعــم 
لتسهيل حصول الجميع على المعلومات التقنية . ورحب ممثل المنظمة بالتعــاون الوثيـق الـذي تطـور بيـن الويبـو والمنظمـة 
ــها الويبـو بأنظمـة الحاسـب  األفريقية للملكية الفكرية ، ويتجلى ذلك التعاون بصورة واضحة في المساعدات التقنية التي قدمت
اآللي في المنظمــة األفريقيـة للملكيـة الفكريـة والـدول األعضـاء فـي المنظمـة مـن خـالل المشـروع الرائـد الخـاص بشـبكة 
ــي  المعلومات العالمية وشبكة الويبو على االنترنت . وأفاد ممثل المنظمة بأن المعدات قد تم تسلمها مؤخرا آما تم بدأ العمل ف
شبكة المنظمة األفريقية للملكية الفكرية على االنترنت . وأضافت بأن تكملة هذا البرنامج سـيتيح للمنظمـة األفريقيـة للملكيـة 
ــواع خدمـات االنـترنت للـدول األعضـاء والشـرآاء .  الفكرية العمل على شبكة االنترنت على مدار الساعة وتقديم مختلف أن
ــي يتيحـها تطـور تكنولوجيـا المعلومـات  وقال الممثل بأن ذلك يعتبر دليا واضحا على تعهد المدير العام باستغالل الفرص الت
ــل الـى جوانـب أخـرى مـن  حتى تتمكن الملكية الفكرية من االسهام في التطور التكنولوجي للدول األعضاء . آما أشار الممث
التعاون مع الويبو من بينها تحديث أجهزة االتصاالت الســلكية والالسـلكية فـي رئاسـة المنظمـة األفريقيـة للملكيـة الفكريـة ، 
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أنشطة أآاديمية الويبو العالمية ، باالضافة الى المساعدة - التي تمت االستجابة لطلبها - بموجب اتفاق بــانغي . وأفـاد الممثـل 
بأن المنظمة األفريقية للملكية الفكرية قد أنشأت وحدة خاصة تختص بتعزيز حماية الملكية األدبية والفنية والمورثات الثقافية 
ــى االنـترنت لتشـمل مكـاتب االدارة الجماعيـة .  ، وفي هذا المجال ، أعرب الممثل عن تطلعه لقيام الويبو بتوسيع شبكتها عل
آما أعرب الممثل عن تطلع المنظمة األفريقية للملكية الفكريـة لتلقـي المسـاعدة مـن الويبـو ومنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة 
والثقافة والعلوم (اليونسكو) بالوسائل التي تساعد الدول األعضاء لحماية واالستفادة من مورثاتها الثقافية . وأفاد الممثــل بـأن 
ــوم األفريقـي للتكنولوجيـا والملكيـة الفكريـة .  منظمة الوحدة األفريقية قد قررت اعتماد يوم ١٣ سبتمبر/أيلول من آل عام الي
وختم الممثل آلمته بالثناء على الويبــو والمنظمـات (األريبـو) والتـي تربطـها عالقـات عمـل ممتـازة مـع المنظمـة األفريقيـة 

للملكية الفكرية .  
 

وباالستحسان عاد ممثل المنظمة األفريقية االقليمية للملكية الصناعية (األريبو) في آلمتـه الـى األذهـان االسـهام  -١٠٠
الكبير الذي قدمه رئيس الجمعية عندما آان نائبا للمدير العام في السنوات األولى النشاء األريبو ، وعبر الممثــل عـن تقديـره 
للمساعدات التي قدمتها الويبو من خالل جـهوده . وفيمـا يتعلـق بتقريـر هـذا البرنـامج للعـام ١٩٩٨ ، أشـار الممثـل الـى أن 
البرنامج والميزانية عن الفترة المعنية قد تمت اجازته في مارس/آذار ١٩٩٨ ، فرغما عن ذلك فان النتائج التـي تـم تحقيقـها 
في عام ١٩٩٨ تعتبر بارزة في تنوعها وشموليتها ونوعيتها . وشدد الممثل على رضاه بوجه خاص عن برنامج التعاون من 
ــبر مـن الـدول  أجل التنمية . وأعرب عن ترحيبه بانشاء وحدة الدول األقل نموا ذلك أن غالية الدول األعضاء في األريبو تعت
ــاء القسـم الجديـد الخـاص بالبنيـة التحتيـة والـترويج لالبتكـار . وأشـار الـى  األقل نموا . آما عبر الممثل عن استحسانه النش
االتفاق الذي تم التوقيع عليه في مايو/أيار ١٩٩٩ بين أآاديمية الويبو العالمية واألريبو حول توفير التدريب األساسي للـدول 
ــي أعقـاب زيـارة المديـر  األعضاء عن طريق التعليم عن بعد وانشاء مرآز اقليمي للتدريب في األريبو . وافاد الممثل أنه وف
العام لألريبو ، فقد قام وفد من الويبو بزيارة لمتابعة تنفيذ تلك االتفاقيـة . وفيمـا يتعلـق بشـبكة الويبـو علـى االنـترنت ، تقـدم 
الممثل بالشكر للمدير العام الشراك األريبو (واألوابي) في مشروع شــبكة الويبـو الرائـد والـذي يمـر بـالمراحل التحضيريـة 
ــة للـدول األعضـاء فـي األريبـو النشـاء قـاعدة  النهائية . وقال الممثل ان المشروع سيمهد الطريق لخطة عمل الويبو االقليمي
لمعلومات حقوق الملكية الفكرية في األريبو وربطها على الشبكة بجميع الدول األعضــاء فـي األريبـو . وأضـاف الممثـل أن 
مشروع شبكة الويبو سيتيح للمكتب األوروبي للــبراءات أتمتـة اجـراءات األريبـو االداريـة مـع المشـروع الرائـد . وأضـاف 
ــذا بـالتحديد مـا  الممثل أن التعاون من أجل التنمية وتطور شبكة الويبو سيوفر فوائد بعيدة األمل لألريبو ودولها األعضاء وه
آانت تحتاجه في أعتاب األلفية الجديدة . آما أشار الممثل الى أن األريبو ستنضم الى منظمة الوحدة األفريقية واألوابـي فـي 

االحتفال بيوم أفريقيا للتكنولوجيا والملكية الفكرية في ١٣ سبتمبر/أيلول من آل عام . 
 

ــام ١٩٩٨  وأعرب ممثل منظمة الوحدة األفريقية عن استحسانه للطريقة الممتازة التي تم بها تنفيذ البرنامج في ع -١٠١
. وقال بأن تقرير أداء البرنامج تميز بالوضوح والشفافية في تناول االنجازات وآذلك العقبات التي تمــت مواجهتـها ، وبذلـك 
ــن االنجـازات العديـدة خـالل العـام  فهو يوفر أساس جيد لتنظيم االستراتيجيات بغية تحقيق فعالية أآبر في المستقبل . ومن بي
١٩٩٨ ، أشار الوفد بعين الرضاء الى تطور التعاون بين منظمة الوحدة األفريقية ودولها األعضاء والويبــو ، وقـال الممثـل 
ــود الوطنيـة األفريقيـة ، فـان تعـاون الويبـو مـع منظمـة الوحـدة  انه وباالضافة الى أنشطة الويبو المتعددة والتي تناولتها الوف
األفريقية قد اشتمل علـى منـح الميداليـات ألفضـل المخـترعين األفريقييـن ، بـهدف تنشـيط االبتكـار والتجديـد فـي أفريقيـا ، 
باالضافة الى تدريب مسؤولي المنظمة االداريين في أآاديمية الويبو العالمية وتلقيهم دورات أولية في مجال الملكيــة الفكريـة 
ــام بكـل تعهداتـه فـي البرنـامج ، بكـل شـفافية واستشـعار بالمسـؤولية واحـترام  . وقد أشاد الممثل بالمدير العام على ايفائه الت
للتوازن االقليمي واالجتماعي الالزم ألداء الويبو الفعال . وأشار ممثل منظمة الوحدة األفريقية الى أنه ورغبـة فـي الترآـيز 
على أهمية الترويج للملكية الفكرية في أفريقيا ، فقد قرر مؤتمر رؤساء دول المنظمة في قمته المنعقدة في الجزائر فـي عـام 
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١٩٩٩ ، اعتماد يوم ١٣ سبتمبر/أيلول من آل عام يوما أفريقيا للتكنولوجيا والملكية الفكرية . واقترح الوفد بأن يتم االحتفال 
عالميا بذلك اليوم وتحت رعاية الويبو . 

 
وشدد وفد المنظمة األوروبية للبراءات على تعاون منظمته مع الويبو ، وأشار الى العالقات الوثيقة التي تربطــها  -١٠٢
مع الويبو في عدة مجاالت هامة تشمل معاهدة التعاون بشأن البراءات ، تطوير نظام الـبراءات ، وأنشـطة التعـاون التقنـي . 
وأفاد الممثل بأن المكتب األوروبي للبراءات يلعب دورا هاما آادارة للبحث الدولي وادارة للفحــص التمـهيدي الدولـي . ذلـك 
ــاد الوفـد بـأن المكتـب األوروبـي  أن المكتب يعتبر ادارة معاهدة التعاون بشأن البراءات الوحيدة التي تتجاوز الحدود . آما أف
للبراءات قد أنجز خالل العام ١٩٩٨ ، ١٣٩ ٣٩ تقرير بحث عالمي ، أو ٤ر٥٨% من مجمل أداء ادارة البحث الدولي. أما 
بالنسبة للفحص التمهيدي الدولي ، فقد عالج المكتــب األوروبـي للـبراءات ٥٩٢ ٢٦ حالـة ، أو ٢ر٥٥% مـن جملـة طلبـات 
معاهدة التعاون بشأن البراءات . وأضاف الممثل بأن حوالي ١٠% فقط من مكــاتب تسـليم الطلبـات لمعـاهدة التعـاون بشـأن 
البراءات لم تحدد بعد المكتب األوروبي للبراءات آادارة للبحث الدولي أو ادارة للفحــص التمـهيدي الدولـي . ونتيجـة ذلـك ، 
فان حوالي ٥٠% من طلبات البحث الدولي في المكتب األوروبي للبراءات للعام ١٩٩٨ آانت لطلبات وردت من دول غــير 
أعضاء في معاهدة البراءات األوروبية ، ويماثل ذلك األرقام الخاصة بالفحص التمهيدي الدولي ، األمر الذي يوضح أهميـة 
عمل المكتب األوروبي للبراءات في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات . وشدد الوفد على وجود أهمية لتطوير التعاون ما 
ــي بغـرض تحقيـق أآـبر قـدر ممكـن مـن التجـانس والمحافظـة علـى نوعيـة  بين ادارة البحث وادارة الفحص التمهيدي الدول
المعايير واالفادة من التعاون . وأفاد الوفد بأنه قد تــم توقيـع اتفاقيـة شـراآة مـا بيـن المكتـب األوروبـي للـبراءات والمكـاتب 
السويدية واالسبانية بما يشكل أساسا لتنظيم العمل في المكاتب الثالثـة آـادارات دوليـة للبحـث . وقـال الممثـل بـأن المكـاتب 
الثالثة تحتفظ بموجب تلك االتفاقية ، باستقالليتها التنظيمية والقانونية ومجاالت اختصاصها ، هذا مع تعزيز وتنسيق أعمالها 
الخاصة بالبحث ، واستحداث نظام جديد للرسوم الموحدة . وأضاف الممثــل أن تلـك الشـراآة تنشـد اتفاقـا مـع الويبـو وذلـك 
ــاء تلـك الشـراآة يعتـبر معلمـا هامـا فـي  لوضع عالقات المكاتب الثالثة مع الويبو على قدم المساواة . واعتبر الممثل أن انش
طريق التعاون الدولي الخاص بالبراءات ، والذي قد يســفر عـن ترآـيز أعمـال ادارات دوليـة أخـرى . وأوضـح الوفـد بـأن 
المكتب األوروبي للبراءات قد اختط خططا متوســطة األمـد للتعـاون التقنـي لألنشـطة مـع المكسـيك واألرجنتيـن والـبرازيل 
والمغرب وتونس واألريبو وجنوب أفريقيا باالضافة الى دول رابطة أمم جنوب شرقي آسيا . وأفاد الممثــل بأنـه قـد تـم دمـج 
ــي برنـامج (RIPP) ، هـذا بينمـا تـم ايـالء أهميـة خاصـة لدعـم وترويـج نظـام  األنشطة الثنائية لدول شرق ووسط أوروبا ف
البراءات األوربي اآلسيوي، بالنسبة لدول رابطة الدول المستقلة ومنغوليــا بموجـب برنـامج (ICON) . وأضافـا الوفـد بـأن 
المكتب األوروبي للبراءات تربطه عالقة جيدة مع الوآالة الروسية للبراءات والعالمات التجارية . وأضــاف بأنـه وبموجـب 
ــة . وذآـر الممثـل  برنامج ثنائي من الصين ، فقد تم ادخال تكنولوجيا (EPOQUE) في مكتب الدولة الصيني للملكية الفكري
ــر عالقاتـه مـع مكـاتب المغـرب وتونـس ، آمـا  بأن المكتب األوروبي للبراءات قد قام خالل األعوام ١٩٩٨ و١٩٩٩ بتطوي
ضاعف من اتصاالته مع الــدول الخليجيـة . وقـال بـأن المكتـب األوروبـي للـبراءات يقـوم بتنفيـذ عـدة مشـروعات للتعـاون 
للمفوضية األوروبية ، خاصة بالصين ودول شرقي أوروبا ، هذا مــا بينمـا تتـم بلـورة المفاوضـات لـدول أمريكـا الالتينيـة ، 
رابطة الدول المستقلة ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا في شكلها النهائي . وقال الممثل بأن المكتب األوروبي للــبراءات يقـوم 
حاليا بتطوير أداء الدارة المكاتب الصغيرة والمتوسطة ، يطلق عليها (POLITE) ، وقــد عـرض المكتـب األوروبـي علـى 
الويبو المشارآة في هذا البرنامج . أما في مجال التدريب ، فقد اســتمر المكتـب األوروبـي فـي التعـاون مـع أآاديميـة الويبـو 
العالمية ، وفي هذا الصدد تم عقد ٥ ندوات في عام ١٩٩٩ . وأعرب الممثل عن اهتمام المكتب األوروبي للبراءات ببرنامج 
الويبو الخاص بالتعليم عن بعد ، وقال بأن المكتب سيقوم بدارسة الوسائل التــي تكفـل للمكتـب األوروبـي للـبراءات بمسـاندة 

والمشارآة في هذا المشروع . 
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ــا عـبر عـن رضـاه عـن  أما وفد جمعية مؤلفي أمريكا الالتينية فقد أعرب عن تقديره لقيادة المدير العام للويبو آم -١٠٣
الوثائق المطروحة . وقال الوفد ان هذه هي المرة األولى التي تعمل فيها الجمعية مع الويبو منذ قبول عضويتها آمراقب عام 
١٩٩٧ ، وأضاف الوفد أن منظمته تعمل على تحقيق هدفين في آن واحد فهي تعمل من جهة على التنسيق والتمثيل واالدارة 
ومواآبة عهد الرقميات لذخيرة أمريكا الالتينية الموسيقية وثرواتـها الفنيـة بغـرض بلـوغ االعـتراف بـها واحـترام الشـرآاء 
ــاعي الدارة حـق المؤلـف فـي أمريكـا  والمستفيدين األساسيين منها ، ومن جهة أخرى تعمل المنظمة على تعزيز النظام الجم
الالتينية حيث ظل موضوع االدارة الجماعية معلقا رغم الجهود التي بذلتها جمعيات المؤلفين واتفاقيات التعاون المبرمة مــع 
ــة  الويبو واالتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين ، وأعلن الوفد عن عزم جمعيته على تعزيز االلتزام التام بمبدأ المعامل
الوطنية المنصوص عليه في اتفاقية برن والمدرج في اتفاق تريبس ، ورحب الوفد بقرار المدير العام الخاص بانشــاء وحـدة 
ــتوجب  جديدة خاصة باالدارة الجماعية لحق المؤلف . وأضاف الوفد بأن أهداف والتزامات جمعية مؤلفي أمريكا الالتينية تس
التزامها التام بنشاطات الويبو في مجال التطوير المعياري وآذلــك علـى صعيـد التعـاون الدولـي الرامـي الـى بلـوغ أهـداف 
ــر العـام للويبـو فـي البرنـامج والميزانيـة لعـام ٢٠٠٠-٢٠٠١ . أمـا فيمـا  ورؤى واضحة في المجالين وفق ما أوضحه المدي
يتصل بترقية أحكام المعاهدة ، فقد وعد الوفد باالنضمام الى الجـهود الراميـة لتعزيـز لمعـاهدات الويبـو الجديـدة ، آمعـاهدة 
الويبو لحق المؤلف ومعاهدة الويبو لألداء والتسجيالت ، باعتبارها أدوات هامة لمواجهة أثر التكنولوجيا الرقمية ، وفي هــذا 
ــامج الويبـو للتعـاون أشـار وفـد  الصدد عبر الوفد عن تقديره للدآتور ميهالي فيكسور الذي وضع تلك النظريات . وحول برن

جمعية مؤلفي أمريكا الالتينية الى دوره الثنائي ، باعتباره شريك في التعاون ومتلق لتعاون هام وقيم تقدمه الويبو . 
 

وأعرب ممثل االتحاد الدولي لوآــالء الملكيـة الصناعيـة (FICPI)) عـن تقديـره لمجـهودات الويبـو المتواصلـة  -١٠٤
ــل أن المديـر العـام قـد اختـط للمنظمـة  والهادفة ألن تكون أنظمتها الخاصة بالملكية الفكرية مفيدة لمستخدميها . والحظ الممث
اهتمامها األساسي بتطوير أنظمة الملكية الفكرية ، وشدد على أهميــة ضمـان فـرص متسـاوية ومتسـقة فـي اسـتخدام أنظمـة 
الملكية الفكرية المتطورة . وأضاف بأن معاهدة التعاون بشأن البراءات وأنظمة مدريد والهاي قد ضمنت تحقيق هــذه الغايـة 
وتفادت احتماالت عدم المساواة الجغرافية والتي قـد تنجـم مـن اختـالل النظـم المرآزيـة . ورحـب الممثـل بـالخطوات التـي 
اتخذتها الويبو والرامية لتسهيل انفاذ حقوق الملكية الفكرية عن طريق مرآز الوساطة والتحكيم التابع للويبو وآذلك مشــارآة 
ــأن االنفـاذ الفعـال لحقـوق الملكيـة الفكريـة يعتـبر عـامال أساسـيا  الويبو في موضوعات التجارة االلكترونية . وذآر الممثل ب
لتعزيز احترامها ، والحظ فائدة السبل التي ابتكرتها الويبو . وهنأ الممثل الويبو على تمكنها من التواصل مع جمـهورها مـن 
خالل لجان الويبو االستشارية ، وشجع الممثل تطوير هذا االتجاه بانشاء ملتقى تسهم من خالله المنظمات غير الحكومية في 
تطوير خطط طويلة األمد ، بدال عن قصر دورها في ردود الفعل علــى المقترحـات التـي تطـرح فـي المنظمـة . آمـا رحـب 
الممثل بانشاء أآاديمية الويبو العالمية واقترح تعزيز مشارآة العاملين في تقديم التدريب العملي للمهنيين بغــرض مسـاعدتهم 
في االيفاء باحتياجات مجمعاتهم المحلية . وأعاد الممثل الى األذهان أن االتحاد الدولي لوآالء الملكيــة الصناعيـة قـد نجـح - 
وبمساعدة الويبو ومكتب البراءات األوروبي والمكتب األسترالي للملكية الفكرية - في وضع برامج مماثلة في جنوب شرقي 
آسيا ، وفي أوروبا مؤخرا ، وجنبا الى جنب مع برنامج للتبادل الطالبي . وأضاف الممثل أن ذلك يؤآد استعداد االتحاد التام 
للتعاون مع األآاديمية ومنظمات أخرى لتمديد هذه األنشطة لتشمل مناطق أخرى ، وخاصة فــي أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي 
وجنوب أفريقيا . آما عبر الوفد عن مساندة االتحاد لمستمرة ألنشطة الويبو ، ورغبته في المشارآة الكاملة في هذه األنشــطة 

، آما عبر الممثل عن استعداد االتحاد في االسهام في تطوير الملكية الفكرية . 
 

وعبر ممثل االتحاد الدولي للمنظمات المعنية لحقوق االستنساخ (IFRRO) عن رضاه بأن التعاون النفاذ اتفـاق  -١٠٥
تريبس يعم جميع القارات ، وخاصة في النــدوات االقليميـة األخـيرة الخاصـة باالستنسـاخ والتـي عقـدت فـي بونيـس آيـرس 
ولومى . وقال الممثل بفائدة التعاون بين الويبو والحكومات والقطاع الخاص . وأعرب الممثل عــن اعتقـاده بـأن التشـريعات 
ــأن ال دول أعضـاء االتحـاد  الجيدة الى جانب االدارة واالنفاذ تعتبر من المتطلبات األساسية لبلوغ فوائد حق المؤلف . وقال ب
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الرغبة في التعاون مع الويبو في محيط الشبكة الرقمي . وذآر الممثل بأن االتحاد ظــل يعمـل علـى انشـاء آليـات للـترخيص 
على الشبكة على الصعيد الوطني واالقليمي ، وعبر عن الرغبة في اقتسام هذه الخبرة مع المبـادرات المماثلـة األخـرى فـي 
جميع القارات . وذآر الممثل بأن االتحاد يهدف من ذلك الى دعم التجارة االلكترونية فـي ابداعـات محميـة بحقـوق المؤلـف 
ــبكة عالميـة لحمايـة وترخيـص الحقـوق ،  بلوغا لمضاعفة النفع للمخترعين والمستفيدين . وعبر الممثل عن تطلعه النشاء ش

وأضاف بأن مساعدة الويبو من خالل شبكتها سيسهم في تمكين الدول النامية من المشارآة في هذا المشروع منذ بدايته . 
 

ــام للويبـو لمجهوداتـه  ومن جهته أثنى وفد االتحاد األمريكي الالتيني لفناني األداء (FILAIRE) على المدير الع -١٠٦
ــة . وطـرح الوفـد اقتراحـا تتولـى أآاديميـة الويبـو  ونظرته االستراتيجية التي يقود من خاللها المنظمة لتطوير الملكية الفكري
العالمية قيادة المثقفين في مجال الملكية الفكرية وذلك تنفيذا للخطــط المرسـومة . وشـدد الوفـد علـى أهميـة تحقيـق التفويـض 
الكامل للملكية الفكرية في مجالين من مجاالت الملكية الصناعية من جانب وفيما يتعلق بحق المؤلــف فـي الحقـوق المجـاورة 
من جهة أخرى وذلك عبر تعزيز ادارة حقوق فناني األداء ، ذلك أن فناني األداء والمؤلفين يواجهون بصورة عامـة مشـاآل 
حادة في المفاوضات وعند الدفاع عن حقوقهم . واختتم وفد االتحاد األمريكي الالتيني لفناني األداء آلمته بالتأآيد مرة أخرى 
على استعداده المطلق لتوسيع وتعزيز عالقات التعاون التي تربطه مع الويبو بغرض الترويج وانفاذ حقوق فناني األداء على 
ــاني  الصعيد العالمي ، وطلب الوفد من الدول األعضاء االسراع في االنضمام لمعاهدة الويبو حق المؤلف ومعاهدة الويبو لفن

األداء والتسجيالت وبذلك تثبت هذه الدول رغبتها الحقيقية في تطبيق حقوق فناني األداء . 
 

ــام علـى  وتحدث المدير العام شاآرا جميع الوفود على دعمها الهائل وعلى ارشاداتها وتشجيعها . وأآد المدير الع -١٠٧
ــة  ثقته بأن دعم الوفود والمواقف االيجابية للدول ، صحبت المنظمة ، ودعم سائر المنظمات الحكومية وغير الحكومية الممثل
ــر العـام بأنـه  والقطاع الخاص وقطاع الصناعة والمنتج المدني ستكون حافزا حقيقيا للموظفين في األمانة العامة . وأآد المدي
واتساقا مع نهج الشفافية التامة ، فقد تم األخذ علما بجميع المالحظات والتعليقــات والمقترحـات والتـي سترشـد المنظمـة فـي 
منظورها وتوجهها االستراتيجي . آما شجع المدير العام جميع الوفود على استمرار الحوار الهادف وأضاف قــائال "صوبنـا 
ــة العظيمـة دومـا فـي قلـب  عندما نخطىء وامتدحونا عندما نصيب" . وشدد المدير العام على أنه يتعين أن تكون هذه المنظم
ــق الـهدف بجعـل الملكيـة الفكريـة متاحـة للجميـع بحلـول القـرن المقبـل فـي  التطورات التكنولوجية ، وذلك بغية بلوغ وتحقي
ــة بضـرورة اسـتخدام الملكيـة  غضون شهور قالئل . وأضاف المدير العام بأن على جميع الوفود المحافظة أيضا على القناع

الفكرية آمصدر أساسي لنمو االقتصادي واالبتكار . 
 

 . A/34/6 ووافقت جمعيات الدول األعضاء في الويبو على مضمون الوثيقة -١٠٨
 
 

البند ٥ من جدول األعمال الموحد : 
 

حسابات فترة السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ 
والبيان المالي المؤقت لسنة ١٩٩٨ 

واالشتراآات المتأخرة في األول من يوليه/تموز ١٩٩٩ 
 

 . A/34/7 & 8 استندت المناقشات الى الوثيقتين -١٠٩
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ــام بسـبب خطـأ يتعلـق  واشارت األمانة الى النص االنكليزي من الوثيقة A/34/8 الذي لم يحتو على بعض األرق -١١٠
بمعالجة النصوص وقالت ان بعض االشتراآات قد تم تســديدها مـا بيـن األول مـن يوليـه/تمـوز ١٩٩٩ و١٥ سـبتمبر/أيلـول 
١٩٩٩ من البلدان التالية :  أنغوال وآمبوديا وشيلي والصين وآولومبيا وآوستاريكا وآوت ديفوار وآراوتيا وأثيوبيا وفرنسا 
ــاد  والهند واسرائيل وايطاليا والجماهيرية العربية الليبية والمكسيك وهولندا وعمان وبنما والبرتغال وجمهورية آوريا واالتح
الروسي وسان آيتس ونيفيس والجمهورية العربية السورية وأوروغواي . ويرد بيان تلك المدفوعات فـي النـص االنكلـيزي 

.A/34/8 Corr . وأعلنت األمانة أيضا أن أوآرانيا لم تعد عليها أي اشتراآات متأخرة منذ ١٥ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 
 

ــي الويبـو علـى حسـابات فـترة السـنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ ووافقـت  ووافقت جمعيات الدول األعضاء ف -١١١
على رد أموال صندوق رأس المال العامل التحاد معاهدة سجل األفالم وأحاطت علما بالبيان المالي المؤقت لسنة 

١٩٩٨ وبوضع االشتراآات المدفوعة في ٢١ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 
 
 

البند ٦ من جدول األعمال الموحد : 
 

البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ : 
الرؤية واالتجاهات االستراتيجية للويبو 

 
 . A/34/2 وقدمت األمانة للبرنامج والميزانية المقترحين لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ آمـا وردا فـي الوثيقـة -١١٢
وأشارت الى أن وثيقة البرنامج والميزانية تستند الى استراتيجية لتطوير الملكية الفكرية عالميا لأللفية المقبلة ، بما فيها أربع 
نقاط . وذآرت في المقام األول االستجابة لتزايد الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن الــبراءات والنمـو المتوقـع 
ــاء بالتزاماتـها المترتبـة  في نظامي مدريد والهاي . وذآرت في المقام الثاني حاجة الويبو الى مساعدة البلدان النامية في الوف
على اتفاق تريبس . وذآرت في المقام الثالث تنفيذ برامج مهمة مثل تدوين قانون الملكية الفكرية والشبكة العالمية للمعلومات 
والتجارة االلكترونية . وذآرت في المقام الرابع تعزيز الفعالية فـي األمانـة بنشـر االنتفـاع بتكنولوجيـا المعلومـات وتحسـين 
ــارنت األمانـة الوضـع بفـترة السـنتين الجاريـة وقـالت ان الميزانيـة تبيـن زيـادة مـن ٩ر٣٧٨ الـى  الممارسات االدارية . وق
ــة ان مـن المتوقـع أن تزيـد االيـرادات مـن ٨ر٣٩١ الـى  ٧ر٤٠٩ مليون فرنك سويسري أي بنسبة ١ر٨ % . وأضافت قائل
٩ر٤٠٩ مليون فرنك سويسري ، أي بنســبة ٦ر٤ % . وأشـارت الـى أن االيـرادات المتوقعـة تشـمل تخفيضـا فـي مسـتوى 
اشتراآات الدول األعضاء بنسبة ١٠ % وفي متوسط رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات بنسبة ١٣ % . وأعلنت أن ذلــك 
ــها الـى تخفيـض اجمـالي  التخفيض باالضافة الى تخفيضين سابقين في الرسوم المذآورة في سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ يؤدي آل
ــاه الـى التحديـات التـي تنتظـر المنظمـة وزيـادة الطلـب علـى خدماتـها وشـددت علـى أهميـة  بنسبة ٢ر٢٩ % . ولفتت االنتب
االنضباط في التعامل بالميزانية . وصرحت قائلة ان لجنة البرنامج والميزانية قد نظرت في مشروع البرنامج والميزانية في 
دورتها األولى التي انعقدت في الفترة من ٢٦ الى ٢٨ أبريل/نيسان ١٩٩٩ . وقالت ان اللجنة قد أوصت الجمعيات بالموافقة 
ــض اشـتراآات الـدول األعضـاء ، آمـا أوصـت جمعيـة اتحـاد  على البرنامج والميزانية ، بما فيها االقتراح الرامي الى تخفي
 . A/34/5 ــض المقـترح فـي رسـوم المعـاهدة آمـا ورد بيـان ذلـك فـي الوثيقـة معاهدة التعاون بشأن البراءات اعتماد التخفي
وأشارت األمانة الى أن وحدة التفتيش المشترآة التابعة لألمم المتحدة قد شددت في تقرير صدر مؤخرا على الــدور الريـادي 
الذي تضطلع به الويبو والدول األعضاء فيها بتطبيق ميزانية قائمة على النتائج . وذآرت على وجــه التحديـد أن الويبـو هـي 
ــائج . وأشـارت الـى أن تفـاصيل  المنظمة الوحيدة في منظومة األمم المتحدة التي تعتمد آل عناصر الميزانية القائمة على النت
ــة البرنـامج والميزانيـة قـد اطلعـت علـى  ذلك التقرير ترد في الوثيقة WO/GA/24/3Add . وذآرت األمانة أيضا بأن لجن
وثيقة بعنوان (سياسة المنظمة بشأن األموال االحتياطية والفائض) . وقالت انها لم تطلب من األعضاء البت فــي االقتراحـات 
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ولكنها أرادت أن تحمل الدول األعضاء على بحث الموضوع والتعليق عليه . وأشارت الى أن عددا من البلدان أبدى اهتماما 
بـالتقدم باقتراحـات عقـب اجتمـاع اللجنـة وقـالت انـها آـانت تعـتزم تكليـف فريـق مصغـر مـن الخـبراء المـاليين بحـث تلــك 
ــليمة ومهنيـة . وأضـافت األمانـة مشـيرة الـى أن المديـر  االقتراحات لضمان اتخاذ الترتيبات المقترحة باالستناد الى أسس س
العام قد ذآر في اجتماع اللجنة أن من الضروري أن يظل تـاريخ البـت فـي ذلـك الموضـوع مفتوحـا التاحـة الوقـت الكـافي 
للمشاورات . ولفتت األمانة النظر الى أن المشاورات بين الــدول قـد جـرت عقـب اجتمـاع اللجنـة . وأفـادت بـأن الجمعيـات 
أحيطت علما بأن األمانة تعتزم دعوة فريق مصغر من الخبراء الماليين الى االجتماع لذلك الغــرض خـالل السـنة الجاريـة . 
ــامج والميزانيـة أثنـاء اجتماعـها  وفي الختام ، أعلنت األمانة أن من الممكن فيما يبدو تقديم االقتراحات مفصلة الى لجنة البرن

في النصف األول من سنة ٢٠٠٠ في حال احراز التقدم الالزم في ذلك الصدد . 
 

ــبر انشـاء المؤسسـات والتدريـب ضروريـا للبلـدان الناميـة .  وصرح وفد جمهورية ايران االسالمية قائال انه يعت -١١٣
ودعا الى اتخاذ مزيد من التدابير في مجال وضع برامج طويلة األجل ، بما فيها تنظيم دورات جامعية لخبراء البلدان النامية 
، بالرغم من التقدم المحرز ال سيما بفضل عمل أآاديمية الويبو وغيرها من ادارات المنظمة . وأشــار الوفـد الـى أن البلـدان 
ــا نقـل التكنولوجيـا والداريـة العمليـة وتحريـر  النامية تقبل بااللتزامات المترتبة على الملكية الفكرية بسبب ما تحمله من مزاي
تجارة السلع والخدمات . وأضاف الوفد يقول ان من الضروري أن تعلن الدولة الطرف فـي االتفاقيـات التـي تديرهـا الويبـو 
قبولها الصريح بااللتزام بازالة أي حواجز تجارية تتعلق بالملكية الفكرية ، واقترح أن يتناول المكتب الدولي ذلك الموضوع 
في اقتراحات مقبلة . وبخصوص التعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية على تنفيذ اتفاق تريبس ، اقترح الوفد أن يعمــد 
المدير العام الى انشاء قوة عمل مشترآة بغرض تسهيل انضمام الدول غير األعضاء بعــض فـي منظمـة التجـارة العالميـة . 
آما اقترح انشاء فريق عامل العداد عدة دراسات بالتعاون مع منظمات معنية أخرى مثـل اليونسـكو ، بغـرض تقييـم اآلثـار 
التجارية واالقتصادية والعلمية واالجتماعية التفاق تريبس في البلدان النامية . وفيما يتعلــق بـالترويج لالخـتراع واالبتكـار ، 
ــي هـذا المجـال .  اقترح الوفد آخطوة أولى ، اجراء دراسة بالتعاون مع اليونسكو ، الستكشاف أسباب ضعف الدول النامية ف
واختتم آلمته ملتمسا انشاء لجنة دائمة في أقرب وقت ممكن لتناول مشكلة منتجات الحرف اليدوية . وذآر بأنه آــان قـد تقـدم 

بذلك االقتراح الذي ساندته مجموعة البلدان االسيوية في اجتماع لجنة البرنامج والميزانية في أبريل/نيسان ١٩٩٩ . 
 

وشكر وفد اآوادور األمانة على دعمها المتواصل مــن أجـل انشـاء شـبكة المعلومـات لألوسـاط الدبلوماسـية فـي  -١١٤
جنيف والتي شملت اقامة ٤٥ نظاما . وعبر عن أمله في أن يتيسر توصيلها الى سائر البعثات خالل السنتين المقبلتين . 

ــال ان الملكيـة الفكريـة قـد زادت أهميتـها خـالل السـنوات  وتحدث وفد أوغندا باسم مجموعة البلدان األفريقية وق -١١٥
الماضية في مجاالت شتى ، منها التجارة والصحــة والثقافـة واالسـتثمار والتقـدم العلمـي والتكنولوجـي . وأثنـى الوفـد علـى 
ــة مهمتـها  المدير العام والمكتب الدولي لما اتسمت به وثيقة البرنامج والميزانية من جودة وسالسة ، وهنأ الويبو على مواصل
الرامية الى تعزيز احترام الملكية الفكرية في آل أنحاء العالم . وأشــار الـى أن المنظمـة تنتظرهـا مهمـة آبـيرة ال سـيما وأن 
ــالم .  توفير الحماية المناسبة للملكية الفكرية من شأنه أن يسهم في التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي لمختلف شعوب الع
وأشار الى أن مجموعة البلــدان األفريقيـة ال تـزال علـى موقفـها الـذي أعلنتـه أثنـاء اجتمـاع لجنـة البرنـامج والميزانيـة فـي 
أبريل/نيسان ١٩٩٩ ، وهو االلتزام الكامل ببرنامج المدير العام ودعمه تمامــا . وصـرح قـائال ان البرنـامج يتحلـي بـأهداف 
واضحة واسترايتيجات وأنشطة ومؤشرات أداء بينـة وقـد أعـد بـروح مـن الشـفافية والمسـاءلة . وأثنـى علـى انشـاء مكتـب 
المراقبة الداخلية واالنتاجية ودوره في النهوض بفعالية االنتفاع بالموارد . وقال ان األمانة ال بد أن تكون مجهزة على الوجه 
المناسب لمواجهة التحديات التي تطرحها األشكال الجديدة لقضايا الملكية الفكرية . وأضاف يقول ان األمانة اعتمدت منــهجا 
متوازنا في صياغة البرنامج حظي باهتمام آل الدول األعضاء وآان جريئا بمــا فيـه الكفايـة لبيـان التحديـات المتغـيرة التـي 
ــي  تواجهها المنظمة . وأعرب عن اقتناع مجموعة البلدان األفريقية بالدور المهم جدا الذي يتعين على الويبو أن تضطلع به ف
ــة آـبرى  تفادي تهميش أفريقيا تماما في السباق المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات وعولمة التجارة . وعلق الوفد أهمي
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على البرنامج ٦ من وثيقة البرنامج والميزانية لفترة الســنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ نظـرا الـى أنـه يتنـاول موضـوع التعـاون مـع 
ــبق  البلدان النامية . وعبر عن تقديره للزيادة المقترحة في الموارد المخصصة للبرنامج ٦ . وعبر عن امتنانه للجهود التي س
بذلها بغرض النهوض بالتعاون الدولي واالقليمي في مجال الملكيــة الفكريـة وحـث األمانـة علـى تسـهيل اشـتراك مزيـد مـن 
الخبراء في مختلف اللجان األداء باتاحة الموارد المالية الكافية . وعبر الوفد عن قلقه من القرار الذي اتخذه المكتـب الدولـي 
بتخفيض عدد المشترآين من أفريقيا الى نصفه بالنسبة الى االجتمــاع المقبـل للجنـة الدائمـة المعنيـة بحـق المؤلـف والحقـوق 
المساهم بها والمعتزم عقده في نوفبمر/تشرين الثاني ١٩٩٩ وطلب اعادة النظر فــي ذلـك القـرار . وصـرح قـائال ان أنظمـة 
المعارف التقليدية جزء من التراث الثقافي للبشرية وأعــرب عـن تقديـره لمبـادرة األمانـة التـي أنشـأت شـعبة تتنـاول قضايـا 
الملكية الفكرية العالمية . والتمس من الويبو مواصلة مساعدتها التقنية في شكل التدريب والتوعية وتوثيق األحداث التاريخية 
ــارف التقليديـة والفولكلـور اسـتهالل للحـوار . وأشـار الـى النـدوة التـي  الشفهية . واقترح الوفد انشاء لجنة دائمة معنية بالمع
ــر بنيـة تحتيـة  انعقدت مؤخرا بشأن التجارة االلكترونية وقال ان ضمان االشتراك النشط في التجارة االلكترونية يقتضي تواف
تقنية . وذآر أن التفاوت بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فـي امكانيـة الحصـول علـى الحواسـيب والنفـاذ الـى االنـترنت 
ضخم جدا . وقال ان أحد أعظم التحديات التي تواجهها البلدان النامية اليوم هو افتقارها الى البنية التحتية الحديثة فـي مجـال 
االتصاالت السلكية والالسلكية . وأشار الى أن بلغاريا لها محطات انترنت أآثر من آل البلدان األقل نموا في أفريقيا مجتمعة 
ــك المجـال بـالعمل عـن آثـب مـع هيئـات دوليـة  . وحث األمانة على النهوض بدورها في الحد من ذلك التهميش القائم في ذل
أخرى مثل االتحاد الدولي لالتصاالت ، ان اقتضى األمر ذلك . وصرح قائال ان مجموعة البلدان األفريقية تقر بالدور المهم 
الذي تضطلع به الويبو في مساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاق تريبس . وعبر عن امتنانــه الخـاص بالتعـاون الوثيـق بيـن 
ــاء وحـدة للبلـدان األقـل  الويبو ومنظمة التجارة العالمية في ذلك الصدد . وأثنى الوفد أيضا على المبادرات التي أدت الى انش
ــل نمـوا . وفـي الختـام ، قـال الوفـد ان مجموعـة البلـدان  نموا في المنظمة وعقد ندوة أقاليمية عن الملكية الفكرية للبلدان األق
ــة نحـو األلفيـة الجديـدة . وعـبر عـن الـتزام مجموعتـه برؤيـة  األفريقية تقدر الطريقة التي اتبعها المدير العام في قيادة األمان

المدير العام الرامية الى انشاء مجتمع يقوم على المعارف وتكون فيه الملكية الفكرية المحرآة الرئيسي لعملية التنمية . 
 

وشكر وفد أوآرانيا المدير العام والمكتب الدولي على الوثائق الممتازة . وصرح قـائال ان المنظمـة قـد تطـورت  -١١٦
في السنتين األخيرتين محتفظة بأفضل تقاليدها المهنية والعملية مع توسيع عملها ليشـمل تقنيـات االتصـال الحديثـة وتحسـين 
ادارتها وتعزيز فعاليتها بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهــها . ورأى الوفـد أن وثيقـة البرنـامج والميزانيـة لفـترة 
السنتين ٢٠٠٠-و٢٠٠١ تأتي بمثابة استمرار منطقي للعمل المنجز في تغيير المنظمة واصالحــها بتعزيـز فعاليتـها وقدرتـها 
ــد عـن تـأييده التـام للبرنـامج والميزانيـة واعتـبر الوثيقـة  على تلبية متطلبات الدول األعضاء فيها واحتياجاتها . وأعرب الوف
تحتوي على التفاصيل الكافية وتتحلى بالتوازن المالئم . ورحب الوفد أيضا بأنشطة التعـاون بنـاء علـى البرنـامجين ٧ و٨ . 
وأعرب عن أسفه لوجود بعض التضارب بين أنشطة الويبو واقترح تفادي تطابق المواعيـد . وأحـاط الوفـد المجتمعيـن بـأن 
ــوق  أوآرانيا قد اعتمدت مؤخرا قانونا لحماية البيانات الجغرافية يعتبر تقدما محرزا نحو اقامة أساس قانوني أمتن لحماية حق
ــا بـأن  الملكية الفكرية . وأشار أيضا الى التوقيع على اتفاق اقليمي لبلدان أسرة الدول المستقلة بشأن البيانات الجغرافية ، علم
ــب ببعثـة الويبـو الـى أوآرانيـا بغـرض تزويـد البـالد  االتفاق مرفوع الى البرلمان للتصديق عليه . وأشار أيضا الى أنه يرح
ــن حمايـة البيانـات الجغرافيـة فـي النصـف  بالخبرة الالزمة في مجال حماية الملكية الفكرية واقترح استضافة ندوة اقليمية ع
األول من سنة ٢٠٠٠ . ولفت الوفد النظر الى أنشطة معهد الملكية الفكرية وحق المؤلف وقال ان ذلك المعهد يوفر التدريــب 
ــانونيين ومختلـف الـهيئات المسـؤولة عـن تنفيـذ حقـوق الملكيـة الفكريـة وحمايتـها . وأبـدى الوفـد اهتمامـه  للمتخصصين الق
باالستفادة من التعليم عن بعد في مضمار العمل الذي تنجزه أآاديمية الويبو العالمية والتمس وضع برنـامج لتوفـير التدريـب 
ــوق  المهني للمتخصصين في أوآرانيا . ودعا الى النظر في امكانية انشاء هيئات تكلف باالدارة الجماعية لحق المؤلف والحق
المشابهة . وقال ان أوآرانيا بحاجة لالستفادة الى أقصى حد من الفرص التي تتيحها األنظمة الحديثة لحماية الملكيــة الفكريـة 
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. والتمس من األمانة دعم بالده في بحث تلك المسائل وعقد األمل على أن تكون النتائج مفيدة لبلدان أخرى في طور االنتقال 
الى نظام االقتصاد الحر . 

 
ــها المجموعـة للمديـر العـام واألمانـة  وتحدث وفد اليابان ، باالنابة عن المجموعة باء ، وأشار الى الثقة التي تولي -١١٧
ــز الشـفافية وتحديـد  العامة وتقدم بالتهنئة لهما على البرنامج والميزانية لعامي ٢٠٠٠-٢٠٠١ والذي يعتبر تطورا هاما لتعزي
األهداف المرجوة من برامج الويبو . وعبر الوفد عن ترحيبه على وجه الخصوص بالترآيز على نتائج البرنامج مع تطويــر 
مؤشرات األداء . وأشار الوفد الى أن البرنامج والميزانية تشتمل على مبادرات هامة ترمي الى تحقيق تطوير حقيقي للملكية 
ــوة دفـع لـبرامج الويبـو وتحديـث  الفكرية في آل أنحاء العالم . وتشتمل تلك المبادرات على استخدام تكنولوجيا المعلومات آق
وتعزيز النظام العالمي للملكية الفكرية الى جـانب اسـتخدام التدريـب آوسـيلة لمسـاعدة الـدول فـي انشـاء وتحديـث أنظمتـها 
ــا  الخاصة بالملكية الفكرية . وقال الوفد أنه قد تم الترآيز على احداث مزيد من التطوير لألنظمة العالمية للملكية الفكرية ، بم
في ذلك استكشاف موضوعات جديدة آالتجارة االلكترونية ، المعارف التقليدية ، التكنولوجيا البيولوجية والتنوع البيولوجي . 
وشدد الوفد على أهمية المساعدة بأعمال محددة في عملية التفويـض الملكيـة الفكريـة ، وخاصـة فـي الجامعـات ومؤسسـات 
البحوث والهيئات العلمية وذلك بغـرض سـد الفجـوة بيـن العلـوم والمؤسسـات . وأوضـح الوفـد أن غالبيـة الـدول األعضـاء 
ــل  بالمجموعة باء قد ساندت البرنامج والميزانية للعامين ٢٠٠٠-٢٠٠١ وذلك في اطار االدارة الواعية للخطة متوسطة األج
ــة فـي الـدول األعضـاء مـع اتفـاق  . وشدد الوفد على أهمية دور الويبو لتوفير الموارد الالزمة لمواءمة أنظمة الملكية الفكري
ــر الوفـد بالتحسـينات التـي طـرأت علـى  تريبس . آما شدد الوفد على ضرورة االدارة الفعالة للمساعدات التنموية . وبينما أق
الميزانيـة وتعزيـز الشـفافية ، اال أنـه أشـار الـى عـدد مـن األهـداف . أوال ، دعـــا الوفــد الــى انتــهاج ادارة ماليــة حكيمــة 
واستراتيجيات تهدف الى تخفيض التكلفــة فـي اطـار الميزانيـة التـي تغطـي فـترة العـامين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ وذلـك فـي ضـوء 
ــترة العـامين ٢٠٠٠-٢٠٠١ . ثانيـا أوصـى الوفـد بمراجعـة اجـراءات الميزانيـة بمـا يسـمح  االستثمارات الهامة المقترحة لف
ــاعداد تصـور مـالي مسـبق لفـترة أربـع  باشراك مبكر ومستمر للدول األعضاء في عملية تحضير الميزانية . ثالثا االقتراح ب
سنوات بما يساعد الدول األعضاء ، ويشتمل ذلك على استخدام الموارد الزائدة والموارد االحتياطية الخاصة . رابعا تطبيـق 
ــي خـالل فـترة الميزانيـة . خامسـا االقـتراح  الممارسات االدارية المناسبة عند االقتضاء لضمان توافق النتائج مع األهداف ف
بتحديد الطرق الكفيلة بتحديد المعونات الفنية بما يتوافق مع احتياجات المتلقين لتلك المساعدات والتأآد حول جــدول االنتفـاع 
بها . سادسا تمت التوصية بتحديد األوجه الممكنة لتحقيق الوفورات واستخدام تلك الوفورات اما بغرض مساندة أنشــطة ذات 
ــة علـى الرسـوم .  أولوية مثل برامج المعونات الفنية المتقدمة للدول النامية أو اعادة تلك الوفورات لمستخدمي األنظمة القائم
سابعا وأخيرا ، االقتراح بتحسين برنامج االدارة عبر القاء مزيد من الضوء على مسؤوليات البرنامج على األمانة العامة في 
ــنة للميزانيـة . وقـال الوفـد فـي  االطار العام للميزانية .. وقد الحظ الوفد أن تحقيق هذه الغايات يتطلب تطبيق اجراءات محس
هذا الصدد أن المجموعة باء تقترح ، آخطـوة أولـى انشـاء مجموعـة عمـل مصغـرة مـن ممثلـي الـدول األعضـاء ، لتعمـل 
بالتعاون مع االدارة مع األمانة العامة ، بهدف وضع توصيات الجراء مزيد من االصالح ، بما في ذلـك تطبيـق ادارة ماليـة 

وممارسات محاسبية حديثة . وتمت التوصية على أن تعرض نتائج أعمال مجموعة العمل على اجتماع الجمعيات المقبل . 
 

وتحدث وفد باراغواي باالنابة عن الدول األعضاء من مجموعة دول أمريكا الالتينية والكــاريبي ، وعلـق أهميـة  -١١٨
ــيز  خاصة على البرنامج والميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ . وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن على الويبو الترآ
على تطبيق التزامات ميزانيته في مواجهة التحديات الجديدة . وأضاف الوفد أن هنالك مصادقات جديدة من الدول األعضــاء 
ــع زيـادة  على االتفاقيات ، آما أن العمل يبدأ باتفاقيات جديدة ، وهنالك طلب متصاعد على خدمات تسجيل البراءات آما يتوق
طلبات التعاون بموجب اتفاق تريبس وآل هذه أسباب تدعو الى االعتقاد بأن على الويبو التطــور حتـى تتمكـن مـن النـهوض 
ــها آالتجـارة االلكترونيـة ، التكنولوجيـا  بأعبائها . باالضافة الى ذلك فقد أشار الوفد الى عدة موضوعات جديدة يتعين معالجت
ــات اليدويـة . وذآـر  البيولوجية ، امكانية حماية أعمال الفولكلور ، المعارف التقليدية ، التنوع البيولوجي أو حماية المصنوع
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الوفد أن مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي تســاند بقـوة البرنـامج والميزانيـة للعـامين ٢٠٠٠-٢٠٠١ ، والتـي تشـتمل 
على زيــادة طفيفـة تبلغ ١ر٨ % . والحظ الوفد أن هذه الزيادة ال يترتب عليها أي زيادة فــي اشـتراآات الـدول األعضـاء ، 
ــه فـي أن  آما أنها ال تعني بالضرورة زيادة المنصرفات على المنتفعين بالخدمات التي تقدمها المنظمة . وعبر الوفد عن عمل
ــة ستسـتمر عنـد تطبيـق هـذه الميزانيـة . وطلـب  الشفافية التي طغت على المشاورات التي أجريت العداد البرنامج والميزاني
الوفد من األمانة العامة توفير الدعم الالزم للخبراء من الدول للمشارآة في االجتماعات المقبلة الخاصة بالتنوع البيولوجي . 
ــوع البيولوجـي والمعـارف التقليديـة وأعلـن الوفـد أيضـا عـن مسـاندته لحمايـة تعـابير  آما اقترح الوفد انشاء لجنة دائمة للتن
ــة ، وحمايـة المصنوعـات اليدويـة آذلـك . وعـبر الوفـد عـن قلـق المجموعـة ازاء تقديـم الدعـم  الفولكلور والمعارف التقليدي
المناسب الشتراك الخبراء من الدول النامية في لجــان الويبـو . وقـال الوفـد أن تلـك اللجـان تعتـبر أدوات لتحديـد السياسـات 
واتخاذ القرارات وعليه فان المشارآة في أعمالها يعتبر عامال هامـا لألخـذ بعيـن االعتبـار احتياجـات الـدول . وعلـى وجـه 
الخصوص احتياجات الدول األقل نموا والجزر . وأعرب الوفد عن ارتياحه وتقديره للوثيقة الخاصــة بـالرؤى االسـتراتيجية 
للويبو ، والتي ستوجه مستقبل المنظمة . آما اقترح الوفد انشاء آلية مناسبة للتشــاور بيـن المكتـب الدولـي والـدول األعضـاء 
ــة باعتبارهـا ملتقـى لتطويـر وتنميـة االسـتثمار ، نقـل التكنولوجيـا  عند اعداد مثل هذه الوثائق . وقال الوفد بأنه ينظر للمنظم

والتعاون الدولي من أجل مصلحة جميع الدول النامية والمتطورة . 
 

وأعلن وفد تونس مساندته للكلمة التي ألقيت باالنابة عن مجموعة البلدان األفريقية . وقــال أن مشـروع البرنـامج  -١١٩
والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ يعكس تصميم األمانــة علـى احـراز أفضـل أوجـه التعـاون مـع الـدول األعضـاء . 
ــة يعتـبر وسـيلة  والحظ الوفد تعزيز دور المكاتب االقليمية في النهوض بالتنمية وذآر بأن تحديث ادارة أنظمة الملكية الفكري
للتنمية االقتصادية في البلدان النامية . وأعلن الوفد عن مساندته لمشروع البرنامج والميزانية التصافـها بـالوضوح والكمـال 
والترتيب المنطقي . وقال الوفد ان تونس تحتاج الى تحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الصناعية حتى تتماشى مع متطلبات 
اتفاق تريبس . وبناء على ذلك ، فقد تم اعداد أربعة قوانين واللوائح المصاحبة والالزمة لتنفيذها (بشأن البراءات والعالمــات 
ــع حلـول سـنة ٢٠٠٠ . باالضافـة الـى ذلـك ، فـان  التجارية والرسوم والنماذج الصناعية) ومن المنتظر انفاذ تلك القوانين م
ــة لتشـريعاتها توطئـة النضمامـها لبعـض المعـاهدات التـي تديرهـا الويبـو مثـل معـاهدة التعـاون بشـأن  تونس تجري مراجع
ــر الوفـد أن المسـاعدات  البراءات والوثيقة الجديدة التفاق الهاي وبروتوآول مدريد للتسجيل الدولي للعالمات التجارية . وأق
ــد اجـازة  التي تقدمها الويبو آانت مفيدة للغاية في تعزيز البنيات المسؤولة عن الملكية الفكرية في البلدان النامية . وطلب الوف
ــالبراءات ، يتـم تنفيـذه بالمشـارآة  مشروع رائد في تونس والمغرب يهدف الى تسهيل الوصول الى قاعدة البيانات الخاصة ب
مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية . آما طلب الوفد المساعدة في انشاء مرآز لدعم أنشطة االبداع وذلك بتشــجيع 
ــترعين لالسـتفادة مـن التكنولوجيـا الحاليـة المتوفـرة فـي وثـائق الـبراءات . وقـال الوفـد ان مجـاالت أخـرى  الباحثين والمخ
ــاء شـبكة محوسـبة فـي اطـار شـبكة الويبـو .  للمساعدة يجب أن تترآز على توفير التدريب في مجال الملكية الصناعية وانش
وعبر الوفد عن قلقه ازاء تصاعد اختالل التوازن بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة . وأثنى الوفد على األهمية التي أولتها 
األمانة الستحداث نــهج عـالمي خـاص بالملكيـة الفكريـة يتوافـق مـع التنميـة المسـتدامة . وشـدد علـى أهميـة ادمـاج التنميـة 
االقتصادية والتراث الثقافي في استراتيجيات التنمية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية ، ألن ذلك يعتبر عامال أساسيا لتحقيق 
ــي حينـه ،  التنمية المستدامة . وأعلن الوفد عن استعداد بالده الستضافة رئاسة المرآز العربي األفريقي لحماية الفولكلور ، ف

وذلك اتساقا مع توصيات الندوة العربية األفريقية التي عقدت بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٨ . 
 

وتحدث وفد أندونيسيا ، باالنابة عن المجموعة اآلسيوية ، وأعرب عن تأييده التـام للبرنـامج والميزانيـة للعـامين  -١٢٠
ــات وتعبـير االخـتراع فـي المشـروع  ٢٠٠-٢٠٠١ . وطالب الوفد بأن تضمن األنشطة المتعلقة بالصناعات اليدوية واالبداع
الرئيسي رقم ١١ من مسودة البرنامج والميزانيـة (امـا تحـت البرنـامج الفرعـي ١ر١١ أو ٣ر١١) . وذآـر الوفـد بـأن هـذه 
األنشطة يمكن تطبيقها بالمشارآة مع برامج تنمية قانون الملكية الصناعية ، حق المؤلــف والحقـوق المجـاورة والتعـاون مـع 
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ــى دراسـة جـدوى حـول اسـتعمال وممارسـة قـانون الملكيـة  الدول النامية . ورأى الوفد بأن تلك األنشطة يجب أن تشتمل عل
الفكرية لحماية المصنوعات اليدوية واالبداعات وتعابير االختراع ومن ذلك ؛ ادراج موضــوع حمايـة المصنوعـات اليدويـة 
في المائدة المستديرة السنوية حول المعارف التقليدية وحماية الفولكلور ؛ خدمات استشارية حــول حمايـة األعمـال اليدويـة ؛ 

انشاء لجنة مؤقتة للخبراء ؛ وأخيرا انشاء لجنة دائمة خاصة بالمصنوعات اليدوية وتعابير االبتكار واالختراع من ذلك . . 
 

ــامين ٢٠٠٠-٢٠٠١ .  أما وفد الواليات المتحدة األمريكية فقد عبر عن قلقه ازاء مشروع البرنامج والميزانية للع -١٢١
وقال الوفد بأنه يتفق مع المجموعة باء فيما يتعلق باألهداف المرجوة مــن عمليـة ضبـط الميزانيـة . وذآـر الوفـد بـأن عمليـة 
الميزانية تحرآها العائدات المتوقعة ، آما ويبدو وأن البرامج يتم تطويرها بناء على العــائدات المتاحـة . وقـال الوفـد أن هـذا 
النظام ال يفرض قواعد حول تنمية البرنامج بما يسفر عن وضع أولويات ويضمن الفعالية . وأعرب الوفــد عـن اعتقـاده بـأن 
ميزانية الويبو يجب أن تكون بالحجم الالزم لتحقيق أهداف المنظمة . وقال الوفد بأنه حالما يتم اجـازة مسـتويات الصـرف ، 
ومستوى العائدات ، وبوجه خاص عائدات معاهدة التعاون بشأن البراءات وأنظمــة مدريـد ، فانـه يتعيـن اسـتعمالها لموازنـة 
الرسوم وتفادي توليد الفائض . وأضاف الوفد بأن هنالك اعتقاد قوي بضرورة تلبية حاجات الدول األعضــاء بصـورة فعالـة 
وعالية المردودية . وآذلك أضاف الوفد أنه ، ورغما عن شفافيتها المتزايدة ، ان العملية الميزانية الحالية يمكــن أن تفيـد مـن 
ــامين  تعديالت اضافية . وأعلن الوفد أن الواليات المتحدة لم تتفق مع االجماع حول تبني مشروع برنامج الميزانيـة لفتـرة الع
٢٠٠٠-٢٠٠١ . وشرح الوفد بأن هذا القرار قد تم اتخـاذه علـى ضـوء الزيـادات الهائلـة فـي ميزانيـة الويبـو خـالل فـترتي 
السنتين األخيرتين ، والتي وفرت قاعدة آافية للمنظمة لكي تعمل بصــورة فعالـة خـالل فـترات السـنتين المقبلـة دون ادخـال 
ــي البرنـامج الثـالث عشـر (نظـام معـاهدة التعـاون  زيادات هامة على الميزانية . وأضاف الوفد بأنه قد تم القبول بالزيادات ف
بشأن البراءات) وذلك نظرا للزيادات في حفظ معاهدة التعاون بشأن البراءات بزيـادة بلغـت ٢٠ % عـن األعـوام السـابقة ، 
ــب أخـرى مـن الميزانيـة ال تعتـبر مصوغـة أو مـبررة . أمـا فيمـا يتصـل  ولذلك فان الوفد يعتقد بأن أي زيادات في أي جوان
بمعاهدة التعاون بشأن البراءات ، فقد الحظ أن للويبو سياسـة مقننـة خاصـة بضبـط االيـرادات والمنصرفـات فـي الميزانيـة 
ــي االيـرادات رغمـا عـن  عندما تكون تلك المبالغ أقل من المبالغ الموضوعة في الخطة . والحظ الوفد أيضا زيادة ملموسة ف
الموافقة على خفض الرسوم الذي بدأ العمل به منذ واحد١ ينــاير/آـانون الثـاني ١٩٩٨ ، وآذلـك تخفيـض اشـتراآات الـدول 
األعضاء بنسبة ١٠ % للعام ١٩٩٩ . وقال الوفــد بأنـه قـد الحـظ باالضافـة الـى ذلـك بـأن ميزانيـة العـامين ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
ــة  اشتملت على تقديرات بأن يتم استخالص ٩٠ % من الواردات من الرسوم الخاصة باتفاقية التعاون بشأن البراءات ، أنظم
ــود نسـبة أساسـية تبلـغ  ٧٥ % مـن اتفاقيـة التعـاون  مدريد والهاي واالتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة مع وج
بشأن البراءات . وأعرب الوفد عــن اعتقـاده باحتمـال وجـود مخـاطر لالعتمـاد الكبـير علـى واردات اتفاقيـة التعـاون بشـأن 
البراءات ذلك أن تلك الواردات ترتبط بالوضع االقتصادي على الصعيد العالمي وعلى صعيد آل دولة على حدة . آما الحظ 
الوفد أن أنشطة اتفاقيـة التعـاون بشـأن الـبراءات فـي الواليـات المتحـدة قـد اتسـمت بالزيـادة المطـردة خـالل السـنوات وأن 
التقديرات لم تشتمل على تغييرات هامة في حفظ الطلبات في اتفاقية التعاون بشأن البراءات . والحظ الوفد آذلك أن األمــوال 
ــأن الـبراءات تبلـغ ٨ر١٦ مليـون فرنـك سويسـري فقـط أو مـا  الموجودة في الصندوق االحتياطي التحاد معاهدة التعاون بش
يعادل حوالي ٥ر٥ % من ميزانية العامين . وآذلك اقترح الوفــد بـأن يتـم تحديـد المـوارد فـي الصنـدوق االحتيـاطي التحـاد 
ــبا فـي  معاهدة التعاون بشأن البراءات بنسبة ٨ % من ميزانية العامين أو حوالي ٢٥ مليون فرنك سويسري توفر تأمينا مناس
ــي أنشـطة معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات . وأضـاف الوفـد بـأن أي وفـورات فـي  حالة حدوث أي تغييرات غير متوقعة ف
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات تفـوق مبلـغ ٨ % يجـب اسـتخدامها لتخفيـض رسـوم معـاهدة  الصندوق االحتياطي التحاد مع
ــوم معـاهدة التعـاون بشـأن  التعاون بشأن البراءات . وقال الوفد بأن هنالك اعتقاد يسود بأن التعديالت المقترحة بتخفيض رس
البراءات بما يعادل الزيادة بنسبة ٨ % في مستوى االحتياطي ، سيوفر فوائــد اقتصاديـة لمسـتخدمي معـاهدة التعـاون بشـأن 

البراءات . 
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ــة الـى ذلـك  وأعرب وفد باآستان عن تبنيه مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ . وباالضاف -١٢٢
ــم تطبيقـها بـالفعل فـي  فقد علق الوفد على المقترحات التي تقدمت بها المجموعة باء موضحا أن بعضا من تلك االجراءات يت
األمانة ، وعلى سبيل المثال تحديد أنشطة المساعدات الفنية أو توضيح المسؤوليات فــي اطـار األمانـة . وعلـى النقيـض مـن 
ذلك لم يستوعب الوفد التعليقات التي طالبت باشراك أآبر للدول األعضاء ، أو المقترحات المحددة الخاصة بانشـاء وحـدات 
ــب الدولـي فـي اعـداد الميزانيـة . وأعـاد الوفـد لألذهـان أنـه تجـرى بـالفعل  عمل من ممثلي الدول األعضاء لتعمل مع المكت
مشاورات غير رسمية أثناء اعداد الميزانية بما يتيح الفرصة للتعليق على مشروعات الميزانية . وأعرب الوفد عـن اعتقـاده 
بأن معظم التحفظات التي أعربت عنها الدول األعضاء ، ان لم يكن مجملها ، قد تمـت معالجتـها بصـورة مرضيـة مـن قبـل 
المكتب الدولي . وأشار الوفد الى عدم وضوح العالقة بين وحدات العمــل المقترحـة ، األمانـة ولجنـة البرنـامج والميزانيـة ، 
األمر الذي قد يسفر عن تأخير اضافي في عملية اعداد الميزانية . آما أعرب الوفد عن خيبة أمله ازاء احدى الوفود الكبرى 
التي لم تنضم الى االجماع في تبني البرنامج والميزانية . واقترح الوفد بأن يتم تقديـم النصـح للجنـة البرنـامج والميزانيـة اذا 
ــة بيـن  آان المطلوب منها انتهاج نظرة ضيقة لعملية اعداد الميزانية بكاملها ، واعتبر الوفد أن هذا األمر ال يعدو آونه موازن
ــة ، ليـس  الحسابات المختلفة . وعلى النقيض من ذلك ، قال الوفد ، أنه طالما هنالك اجماع حول مهام أساسية تنجزها المنظم
أقلها اعداد الدول النامية لاليفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تريبس ، فان هذه المنظمة ال يمكــن بصـورة مصغـرة األمـر الـذي 
ــى منظـور الويبـو االسـتراتيجي ، فقـد اعتـبر الوفـد بـأن تلـك الوثيقـة تتسـم بـالعمق ويتعيـن علـى  يعيق عملياتها . واشارة ال
ــر األسـاس لتحقيـق الوضـوح حـول التحديـات  الجمعيات دراستها . وأضاف الوفد بأن المنظور الذي اختطه المدير العام يوف
التي واجهتها المنظمة وحول الكيفية التي يمكن أن تتصدى بها المنظمة لتلك التحديات . آما اتفق الوفد مع التحفظات الواردة 
في الفقرة ٧ من المذآرة : "ونظرا ألهميتها العالمية المتعاظمة ، لن يكون بوسع أنظمة الملكية الفكرية االستمرار آموضوع 
ذا أفق محدود ويرآز أساسا حول المحافظة وتطوير حماية حقوق الملكية الفكرية . وآلما أصبحت الملكية الفكريـة مرآزيـة 
بالنسبة للنمو االقتصادي والثروة ، آلما ازداد حجم التحديات حول تطوير أنظمة عالمية للملكية الفكريــة بحيـث تكـون نـافذة 
ــة فـي نظـر الوفـد ، ذلـك أن  في مجال التنمية االجتماعي واالقتصادي" . ان هذه النظرة لفائدة الملكية الفكرية اعتبرت صائب
ــها آغايـة فـي حـد ذاتـها . واتفـق الوفـد  الملكية الفكرية يجب أن تعتبر وسيلة لتحقيق غايات تنموية رحب ويجب أال ينظر الي
أيضا مع وصف التحديات التي تواجهها الويبو آما وردت فــي مرفقـات هـذه الوثيقـة . وأضـاف الوفـد بـأن العولمـة وبـروز 
تكنولوجيات جديدة يفرض عدة واجبات على المنظمة ، وخاصة فيما يتصل بتنسيق معــايير الملكيـة الفكريـة ، بمـا فـي ذلـك 
مواءمتـها مـع المحيـط التكنولوجـي المتغـير أبـدا . وأضـاف الوفـد أن علـى المنظمـة مواجهـة احـدى التحديـات علـى وجــه 
ــب الـهوة العلميـة والتقنيـة بيـن الـدول  الخصوص ويتعلق ذلك بالكيفية التي يمكن أن تسهم بها أنظمة الملكية الفكرية في تقري
النامية والدول المتقدمة . ووافق الوفد أيضا على أهمية ازالة الغموض عن المنظمة . وقال بأن هنالك عـدة اجـراءات يمكـن 
اتخاذها على الصعيد الوطني في هذا المجال . آما أن هنالك عدة اجراءات يتعيــن اتخاذهـا فـي جنيـف ، ومنـها عقـد حلقـات 
ــا يضمـن أفضـل لموضوعـات الملكيـة  دراسية مكثفة حول موضوعات الملكية الفكرية لفائدة البعثات المتواجدة في جنيف بم
الفكرية وبما يسهم في عملية ازالة الغموض . اضافة الى ذلك ، قال الوفــد بأنـه وبالنسـبة الـى تعـاون الويبـو مـع المنظمـات 
األخرى فأن الوفد يوافق على ضرورة أن تعمل األمانة مع المنظمات الدولية األخرى ، بينما يقع على عبء الدول األعضاء 
ــادي فيمـا يتعلـق بوضـع األسـس  التأآد من أن منظمات أخرى ال تقوم بنفس عمل الويبو ، والتأآد باحتفاظ الويبو بدورها القي
ــارة االلكترونيـة . وأآـد  حول الموضوعات الخاصة بالملكية الفكرية ، بما في ذلك الموضوعات الجديدة آتلك المتصلة بالتج
ــو يسـهم فـي تطويـر الحـوار بيـن الحكومـات وقـال الوفـد بأنـه يتطلـع الـى مزيـد مـن  الوفد أن انسيابية الهيكل االداري للويب
المشاورات في المستقبل حول هذا الموضوع . وفيما يتصل بموضوع تطوير قانون الملكيــة الفكريـة ، فقـد أعلـن الوفـد عـن 
مساندته للمالحظات الواردة في الفقرة ٤٥ من الوثيقة والخاصــة بضـرورة الموازنـة بيـن حقـوق أصحـاب الملكيـة الفكريـة 
والمصالح المشروعة للجمهور . وأخيرا طلب الوفد توضيحات أآثر حول بعض األفكــار التـي تشـتمل عليـها هـذه الوثيقـة ؛ 
وعلى سبيل المثال ، ما ورد في الفقرة ٤٣ حول امكانية أن يتقدم المكتب الدولي بمبادرات تسهم في انشاء مؤسسـات شـاملة 
للملكية الفكرية على المستوى القومي واالقليمي ؛ وفي الفقرة ٤٤ حيث ورد أن األمانـة تعمـل علـى تطويـر اطـار سياسـات 
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التعاون الوثيق مع المجتمع العلمي ؛ وما ورد في الفقرة ٥٩ بأن األمانة ستقدم المساعدات للدول الناميـة لضمـان مشـارآتها 
بصورة نافذة في نشاطات الملكية الفكرية ، وذلك بما يحقق تعزيز نقل التكنولوجيا . 

 
أما وفد فرنسا فقد الحظ األهمية المتعاظمة لــدور الملكيـة الفكريـة علـى التنميـة االقتصاديـة األمـر الـذي يعكسـه  -١٢٣
طلبات العضوية المتزايدة للويبــو واتحاداتـها . وقـال الوفـد أن الويبـو اآتسـب دورا اسـتراتيجيا ذلـك أن حوالـي ٢٠ % مـن 
ــذي  التجارة العالمية ترتبط بالملكية الفكرية ، وأن هذه النسبة ربما سترتفع الى ٥٠ % في المستقبل . ورحب الوفد بالنجاح ال
ــانون الـبراءات . وأشـار الوفـد  حققه المؤتمر الدبلوماسي األخير حول اتفاق الهاي وتمنى النجاح التام للمؤتمر القادم حول ق
الى أن رسالة الويبو تقوم على التحكم في تطور االطار القانوني في مجال الملكية الفكرية . وشدد الوفد على أهميــة التوفيـق 
بين مصالح الهيئات العامة ، وخاصة الدول ذات السيادة ، والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتطوير التجارة االلكترونية وشــبكة 
االنترنت . وذآر الوفد أن التطورات للتجارة االلكترونية ينبغي أن تـوازن بيـن مصـالح الـهيئات العامـة والـدول المنظمـات 
الدولية ؛ وفيما يتعلق بالتجارة االلكترونية ، أضاف وفد فرنسا بأنه يرى فائدة ملموسة فــي تحديـد األمانـة العامـة لمواجـهات 
محددة تتبناها الدول في حال تطوير المعاهدة الخاصة بالمسائل المتعلقة بالتجارة االلكترونية وتطوير مجتمع المعلومات فـي 
ــة العامـة فـي التعـاون التنمـوي وبرامـج المسـاعدات الفنيـة ،  المستقبل . وقد أثنى الوفد أيضا على الدور الذي تقوم به األمان
ــد ، أنـه  وبصورة خاصة تلك المقدمة للدول النامية ، بما يؤهل تلك الدول للنفاذ الى تقنيات المعلومات الجديدة . وأضاف الوف
وبالرغم عن ذلك ، فان تطوير دور الويبو يستوجب الدقة ، وخاصة في مجاالت الميزانية والمالية . وذآر الوفد أن المنظمــة 
تستخدم حاليا ٨٠٠ موظفا ، بميزانية سنتين تبلغ ٤٠٠ مليون فرنك سويسري ، آما أن الزيادة في تكلفة ادارتــها تـتراوح مـا 
ــة  بين ١١٠ الى ١٢٠ مليون فرنك . وأضاف الوفد أنه وبناء على ذلك فان فرنسا تعتقد بضرورة اجراء دراسة ، تحت رعاي
األمانة العامة ، ووفقا لتوجيهات المدير العام الخاصة بتحقيق مزيد من الشفافية لتعزيز تخطيط الميزانية والمالية بما يتوافــق 
مع االحتياجات الخاصة بالمنظمة ويمسح بالتحكم في عائدات ومنصرفات المنظمــة مـن جهـة وانتـهاج الوسـائل الضروريـة 
لالدارة الحديثة من جهة أخرى . وأعرب الوفد عن اعتقاده بأهمية الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الدقة حتى تتمكــن الويبـو 

من القيام بدورها آامال في المستقبل ؛ وجدد الوفد ثقته التامة في األمانة العامة لقيادة المنظمة في االتجاه الصحيح . 
 

ورحب وفد الهند باالتجاه االستراتيجي الذي تبنته األمانة في التصــدي للتحديـات التـي تطرحـها العولمـة وأوجـه  -١٢٤
التكنولوجيا المستجدة . وأعرب أيضا عن اهتمامه بالمشارآة النشطة في البرامج المتصلة بالتعاون مع البلدان النامية وتنمية 
الموارد البشرية وتحديث مكاتب الملكية الفكرية وتطويرها والشبكة العالمية للمعلومات والخدمــات االعالميـة بشـأن الملكيـة 
الفكرية . وفي هذا الصدد ، أعرب الوفد عن دعمه النشط للجهود االقليمية ودون االقليمية الرامية الى تنفيذ مشروعات شبكة 
المعلومات التقنية ووضع قواعد البيانات الرقمية وتقديم المساعدة في مجال تعليم المسؤولين المتعــاملين مـع الملكيـة الفكريـة 
تدريبهم واشتراك وبرامج التعلم عن بعد وزيادة الوعي بقيمة الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والتعاون في تحديـث أنظمـة 
الملكية الفكرية واداراتها . وأعلن عن مساندته لالقتراح الخاص بتخفيض اشتراآات الدول األعضاء ورسوم معاهدة التعاون 

بشأن البراءات . 
 

ــة دول أوروبـا الوسـطى والبلطيـق وقـال انـه يؤيـد وثيقـة البرنـامج والميزانيـة  وتحدث وفد ليتوانيا باسم مجموع -١٢٥
ــم جيـد للمـوارد بالنسـبة الـى جميـع الـبرامج التـي تضطلـع  المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . ورأى أنها تقترح تنظي
األمانة بتنفيذها مع الترآيز التام على معالجة االحتياجات المحددة للدول األعضاء في ســعيها الـى ترقيـة قدراتـها فـي مجـال 
حماية الملكية الفكرية . ورحب باألهداف المدرجة تحت البرنامج الرئيسي ٧ بشــأن التعـاون مـع بعـض البلـدان فـي أوروبـا 
وآسيا . وأيد مواصلة تنفيذ مشروعات محددة وأنشطة أخرى طويلة األجل من أجل زيادة االنتفاع بتكنولوجيا المعلومات آما 

تتضمنه الوثيقة "الرؤية واالتجاهات االستراتيجية للويبو" . 
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ــة . وقـال  وساند وفد األرجنتين البيان الذي قدم باسم مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي بشأن البرنامج والميزاني -١٢٦
ان الوثيقة A/34/3 بشأن الرؤية االستراتيجية هي احدى أهم الوثائق بالنسبة الـى دورة الجمعيـات هـذه ألنـها وافيـة وغنيـة 
ــر بـأن تنميـة أنظمـة الملكيـة الفكريـة تتضمـن بعديـن همـا  بالمفاهيم الجديدة وتبرز التحديات الكبرى التي تواجه الويبو . وأق
حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز األنشطة االبداعية . وقال ان الملكية الفكرية تنطوي على جوانب مختلفة منها القانونيــة 
والتقنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واالدارية والتجارية وحتى السياسية . وأضاف قائال ان من الضروري االستجابة 
آما ينبغي الى التحديات التي تطرحها تلك الجوانب آافة . وأشار الى أن الفقرة ٥٦ مهمة بشــكل خـاص ألنـها تلقـي الضـوء 
ــاعداد  على الحاجة الى قياس وقع الملكية الفكرية على الناتج القومي االجمالي للبلدان . وقال ان في حال قام المكتب الدولي ب
وثيقة في ذلك الشأن ، ستصبح وسيلة مفيدة جدا في يد الحكومـات . وأعـرب عـن أملـه فـي أن تكـون الوثيقـة بشـأن الرؤيـة 
االستراتيجية موضع مشاورات اضافية حتى يتيسر تحديد خطوطها العامة بدقة أآبر بهدف الوصول الى استنتاجات مناسـبة 

لجميع الدول األعضاء . 
 

وساند وفد هنغاريا البيان الصادر عن وفد ليتوانيا الــذي تحـدث باسـم مجموعـة دول أوروبـا الوسـطى والبلطيـق  -١٢٧
ــامج والميزانيـة المقترحـة . وعـبر عـن االهتمـام الـذي يوليـه الـى البرنـامج الفرعـي ٢-٤ بشـأن األبحـاث  ودعم وثيقة البرن
والتحليالت االستراتيجية . وصرح بأنه سيرحب بوثائق العمل أو التقارير المرحلية التــي قـد تكـون متاحـة وتفيـد بمعلومـات 
اضافية عن ذلك البرنامج . وفيما يتعلق بالبرنامج ٣ ، أعرب الوفد عن ارتياحه لألهداف المتوخاة في البرنامج الفرعي ٣-٤ 
ــة  بشأن التجارة االلكترونية . وأعلن عن استعداد سلطاته الوطنية الستضافة مؤتمر يتناول التجارة االلكترونية وقضايا الملكي
ــترح  الفكرية في سنة ٢٠٠١ . وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي ٧-٢ ، أعرب عن دعمه للتبادل الموسع للخبرات الوطنية . واق
ــار الوطنيـة وتوزيـع نتـائج تلـك المبـادرة علـى الـدول األعضـاء .  اجراء دراسات لتقصي الحقائق على أنظمة تشجيع االبتك
وأعرب عن االهتمام الذي يوليه الى البرنامج ٨ بشأن أآاديمية الويبو وال سيما فيمــا يتعلـق بتطبيـق برنـامج التعلـم عـن بعـد 
ــا . وعـن البرنـامج الفرعـي ٩-٢ ، أيـد الوفـد األهـداف المدرجـة فيـه  نظرا الى أن مشروع التعلم عن بعد استهل في هنغاري
واقترح تضمينه العناية باتخاذ تدابير لتحسين الحماية الدولية للبيانات الجغرافية . وعن البرنــامج ١٢ ، أعـرب عـن اسـتعداد 
سلطاته الوطنية للتعاون في اطار المشروعات الرائدة المتصلة بشبكة الويبو وهي تأمل في أن تسهم بفعالية فـي اقامـة نظـام 
يمكن تشغيله في أقرب اآلجال . وفي األخير ، اقترح الوفد ، في اطار البرنامج الفرعي ١٤-١ ، وضع قاعدة بيانات للبحـث 

الدولي في التسجيالت المنجزة في السابق بناء على نظام الهاي ألن تلك القاعدة ليست متاحة في الوقت الراهن . 
 

ورحب وفد قيرغيزستان بوثيقة البرنامج والميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وأعرب عن تأييده  -١٢٨
ــة فـي بلـده فـي اطـار عشـرة  لها وأعتبر أنها تتميز بالشفافية وحسن االعداد . وصرح بأن نظام الملكية الفكرية يتطور بفعالي
قوانين واثنتي عشرة اتفاقية دولية . وشدد على أهمية التعاون مع الويبو في تطوير ذلك النظــام القـانوني . وأحـاط علمـا بـأن 
بلده قد انضم الى اتفاق برن في السنة الجارية وشارك في الندوة االقليمية بشــأن حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة فـي آسـيا 
الوسطى برعاية الويبو . وقال انه يعتقد بأن تنظيم الندوات االقليمية والدورات لصــالح المسـؤولين مـن البلـدان المنتقلـة الـى 
ــي تلـك البلـدان . وأشـار الـى نجـاح نـدوة  االقتصاد الحر مهمة بشكل خاص بالنسبة الى تنمية حماية حقوق الملكية الفكرية ف
ــاع القـادم فـي سـنة  الويبو للبلدان المنتقلة الى االقتصاد الحر في في آيشينيف في السنة الجارية واقترح استضافة بلده االجتم
ــي منظمـة التجـارة العالميـة فـي ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٨ والـتزم بالتـالي  ٢٠٠٠ . وذآر الوفد بأن بلده أصبح عضوا ف
ــى تدريـب . وأضـاف قـائال ان  باالمتثال ألحكام اتفاق تريبس . ومن أجل تلك الغاية ، قال الوفد ان الخبراء في بلده بحاجة ال
تنظيم ندوات الويبو بمشارآة الموظفين الحكوميين سيأتي في الوقت  المناسب . وحث الويبو على تنظيم ندوة اقليمية في بلده 
بمشارآة ممثلين عن هيئات انفاذ القانون . ورحب بالعمل الجاري بهدف اعتمــاد الصـك الجديـد بشـأن أوجـه األداء السـمعي 
البصري وأيد العمل الذي يجري انجازه بشأن االذاعة عبر الكابل وغيرها من أنواع االذاعة . وأشار الوفد أيضا الــى أهميـة 

الوثيقة A/34/3 بشأن رؤية واستراتيجية المنظمة . 
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ورحب وفد السودان بوثيقة البرنامج والميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وأيدها . والحــظ بتقديـر  -١٢٩
ــدان األقـل نمـوا . وقـال ان ذلـك  األهمية المتزايدة التي يوليها مشروع البرنامج والميزانية الى البلدان النامية بما في ذلك البل
تجلى بشكل خاص في البرنامج ٦ والبرنامج ٨ اللذين تنــاوال مسـألة التعـاون مـع البلـدان الناميـة واألآاديميـة العالميـة علـى 
التوالي . وأيد أيضا جهود األمانة في تخفيض اشــتراآات الـدول األعضـاء والرسـوم المترتبـة علـى معـاهدة التعـاون بشـأن 
البراءات . وتطلع الوفد الى االستفادة مــن مزيـد مـن المسـاعدة فـي اقامـة نظـام للملكيـة الفكريـة وتحسـينه باعتبارهـا تكملـة 
ــن وتوفـير  للمساعدة التي تلقتها بالده في ذلك االتجاه . وأعرب عن أمله في اتاحة فرص متزايدة لتدريب الموظفين الحكوميي
األدوات الدراسية أيضا من أجل مساعدة الدول األعضاء على تطبيق حماية الملكية الفكرية على وجه أفضل . وأعرب الوفد 

عن تقديره ألداء األمانة الرفيع على مدى السنة الماضية . 
 

ــد بـأن الوثيقـة تمـيزت بالنوعيـة  وساند وفد جمهورية الصين الشعبية وثيقة البرنامج والميزانية المقترحة . واعتق -١٣٠
الجيدة والشفافية ورآزت على الفعالية وتوفير خدمات عالية الجودة والفعالية الــى الـدول األعضـاء . ووافـق علـى تخفيـض 
ــالء االهتمـام الـى تمويـل المسـاعدة  الرسوم المترتبة على معاهدة التعاون بشأن البراءات رغم أنه رأى أن من الضروري اي

التقنية الكافية الى البلدان النامية بما في ذلك التدريب وتنمية الموارد البشرية . 
 

ــامج والميزانيـة المقترحـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وتقديـره  وأعرب وفد البرازيل عن دعمه للوثيقة البرن -١٣١
ــة لحمايـة  للجهود الرامية الى تحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة . وقال ان حجر الزاوية ألنشطة الويبو هي التنمية التدريجي
ــة البرنـامج والميزانيـة المقترحـة تجسـد تلـك  الملكية الفكرية آكل مع التعاون ألغراض التنمية لتحقيق ذلك . والحظ أن وثيق
التحديات بشكل مناسب . وشدد على وجه الخصوص على بعض البرامج التي لها أهمية خاصة بالنســبة الـى البلـدان الناميـة 
مثل التقدم نحو فهم تطبيقي أفضل للمسائل المتصلة باصدار البراءات في مجال البيوتكنولوجيا وجوانب الملكية الفكريــة فـي 
اتفاقية التنوع البيوتكنولوجي . وقال ان تطوير تلــك المسـائل فـي الويبـو سـيكون مناسـبا لتوفـير النتـائج الـى محـافل أخـرى 
آاالتفاقية المعنية ومنظمة التجارة العالمية . وهذا السياق ، قال ان بلده يتبع مجموعة دول أمريكا الالتينية والكـاريبي ويؤيـد 
انشاء لجنة دائمة بشأن التنوع البيوتكنولوجي والمعــارف التقليديـة . وقـال ان التقـدم المحـرز فـي توضيـح وتحديـد األشـكال 
الجديدة والمعتمدة لحماية أشكال التعبير الفولكلوري نطاق لمصالح مشترآة بين البلــدان الناميـة والمتقدمـة علـى السـواء ألن 
عدد آبير من البلدان سيهتم بحماية ثقافته . واعتبر أيضا أن برنامج تحديث نظام الملكية الفكرية وتنفيـذ اتفـاق تريبـس مفيـدا 
جدا للبلدان النامية التي بحاجة الى تحديث تشريعاتها الوطنية فيما يتعلق بالملكية الفكرية . وذآر أن نظرا الى انتهاء المرحلة 
االنتقالية لتنفيذ اتفاق تريبس بالنسبة للبلدان النامية ، سيكون مــن المـهم تكثيـف أنشـطة الويبـو ال سـيما فيمـا يتعلـق بـالموارد 
ــهد الملكيـة الصناعيـة أهميـة آبـيرة  البشرية والتدريب . وهذا السياق ، أعطت الحكومة البرازيلية الويبو االدارة الجديدة لمع
الى مشروع تحديث المعهد وتعزيزه مع الترآيز على تدريـب الموظفيـن فـي مجـال الـبراءات والعالمـات التجاريـة . وعـن 
مسألة زيادة استعمال البرتغالية في الويبو ، أيد الوفد اقتراح المكتب الدولي باجراء دراسـة عـن اآلثـار المتنوعـة السـتعمال 
البرتغالية في المنظمة واستعمال البرتغالية آلغة عمل في جميع دورات الويبو التدريبية التي تشمل البلدان الناطقة بالبرتغالية 
. واألخير ، جدد الوفد تأآيده أن وثيقة البرنامج والميزانية أبرزت الدور المهم للتعاون ألغراض التنمية وهــو مجـال برعـت 

فيه األمانة في الماضي . وقال انه يتوقع أن يحتفظ ذلك الهدف بمكانته في األلفية القادمة .  
 

وأيد وفد تايلند آلية وثيقة البرنامج والميزانية لفترة السنتين . وأعرب عن ارتياحه للبرنامج والميزانية باعتبارهــا  -١٣٢
ــاز  قد توصلت الى نقطة توازن بين تخفيض تكاليف الدول األعضاء والمنتفعين بأنظمة التسجيل وزيادة الموارد من أجل انج
ــا لـم  برامج األمانة . وفي هذا الصدد ، قال الوفد ان تحسين حماية الملكية الفكرية ستتلقى خدمة شفوية من الدول األعضاء م
توفر األمانة الموارد المالية الكافية . وأعرب عن قلقه بما أسماه التميــيز أي المعاملـة التفضيليـة ازاء أصحـاب الحقـوق فـي 
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الجزء المتقدم من الجزء النامي من العالم . وأشار الى أن رغم أن الحقوق تنشأ في جميع أنحاء العالم ، فان أصحاب الحقوق 
ــى تكـاليف المحـاآم وأتعـاب  في البلدان النامية ليسوا في وضع يمكنهم من انفاذ حقوقهم في الطرف المتقدم من العالم نظرا ال
المحامين والمصروفات األخرى مثل مصروفات السفر . واختتم الوفد آلمته بالتشديد علـى التحديـات التـي تعـترض حمايـة 

الملكية الفكرية . ورأى أن وثيقة البرنامج والميزانية تتميز بمرونة آافية للتصدي لتلك التحديات . 
 

وقال وفد آنــدا ان وثيقـة البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ آـانت مشـجعة لـه ألنـها خضعـت  -١٣٣
لتحسينات آبيرة وعرضت بأعلى درجة من الشفافية والتشديد على برامـج الويبـو عمـا درجـت عليـه فـي المـاضي . ولفـت 
ــي مجـال التنميـة . واعتقـد  األنظار الى أن ادارة األموال بتبصر أحسن ضمان لجني فوائد حقيقة في تقديم مساعدة ملموسة ف
ــات محـددة بشـكل  بأن الفعالية ترتفع بالفعل عندما تكون ادارة النفقات على أساس يأخذ بالنتائج واحتواء التكاليف وفقا ألولوي
جيد وآليات واضحة للمساعدة . وقال ان من الممكن النظر الى احتواء التكاليف على أنه عنصر حاسم لنجاح أية استراتيجية 
ــد عـن اقتناعـه بأهميـة مشـارآة الـدول  مالية لكن ال ينبغي اعتباره حاجزا النجاز البرامج بشكل أفضل وفعال . وأعرب الوف
األعضاء في المراحل األولى من عملية وضع الميزانية . وقال ان تلك الخطــة االسـتراتيجية ال تكـون فعالـة اال اذا اشـتملت 
ــد عـن رغبتـه فـي تشـجيع األمانـة علـى  على الفائض في الميزانية واألموال االحتياطية الخاصة . وفي األخير ، أعرب الوف

وضع الشروط النشاء فريق عامل صغير معني بمسائل الميزانية آما اقترحته المجموعة باء . 
 

وأعرب وفد االتحاد الروسي عن تأييده لميزانية الويبو لفترة السنتين ٢٠٠ و٢٠٠١ والــبرامج المحـددة المتصلـة  -١٣٤
ــق مـع احتياجـات  بالبلدان المنتقلة الى االقتصاد الحر . وذآر الوفد أن بالده تؤيد األمانة على المدى البعيد في أنشطتها لتتواف
الدول األعضاء وفي حدود الموارد المخططة . وأعرب أيضا عن اهتمامه بالمشارآة في أي فريــق عـامل لـه صلـة بادخـال 

مزيد من التحسينات على أعمال وضع القواعد العامة بشأن الميزانية في المكتب الدولي . 
 

وأيد وفد نيجيريا البيان الذي قدمته المجموعة األفريقية . وقال باعتقاده بأن الزيــادات فـي الميزانيـة فـي مختلـف  -١٣٥
برامج  الويبو لم تكن مبرة فحسب ، بل آانت ضرورية لتحقيق أهداف المنظمة وتلبية احتياجات الــدول األعضـاء وال سـيما 
النامية منها . وقال الوفد بأن على الويبو مســاعدة الـدول األعضـاء فـي بنـاء قدراتـها فـي ضمـان اسـتمرار دعمـها للـبرامج 
العالمية الخاصة بالملكية الفكرية في تلك الدول . ورأى الوفد ضرورة تمثيل آل المجموعات في جميع لجان الويبو الدائمة . 
ــة الفكريـة لمسـتوى االسـهام فـي التجـارة  وقال الوفد بأن آل ذلك سيساعد الدول النامية على تطوير أنظمتها الخاصة بالملكي
الدولية . ورأى الوفد أنه في حالة عدم تلبية هذه الطلبات فان الويبو ستفقد أهميتها والتي تتمثل بصورة أساسية في دعم الدول 

النامية لتطوير وبناء اقتصادياتها . وأضاف قائال بأن ذلك سيحد آثيرا من قدرة الدول النامية على تنفيذ اتفاق تريبس . 
 

ــامج والميزانيـة تعبـيرا عـن عـزم  وأيد وفد غينيا البيان الصادر باسم المجموعة األفريقية . واعتبر مشروع البرن -١٣٦
ــة وتعزيـز التعـاون الدولـي عـبر تنميـة االدارات  األمانة الصارم على العمل لدعم وتعزيز الطاقات الوطنية في البلدان النامي
وتحديثها االنتفاع الفعلي بالملكية الفكرية . وقال ان دراسة مقارنـة بيـن األنشـطة المتعلقـة بفـترتي السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ 
والسنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ أثبتت أن األمانة تعمل بفعالية على تحديث أنظمة الملكية الفكرية . وأيد بالتحديد البرنامج ٦ بشــأن 
ــة مـن أجـل تحسـين الطاقـة المؤسسـاتية فـي مختلـف الـدول األعضـاء  التعاون مع البلدان النامية ألنه يعزز البرامج القطاعي
وتخفيف افتقارها للبنى األساسية . وأعرب الوفد عن اهتمامه بموارد الميزانية التي يمكن تسخيرها للتعاون ألغراض التنمية 
. وقال انه مهتم بالعمل الذي أنجزته المنظمة لتقديم المساعدة من أجل تعزيز المعرفة بالملكية الفكرية في البلدان مثل غينيا . 
وأشار الى أن الويبو وفرت أنشطة تدريبية للمسؤولين وأدارت برامج لتحديث انظمة وطنية من أجل ادارة الملكية الصناعية 
. وأعرب الوفد عن أمله في تدعم األمانة مشروعا وطنيا يتعلق بتعزيز المؤسسات الصغــيرة والمتوسـطة الحجـم . وقـال ان 
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ذلك المشروع استهل آجزء من برنامج وطني بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم . واختتم آلمتــه بتجديـد الدعـوة 
التي وجهتها حكومته الى المدير العام للويبو بزيارة بلده . 

 
وأيد وفد مصر البيــان الصـادر باسـم مجموعـة البلـدان األفريقيـة . وأعـرب عـن دعمـه الكلـي لوثيقـة البرنـامج  -١٣٧
ــواغل  والميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وأعرب أيضا عن تقديره لألمانة اليالئها االعتبار الالزم الى الش
التي أبدتها البلدان النامية وهي التي تشكل أغلبية الدول األعضاء في الويبو . وقال ان الزيادة المقترحة بنســبة ٨ بالمائـة فـي 
الميزانية مقبولة خاصة اذا أخذت في الحسبان أهمية األنشطة التي ستنجزها الويبو على مدى فترة السنتين القادمة وال تؤدي 
الى أية أعباء اضافية على الدول األعضاء . وأضاف يقول ان من الضروري أن ترآز األمانة أنشطتها على تقديم المساعدة 
التقنية الى البلدان النامية في مجاالت معينة مثل تنفيذ اتفاق تريبس وتعزيز المساعدة في مجال التجـارة االلكترونيـة . ورأى 
الوفد أن االعتراض الذي أثاره أحد البلدان المتقدمة الرئيسية بشأن زيادة ميزانية المنظمة ال أساس له . وأعرب عن أمله في 
ــي ذلـك زيـادة ميزانيـة تلـك المنظمـة بنسـبة ٥  أن يراعي ذلك الوفد االتفاقات المبرمة في اطار منظمة التجارة العالمية بما ف

بالمائة .  
 

ــذي قدمتـه مجموعـة  آسـيا بشـأن اجـراء  وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء وقال انه يوافق على االقتراح ال -١٣٨
دراسة جدوى على مسألة الصناعة اليدوية مع مراعاة شرطين . وذآر في المقام األول ضرورة مناقشة االجراءات الشــكلية 
والطرق والوسائل المسخرة الجراء تلك الدراسة بين الدول األعضاء . وذآر في المقام الثاني ضرورة اجتناب أية آثار مالية 

اضافية الى ميزانية الويبو المقترحة . 
 

ــان رؤيـة الويبـو االسـتراتيجية ووثيقـة البرنـامج والميزانيـة المقترحـة لفـترة السـنتين  وأيد وفد جمهورية أذربيج -١٣٩
٢٠٠٠ و٢٠٠١ بما في ذلك االقتراح بتخفيض الرسوم الناجمة عن معاهدة  التعاون بشأن البراءات . والحظ الجودة العاليـة 
التي تميزت بها الوثائق التي قدمتها األمانة وأيد األهداف المدرجة في البرنامج ٧ . وأعرب عن أمله في أن يسـتمر المكتـب 

الدولي في مساعدة بلده على تعزيز حماية الملكية الفكرية . 
 

وأعـرب وفـد بربادوس عـن تأييـده التـام لمشـروع البرنامج والميزانية للعامين ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ ، والــذي يعتـبر  -١٤٠
ــها الملكيـة الفكريـة فـي عصـر المعلومـات . وتقـدم الوفـد  مزيجا متوازنا من األنشطة لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه
بالشكر للويبو على مساعدتها المســتمرة لبربـادوس فـي مجـال المسـاعدات التقنيـة ، وأعـرب عـن أملـه فـي أن تسـهم خطـة 

بربادوس الوطنية الترآيز في تحقيق تطوير أآثر ألنظمة الملكية الفكرية في البالد . 
 

ــترة  وأشار ممثل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الى أن وثيقة برنامج الويبو وميزانيتها لف -١٤١
السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ اشتملت على العناصر األساسية التي تمكن الويبو من انجاز مهامها في مجتمـع المعلومـات . وقـال 
ان تطور المجتمع الرقمي أحدث تغييرات مهمة في مجتمعاتنـا فيمـا يتعلـق بطريقـة توزيـع السـلع والخدمـات وادارة حقـوق 
الملكية الفكرية . وذآر أن االنتشار المتزايد لشبكات االتصاالت االعالمية متعددة الوسائل وضع حقوق الملكيــة الفكريـة فـي 
قلب الشواغل الرئيسية التي تواجهها الدول األعضاء آل بمفرده وأثر في تنظيم العالقات الدولية . ودعا الويبو الى المساعدة 
في تنظيم تلك العالقات لفائدة المجتمـع الدولـي بأسـره . وصـرح بـأن مـن الضـروري المحافظـة علـى الحقـوق المشـروعة 
ألصحاب تلك الحقوق عند السعي الى تعزيز حقوق الملكية الفكرية والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة التي تواجه المنظمة 
من أجل السماح ألصحاب الحقوق بتزويد مجتمعاتنا بالســلع والخدمـات الالزمـة . وأضـاف يقـول ان اعتمـاد آليـات مناسـبة 
ــاعي .  ضروري لضمان االنصاف في مشاطرة البلدان للمعرفة والدراية مع األخذ في الحسبان تفاوت أوضاع واقعها االجتم
وذآر أن وثيقة البرنامج والميزانية أصابت في تكليف األمانة بوضع القواعد والمبادئ الكفيلة بتحقيق توزيع عــادل ومتكـافئ 
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للسلع والخدمات من خالل االنتفاع بحقوق الملكية الفكرية وبالتعاون مع الدول األعضاء ومشارآة المجتمع المدني . ورحب 
ممثل اليونسكو خاصة بالبرنــامج ١١ الـذي تضمـن امكانيـة تنميـة المعـارف التقليديـة والتنـوع البيولوجـي وأشـكال التعبـير 
الفولكلوري والتجارة االلكترونية بما يتصل بالتراث التقليدي بالموازاة مع أنشـطة اليونسـكو بشـأن تلـك المسـائل . وقـال ان 
حماية المعارف التقليدية والصناعة و األنواع التقليدية للتعبير الفني باعتبارها جزءا من التنظيم التقليدي للمجتمــع وتعزيزهـا 
يعد أمرا مهما بشكل خاص بالنسبة الى تنمية شبكات االتصــاالت الرقميـة المنفتحـة تمامـا . وفـي هـذا الصـدد ، أشـار ممثـل 
ــة والـدول العربيـة والكـاريبي وآسـيا المحيـط الـهادئ التـي  اليونسكو الى أن المشاورات االقليمية في أفريقيا وأمريكا الالتيني
اشترآت الويبو اليونسكو في تنظيمها خالل السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ أثبتت مدى اهتمام البلدان النامية بحماية هويتها وتعزيز 
ــت عـن أملـها فـي أن  معارف التقاليد الثقافية وفهمها والتمتع بها ألسباب اجتماعية وثقافية . وذآر بأن البلدان النامية قد أعرب
تزيد الويبو واليونسكو من مساعدتها القانونية والتقنية وتقدم الدعم لتنظيم التعـاون االقليمـي المتعلـق بكيفيـة ضمـان الحمايـة 
القانونية لثقافاتها الشعبية التقليدية . وقال ان دعم ذلك المنهج ال ينبغي أن يقتصــر علـى البلـدان الناميـة بـل ينبغـي أن يشـمل 
ــو واليونسـكو علـى مواصلـة  البلدان المصنعة أيضا . وأآد ممثل اليونسكو أيضا على أن اعتماد ميزانية الويبو سيساعد الويب
التعاون المثمر فيما بينهما في هذا المجال بما يعزز حماية حقــوق الملكيـة الفكريـة التـي تعـد شـرطا أساسـيا لتحقيـق التنميـة 

االقتصادية والثقافية . 
 

وأعرب المدير العام عن شكره على التعليقــات واالقتراحـات الملموسـة التـي تقدمـت بـها الوفـود بـهدف تحسـين  -١٤٢
ــر فـي المقـام األول أن مـن  الرؤية واالتجاهات االستراتيجية للويبو . وأدلى بالمالحظات التالية على التدخالت السابقة . وذآ
ــال ان الـدول األعضـاء  الواضح أن انشاء األفرقة العاملة أو اللجان الدائمة سيكون له آثار مهمة في األموال والموظفين . وق
ينبغي لها أن تراعي ذلك األمر فيما في اطار االقتراحات المقدمة النشاء أي نوع من األفرقة مثل االقتراح الـذي تقدمـت بـه 
ــي المقـام الثـاني ، جـدد المديـر العـام تـأآيده علـى أن  المجموعة باء النشاء فريق عامل يدعم اعداد البرنامج والميزانية . وف
المنظمة تحت قيادة الدول األعضاء فيها التي ترســم طريقـة التوجيـه واطـار األنشـطة . اال أنـه طلـب مـن الـدول األعضـاء 
االمساك عن التدخل في االدارة الجزئية للمنظمة حتى ال تكتسب األمانة ، من جملة أسباب أخـرى ، طابعـا سياسـيا يعـرض 
مصداقية المكتب الدولي وتكامله للخطر . وفي المقام الثالث ، قال ان فيما يتعلق بمســألة الصناعـة اليدويـة ، تـرد اقتراحـات 
مختلفة تدعو الى اجراء تحليل معمق للمسألة . وقال ان المكتب الدولي أحاط علما بأن من الممكن انجاز تلك الدراسة لكن ال 
يمكن اجتناب اآلثار المالية المترتبة عليها . وأشار المدير العام ، عالوة على ذلك ، الى أن األمانة ستمنح الوالية والصالحية 
ــدرج فـي البرنـامج  لمباشرة تحليل معمق بشأن ذلك المشروع المهم سواء رأت الدول األعضاء أن مسألة الصناعة اليدوية تن
١١ أو في البرنامج الفرعي ٦ من وثيقة البرنامج والميزانية . واستطرد يقول ان في حال آانت الدول األعضـاء تدعـو الـى 
وضع نظام خارج ما يسمى بالمعارف التقليدية ، من الممكن اللجوء ، في اطار منظمة التجارة العالميـة ، امـا الـى اسـتعمال 
البيانات الجغرافية لحماية الصناعة اليدوية واما الى استعمال أنظمة سريعة وزهيدة في مجـال الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة 
لحماية تلك الصناعة . وأشار الى أن امكانية اخرى تبرز اذا رغبــت الـدول األعضـاء فـي اللجـوء الـى عالمـات الرقابـة أو 
ــى مختلـف تلـك السـبل ، طلبـت األمانـة مـن الـدول  شهادات المنشأ التي ال يقضي اتفاق تريبس بحمايتها . وقال ان بالنظر ال
األعضاء بأن تجيز لها العمل بمرونــة آافيـة عنـد انجـاز تلـك الدراسـة . وذآـر فـي المقـام الرابـع أن األمانـة أحـاطت علمـا 
باالقتراح المجدد في هذا االجتماع بشأن انشاء لجنة دائمة معنية بالبيوتكنولوجيا والمسائل المتصلة بها . وذآــر المديـر العـام 
الدول األعضاء بتقرير اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات التي اجتمعت في جنيف من ٦ الى ١٤ سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ 
للتأآيد على أن المكتب الدولي قد أولى االهتمام الالزم الى ذلك المشـروع . وقـال ان الفقـرة ٢٠٨ مـن ذلـك التقريـر (أنظـر 
ــى مـا يلـي : "اقـرارا بأهميـة المـوارد البيولوجيـة والوراثيـة ، تدعـو اللجنـة الدائمـة المعنيـة  الوثيقة SCP/3/11) تنص عل
بالبراءات المكتب الدولي الى ادراج مسألة حماية الموارد والوراثية في جدول أعمال الفريـق العـامل المعنـي باالختراعـات 
البيوتكنولوجية الذي سيجتمع في نوفمـبر/تشـرين الثـاني ١٩٩٩ بدعـوة مـن الويبـو . وتدعـو اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون 
ــير الالزمـة لعقـد اجتمـاع منفصـل يضـم عـدد آبـير مـن الـدول  البراءات ، اضافة الى ذلك ، المكتب الدولي الى اتخاذ التداب
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األعضاء في بداية سنة ٢٠٠٠ للنظر في تلك المسألة" . وأشار المدير العـام الـى أن األمانـة نصحـت بعقـد اجتمـاع للفريـق 
العامل في نوفمبر/تشرين الثاني للتعمق في دراسة تلك المسألة وعقد اجتماع بشأن البيوتكنولوجيا في وقــت الحـق فـي بدايـة 
السنة القادمة دون البت في ضرورة انشاء لجنة دائمة منفصلة . وفي الختام ، قال المدير العام ان األمانة تزجي شكرها الـى 
ــود التـي  الوفود على تعليقاتها الملموسة والمفيدة على الوثيقة بشأن الرؤية واالتجاهات االستراتيجية للويبو . وطلبت من الوف
لم تدل بتعليقاتها بعد أن تقدمها آتابيا أو شفويا حتى يتسنى لألمانة االسـتفادة مـن مالحظـات الـدول األعضـاء لتحديـد مـا اذا 

آانت الرؤية االستراتيجية لألمانة تتوافق مع رؤية الدول األعضاء . 
 

وأحاط رئيس الجمعية علما بموافقة الدول األعضاء على البند ٦ من جدول األعمــال وأعتـبر أن وثيقـة البرنـامج  -١٤٣
والميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ آما وردت في الوثيقــة A/34/2 والمرفـق ١٠ المعـدل ، قـد تـم الموافقـة 
عليهما . وفيما يتعلق بالوثيقــة A/34/3 بشـأن الرؤيـة االسـتراتيجية للويبـو ، أحـاط الرئيـس علمـا بـأن ، عـالوة علـى تلـك 
التعليقات التي أدلت بها الوفود في اطار البند ٦ ، فان الوفود التي أخذت الكلمة في اطار البنــد ٤ (تقييـم البرنـامج) قـد أثنـت 
على الرؤية االستراتيجية للويبو والدور القيادي للمدير العام . والحظ الرئيس بارتياح تزايد توافق المعايير بيــن الوفـود فيمـا 
ــتراتيجية للويبـو . وهنـأ الرئيـس ،  يتعلق باالحتياجات واألولويات وانسجام تلك المعايير مع قوة الوثيقة المتعلقة بالرؤية االس
باألصالة عن الجمعية العامة ، المدير العام لالشراك األخرين في رؤيته بما يؤدي الى تقوية المنظمة لمصلحة جميـع الـدول 

األعضاء فيها . 
 

ــادات التـي تديرهـا الويبـو واعتمـدت البرنـامج  وقد وافقت جمعيات الدول األعضاء في الويبو واالتح -١٤٤
والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ آما وردت في الوثيقة A/34/2 والوثيقة .A/34/2 Rev ، وأخذت علما 

وبارتياح بمضمون الوثيقة A/34/3 "المنظور والتوجه االستراتيجي للويبو" . 
 

 
 

البند ٧ من جدول األعمال الموحد : 
 

تعديل المادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو 
 

 . A/34/4 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٤٥
 

وبعد أن قدمت األمانة للوثيقة A/34/4 ، رحبت وفود آوبا واليابان باسم المجموعة باء واألردن وليتوانيـا باسـم  -١٤٦
ــن وأوغنـدا باسـم  مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق وباراغواي باسم مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي والفلبي
مجموعة البلدان األفريقية باالقتراح الرامي الى تعديل المادة ٩(٣) من اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (اتفاقية 

الويبو) آما ورد في الفقرة ١٢ من تلك الوثيقة ، وأيدت ذلك االقتراح . 
 

وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء وتقدم باقتراح آخر فيما يتعلق بتنفيذ القرار القاضي بتعديل اتفاقية الويبو .  -١٤٧
ومع ذلك ، رأى أن هناك حاجة الى مزيــد مـن الوقـت للتوفيـق بيـن آراء آـل الـدول بشـأن ذلـك االقـتراح اآلخـر . وقـال ان 

المجموعة باء تلتمس االحتفاظ بذلك البند من جدول األعمال حتى اجتماع جمعيات الدول األعضاء في السنة المقبلة . 
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واعتمدت جمعيتا اتحادي باريس وبرن ومؤتمر الويبو ، باالجماع ، التعديل المقترح في المادة ٩(٣)  -١٤٨
 . A/34/4 من اتفاقية الويبو آما ورد في الفقرة ١٢ من الوثيقة

 
 

البند ٨ من جدول األعمال الموحد : 
 

اصالحات في األنظمة األساسية 
 

 . A/34/9 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٤٩
 

وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء وعبر عـن تـأييده لتطبيـق النظـام أحـادي االشـتراآات واضفـاء الصبغـة  -١٥٠
الرسمية عليه في الوقت المناسب في المستقبل . ورحب بالمبادرة الراميــة الـى تبسـيط البنيـة االداريـة للويبـو التـي اعتبرهـا 
معقدة جدا وقديمة بعض الشيء . وصرح قائال ان المجموعة تفضل امعان النظر في الخيـار األول ("تبسـيط عمـل الـهيئات 
الرئاسية االحدى والعشرين") . وطلب مزيدا من التوضيح والبحث بشأن عواقب االصالح ، مثل أثره في المســائل المتعلقـة 
بحق التصويت ورئاسة االجتماعات والشؤون المالية . ودعا الى الترآيز بصفة خاصة على األجل الطويل واألوسع ورغبــة 
الدول األعضاء في تحديد طبيعة المنظمة ونوعها ، األمر الذي اعتبره الوفد أساسيا . وفي الختام ، قال الوفـد ان المجموعـة 

تلتمس من المدير العام واألمانة مواصلة بحث مسألة االصالح واجراء مشاورات مع آل الدول األعضاء . 
 

وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي وقال انـه يشـاطر العديـد مـن اآلراء التـي  -١٥١
عبرت عنها المجموعة باء واقترح أن تنشىء جمعية الويبو فريقا عامال أشبه بالفريق المنشأ بغرض تعديل المادة ٩(٣) مـن 
ــات . ورأى أن مـن الضـروري تكليـف الفريـق العـامل بـالنظر فـي اصـالح األنظمـة  اتفاقية الويبو لدراسة مختلف االقتراح

األساسية . 
 

وأيد وفد االتحاد الروسي التطبيق الجاري للنظام األحادي االشتراك ، وقال انه يفضل مع ذلك مواصلة الدارسـة  -١٥٢
والبحث في مسألة تبسيط بنية المنظمة قبل اتخاذ أي قرار نهائي في ذلك الشأن . 

 
وتحدث وفد ليتوانيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق وقال ان النظام أحادي االشتراآات آـان  -١٥٣
ــالت علـى مختلـف معـاهدات  فعاال جدا ومرضيا تماما . وأعرب عن مساندته لالقتراح الرامي الى الشروع في ادخال التعدي
الويبو الضفاء الطابع الرسمي على النظام أحادي االشتراآات والدرجات الجديدة لالشـتراآات . وقـال أيضـا ان المجموعـة 
تؤيد األخذ بالخيار األول فيما يتعلق بتبسيط البنية االدارية للويبو . وأضاف يقــول ان مجموعتـه شـأنها شـأن المجموعـة بـاء 
ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكــاريبي تـرى أن الموضـوع يقتضـي مزيـدا مـن الدارسـات والمشـاورات . وأعلـن عـن 
مساندة المجموعة الدراج موضوع توقيت الدورات العادية للجمعيات وسائر الهيئات ضمن الموضوعات المعاد النظــر فيـها 

في اطار مراجعة األحكام االدارية لمختلف المعاهدات ، بغرض تعديلها . 
 

وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء واشار الـى بعـض الصعوبـات المتعلقـة بالخيـار الثـاني ("انشـاء جمعيـة  -١٥٤
ــتراآات  أحاديـة هـي الجمعيـة العامـة للويبـو") . وقـال ان تلـك الصعوبـات تشـمل الفـرق بيـن االتحـادات الممولـة مـن االش
واالتحادات الممولة من الرسوم في االدارة المالية وقصر حق تصويت الدول غير األعضاء في اتحاد معين عند اتخاذ قــرار 

يتعلق بذلك االتحاد . 
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وعبر وفد آولومبيا عن تأييده الكامل لالصالح في األنظمة األساسية ورأى أن عدة أسباب تبرر ذلك االصــالح .  -١٥٥
ــل ببعـض معـاهدات الويبـو معدلـة بشـكل مؤقـت ، مثـل النظـام أحـادي  وذآر في المقام األول أن العادة قد درجت على العم
ــة االداريـة للويبـو ثـم  االشتراآات . وقال ان ذلك ينبغي يتخذ صبغة رسمية . ثم ذآر في المقام الثاني الحاجة الى تبسيط البني
ذآر في المقام الثالث ضرورة اعتماد نظام موحد للشؤون المالية والميزانية . وفي المقام الرابع أشار الى الحاجة الى تحسين 
ادارة الويبو بغية اشراك آل أعضاء المنظمة في عمليات صنع القرارات . وفي المقام األخير ، أشار الوفد الى الحاجـة الـى 
تحديث االجراءات الرامية الى السماح للمنظمة بمواجهة التحديات الجديدة . ولتلك األسباب ، عبر الوفد عن تــأييده الصـالح 
البنية آلها ودعا الى امعان النظر في الخيار الثاني في اطار فريق عمل . واقترح الوفد أيضا النظر في امكانيــة انشـاء لجنـة 
ــال ان وظـائف ذلـك المجلـس  تنفيذية أو مجلس اداري السداء النصح والمشورة الى المدير العام واعداد عمل الجمعيات . وق
االداري من الممكن أن تكون مماثلة لوظــائف لجنـة الويبـو للتنسـيق أو مـا يقابلـها فـي وآـاالت األمـم المتحـدة المتخصصـة 
األخرى . وأيد موقف مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي وشدد على الحاجة الى توضيــح موعـد الجـراء المشـاورات 

بشأن اصالح األنظمة األساسية . 
 

وأشار وفد هولندا الى نظام اشتراآات الويبو وقال ان المعيارين المطبقين هما القدرة على الدفع واالســتعداد لـه .  -١٥٦
ــي تقتصـر علـى  وطلب أن تنظر الويبو أثناء بحث مسألة االصالح في امكانية العمل بالمعايير المطبقة في األمم المتحدة والت
مبدأ القدرة على الدفع . واقترح الوفد أيضا أن تأخذ الويبو بجدول اشتراآات األمــم المتحـدة ورأى مـن شـأن ذلـك أن يسـمح 

بادخال تسويات في جدول االشتراآات من غير تعديل اتفاقية الويبو مرات عديدة . 
 

وتحدث وفد أوغندا باسم مجموعة البلدان األفريقية وأثنى على المبادرة التي اتخذها المدير العــام بغـرض ادخـال  -١٥٧
االصالحات في أنظمة الويبو األساسية . وعبر أيضا عن تأييد المجموعة لتطبيق النظام المالي الموحد وأعرب من جديد عن 
الحاجة الى تحسين البنية االدارية للويبو . وأوصى أيضا بأن تكلف الجمعية المدير العام انشاء فريق عامل لينظر فيمـا يلـزم 
ــاء  من اصالحات ويعد تقريرا عن ذلك يرفعه الى الجمعيات في سنة ٢٠٠٠ . وقال ان مجموعة البلدان األفريقية تقترح االبق

على العضوية في الفريق العامل مفتوحة لتمكين آل الدول األعضاء المعنية من االشتراك فيه . 
 

وصرح الرئيس قائال ان هناك توافق في اآلراء بشـأن المنـهج الواجـب اتباعـه فـي تنـاول المسـائل قيـد النظـر .  -١٥٨
وبخصوص النظام أحادي االشتراآات ، رأى أن الوفود وافقت على التطبيق الجــاري عامـة . وفيمـا يتعلـق بالبنيـة االداريـة 
للويبو ، قال الرئيس ان هناك اتفاق عام على أنها قديمة وال تفي باالحتياجات المعاصرة للويبو . وقــال ان ذلـك يفسـر الدعـم 
الكبير الذي حظيت به مسألة انشاء فريق عامل المعان النظر في مختلف االقتراحات الرامية الى اصالح األنظمــة األساسـية 

، بما في ذلك النقاط التي أثارها مختلف الوفود أثناء النقاش . 
 

ــة للويبـو المديـر العـام بانشـاء فريـق عـامل لينظـر فـي االقتراحـات المتعلقـة  وأوصت الجمعية العام -١٥٩
باصالح األنظمة األساسية ويرفع تقريرا عن التقدم الذي يحرزه في بحثه الى جمعيات الدول األعضاء فـي سـنة 

 . ٢٠٠٠
 
 

البند ٩ من جدول األعمال الموحد : 
 

المؤتمر الدبلوماسي المعني بمعاهدة قانون البراءات المقترحة 
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 . A/34/14 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٦٠

 
وصرح المكتب الدولي قائال ان اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات قد اعتمدت باالجمـاع آـل النـص المعـدل  -١٦١
لمشروع معاهدة قانون البراءات في دورتها الثالثة التي انعقدت فــي الفـترة مـن ٦ الـى ١٤ سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ ، أي بعـد 
ارسال تلك الوثيقة . وأشار الى أن ذلك النص سيكون األساس المستند اليه لدى اعداد "اقتراح أساســي" مـن المعـتزم تقديمـه 
للبحث في المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات المعــتزم عقـده فـي الفـترة مـن ١١ مـايو/أيـار الـى ٢ 
ــك فـي الفقـرة ٤ مـن الوثيقـة المذآـورة  يونيه/حزيران ٢٠٠٠ . وأضاف قائال ان المؤتمر سينعقد في جنيف آما ورد ذآر ذل

 . A/34/14 نظرا الى أنه لم يتسلم أي اقتراح بشأن مكان انعقاد المؤتمر الدبلوماسي منذ ارسال الوثيقة
 

وأقر وفد البرتغال بالعمل المنجز بشأن مشروع معاهدة قانون الــبراءات والعمـل التمـهيدي الـذي أنجزتـه الويبـو  -١٦٢
بشأن المؤتمر الدبلوماسي . وتساءل مع ذلك عما اذا آان الوقت مناسبا لتحديد موعد النعقاد المؤتمر الدبلوماســي نظـرا الـى 
ــة بذلـك المشـروع ال تـزال عالقـة . ورأى أن مـن الضـروري أن تحـل اللجنـة الدائمـة المعنيـة  أن العديد من المسائل المتعلق
ــه أقصـر . وأيـد وفـد اسـبانيا ذلـك الـرأي  بالبراءات تلك المسائل قبل تحديد موعد النعقاد المؤتمر الدبلوماسي لكي تكون مدت
ــل عقـد مؤتمـر  وأضاف قائال ان من المناسب اتباع منهج تدريجي يقوم على التوصل الى اجماع عام بشأن القضايا العالقة قب

دبلوماسي . 
 

وعبرت وفــود آوبـا وآنـدا واليابـان وليتوانيـا (متحدثـة باسـم مجموعـة بلـدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق)  -١٦٣
ــة والدانمـرك والـهند وايطاليـا وجنـوب أفريقيـا والسـويد ودومينيكـا  وآولومبيا وسويسرا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكي
ــدي والسـنغال عـن تأييدهـا لمشـروع معـاهدة التعـاون  والنمسا وأستراليا وغانا والمغرب وبنغالديش والصين وآينيا وبورون
بشأن البراءات ولعقد مؤتمر دبلوماسي آما هو مقترح في الوثيقة A/34/14 . وعبر وفد آوبا عن أسفه لعـدم التوصـل الـى 

اتفاق في اللجنة الدائمة لقانون البراءات حول تخفيض الرسوم للمخترعين األفراد والمخترعين من الدول النامية . 
 

وباالضافة الى ذلك ، عبرت وفود آندا واليابان وسويسرا وفرنسا وايطاليا والسويد والنمسـا وأسـتراليا والصيـن  -١٦٤
ــي يليـها بحـث مسـألة تنسـيق قوانيـن الـبراءات وال  عن رغبتها في أن تأتي معاهدة قانون البراءات بمثابة الخطوة األولى الت

سيما أحكامها الموضوعية عقب المؤتمر الدبلوماسي . 
 

وعبر وفد آولومبيا عن األمل في أن تمعــن اللجنـة الدائمـة المعنيـة بـالبراءات النظـر فـي آـل تفـاصيل اقتراحـه  -١٦٥
المتعلق بالمسائل المتصلة بالموارد البيولوجية والوراثية في دورتها الثالثة . وسانده في ذلك وفد آينيا . 

 
وعبر وفد آوبا عن أمله في أن تتيح الويبو المساعدة المالية للبلدان النامية لتمكين أآبر عدد ممكن من البلدان من  -١٦٦
ــا وبنغالديـش  االشتراك في المؤتمر الدبلوماسي . وأيدت ذلك وفود غانا والمغرب وبوروندي والسنغال . وذآر وفدا دومينيك
ــه  أهمية تمويل اشتراك البلدان األقل نموا والجزر الصغيرة من البلدان النامية ، بعد التعبير عن مساندتهما للبيان الذي أدلى ب

وفد آوبا . 
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ــا هـو مقـترح ، باعتبـاره أداة هامـة لمراجعـة  وأعرب وفد ليبيريا عن مساندته لعقد المؤتمر الدبلوماسي ، وفق م -١٦٧
ــها الوفـود األخـرى لصـالح  موضوعات أساسية خاصة بالمنظمة . آما أعرب الوفد أيضا عن مساندته لالقتراحات التي قدمت

الدول األقل نموا . 
 

ــتراك موظفـي البلـدان  ووضح المدير العام الوضع باالشارة الى أن البرنامج الرئيسي ٩ يتيح تمويال محدودا الش -١٦٨
ــأن تحديـد البلـدان المسـتفيدة مـن تلـك المسـاعدة سـيتخذ بالتعـاون الوثيـق مـع المنسـقين  النامية . وأضاف قائال ان القرار بش

االقليميين . 
 

وأحـاطت الجمعيـة علمـا بالمعلومـات الـواردة فـي الوثيقـة A/34/14 ووافقـت علـــى عقــد مؤتمــر  -١٦٩
دبلوماسي معني باعتماد معاهدة قانون البراءات في جنيف في الفترة مـن ١١ مـايو/أيـار الـى ٢ يونيـه/حزيـران 

 . ٢٠٠٠
 
 

البند ١٠ من جدول األعمال الموحد 
 

مشروع القرار المشترك حول بعض المسائل  
الخاصة بحماية العالمات المعروفة 

 
 . A/43/13 استندت المناقشات أساسا الى الوثيقة -١٧٠

 
أوضح الرئيس أنه وخالل المفاوضات غير الرسمية التي جرت خالل األسبوع الماضي ، فقد أصبح واضحا أنه  -١٧١

يمكن اعتماد النص اآلتي أساسا للمفاوضات : 
 

توصيات لمشترآة 
 

ان جمعية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية والجمعية العامــة للمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة 
(الويبو ) ،  

 
اذ تأخذ في الحســبان أحكـام معـاهدة بـاريس لحمايـة الملكيـة الصناعيـة والخاصـة بحمايـة العالمـات 

المشهورة ؛ 
 

توصي بأنه يجوز لكل دولة عضــو فـي أن تسترشـد باألحكـام التـي اعتمدتـها اللجنـة المعنيـة بقـانون 
ــات الجغرافيـة فـي الجـزء الثـاني مـن دورتـها الثانيـة ،  العالمات التجارية ، والرسوم والنماذج الصناعية والبيان

باعتبارها مبادىء توجيهية لحماية العالمات شائعة الشهرة ؛ 
 

ومن الموصى به أيضا أن تعمد آل دولة عضو في اتحاد باريس أو في الويبو وتكـون عضـوا أيضـا 
في منظمة اقليمية حكومية مختصة في مجال تسجيل العالمات التجارية الى لفت انتباه تلك المنظمــة الـى امكانيـة 

حماية العالمات شائعة الشهرة وفقا لألحكام الواردة في هذه الوثيقة ، وبعد اجراء التغييرات الضرورية . 
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ــاندته لنـص التوصيـات  وتحدث وفد باراغواي ، انابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي ، وأعرب عن مس -١٧٢
ــات المشـهورة . واعتـبر أن األحكـام التـي تبنتـها اللجنـة الدائمـة  المشترآة ، باعتباره اضافة للقدر األآبر من الحماية للعالم
الخاصـة بالعالمـات التجاريـة سـتكون مفيـدة فـي االعـتراف وحمايـة العالمـات المشـهورة . ونسـبة ألن بعـض الوفـود فــي 
مجموعتها قد أبدت اعتراضاتها على مضمون بعض األحكام ، آما هو مشار اليه في الفقرة ٨ مــن الوثيقـة A/34/13 ، فقـد 
طلب وفد باراغواي تدوين ذلك في تقرير الجمعية العامة . وهذا وتشتمل الفقرة ٨ من الوثيقة A/34/13 على قائمـة بـالدول 

التي لم تنضم الى االجماع في اللجنة الدائمة الخاصة بالعالمات التجارية وفيما يتصل بأحكام بعينها . 
 

وتحدث وفد أندونيسيا ، باالنابة عن مجموعة آسيا وقال بأن بوسع مجموعته مساندة االقتراح المشترك المعـدل .  -١٧٣
وأضاف الوفد أنه وبازاء تحفظات العديد مــن الوفـود علـى بعـض األحكـام ، فـان الوفـد يـأمل بـأن تتـم مراجعـة التوصيـات 

المشترآة في الوقت المناسب في المستقبل لدراسة تلك األمور . 
 

وتحدث وفد أوغندا انابة عن المجموعــة األفريقيـة ، وصـرح بأنـه ، وبينمـا تعـالج التوصيـات المشـترآة بعـض  -١٧٤
اهتماماتها ، فان مجموعته تؤيد النص المقترح من باب التسوية . 

 
ــوة هامـة فـي طريـق  وتحدث وفد اليابان باالنابة عن المجموعة باء ، وأفاد بأن اجازة القرار المشترك يعتبر خط -١٧٥

حماية العالمات شائعة الشهرة وقال بأن مجموعته تؤيد النص المقترح . 
 

وتحدث وفد ليتوانيا انابة عن مجموعة دول وسط أوروبا والبلطيق وأعرب عــن مسـاندته للقـرار المشـترآة آمـا  -١٧٦
ورد في الوثيقة . 

 
وتحدث وفد الصين وأعرب عن مساندته المبدئية للتوصيات المقترحة .  -١٧٧

 
وقال وفد األرجنتين أن بوسعه االنضمام الى االجماع على أساس التسوية المقترحة . وذآر الوفد أنه ال يعتبر أن  -١٧٨
أداء اللجنة الدائمة لقانون العالمات التجارية مرضيا ، ذلك أن القرار قد أجيز بكثـير مـن التحفظـات . وأضـاف الوفـد أنـه ، 
ومن الناحية الفنية ، وباالضافة الى المشاآل التي تسببت فيها المادة ٥(٢) ، والتي تحفظ عليها الوفد ، فانه يعتبر أن المادة ٦ 
(أسماء الحقول المتضاربة) آان ينبغي أن تخضع لمزيد من الدراسة في اجتماعات اضافية للجنة . وأضاف الوفــد أن يعتـبر 
ــول علـى  عبارة "جزء أساسي" الواردة في المادة ٦(١) تتضارب مع الممارسات العادية في االستخدام القانوني ألسماء الحق
ــو أو أي  شبكة االنترنت . وذآر الوفد بأنه ومن  الناحية القانونية ، فان أي اجراء يقصد به تطوير قانون دولي في اطار الويب
قوانين مشتقة منه ، يجب أن يؤسس رابطة تربط الدول األعضاء في المنظمة بمعاهدات أو اتفاقيات أو معاهدات أخرى ، لم 
ــال الوفـد أن مثـل تلـك الروابـط ربمـا تـهدد المسـؤولية  تخضع الصالحياتها ، أو تربطها بمنظمات غير حكومية أخرى . وق
ــد  القانونية الدولية للدول األعضاء في المنظمة ، آما تخلق حالة من الزعزعة القانونية التي تفرز نتائج عكسية . وأضاف وف
األرجنتين أنه يتفق مع الرأي الذي طرحته بعض الوفود أثناء مداوالت الجمعيــة العامـة والـذي ينـادي بتفـادي خلـق معـايير 
مستخلصة من الممارسات . وفي هذا الصدد طلب الوفد اخضاع مقترحات "المرونة" المطروحــة فـي البرنـامج الرئيسـي ٩ 
ــة بـالتطوير التدريجـي للقـانون ، لدراسـة  للبرنامج والميزانية للعامين ١٩٩٨ - ١٩٩٩ ، وآذلك المقترحات األخرى الخاص
دقيقة األمر الذي يتطلب اعمال النقاش والتفكير . واعتبر الوفد أن المدير العام على دراية بهذه المجموعة من األمــور اذ أنـه 
قد تناول موضوع التطوير التدريجي للقانون باعتباره أحد الحلـول الممكنـة للتحديـات التـي سـتواجهها المنظمـة فـي األلفيـة 
ــفافية دائمـة فـي  المقبلة وذلك في الوثيقة الخاصة "بالمنظور والتوجه االستراتيجي للويبو" . وأضاف الوفد أن ذلك يتطلب ش
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مراحل المفاوضات واتخاذ القرار ، باالضافة الى تصور واضح لألهــداف . وفـي هـذا الشـأن آـرر الوفـد دعوتـه ألن تقـوم 
ــانون وذلـك وصـوال  الجمعيات العامة بتحديد آلية متاحة لجميع الدول ، يتم في اطارها دراسة ومناقشة التطوير التدريجي للق

الى الحلول التي ترضي جميع األطراف .  
 

وتحدث وفد اسبانيا وأقر بأهمية حماية العالمات شـائعة الشـهرة . وقـال الوفـد أنـه ورغـم تحفظاتـه علـى المـادة  -١٧٩
٤(١)(ب) من القانون ، إال أنه ينضم الى االجماع الخاص بالقرار المشترك . 

 
وأعاد وفد اليابان الى األذهان أن قانون العالمات شائعة الشهرة قد خضع لدراسة الخبراء لمدة خمـس سـنوات ،  -١٨٠
وقال بأن األوساط  الصناعية تحتاج لحماية العالمات شائعة الشهرة . وأبدى الوفد ألسفه لعدم اجازة النــص األصلـي للقـرار 

المشترك ، ولكنه انضم لالجماع بغية المشارآة في حماية العالمات شائعة الشهرة . 
 

ــق بالمـادة ٢(٢)(د) ، والمـادة ٢(٣)( أ )"١" ، والمـادة ٣(١) ،  وتمسك وفد الفلبين بتحفظاته ، وخاصة فيما يتعل -١٨١
والمادة ٤(١)( أ ) الى (د) ، والمادة ٤(٣) ، والمادة ٤(٤) ، والمادة ٤(٦) ، والمادة ٦ وطالب اللجنة الدائمة باخضاع أحكام 

القانون للمراجعة لمضاعفة وضوحه . 
 

وتلى المكتب الدولي آلمة أعدها وفد السويد يرحب فيها بالقرار المشترك باعتبــار أهميتـه . وقـد الحـظ الوفـد أن  -١٨٢
ــا  القانون يغلب عليه طابع التوصيات غير الملزمة ، ولكن الوفد ساند مضمون القانون بصورة عامة . وأفاد الوفد بأنه ورغم
عن ذلك فانه يعترض على المادة ٢(٢)(ب) ، والتي تنص على أن العالمة تعتبر شائعة الشهرة اذا آانت معروفة لدى قطاع 
ــوف" .  عام مختص ، وفق ما تحدده األحكام السابقة . وقال الوفد أنه يفضل أن يستخدم القانون لفظ "يمكن" بدال عن لفظ "س
وباالضافة الى ذلك فان السويد لم تتمكن - في ظل القانون الحالي - من انفاذ المادة ٦(٢) ، والتي تتطلب الغاء أو تحويل اسم 

الحقل ذلك ما أن محاآمها لم تتمكن من الزام الوحدة التي تقوم بتسجيل أسماء الحقول باجراء تحويل في الوقت الحاضر . 
 

وقد أجازت الجمعيات وجمعية اتحاد باريس باالجماع القرار المشترك التالي :  -١٨٣
 

القرار المشترك 
 

 
ان جمعية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،  

اذ تقران بضرورة حماية العالمات شــائعة الشـهرة بنـاء علـى اتفاقيـة بـاريس لحمايـة الملكيـة الصناعيـة واتفـاق 
ــدول األعضـاء فـي اتحـاد بـاريس والويبـو والملزمـة بتطبيـق األحكـام  جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في ال

المعنية من المعاهدتين وفي بعض المنظمات الدولية الحكومية ؛ 
 

ــة العالمـات شـائعة الشـهرة وفقـا لألحكـام الـواردة أدنـاه والتـي  توصيان آل دولة من تلك الدول األعضاء بحماي
اعتمدتها اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات والرســوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة فـي الجـزء الثـاني مـن 

دورتها الثانية ؛ 
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وتوصيان آل دولة من الدول األعضاء في اتحاد باريس أو الويبو واألعضاء أيضـا فـي منظمـة دوليـة حكوميـة 
مختصة في مجال العالمات التجارية بأن تلفت انتباه تلك المنظمة الى امكانية حماية العالمــات شـائعة الشـهرة وفقـا لألحكـام 

الواردة أدناه مع ما يلزم من تبديل . 
 

المادة األولى 
تعاريف 

 
ألغراض هذه األحكام : 

 
تعني عبارة "الدولة العضو" آل دولة عضو في اتحاد باريس لحماية الملكيـة الصناعيـة أو المنظمـة  "١"

العالمية للملكية الفكرية أو آليهما ؛ 
 

وتعني آلمة "المكتب" آل وآالة تكلفها الدولة العضو بتسجيل العالمات ؛  "٢"
 

وتعني عبارة "السلطة المختصة" السلطة االدارية أو القضائية أو شــبه القضائيـة فـي الدولـة العضـو  "٣"
والمختصة في تحديد العالمات شائعة الشهرة أو انفاذ حماية العالمات شائعة الشهرة ؛ 

 
ــه شـخص طبيعـي  وتعني عبارة "أداة تعريف تجارية" آل اشارة مستعملة لتعريف محل تجاري يملك "٤"

أو معنوي أو منظمة أو جمعية ؛ 
 

وتعني عبارة "اسم حقل" آل صف مكون من أحرف وأرقام يعبر عن عنوان رقمي على االنترنت .  "٥"
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الجزء األول 

العالمات شائعة الشهرة 
 

المادة ٢ 
تحديد العالمة شائعة الشهرة  في الدولة العضو 

 
(١)   [العوامل المرعية]   ( أ )   تراعي السلطة المختصة في تحديد ما اذا آانت العالمة عالمة شــائعة الشـهرة 

أية ظروف قد يستخلص منها أن العالمة معروفة جدا . 
 

تراعي السلطة المختصة ، على وجه الخصوص ، المعلومات المقدمة اليها بشأن العوامل  (ب)
التي قد يستخلص منها أن العالمة معروفة جدا أو غير معروفة جدا ، بما في ذلــك المعلومـات المتعلقـة بمـا يلـي علـى سـبيل 

المثال ال الحصر : 
 

مدى معرفة العالمة أو التعرف عليها في القطاع المعني من الجمهور ؛  - ١
 

ومدة االنتفاع بالعالمة بأي وجه من الوجوه ومدى ذلك االنتفاع ونطاقه الجغرافي ؛  - ٢
 

ــه الجغرافـي ، بمـا فـي ذلـك الدعايـة أو  ومدة الترويج للعالمة بأي وجه من الوجوه ومدى الترويج لها ونطاق - ٣
االعالن والعرض في المعارض واألسواق الترويجية للسلع والخدمات التي تنطبق عليها العالمة ؛ 

 
ومدة أية تسجيالت أو طلبات تسجيل للعالمة ونطاقها الجغرافي ، ما دامــت تلـك التسـجيالت والطلبـات تبيـن  - ٤

االنتفاع أو االعتراف بالعالمة ؛ 
 

وما يدل على نجاح انفاذ الحقوق في العالمة وال سيما مدى اقرار السلطات المختصــة بأنـها عالمـة معروفـة  - ٥
جدا ؛ 

 
والقيمة المقترنة بالعالمة .  - ٦

 
(جـ)   ليست العوامل المذآورة أعاله لتسترشد بها السلطة المختصة عند البت فيما اذا آانت العالمـة 
ــك الحالـة . وفـي  عالمة شائعة الشهرة شروطا مسبقة للبت في ذلك ، بل يتوقف البت في آل حالة على الظروف الخاصة بتل
بعض الحاالت ، فقد تكون آل العوامل مفيدة للبت . وفي حاالت أخرى ، قد يكون بعضها فقط مفيدا . وفي حـاالت أخـرى ، 
ــرة الفرعيـة (ب) أعـاله . وقـد  قد ال يكون أي من تلك العوامل مفيدا وقد يقوم القرار على عوامل اضافية غير واردة في الفق

تكون العوامل االضافية مفيدة وحدها أو مع عامل واحد أو أآثر من العوامل المبينة في الفقرة الفرعية (ب) أعاله . 
 

(٢)   [القطاع المعني من الجمهور]   ( أ )   تشمل القطاعات المعنية من الجمهور ما يلي دون أن تقتصــر عليـه 
بالضرورة :  
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المستهلكين الفعليين أو المحتملين لنوع السلع والخدمات التي تنطبق عليها العالمة ؛  "١"
واألشخاص المعنيين في قنوات توزيع نوع السلع والخدمات التي تنطبق عليها العالمة ؛  "٢"

 
واألوساط التجارية التي تتعامل بنوع السلع والخدمات التي تنطبق عليها العالمة .  "٣"

 
اذا تقرر أن العالمة معروفة جدا في أحد قطاعات الجمهور المعنية علــى األقـل فـي دولـة عضـو ،  (ب)

تعين على الدولة العضو أن تعتبر العالمة عالمة شائعة الشهرة . 
 

ــي دولـة عضـو ، جـاز  اذا تقرر أن العالمة معروفة في أحد قطاعات الجمهور المعنية على األقل ف (جـ)
للدولة العضو أن تعتبر العالمة عالمة شائعة الشهرة . 

 
ــن معروفـة جـدا أو اذا  يجوز للدولة العضو أن تقرر أن العالمة عالمة شائعة الشهرة حتى اذا لم تك ( د )
لم تكن معروفة في أي قطاع من قطاعات الجمهور المعنية في الدولة العضو في حال تطبيق الفقرة الفرعية (جـ) في الدولـة 

العضو. 
 

(٣)   [العوامل غير المشترطة]   ( أ )   ال يجوز للدولة العضو أن تشترط ما يلي للبــت فيمـا اذا آـانت العالمـة 
عالمة شائعة الشهرة : 

 
أن العالمة آانت موضع انتفاع في الدولة العضو أو تم تسجيلها أو ايداع طلب لتسجيلها في تلك  "١"

الدولة أو بالنسبة اليها ؛ 
 

أو أن العالمة معروفة جدا في أية والية قضائية خالف الدولة العضــو أو تـم تسـجيلها أو ايـداع  "٢"
طلب لتسجيلها في تلك الوالية القضائية أو بالنسبة اليها ؛ 

 
أو أن العالمة معروفة جدا لدى الجمهور عامة في الدولة العضو .  "٣"

بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)"٢" ، يجوز للدولة العضـو أن تشـترط أن تكـون العالمـة معروفـة  (ب)
جدا في والية قضائية أو أآثر خالف الدولة العضو ألغراض تطبيق الفقرة (٢)(د) . 
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الجزء الثاني 
نطاق الحماية 

 
المادة ٣ 

حماية العالمات شائعة الشهرة وسوء النية 
 

(١)   [حماية العالمات شائعة الشــهرة]   تحمـي الدولـة العضـو العالمـة شـائعة الشـهرة مـن العالمـات وأدوات 
التعريف التجارية وأسماء الحقول المنازعة لها اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه العالمة معروفة جــدا فـي الدولـة العضـو 

على األقل . 
 

ــزء  (٢)   [سوء النية]   يجوز اعتبار سوء النية أحد العوامل المؤثرة في تقييم المصالح المتنافسة لدى تطبيق الج
الثاني من هذه األحكام . 

 
المادة ٤ 

العالمات المتنازعة 
 

ــهرة متـى آـانت العالمـة أو جـزء  (١)   [العالمات المتنازعة]   ( أ )   تعتبر العالمة منازعة للعالمة شائعة الش
ــائعة الشـهرة بمـا يثـير االلتبـاس ، اذا آـانت العالمـة أو  أساسي منها بمثابة نسخة أو تقليد أو ترجمة أو نقل حرفي للعالمة ش
ــات مماثلـة أو مشـابهة للسـلع والخدمـات  جزء أساسي منها موضع انتفاع أو تسجيل أو طلب تسجيل فيما يتعلق بسلع أو خدم

التي تنطبق عليها العالمة شائعة الشهرة . 
 

بصرف النظر عن السلع والخدمات التي يشملها االنتفاع بالعالمــة أو تكـون موضـع تسـجيل أو  (ب)
ــها نسـخة أو تقليـدا  طلب تسجيل ، فان تلك العالمة تعتبر منازعة لعالمة شائعة الشهرة متى آانت العالمة أو جزء أساسي من

أو ترجمة أو نقال حرفيا للعالمة شائعة الشهرة وآان أحد الشروط التالية على األقل مستوفى : 
 

من شأن االنتفاع بتلك العالمة أن يبين وجــود عالقـة بيـن السـلع والخدمـات التـي يشـملها  "١"
االنتفاع بالعالمة أو تكون موضع تسجيل أو طلب تسجيل ومالك العالمة شائعة الشهرة ومن المرجح أن يضر بمصالحه ؛ 

 
ــة شـائعة الشـهرة أو  ومن المرجح أن ينال االنتفاع بتلك العالمة من الصفة المميزة للعالم "٢"

يضعفها بشكل غير مشروع ؛ 
 

ومن شأن االنتفاع بتلك العالمة أن يؤدي الى االستفادة بطريقة غير مشروعة مــن الصفـة  "٣"
المميزة للعالمة شائعة الشهرة . 
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ــة العضـو أن تشـترط أن تكـون العالمـة شـائعة الشـهرة  بالرغم من المادة ٢(٣)(أ)"٣" ، يجوز للدول (جـ)

معروفة جدا لدى الجمهور عامة ألغراض تطبيق الفقرة (١)(ب)"٢" و"٣" .  
 

بالرغم من الفقرات من (٢) الى (٤) ، ال يجوز للدولة العضو أن تشترط تطبيق ما يلي :  ( د )
 

الفقرة (١)(أ) للبت فيما اذا آانت العالمة منازعة لعالمة شائعة الشهرة اذا آــانت العالمـة  "١"
موضع انتفاع أو تسجيل أو طلب تسجيل مودع في الدولة العضو أو بالنسبة اليها ، فيما يتعلق بالســلع والخدمـات المماثلـة أو 
ــهرة معروفـة جـدا فـي  المشابهة للسلع والخدمات التي تنطبق عليها العالمة شائعة الشهرة ، قبل أن تصبح العالمة شائعة الش

الدولة العضو ؛ 
 

ــة شـائعة الشـهرة مـا دامـت  والفقرة (١)(ب) للبت فيما اذا ما آانت العالمة منازعة لعالم "٢"
ــة ،  تلك العالمة موضع انتفاع أو تسجيل أو طلب تسجيل في الدولة العضو أو بالنسبة اليها ، فيما يتعلق بسلع أو خدمات معين

قبل أن تصبح العالمة شائعة الشهرة معروفة جدا في الدولة العضو ؛ 
إال اذا آانت العالمة قد تم االنتفاع بها أو تسجيلها أو ايداع طلب لتسجيلها ، عن سوء نية . 

 
(٢)   [اجراءات االعتراض]   اذا آان القانون المطبق يسمح للغير باالعتراض على تسجيل عالمة ، فان تنازع 

تلك العالمة وعالمة شائعة الشهرة بناء على الفقرة (١)(أ) يعد أساسا لالعتراض . 
 

(٣)   [اجراءات االبطال]   ( أ )   يحق لمالك العالمة شائعة الشهرة أن يلتمـس ابطـال تسـجيل عالمـة منازعـة 
للعالمة شائعة الشهرة بموجب قرار من السلطة المختصة ، خالل فترة ال تقل عن خمس سنوات اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي 

يكون فيه المكتب قد أطلع الجمهور على التسجيل . 
 

اذا جاز للسلطة المختصة أن تبطل تسجيل العالمة بمبادرة منها ، فان تنازع تلك العالمــة  (ب)
ــه المكتـب  وعالمة شائعة الشهرة يعد أساسا لالبطال ، خالل فترة ال تقل عن خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الذي يكون في

قد أطلع الجمهور على التسجيل . 
 

ــة شـائعة الشـهرة أن يلتمـس حظـر االنتفـاع بعالمـة منازعـة للعالمـة  (٤)   [حظر االنتفاع]   يحق لمالك العالم
شائعة الشهرة بموجب قرار من السلطة المختصة . ويكون ذلك االلتماس مقبوال لفترة ال تقل عن خمس سنوات اعتبــارا مـن 

التاريخ الذي آان فيه مالك العالمة شائعة الشهرة على علم باالنتفاع بالعالمة المنازعة . 
 

(٥)   [انعدام المهلة في حال التسجيل أو االنتفاع عن سوء نية]   ( أ )   بالرغم من الفقرة (٣) ، ال يجوز للدولــة 
العضو أن تفرض أية مهلة اللتماس ابطال تسجيل العالمة المنازعة لعالمة شائعة الشهرة اذا آانت العالمة المنازعة مسجلة 

عن سوء نية . 
 

ــة اللتمـاس حظـر االنتفـاع  بالرغم من الفقرة (٤) ، ال يجوز للدولة العضو أن تفرض أية مهل ( ب)
بالعالمة المنازعة لعالمة شائعة الشهرة اذا آانت العالمة المنازعة موضع انتفاع عن سوء نية . 
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ــان  عند البت في سوء النية ألغراض هذه الفقرة ، تأخذ السلطة المختصة في حسبانها ما اذا آ (جـ)
الشخص الذي حصل على تسجيل العالمة المنازعة للعالمة شائعة الشهرة أو انتفع بتلك العالمــة علـى علـم بالعالمـة شـائعة 

الشهرة أو له سبب ليكون على علم بها ، عندما انتفع بالعالمة أو سجلها أو أودع طلبا لتسجيلها . 
 

ــير انتفـاع]   بـالرغم مـن الفقـرة (٣) ، ال يجـوز للدولـة العضـو أن  (٦)   [انعدام المهلة في حال التسجيل من غ
تفرض أية مهلة اللتماس ابطال تسجيل عالمة منازعة لعالمة شائعة الشهرة اذا آانت تلك العالمة مسجلة من غير أن تكــون 

موضع انتفاع على االطالق . 
 

المادة ٥ 
أدوات التعريف التجارية المنازعة 

 
(١)   [أدوات التعريف التجارية المنازعة]   ( أ )   تعتبر أداة التعريف التجارية منازعــة لعالمـة شـائعة 
الشهرة  متى آانت أداة التعريف التجارية أو جزء أساسي منها بمثابة نسخة أو تقليد أو ترجمة أو نقل حرفي للعالمــة شـائعة 

الشهرة  وآان أحد الشروط التالية على األقل مستوفى : 
 

من شــأن االنتفـاع بتلـك األداة أن يبيـن وجـود عالقـة بيـن النشـاط التجـاري الـذي يشـمله  "١"
االنتفاع باألداة ومالك العالمة شائعة الشهرة ومن المرجح أن يضر بمصالحه ؛ 

 
ــن الصفـة الممـيزة للعالمـة شـائعة الشـهرة أو  ومن المرجح أن ينال االنتفاع بتلك األداة م "٢"

يضعفها بشكل غير مشروع ؛ 
 

ومن شأن االنتفاع بتلك األداة أن يؤدي الى االستفادة بطريقة غـير مشـروعة مـن الصفـة  "٣"
المميزة للعالمة شائعة الشهرة . 

 
ــهرة  بـالرغم مـن المـادة ٢(٣)"٣" ، يجـوز للدولـة العضـو أن تشـترط أن تكـون العالمـة شـائعة الش (ب)

معروفة جدا لدى الجمهور عامة ألغراض تطبيق الفقرة (١)(أ)"٢" و"٣" .  
 

ال يجوز للدولة العضو أن تشترط تطبيق الفقرة (أ) للبت فيما اذا آانت أداة التعريف التجارية منازعة  (جـ)
لعالمة شائعة الشهرة اذا آانت تلك األداة موضـع انتفـاع أو تسـجيل أو موضـع طلـب تسـجيل مـودع فـي الدولـة العضـو أو 
ــح العالمـة شـائعة الشـهرة معروفـة جـدا فـي الدولـة العضـو أو بالنسـبة اليـها ، إال اذا آـانت أداة  بالنسبة اليها ، قبل أن تصب

التعريف التجارية قد تم االنتفاع بها أو تسجيلها أو ايداع طلب لتسجيلها ، عن سوء نية . 
 

(٢)   [حظر االنتفاع]   يحق لمالك العالمة شائعة الشهرة أن يلتمس حظر االنتفاع بأداة تعريف تجارية منازعــة 
للعالمة شائعة الشهرة بموجب قرار من السلطة المختصة . ويكون ذلــك االلتمـاس مقبـوال لفـترة ال تقـل عـن خمـس سـنوات 

اعتبارا من التاريخ الذي آان فيه مالك العالمة شائعة الشهرة على علم باالنتفاع باألداة المنازعة . 
 



 A/34/16
 - 74 -

 
 

(٣)   [انعدام المهلة في حال التسجيل أو االنتفاع عن سوء نية]   ( أ )   بالرغم من الفقرة (٢) ، ال يجوز للدولــة 
العضو أن تفرض أية مهلة اللتماس حظر االنتفاع بأداة تعريف تجارية منازعة لعالمـة شـائعة الشـهرة اذا آـانت تلـك األداة  

مسجلة عن سوء نية . 
 

ــان  عند البت في سوء النية ألغراض هذه الفقرة ، تأخذ السلطة المختصة في حسبانها ما اذا آ ( ب)
الشخص الذي حصل على تسجيل أداة التعريف التجاريـة المنازعـة للعالمـة شـائعة الشـهرة أو انتفـع بتلـك األداة علـى علـم 

بالعالمة شائعة الشهرة أو له سبب ليكون على علم بها ، عندما انتفع باألداة أو سجلها أو أودع طلبا لتسجيلها . 
 

المادة ٦ 
أسماء الحقول المنازعة 

 
(١)   [أسماء الحقول المنازعة]   ( أ )   يعتبر اسم الحقل منازعا لعالمة شائعة الشهرة على األقل متى آان اسم 
الحقل أو جزء أساسي منه بمثابة نسخة أو تقليد أو ترجمة أو نقل حرفي للعالمة شائعة الشهرة وتم تسجيله أو االنتفاع به عن 

سوء نية . 
 

(٢)   [الشطب والنقل]   يحق لمالك العالمة شائعة الشهرة أن يلتمــس مـن صـاحب اسـم حقـل المسـجل المنـازع 
لعالمته الغاء التسجيل أو نقله الى مالك العالمة شائعة الشهرة بموجب قرار من السلطة المختصة . 

 
 

البند ١١ من جدول األعمال الموحد : 
 

اصالح التصنيف الدولي للبراءات 
 

 . (IPC/A/17/2 الوثبقة) أنظر التقرير عن دورة جمعيـة اتحـاد التصـنيف الدولـي للبـراءات -١٨٤
 

البند ١٢ من جدول األعمال الموحد : 
 

بعض المسائل المتعلقة باتحاد مدريد 
 

 . (MM/A/31/3 الوثيقة) أنظر التقرير عن جمعية اتحاد مدريد -١٨٥
البند ١٣ من جدول األعمال الموحد : 

 
بعض المسائل المتعلقة باتحاد الهاي 

 
 . (H/A/18/2 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة جمعية اتحاد الهاي -١٨٦
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البند ١٤ من جدول األعمال الموحد : 
 

بعض المسائل المتعلقة باتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 

 . (PCT/A/27/4 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات -١٨٧
 
 
 

البند ١٥ من جدول األعمال الموحد : 
 

مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت 
 

 . (WO/GA/24/12 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٨٨
 

 
 
 

البند ١٦ من جدول األعمال الموحد : 
 

التجارة االلكترونية 
 

 . (WO/GA/24/12 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٨٩
 
 

البند ١٧ من جدول األعمال الموحد : 
 

اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات  
واللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال 

 
 . (WO/GA/24/12 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٩٠
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البند ١٨ من جدول األعمال الموحد : 
 

تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون 
ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية 

 
 . (WO/CF/17/2 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة مؤتمر الويبو -١٩١

 
 
 

البند ١٩ من جدول األعمال الموحد : 
 

القرارات والمقررات لألمم المتحدة 
ولجنة التنسيق االدارية ووحدة التفتيش المشترآة 

 
 . (WO/GA/24/12 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٩٢

 
 
 

البند ٢٠ من جدول األعمال الموحد : 
 

اقتراح بشأن يوم عالمي للملكية الفكرية 
 

 . (WO/GA/24/12 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٩٣
 
 
 

البند ٢١ من جدول األعمال الموحد : 
 

استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو 
 

 . (WO/GA/24/12 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٩٤
 
 

البند ٢٢ من جدول األعمال الموحد : 
 

وضع النص الرسمي التفاقية برن باللغة الصينية 
 

 . (B/A/25/2 أنظر الوثيقة) أنظر التقرير عن جمعية اتحاد برن -١٩٥
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البند ٢٣ من جدول األعمال الموحد : 
 

تعيين مراجع الحسابات 
 

 . A/34/11 استمرت المناقشات الى الوثيقة -١٩٦
 

ـــة فــي الســابق  تقـدم رئيـس الجمعيـة بالشـكر لجميـع السـلطات السويسـرية المختصـة لقيامـها بأعمـال المراجع -١٩٧
واستعدادها القيام بمهام المراجع األمر الذي يجد آل التقدير من الويبو . 

 
ــو وجمعيـات اتحـادات بـاريس وبـرن  وبناء على توصية لجنة الويبو للتنسيق فقد أقرت جمعيات الويب -١٩٨
ومدريد والهاي ونيس ولشبونة ولوآارنو والتصنيــف الدولـي للـبراءات ومعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات وفيينـا 
ــي تديرهـا الويبـو ، وحسـابات المشـروعات العـون  تجديد تعيين سويسرا مراجعا لحسابات الويبو ، واالتحادات الت
ــك  الفني التي تنفذها الويبو ويمولها برنامج األمم المتحدة االنمائي ، على وجه الخصوص ، وذلك حتى - ويشمل ذل

- العام ٢٠٠٣ . 
 
 

البند ٢٤ من جدول األعمال الموحد : 
 

تشكيل لجنة الويبو للتنسيق وانتخاب أعضاء 
اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وبرن 

وتعيين األعضاء المؤقتة للجنة الويبو للتنسيق 
 

 . A/34/15 Rev. والوثيقة A/34/12  استندت المناقشات الى الوثيقة -١٩٩
 

ــان مـن المسـتحيل التوصـل الـى  أوجز رئيس الجمعيات نتائج المشاورات التي جرت في هذا البند ، وذآر بأنه آ -٢٠٠
ــى ذلـك ، فقـد تـم االتفـاق ، بصـورة اسـتثنائية ، أن يظـل  اتفاق حول تشكيل لجنة التنسيق وتوزيع المقاعد الجديدة . وبناء عل
تشكيل لجنة التنسيق بـ٧٢ عضوا اعتبارا من اختتام دورة الجمعيـات الحاليـة الـى اختتـام الـدورة العاديـة المقبلـة للجمعيـة . 
وأعرب الرئيس عن أمله أن يتم شغل المقاعد الشاغر حاليا والمقاعد التي ستشغر بنجاح في الدورة العادية المقبلة . وأضاف 
الرئيس بأن عمل لجنة التنسيق يعتبر أساسيا ولذلك فان القــرار المقـترح أملتـه الضـرورة السياسـية . ودعـا الرئيـس األمانـة 
العامة لقراءة النص الذي تم اعداده في اجتماعات المنسقين االقليميين والذي يعكـس األسـلوب العملـي فـي االتفاقيـة المشـار 

اليها أعاله . وتتناول الفقرة التالية نص الكلمة التي تم االتفاق عليها : 
 

نسبة لضيق الوقت ، لم تتمكن جمعيات اتحاد باريس وجمعيات اتحاد برن ومؤتمر الويبو مـن انجـاز  -٢٠١
دراسة موضوع انتخاب أعضاء اللجان التنفيذية التحاد باريس واتحاد برن واألعضــاء المؤقتيـن فـي لجنـة الويبـو 
للتنسيق . وبناء عليه فقد قررت جمعيات اتحاد باريس وجمعيات اتحاد برن ومؤتمر الويبو ، وبصــورة اسـتثنائية ، 
ــات  أن تعمل لجنة الويبو للتنسيق اعتبارا من اختتام دورة الجمعيات الحالية الى اختتام الدورة العادية المقبلة للجمعي

وأن تحتفظ بعضويتها الحالية البالغة ٧٢ عضوا . 
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وبناء عليه ، 
 

انتخبت جمعيات اتحاد باريس باالجماع الــدول التاليـة أعضـاء عـاديين فـي لجنـة تنسـيق  "١"
اتحاد باريس :  الجزائر وأستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل وبوروندي والصيــن وآولومبيـا وآوسـتاريكا وآوبـا 
والدانمـرك وفرنسـا وغانـا وهنغاريـا والـهند وايـران (جمهوريـة - االسـالمية) وايطاليـا واليابـان وآينيـا وليســوتو 
والجماهيرية العربية الليبية وماليزيــا والبرتغـال واالتحـاد الروسـي وسـنغافورة وسـلوفاآيا واسـبانيا وسـري النكـا 
وسـوازيلند وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية السـابقة وترآيـا وأوغنـدا وأوآرانيـا والواليـات المتحـدة األمريكيــة 

وأوروغواي وفنزويال (٣٦) ؛ 
 

ــة تنسـيق اتحـاد  انتخبت جمعيات اتحاد برن باالجماع الدول اآلتية أعضاء عاديين في لجن "٢"
برن :  األرجنتين وبنغالديش وبلغاريا وآندا وشــيلي وآـوت ديفـوار واآـوادور ومصـر وفنلنـدا وألمانيـا واليونـان 
ــا والـنرويج وباآسـتان وبـاراغواي  وغواتيماال وغينيا وايسلندا وجامايكا وقيرغيزستان والمكسيك وهولندا ونيجيري
والفلبين وجمهوريــة آوريـا والسـنغال وسـلوفينيا وجنـوب أفريقيـا والسـويد وترينيـداد وتوبـاغو والمملكـة المتحـدة 

وجمهورية تنزانيا المتحدة (٣١) ؛ 
 

قرر مؤتمر الويبو اختيار الدول اآلتية أعضاء مؤقتين في لجنة الويبــو للتنسـيق :  أنغـوال  "٣"
وبروني دار السالم ونيبال واليمن (٤) ؛ 

 
يلفت مؤتمر الويبو وجمعيات اتحاد باريس وبرن النظر الى أن سويسرا ستســتمر عضـوا  "٤"

بحكم وضعه في لجنة تنسيق اتحاد باريس ولجنة تنسيق برن . 
 

ــتراليا والنمسـا  وبناء عليه تتشكل لجنة الويبو للتنسيق من الدول اآلتية :  الجزائر وأنغوال (مؤقت) واألرجنتين وأس
وبنغالديش وبلجيكا والبرازيل وبروني دار السالم (مؤقت) وبلغاريا وبوروندي وآندا وشــيلي والصيـن وآولومبيـا 
وآوستاريا وآوت ديفوار وآوبا والدانمرك واآوادور ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيـا وغانـا واليونـان وغواتيمـاال 
وغينيا والمجر وايسلندا والهند وايران (جمهورية - االسالمية) وايطاليـا وجامايكـا واليابـان وآينيـا وقيرغيزسـتان 
وليسوتو والجماهيرية العربية الليبية وماليزيا والمكســيك ونيبـال (مؤقـت) وهولنـدا ونيجيريـا والـنرويج وباآسـتان 
ــة آوريـا واالتحـاد الروسـي والسـنغال وسـنغافورة وسـلوفاآيا وسـلوفينيا  وباراغواي والفلبين والبرتغال وجمهوري
وجنـوب أفريقيـا واسـبانيا وسـري النكـا وســوازيلند والســويد وسويســرا (بحكــم وضعــه) وجمهوريــة مقدونيــا 
ــدا وأآرانيـا والمملكـة المتحـدة وجمهوريـة تنزانيـا المتحـدة  اليوغوسالفية السابقة وترينيداد وتوباغو وترآيا وأوغن

والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي وفنزويال واليمن (مؤقت) (٧٢) . 
 

وختم الرئيس باالشارة الى أنه سيكون من األفضل اخضاع بنــد لتشـكيل لجنـة التنسـيق وانتخـاب األعضـاء الـى  -٢٠٢
ــم ايجـاد الحـل المناسـب فـي المسـتقبل .  المزيد من المشاورات بين الدول األعضاء ، وأن يخضع لمزيد من الدراسة حتى يت
وعبر الرئيس عن أمله في أن تكون عملية االصالحات الدستورية ، التي أقرت الـدول بابتدارهـا ، سـبيال يمكـن مـن خاللـه 

ايجاد حل دائم لموضوع تشكيل لجنة التنسيق . 
 

ــرن ومؤتمـر الويبـو النـص الـوارد فـي الفقـرة ٢٠١  أجازت جمعيات اتحاد باريس وجمعيات اتحاد ب -٢٠٣
أعاله .  
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البند ٢٥ من جدول األعمال الموحد : 
 

التعاون مع منظمة التجارة العالمية 
 

 . (WO/GA/24/12 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -٢٠٤
 
 
 

البند ٢٦ من جدول األعمال الموحد : 
 

قبول المراقبين 
 

 . A/34/10 Rev. جرى استعراض هذا البند باالستناد الى الوثيقة -٢٠٥
 

قبول المنظمات الدولية الحكومية آمراقبة 
 

قررت جمعيات الدول األعضاء ، آــل فـي فيمـا يتعلـق بـها ، بمنـح صفـة المراقـب للمنظمـة الدوليـة  -٢٠٦
للشرطة الجنائية ومكتب البراءات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .  

 
قبول منظمات دولية غير حكومية آمراقبة 

 
قررت جمعيات الدول األعضاء ، آل فيما يتعلق بها ، بمنح صفــة المراقـب للمنظمـات الدوليـة غـير  -٢٠٧
الحكومية السبع عشرة التالية : لجنة الممثلين وفناني األداء وجمعية آسيا والمحيــط الـهادئ لشـبكة انـترنت والجمعيـة 
األوروبيـة لناشـري الجرائـد والجمعيـة األوروبيـة لحمايـة المصنفـات والخدمـات المجفـرة واتحـاد أوروبـا الشــرقية 
والوسطى لحق المؤلف وجمعية االعالم الرقمــي والمشـروع األوروبـي – اذاعـة أشـرطة الفيديـو الرقميـة واالتحـاد 
األوروبي لشرآات انتاج األفالم والمجلـس األوروبـي لشـرآات النشـر واتحـاد أوروبـا لـبرامج الحاسـوب التفاعليـة 
وجمعية النقل الجوي الدولي واللجنة الدولية لرجال القانون ومؤسسة دوي الدولية والجمعية االســكندينافية للمحـامين 
في مجال البراءات وجمعية برامج الحاسوب والصناعة االعالمية واالتحاد الدولي للحفاظ علـى الطبيعـة ومواردهـا 

والصناعة الدولية للتطبيب الذاتي . 
 

وقررت جمعيات الدول األعضاء ، آل فيما يتعلق بها ، ادراج اذاعة أشرطة الفيديو الرقمية فـي فئـة  -٢٠٨
المنظمات الدولية غير الحكومية "المهتمة بأآثر من مجال للملكيــة الفكريـة" وسـبق أن أدرجتـها الجمعيـات فـي فئـة 

المنظمات الدولية غير الحكومية "المهتمة أساسا بحق المؤلف والحقوق المجاورة" . 
 

وقررت جمعيات الدول األعضاء ، آل فيما يتعلق بها ، بسحب الـترخيص الممنـوح لالتحـاد الدولـي  -٢٠٩
لمدارس الموسيقى لحضور اجتماعات الجمعيات آمراقب بصفته منظمة دولية غير حكومية . وطلبت الجمعيات مــن 
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أمانة الويبو أيضا اعــداد الوثـائق الضروريـة وتقديمـها الـى الجمعيـات السـتعراض طلـب االتحـاد الدولـي لمـدارس 
الموسيقى بقبوله آمراقب بصفته منظمة دولية غير حكومية .  

 
 
 

البند ٢٧ من جدول األعمال الموحد : 
 

شؤون الموظفين 
 

 . (WO/CC/44/2 الوثيقة) أنظر تقرير دورة لجنة الويبو للتنسيق -٢١٠
 
 
 

البند ٢٨ من جدول األعمال الموحد : 
 

اعتماد التقرير وتقارير آل من الهيئات الرئاسية 
 

 
أجازت الجمعيات والهيئات المختصة األخــرى للـدول  - ٢١١
األعضــاء فــي الويبــــو هـــذا التقريـــر باالجمـــاع فـــي ٢٩ 

سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 
 

أجازت الجمعيات والهيئات األخرى للـدول األعضـاء  - ٢١٢
ــو التقريـر المفصـل الخـاص بـهذه الـدورة وذلـك فـي  في الويب
اجتماع آخر للجمعيات والهيئات األخرى للدول األعضــاء فـي 

الويبو ، في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 
 

البند ٢٩ من جدول األعمال الموحد : 
 

اختتام الدورات 
 

وتحدث وفد باراغواي ، أصالة عن نفسه وانابة عن مجموعة أمريكــا الالتينيـة والكـاريبي تقـدم بالشـكر الجزيـل  -٢١٣
رئيس الجمعيات على ادارته للمناقشات الصعبة بطريقة رائعة . وأضاف بأنه قد تم االيفاء بمصــالح جميـع الـدول األعضـاء 
من خالل مقدرات الرئيس زعيم ومفاوض . وذآر أن وفد بالده ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية تود أن تتقدم بأخلص الشكر 
للدآتور آامل ادريس ، المدير العـام للويبـو ، وللموظفيـن فـي المنظمـة بصفـة خاصـة ، لـهذا االعـداد الرائـع ألعمـال هـذه 

الجمعيات . 
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ــة واتفـاق مـع وفـد بـاراغواي فـي ثنائـه علـى  وتحدث وفد أوغندا أصالة عن نفسه وانابة عن المجموعة األفريقي -٢١٤
الرئيس . وأضاف الوفد بأن الرئيس قد قام بأداء عمل نموذجي بتوجيه المفاوضات خالل األيام السابقة حيث أفلحـت حكمتـه 
وقدراته في تمكين الدول األعضاء من الوصول الى االجماع ، حتى عند وجود الخالفات ، األمر الذي جعل عمــل المنسـقين 

أآثر يسرا . وباالنابة عن المجموعة األفريقية أعرب الوفد عن تقدير االقليم الحار للمدير العام وموظفي المنظمة . 
 

وتحدث وفد أندونيسيا أصالة عن نفسه وانابة عن المجموعة اآلسيوية وضم صوته للمتحدثين اآلخرين في تهنئــة  ٢١٥
الرئيس وجميع المسؤولين المختصين في الجمعيات ، الختتام االجتماع بنجاح . وأضــاف الوفـد بـأن العمـل الـدؤوب للمديـر 
ــد عـن التقديـر للمـترجمين الفورييـن والتحريرييـن علـى  العام وموظفيه في المكتب الدولي يجد تقديرا عظيما . آما عبر الوف

خدماتهم الممتازة .  
 

آما تحدث وفد اليابان أصالة عن نفسه وانابة عن المجموعة باء وضم صوته أيضا الى المتحدثين اآلخرين وتقدم  -٢١٦
بالشكر للرئيس على ادارته الممتازة للجمعيات هذا العام . وقال الوفد بأنه يحس بــأن جميـع الوفـود تمتعـت باحسـاس حقيقـي 
بالمشارآة وأن جميع المناقشات تميزت بالشفافية والوضوح األمر الذي وجد آل التقدير . وأضاف الوفد بأن العمل الــدؤوب 
للمدير العام وموظفيه والذي مكن من اختتام هذه الدورات بنجاح يجد آل التقدير ويوضح بأن الثقة التي أولتها المجموعة باء 

للمدير العام وموظفيه آانت مبررة . 
 

وتحدث وفد ليتوانيــا انابـة عـن مجموعـة دول وسـط أوروبـا والبلطيـق وتقـدم بالشـكر للرئيـس علـى مجهوداتـه  -٢١٧
الممتازة في توجيه الجمعيات الى اختتام ناجح . آما تقــدم بالشـكر للمديـر العـام وموظفيـه علـى العمـل التحضـيري الممتـاز 
ــالت النـاجزة للسـيد/فرنسـيس جـاري  والذي شهدته اجتماعات الجمعيات . آما أعرب الوفد عن التقدير أيضا للتوثيق والتدخ
ــها المجموعـات االقليميـة  والمترجمين لضمان الختام الناجح للدورة . وأضاف الوفد بأن تعاون مجموعة المنسقين ومن خالل

قد أسفرت عن تجربة مفيدة . 
 

وتحدث وفد االتحاد الروسي انابة عن دول وسط آسيا والقوقاز وشــرق أوروبـا وقـال بأنـه يضـم صوتـه بأسـمى  -٢١٨
آيات التقدير للرئيس . وأضاف الوفد بأن هذه الدورة قد أوضحت بأنه ورغما عن اختالف األساليب التي ال تتطابق دائما مع 
الصعوبات ، فقد آان من الممكن ايجاد أفضل الحلول وأآثرها ايجابية لبنود األجندة . وقــال بـأن هـذا النجـاح لـم يكـن ممكنـا 
ــامج والـذي آـان يبـدو حلمـا بعيـد المنـال ، قـد  بدون مجهودات المدير العام والموظفين . واضاف بأن التطور في تنفيذ البرن
أصبح أمرا واقعا آما أن التطور التي تم احرازه في اعداد الوثائق باللغة الروسية ، آما ونوعا ، يجد آل التقديـر . وأضـاف 
الوفد بأن التهاني موصولة أيضا للجميع لنجاح هذا العمــل ، بمـا فـي ذلـك المـترجمين فـي اسـهاماتهم القيمـة فـي نجـاح هـذا 

االجتماع . 
 

ونقل وفد الصين أيضا شكره الجزيل للرئيس مشيرا الى خبرته ومهارته في رئاســة االجتمـاع . آمـا تقـدم الوفـد  -٢١٩
ــى مجهوداتـهم الكبـيرة فـي انجـاح هـذا االجتمـاع األمـر الـذي عكـس مبـادىء االصـالح  بالشكر للمدير العام والموظفين عل

وضمان نجاح العمل في المستقبل . 
 

وأدلى رئيس جمعيات الويبو بالكلمة التالية :  -٢٢٠
 

ــبر شـرفا عظيمـا  " أود أن أتقدم بشكري الجزيل على آلماتكم الطيبة لي آرئيس . ان انتحابكم لي يعت
ــود لكـم ولكـل مـن  لي ولبالدي شيلي أيضا ، أما وقد اختتمنا بنجاح أعمالنا فان الفضل ال يعود للرئيس ، وانما يع
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أدلى بكلمات ، ولكل من لم يدلي بكلمات ، ألنكم قد حضرتكم الى هنا وعبرتم عن اهتمامكم بعمل منظمتنا والتــي 
تهمنا جمعيا في نهاية المطاف . 

 
" وأود أن أنقل آل الثناء الذي عبرتم عنه الى المديــر العـام الدآتـور آـامل ادريـس واألمانـة العامـة 
آذلك . أن مساعدتهم والوثائق التي تم اعدادها بصورة جيدة قد أسهمت بفعالية في تســهيل أعمالنـا . وبـدون ذلـك 

العمل آان من المستحيل ولم يكن بمقدورنا النجاح في اختتام هذه الدورة ولذلك فانني أتقدم بالتهنئة له . 
 

" وأخيرا أود أن أتقدم بالتهنئة للمترجمين والذين تحلوا بالصبر في مساعدتنا ، وأحيانا خارج ساعات 
ــذه الـدورة بنجـاح بدونـهم . وبـهذا أختتـم هـذه الـدورة .  العمل المعتادة . وبدونهم وقد آان من المستحيل اختتام ه

وأتمنى عودا حميدا للعائدين الى عواصمهم واقامة طيبة للباقين في جنيف ." 
 

 
[يتبع الفهرس]  
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