
 r:\publish\assembly\arabic\a_35_15.doc(CD\IO\NAH\--)
 

 

A/35/15
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/١٠/٣ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثون 

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

التقرير العام 
الذي اعتمدته الجمعيات 

المحتويات 

الفقـــــرات 
 

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

بنود جدول األعمال الموحد والمفصل  
 (A/35/1 أنظر الوثيقة)

 
 ٦  - ١٠ ............................................................... افتتاح الدورات  البند ١   :

 
اعتماد جدول األعمال........................................................    ١١  البند ٢   :

 
 

الفقـــــرات 

A
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 ١٢ - ٢٢ انتخاب أعضاء المكاتب..................................................... البند ٣   :

 
 ٢٣ - ١٢٢ تقييم أداء البرنامج في فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩................... البند ٤   :

 
 ١٢٣ - ١٣٣ االصالح الدستوري.......................................................... البند ٥   :

 
حل مؤتمرات ممثلي اتحادات باريس وبرن  البند ٦   :

 ١٣٤ - ١٣٦ ...................................... والهاي ونيس ومجلس اتحاد لشبونة
 

 ١٣٧ - ١٥١ اقتراحات بشأن األموال االحتياطية وفائض الميزانية.................. البند ٧   :
 

تقرير عن اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات   البند ٨   :
 ١٥٢         .............................. واللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال

 (WO/GA/26/10 والوثيقة)                                                          
 

بعض المسائل المتعلقة باتحاد معاهدة التعاون   البند ٩   :
 ١٥٣         ................................................................ بشأن البراءات

 (PCT/A/29/4 والوثيقة)                                                             
 

 ١٥٤         ...................................... بعض المسائل المتعلقة باتحاد مدريد البند ١٠ :
 (MM/A/32/2 والوثيقة)                                                             

 
بعض المسائل المتعلقة بمعاهدة التسجيل الدولي  البند ١١ :

للمصنفات السمعية البصرية                              ١٥٥ - ١٦٠ 
 

تقرير عن حصيلة المؤتمر الدبلوماسي المعني   البند ١٢ :
 ١٦١ - ١٦٩ ........................................... باعتماد معاهدة قانون البراءات 

 
 ١٧٠         ............................................... أسماء الحقول على االنترنت البند ١٣ :

 (WO/GA/26/10 والوثيقة)                                                          
 

 ١٧١ - ١٨٠ توصية مشترآة مقترحة بشأن تراخيص العالمات..................... البند ١٤ :
 

بعض المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية  البند ١٥ :
والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور.......................         ١٨١ 

 (WO/GA/26/10 والوثيقة)                                                          
 

اقتراحات بشأن حماية الملكية الفكرية   البند ١٦ :
فيما يتعلق بالشرآات الصغرى والمتوسطة..............................         ١٨٢ 

 (WO/GA/26/10 والوثيقة)                                                          
 

الفقـــــرات 
 

رمز جديد للويبو......................................................               ١٨٣  البند ١٧ :
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 (WO/GA/26/10 والوثيقة)                                                          
 

اليوم العالمي للملكية الفكرية..........................................              ١٨٤  البند ١٨ :
 (WO/GA/26/10 والوثيقة)                                                          

 
 ١٨٥              ..................... استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو البند ١٩ :

 (WO/GA/26/10 والوثيقة)                                                          
 

المباني..................................................................               ١٨٦  البند ٢٠ :
 (WO/GA/26/10 والوثيقة)                                                          

 
طلب ادراج يوم عيد الفطر ويوم عيد األضحى   البند ٢١ :

 ١٨٧ - ١٩٦       .............................. ضمن أيام العطل الرسمية في الويبو
 

 ١٩٧ - ٢٠٠       ........................................................ قبول المراقبين البند ٢٢ :
 

مشروعات جداول أعمال الدورات العادية   البند ٢٣ :
للجمعية العامة للويبو ومؤتمر الويبو وجمعية اتحاد باريس  

٢٠١ و ٢٠٢  ........................................... وجمعية اتحاد برن لسنة ٢٠٠١
 

االنضمام الى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول   البند ٢٤ :
والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية  

 ٢٠٣         ................................................................... لسنة ١٩٨٦
 (WO/CC/45/5 والوثيقة)                                                            

 
 ٢٠٤         ....................... الموافقة على اتفاقات مع منظمات دولية حكومية البند ٢٥ :

 (WO/CC/45/5 والوثيقة)                                                            
 

شؤون الموظفين..............................................................         ٢٠٥  البند ٢٦ :
 (WO/CC/45/5 والوثيقة)                                                            

 
اعتماد التقرير العام  البند ٢٧ :

٢٠٦ و ٢٠٧  وتقارير آل هيئة من الهيئات الرئاسية....................................
 

 ٢٠٨ - ٢١٦ اختتام الدورات................................................................ البند ٢٨ :
 

فهرس آلمات وفود الدول وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية  فهرس :

 

مقدمة 
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ــي الويبـو وسـائر هيئاتـها  يسجل هذا التقرير العام مداوالت وقرارات جمعيات الدول األعضاء ف - ١

االثنين والعشرين التالية : 
 

الجمعية العامة للويبو ، الدورة السادسة والعشرون (الدورة االستثنائية الثانية عشرة)   (١)
مؤتمر الويبو ، الدورة الثامنة عشرة (الدورة االستثنائية الرابعة)  (٢)

لجنة الويبو للتنسيق ، الدورة الخامسة واألربعون (الدورة الواحدة  والثالثون)  (٣)
جمعية اتحاد باريس ، الدورة الثالثون (الدورة االستثنائية السادسة عشرة)  (٤)

ــابعة والعشـرون (الـدورة االسـتثنائية الثالثـة  مؤتمـر ممثلي اتحـاد باريس ، الدورة الس (٥)
عشرة) 

اللجـة التنفيذيـة التحـاد بـاريس ، الـدورة السابعة والثالثــون (الـدورة العاديـة السادسـة  (٦)
والثالثون) 

جمعية اتحاد برن ، الدورة السادسة والعشرون (الدورة االستثنائية الثانية عشرة)  (٧)
مؤتمر ممثلي اتحاد برن ، الدورة العشرون (الدورة االستثنائية السادسة عشرة)  (٨)

ـــدورة العاديــة الواحــدة  اللجنـة التنفيذيـة التحـاد بـرن ، الـدورة الثالثـة واألربعـون (ال (٩)
والثالثون) 

جمعية اتحاد مدريد ، الدورة الثانية والثالثون (الدورة االستثنائية التاسعة عشرة)  (١٠)
جمعية اتحاد الهاي ، الدورة التاسعة عشرة (الدورة االستثنائية السابعة)  (١١)

مؤتمر ممثلي اتحاد الهاي ، الدورة التاسعة عشرة (الدورة االستثنائية السابعة)  (١٢)
جمعية اتحاد نيس ، الدورة التاسعة عشرة (الدورة االستثنائية الخامسة)  (١٣)

مؤتمر ممثلي اتحاد نيس ، الدورة الثامنة عشرة (الدورة االستثنائية الرابعة)  (١٤)
جمعية اتحاد لشبونة ، الدورة السادسة عشرة (الدورة االستثنائية الثالثة)  (١٥)

مجلس اتحاد لشبونة ، الدورة الثالثة والعشرون (الدورة االستثنائية الثالثة)  (١٦)
جمعية اتحاد لوآارنو ، الدورة التاسعة عشرة (الدورة االستثنائية السادسة)  (١٧)

جمعيـة اتحـاد التصنيف الدولي للبراءات ، الدورة الثامنـة عشـرة (الـدورة االسـتثنائية  (١٨)
السادسة) 

ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ، الـدورة التاسـعة والعشـرون (الـدورة  جمعية اتحاد مع (١٩)
االستثنائية السابعة) 

جمعية اتحاد بودابست ، الدورة السادسة عشرة (الدورة االستثنائية السادسة)   (٢٠)
جمعية اتحاد فيينا ، الدورة الثانية عشرة (الدورة االستثنائية الرابعة)   (٢١)

جمعية اتحاد معاهدة سجل األفالم ، الدورة الرابعة (الدورة االستثنائية الثالثة)  (٢٢)
واجتمعت تلك الجمعيات والهيئات في جنيف في الفترة من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبــر/تشـرين األول 
ــات  ٢٠٠٠ . وأجـرت مداوالتـها واتخـذت قراراتـها فـي اجتماعـات مشـترآة الثنتيـن أو أآـثر مـن الجمعي
والهيئات المدعوة (والمشار اليها أدناه بعبارة "االجتماعات المشترآة" وعبارة "جمعيات الدول األعضاء" 

على التوالي) . 
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ــــذا ، أعــدت تقاريـــر خاصــة بــدورات الجمعيـــة العامــــة  وباالضافــة الـى التقريــر العـام ه -٢
 (P/EC/37/1) واللجنة التنفيذية التحـاد بـاريس (WO/CC/45/5) ولجنة الويبو للتنسيق (WO/GA/26/10)
واللجنة التنفيذية التحاد برن (B/EC/43/1) وجمعيـة اتحـاد مدريـد (MM/A/32/2) وجمعية اتحاد معـاهدة 

 . (PCT/A/29/3) التعاون بشـأن البراءات
 

ــة بـالدول األعضـاء فـي الجمعيـات والـهيئات األخـرى  وترد في الوثيقة .A/35/INF/1 Rev قائم - ٣
المعنية والجهات المقبولة بصفة مراقب في دوراتها في ٢٣ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ . 

 
وترأس الرؤساء التالي ذآرهم االجتماعات التي تنــاولت البنـود الـوارد ذآرهـا أدنـاه مـن جـدول  - ٤

 : (A/35/1 الوثيقة) األعمال
 

البنــــود ١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٧ 
و٨ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ 
و١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٩ 

و٢٠ و٢١ و٢٢ و٢٧ و٢٨ 

السيد/مارينو بورزيو(شيلي) ، رئيــس الجمعيـة  
العامة  

 
السيد/فيديريكو ألبرتو آويلو آاميلو (الجمهورية  البند ٦ 

الدومينيكيـة)نـائب رئيـس مؤتمـر ممثلـي اتحـــاد 
باريس  

 
السـيد/خورخيـه أميغـو آاســـتانييدا (المكســيك)،  البند ٩ 

ـــة اتحــاد معــاهدة التعــاون بشــأن  رئيـس جمعي
البراءات   

 
السيدة/أميريكا نستار سانتوس ريفيرس (آوبا) ،  البند ١٠ 

رئيسة جمعية اتحاد مدريد 
 

السـيد/رودولـف جـو (هنغاريـا) ، رئيـس لجنـــة  البند ٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٦ 
الويبو للتنسيق 

 
رئيس احدى الهيئات المعنية االثنيـن والعشـرين  البند ٢٧ 

ــال غيابـه أو رئيـس  (أو أحد نائبي الرئيس في ح
ـــارينو  مؤقــت فــي حــال غيابــهم) أي الســيد/م
بورزيو(شيلي) بالنسبة الى التقرير العام وتقرير 
ـــة للويبــو الســيد/رودولــف جــو  الجمعيـة العام
(هنغاريا) بالنسبة الى تقرير لجنة الويبو للتنسيق 
ــى  والسيد/بول أوموندي-مباغو (آينيا) بالنسبة ال
تقريـــر اللجنـــــة التنفيذيــــة التحــــاد بــــاريس 
ـــانزا نتشــيتنزي (جنــوب  والسـيد/ماآدونـالد ماف
أفريقيا) بالنسبة الى تقرير اللجنة التنفيذية التحاد 
ــا نسـتار سـانتوس ريفـيرس  برن والسيدة/أميريك
ــى تقريـر جمعيـة اتحـاد مدريـد  (آوبا) بالنسبة ال
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ــى تقريـر  السيد/مارينو بورزيو(شيلي) بالنسبة ال
جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات . 

 
السيد/مارينو بورزيــو(شـيلي) ، رئيـس الجمعيـة  البند ٢٨ 

العامة 
 

ــي المنظمـات الدوليـة الحكوميـة  ويرد في مرفق هذا التقرير فهرس بمداخالت وفود الدول وممثل - ٥
ــرد جـدول األعمـال آمـا تـم اعتمـاده فـي الوثيقـة  والمنظمات غير الحكومية المذآورة في هذا التقرير . وي

 .A/35/INF/3 وترد قائمة بأسماء المشترآين في الوثيقة . A/35/1
 
 

البند األول من جدول األعمال الموحد : 
 

افتتاح الدورات 
 

ــي بعبـارة "المديـر العـام") ،  دعا المدير العام للويبو ، الدآتور آامل ادريس (المشار اليه فيما يل - ٦
جمعيات الدول األعضاء في الويبو وسائر هيئاتها الى عقد سلسلة اجتماعاتها الخامسة والثالثين . 

 
وتولى رئيس الجمعية العامــة ، السـيد/مـاينو بورزيـو (شـيلي) ، افتتـاح دورات جمعيـات الـدول  - ٧

األعضاء في الويبو وسائر هيئاتها في اجتماع مشترك للهيئات االثنتي والعشرين آلها . 
 
 

الخطاب االفتتاحي لرئيس الجمعية العامة 
 

"سـيداتي سـادتي ، صبـاح الخـير . أود أن أرحـب بكـم فـي هـــذه السلســلة الخامســة والثالثيــن  - ٨
الجتماعات جمعيات الدول األعضاء في الويبو . وتكتســي هـذه الجمعيـة أهميـة خاصـة ألنـها أول جمعيـة 
تنعقد في هذا القرن الجديد وبداية ألفية جديدة . وهي تشهد أيضا الذآرى الخامسة والثالثين النعقاد المؤتمر 
الذي أسس هذه المنظمة وأقام المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ٢٦ أبريــل/نيسـان ١٩٧٦ . وأظـن أنكـم 
تسلمتم آل وثائق هذه الدورة . وقبل أن نبدأ استعراض قائمة بنود جدول األعمال واعتمادها ، أود أن أتيــح 

الكلمة للمدير العام الدآتور آامل ادريس ." 
 

وأدلى المدير العام بالبيان التالي :  - ٩
 

"سيدي الرئيس ،  
 

حضرات المندوبين الموقرين ،  
 

انه لمن دواعي سروري أن ارحب بكم ترحيبا حارا . وأمامنا اآلن سبعة أيام مــن الحـوار البنـاء 
ــة الفكريـة  وتبادل اآلراء حول تجويد عمل المنظمة حتى تتمكن من تلبية احتياجات األوساط العالمية للملكي

بدقة أآثر . 
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وأود أن أنتهز هذه الفرصة اللقاء الضوء وباختصار على بعــض االنجـازات الرئيسـية للمنظمـة 
خالل العام الماضي . 

 
• شـهد شـهر مـارس مـن هـذا العـام ايـداع الطلـب الخمسـمائة ألـف فـي نظـام التعـــاون بشــأن   
ــتغرق األمـر أربعـة  البراءات . وبينما استغرق ايداع ٠٠٠ ٢٥٠ طلب مدة ١٨ عاما ، فقد اس

سنوات لمضاعفة ذلك الرقم . 
 

ــباط وذلـك بعـد أن أضحـى ذلـك النظـام  • سجل نظام الهاي الطلب الخمسين ألف في فبراير/ش  
أآثر مرونة وسهولة في االستخدام عقب اعتماد اعالن جنيف الجديد . 

 
• سجل بروتوآول مدريد رقما قياسيا في حاالت االنضمام وذلك بانضمام تسعة دول مــن بينـها   
اليابان خالل االثني عشر شهرا الماضية ، داللة على االدراك المتصاعد للمزايا المحرزة من 

نظام مدريد . 
 

ــذ مطلـع هـذا العـام . وفـور طرحـها فـي  • تصاعدت أنشطة مرآز الويبو للتحكيم والوساطة من  
ــات تسـوية المنازعـات المتعلقـة باسـماء  ديسمبر/آانون األول من العام الماضي ، أثبتت خدم
ــى االنـترنت ، جدواهـا آخيـار أآـثر مرونـة  الحقول ، والخاصة بمنازعات أسماء الحقول عل
وسهولة في االستعمال من اجراءات المحاآم . وقد تلقت الويبو حتى اليوم ١٢٤٠ قضية تقدم 
ــرارا . وقـد شـملت تلـك القضايـا  بها مشتكون من ٦٨ دولة آما تم اتخاذ ما يربو على ٥٠٠ ق
ــخصيات المشـهورة مـن بينـها  تسجيالت ألسماء الحقول الخاصة بالعديد من المؤسسات والش
ــا وجيمـي هندرآـس وجوليـا روبرتـس وهـاري بوتـر . وبنـاء علـى طلـب الـدول  مريم ماآيب
األعضـاء ، سـتطرح الويبـو مشـروعا ثانيـا بشـأن أسـماء الحقـول علـى االنـترنت لمعالجـــة 
ــذا المجـال بمـا فـي ذلـك األسـماء الشـخصية والبيانـات الجغرافيـة  الموضوعات العالقة في ه
والعالمات التجارية . ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى ادخال مزيد من التحسينات والتوسع في 
تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول وتعزيز الثقة في االنترنت آمكان النجاز األعمال . 

 
• آما أن العمل جار في المرآز العداد اجراءات لتســوية المنازعـات تخـدم احتياجـات طلبـات   

قطاع موردي الخدمات والتي ستطرح في مطلع العام المقبل . 
 

• ستتاح على موقع الويبو على الشــبكة معلومـات حـول جميـع المجـاالت التـي تتـأثر بالتجـارة   
االلكترونية . وأود أن ألفت انتباهكم بصفة خاصة الى جدول أعمال الويبــو الرقمـي ومؤتمـر 
الويبو العالمي حول تسوية النزاعات في التجارة االلكترونية والذي سيعقد في العام المقبل . 

 
• وتقف عدة مشروعات رئيسية شاهدا على التزام المنظمة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
ــن مكـاتب الملكيـة الفكريـة  . وستوفر شبكة الويبو Wiponet شبكة عالمية للمعلومات تربط بي
في العالم فيما بينها وتربطــها آذلـك باالمانـة العامـة للمنظمـة . وبنهايـة العـام ٢٠٠١ سـيتاح 
االتصال بــاالنترنت لمكـاتب الملكيـة الفكريـة فـي ٦٥ دولـة غـير متصلـة حاليـا بـاالنترنت . 
وباالضافة الى ١٤٥ مكتبا تتصل حاليا باالنترنت ، ستنتفع تلك المكــاتب فـي منتصـف العـام 
٢٠٠١ بمجموعة آبــيرة مـن الخدمـات المرآزيـة منـها مجموعـات قواعـد البيانـات والـبريد 
االلكتروني واستضافة مواقع الوب والكشف عن الفيروسات والتعليم عن بعد والمشارآة فــي 

االجتماعات عن بعد . 
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ــــبراءات  • ويعتــبر مشــروع أتمتــة ادارة المعلومــات ألغــراض معــاهدة التعــاون بشــأن ال  
ــا المعلومـات . وسـيفضي هـذا  (IMPACT) من أآبر مشروعات المنظمة الخاصة بتكنولوجي
المشروع الى األتمتة الكاملــة الجـراءات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات . ويعتـبر االيـداع 
ــايير  االلكتروني أهم مكونات هذا المشروع . وقد بدأ الخبراء القانونيون بالفعل في اعداد المع

الالزمة . 
 

• آذلك أفرزت تكنولوجيا المعلومات انشاء عدة خدمات على الخط آمكتبــة الويبـو االلكترونيـة   
(وهي مثال لعمل التجارة االلكترونية للمنظمة) وقاعدة بيانات مجموعة قوانين الويبو المتاحة 
الكترونيا والتي توفر امكانية البحث في ٩٠٠ من النصـوص القانونيـة مـن ٣٥ دولـة متاحـة 

على الخط . وستضاف اليها قريبا نصوص من ٣٥ دولة أخرى . 
 

• وُتستخدم تكنولوجيا المعلومات آذلك فــي ترقيـة األداء فـي األمانـة العامـة للويبـو . وسـيعزز   
ــدرة المنظمـة علـى معالجـة وعـرض البيانـات الماليـة  النظام االداري الموحد (AIMS) من ق
واالدارية . وسيؤدي ذلك الى مزيد من التبسيط لعمليات الميزانية االستراتيجية والتي أدخلــت 

سابقا وخالل فترة السنتين الحالية . 
 

• وقد تم احراز تقدم آبير في االعداد والتشفير التدريجــي لقـانون الملكيـة الفكريـة . وآـان مـن   
ضمن أولويات المنظمــة الـترويج لالنضمـام لمعـاهدات الويبـو لالنـترنت والتـي تـهدف الـى 

ضمان حماية حق المؤلف في الفضاء االلكتروني . 
 

• سيعقد في ديسمبر/آانون األول من هذا العام مؤتمرا دبلوماسيا للنظر في صك جديد واضافي   
محتمل لحماية حقوق فناني األداء السمعي البصري . 

 
ــي اعتمـاد المعـاهدة الجديـدة لقـانون  • آما نجح مؤتمر دبلوماسي آخر عقد في يونيه/حزيران ف  
البراءات والتي توفر التنسيق بين االجراءات والوطنية واالقليمية للــبراءات بمـا يفضـي الـى 

اجراءات أآثر سرعة ومردودية . 
 

ــى  • واتساقا مع ضرورة التكيف مع التحوالت السريعة التي يشهدها مجتمعنا ، والذي يعتمد عل  
التكنولوجيا على نحو متزايد ، فقد عمــدت المنظمـة الـى انفـاذ منـهج المبـادئ التوجيهيـة فـي 
بعض الموضوعات ، وعلى سبيل المثال ، التوصية المشترآة بشأن العالمات شائعة الشــهرة 
والتي اعتمدت في العام الماضي وتراخيص العالمات التجارية والتي ســتبحث خـالل الـدورة  

الحالية .  
 

• تم تعزيز األنشطة في قطاع التعاون من أجل التنمية وتعميق نطاقــها فـي العديـد مـن األوجـه   
باالضافة الى توسيع تلك األنشطة بانشاء وحدة البلدان األقل نموا وقسم االدارة الجماعية لحق 
المؤلف وقسم النهوض بالبنيات واالبتكارات وأآاديمية الويبو العالمية . ويترآز الجــهد حـول 
ــى  تعزيـز األنظمـة الوطنيـة للملكيـة الفكريـة وانشـاء المؤسسـات وثقافـة الملكيـة الفكريـة عل
ــة  المستوى الوطني بما يؤدي الى ترسيخ تراثا ثابتا . ويلعب ازالة الغموض عن أنظمة الملكي

الفكرية وتعزيز الوعي بأهميتها دورا هاما في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية . 
 

• يتواصل تعزيز التعاون في مجاالت الملكية الفكريـة مـع الـدول ذات االقتصاديـات المتحولـة   
وتولي المنظمة اهتماما آبيرا لالحتياجات الخاصة في الدول المعنية . 
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• وتشتمل المشروعات الجديدة على مشروع حق المؤلف في منطقة الكاريبي وهو نظام اقليمي   
مقترح لالدارة الجماعية لحق المؤلف في منطقة الكاريبي . 

 
ــد والتـي سـتبدأ فـي شـهر أآتوبـر/تشـرين األول زيـادة  • سجلت دورة األآاديمية للتعليم عن بع  
آبيرة في عدد المنتفعين بالمقارنة مع الدورة السابقة . ويملك برنامج التعلم عن بعد امكانيــات 
هائلة للتوسع وخاصة اذا ما نظر اليه من منظور التطور في الوصل الشبكي ومشروع شــبكة 

الويبو .  
 

• يواصل مكتب االتصاالت العالمية والعالقات العامة حملته للوصول الى الجمهور ، ولتحقيــق   
ذلك يتحرك المكتب بسرعة أآبر نحو االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات المتاحة . 

 
• تواصل شبكة الويبو اجتذاب اهتماما متناميا . وخالل الستة األشهر األولــى مـن العـام ٢٠٠٠   
ــارات الـى الموقـع ٢٥ مليـون زيـارة مقارنـة بــ ٢٩ مليـون فـي العـام ١٩٩٩ .  بلغ عدد الزي
باالضافة الى ذلك تتاح حاليا اللغة العربية على الموقع ومن المؤمــل اضافـة اللغـات الصينيـة 

والروسية الى الموقع قريبا . 
 

• تواصل آال من اللجنــة االستشـارية المعنيـة بالسياسـات واللجنـة االستشـارية المعنيـة بقطـاع   
األعمال دعمهما االيجابي لمنظور المنظمة . 

 
ــوم فـي المرآـز االعالمـي معرضـا جديـدا بعنـوان الموسـيقى فـي العصـر  • وسيفتتح مساء الي  
الرقمي . ويتناول المعرض آيفية تأثير التكنولوجيا الرقمية واالنترنت على ابــداع الموسـيقى 

وتوزيعها والنفاذ اليها واستهالآها في عالم اليوم . 
 

ــها تعـبر بجـالء عـن تعـاظم تعقيـد جـدول  هذه بعض لمحات ال تشمل جميع أنشطة المنظمة ولكن
أعمال الويبو واتساع نطاقه وعمقه وزيادة حجمه . ان خلق الطاقة الالزمة لدفع هــذه األنشـطة الـى األمـام 
ــه هيئـة مـن الموظفيـن مكرسـة للمنظمـة وملتزمـة بتنفيـذ المنظـور الـذي  والمحافظة على تلك الطاقة يلزم
ــها . وممـا يؤسـف لـه أن طاقـة المـوارد البشـرية لـم تواآـب حجـم العمـل الـذي يتعـاظم بصـورة  رسمناه ل
متسارعة . وحرصا منهم على االبقاء على القوة الدافعة يتحمل العاملون باألمانة العامة مستويات متعاظمة 
من األعباء . ان التغيير الهائل الذي شهدته المنظمة خالل السنوات الثالث الماضية والذي ضمن لها الدور 
ــا بـدون هـذه التضحيـات مـن الرجـال  الريادي العالمي في موضوعات الملكية الفكرية لم يكن تحقيقه ممكن

والنساء الموظفين بهذه المنظمة والذين أسهموا في ازدهارها . 
 

وانني اذ أحيي الموظفين العاملين بهذه المنظمة ، أود أن أعبر عن احترامي وتقديري لهم وأؤآد 
على التقدير والعرفان لعطائهم . ان مثل هذه الرسالة ، والتــي تصـدر منكـم أيضـا ، تعتـبر اعترافـا حقيقيـا 
بالجهود التي يبذلونها للمحافظة على القوة الدافعة التي أثمرت عن النجــاح الـذي حققتـه المنظمـة والمكانـة 
العالمية التي تبوأتها . ان ظروف الخدمة الراهنة تثير قلقي حول مقدرتنا علــى االحتفـاظ بـالموظفين الـذي 
يمتازون بأعلى مستويات الكفاءة وتوظيف موظفين اضافيين يتمتعون بذات القدر مــن الكفـاءة . ان انتمـاء 
الويبو لنظام األمم المتحدة العام والتزامها بالتالي باالطار العام المؤسس ، يحد لدرجـة معينـة مـن امكانيـة 
تحسين ظروف الخدمة . وعلى الرغم من ذلك ، وعندما تسنح الفرصة لالعراب عــن التقديـر للموظفيـن ، 
ــل مثـل هـذه  فان ذلك يدلل بوضوح على ادراك أصحاب هذه الهيئة العالمية وتقديرهم لعمل المنظمة . وتدل
ــق  المبادرة على اهتمامكم برعاية الموظفين وتوفر اشارة ضرورية للغاية ، قد ترغبون في اعطاءها ، لخل
ــه المنظمـة فـي بنـاء وتعزيـز نجاحـها المسـتقبلي . ان جـدول  أساس متين لوالء الموظفين الذي ترتكز علي
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أعمال منظمتكم لم يكن أبدا بهذه الدرجة من الترابط والتعقيد . وهذا يتطلب منا جميعا سبر طرق جديدة في 
التفكير واستحداث وسائل جديدة وتجديد االلتزام السياسي . 

 
دعونا نواصل بناء منظمة تنظر الى التغير بعين الرضى ، تغير ال يقصد به التغير في حــد ذاتـه 
ــع الـى ترسـيخ منظمـة تتمتـع  ولكنه تغير يؤهلنا لتحقيق مزيد من االنجازات بانتهاج أداء أفضل . اننا نتطل
بقدرة أآبر على التكيف وتكون أآثر ترآيزا ومرونة واستجابة لالحتياجات العالمية المتغيرة وشــكرا علـى 

انصاتكم " 
 

ــد  وشكر الرئيس المدير العام على تلخيصه الممتاز ألهم أنشطة الويبو وأشار الى أن الجمعيات ق -١٠
ــة . ورأى أن المديـر العـام  استفادت من االطالع على الفلسفة التي يقوم عليها العمل في توجيه هذه المنظم
ــا منـها بـهدف  أبدى تواضعا شديدا عندما أشار الى نمو المنظمة ألنها حققت بل تجاوزت آل ما آان متوقع
ــي  ادراج الملكية الفكرية في آل مجاالت النشاط في العالم اليوم . وقال ان ذلك النقص يجري تدارآه وانا ف
هذه المنظمة لفخورون بذلك . وأضاف قائال ان المدير العام يستحق تهنئتنا وآذلك موظفوه بطبيعة الحال . 
وأقر بما هو معروف من أن من الصعب أحيانا في منظومة األمم المتحدة التصدي لحجــم العمـل ومواطـن 
ــهذه المنظمـة . وطلـب بالنيابـة  القلق التي تواجهها المنظمات وأداء المهمات التي أسندتها الدول األعضاء ل
عن الجمعية أن يعمم المدير العام ذلك البيان ألنه سيكون مفيدا جــدا لكـل مـن يرغـب فـي قراءتـه ودراسـة 

مختلف القضايا المثارة فيه . 
 
 

البند ٢ من جدول األعمال الموحد : 
 

اعتماد جدول األعمال 
 

ــن الجمعيـات وسـائر الـهيئات المعنيـة  بعد دراسة ممعنة ، اعتمدت آل جمعية وهيئة م -١١
جدول أعمالها آما ورد اقتراحه في الوثيقة A/35/1 Prov.4 (المشار اليــه فـي هـذه الوثيقـة وفـي 

الوثائق المذآورة في الفقرة ٢ أعاله بعبارة "جدول األعمال الموحد" ) . 
 

البند ٣ من جدول األعمال الموحد : 
 

انتخاب أعضاء المكاتب  
 

 . A/35/INF/1 Rev. دارت المناقشات باالستناد الى الوثيقة -١٢
 

وعقب مشاورات غير رسمية أجراها رئيـس الجمعيـة العامـة للويبـو ونائبـا الرئيـس الخـارجين  -١٣
للجنة الويبو للتنسيق ، تقدم رئيس الجمعيــة العامـة للويبـو بـاقتراح النتخـاب أعضـاء مكـاتب لجنـة الويبـو 

للتنسيق واللجنة التنفيذية التحاد باريس واللجنة التنفيذية التحاد برن . 
 
 

وباالستناد الى ذلك االقتراح ، انتخبت اللجان المذآورة أعضاء مكاتبها التالي ذآرهم :  -١٤
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بالنسبة الى لجنة الويبو للتنسيق  
 

الرئيس :  رودولف جو (هنغاريا) 
نائب الرئيس :  افتخار أحمد شودوري (بنغالديش) 

نائبة الرئيس :  أميريكا نستار سانتوس ريفيرس (آوبا)  
 

بالنسبة الى اللجنة التنفيذية التحاد باريس 
 

الرئيس :  بول أوموندي – امباغو (آينيا) 
نائب الرئيس :  ميكوال باالدي (أوآرانيا) 

نائب الرئيس :  ديسانايك موديانسيالج آاروناراتنا (سري النكاي) 
 

بالنسبة الى اللجنة التنفيذية التحاد برن 
 

الرئيسة :  لوسي مارتينز – مونت (غواتيماال) 
نائب الرئيس :  ماآدونالد مافانزا نتشيتنزي (جنوب أفريقيا) 

نائبة الرئيس :  مورين دوغان (آندا) 
 

وتـرد القائمـــة المعدلــة بأعضــاء مكــاتب الجمعيــات وســائر الــهيئات فــي الوثيقــة  -١٥
 . A/35/INF/4

 
وتحدث وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي وقال انه يفهم  -١٦
أن الرئيس الجديد للجنة التنسيق قد تم انتخابه بصفته ممثال لمجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق 
ــة . وقـال ان المجموعـة تـأمل فـي أن  . واعتبر أن ذلك سمح بتطبيق مبدأ التناوب بين المجموعات االقليمي

يترأس ممثلها االجتماع المقبل للجنة التنسيق استمرارا في تطبيق ذلك المبدأ . 
 

وتحدث وفد اليابان باسم بلدان المجموعة باء وشرح الوضع قائال ان رئيس لجنة التنســيق قـد تـم  -١٧
انتخابـه آمرشـح مشـترك للمجموعـة بـاء ومجموعـة بلـدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـــق . وقــال ان 
المجموعة باء تعتبر الممارسة المتبعة في انتخاب رؤساء لجنة التنســيق بتنـاوب المجموعـة بـاء مـن جهـة 
وسائر المجموعات من جهة أخرى ال تــزال قائمـة وعـبر عـن رغبـة المجموعـة فـي مواصلـة اتبـاع تلـك 

الممارسة . 
 

وتحدث وفد أوغندا باسم مجموعة البلدان األفريقية وقال ان مجموعته تؤيد البيان الذي أدلـى بـه  -١٨
وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة متحدثـا باسـم مجموعـة بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي . وقـال أيضــا ان 
ــة بانتخـاب رئيـس لجنـة التنسـيق علـى أسـاس  المجموعة ترى أن من الضروري اتباع الممارسات المتعلق

التناوب بين المجموعات االقليمية . 
 

وتحدث وفد ماليزيا باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وعبر عن رغبته أيضا في تسجيل أن الرئيس  -١٩
ــدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق . وشـدد  الجديد للجنة التنسيق قد تم انتخابه بصفته ممثال لمجموعة بل
على أن المجموعة تشاطر اآلراء التي عبر عنها وفد الجمهورية الدومينيكية متحدثا باســم مجموعـة بلـدان 

أمريكا الالتينية والكاريبي ووفد أوغندا متحدثا باسم مجموعة البلدان األفريقية . 
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وتحدث وفد بلغاريا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق وشكر آــل الوفـود علـى  -٢٠
ثقتها وتعاونها في انتخاب سفير هنغاريا رئيسا جديدا للجنة التنسيق . وأآد ثقته الكاملة في الرئيــس الجديـد 
وشدد على أن الرئيـس الجديـد مرشـح مشـترك للمجموعـة بـاء ومجموعـة بلـدان أوروبـا الوسـطى ودول 

البلطيق . 
 

وأعرب وفد الصين عن تأييده النتخاب الرئيس الجديد للجنة التنسيق ونائبي الرئيس .  -٢١
 

وتحدث وفد االتحــاد الروسـي باسـم مجموعـة بلـدان آسـيا الوسـطى والقوقـاز وأوروبـا الشـرقية  -٢٢
ورحب بقرار المجموعة البــاء ومجموعـة بلـدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق بتقديـم مرشـح مشـترك 
ــدأ التنـاوب ال يـزال مـن المشـكالت  لرئاسة لجنة التنسيق . وأشار الى أن االتفاق على أن طريقة تطبيق مب

العالقة التي تحتاج الى حل في المستقبل القريب . 
 
 
 

البند ٤ من جدول األعمال الموحد : 
 

تقييم أداء البرنامج في فترة السنتين ١٩٩٨ و ١٩٩٩ 
 

 .A/35/2 & 13 استندت المناقشات الى الوثيقتين -٢٣
 

وأشار الرئيس الى أن جدول األعمال طويل وأوصى بأّال تتجاوز البيانات الشفهية الخمس دقائق  -٢٤
سعيا الى ضمان الفعالية . ودعا الى تقديم البيانات الى األمانة وأشار الى أن بامكان أي وفد ال يرغـب فـي 
ــى فيـه فـي الجلسـة العامـة . وتقدمـت  أخذ الكلمة أن يتقدم ببيان آتابي يدرج بعد ذلك في التقرير آما لو أدل

معظم الوفود وغالبية الممثلين ممن طلب الكلمة ببيانات آتابية الى األمانة . 
 

ــامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ،  وقدمت األمانة للوثيقة وذّآرت بأن وثيقة البرن -٢٥
آما تم اعتمادها سنة ١٩٩٨ ، هي أول وثيقة من ذلك القبيل تقدمها الويبو على أساس النتائج وأن تقييم أداء 
البرنامج عنصر أساسي في عملية االدارة على ذلك األساس . وقالت ان تقرير أداء البرنامج يحتوي علـى 
عرض أولي ألهم انجازات المنظمة ويليه استعراض مفصل يستكمله تقييم لعملية تحويل الويبو الى منظمة 
معـاصرة تقـوم علـى مفـاهيم قطـاع األعمـال وتسـعى الـى تحقيـق النتـائج وهـي جـاهزة النجـاز األنشــطة 
المرصودة . وذآرت األمانة أن الجزء الثاني يحتوي على جداول تلخص النتائج المحققة ومؤشرات األداء 
ــة وقيـاس التقـدم المحـرز  بحسب آل بند فرعي وأن تطبيق مؤشرات األداء سمح بتقييم حجم النتائج المحقق
نحو تحقيق األهداف المبينة في وثيقة البرنامج والميزانية . وصرحت قائلة انها تتوقع أن تعطي تلك الوثيقة 
ــة واألولويـة التـي يتعيـن ايالؤهـا لتحقيـق النتـائج  فكرة للدول األعضاء عن مدى الجهود والموارد المبذول

المرتقبة واألهداف المحددة . 
 

وبناء على هذا البند  من جدول األعمـال ، تـم توزيـع وثيقـة ثانيـة أثنـاء الجلسـة العامـة بعنـوان  -٢٦
ــد  استعراض تنفيذ البرنامج في الفترة من األول من يناير/آانون الثاني الى ٣٠ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ . وق
أعدت تلك الوثيقة بغرض اطالع الدول األعضاء على األنشطة المنجزة في اطار آل برنــامج رئيسـي مـع 
ــها الـى جمعيـات  بيان بعض االنجازات المحققة . ومن المعتزم رفع تقرير أداء البرنامج لسنة ٢٠٠٠ برمت

الويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . 
 



 A/35/15
 - 13 -

 
 

وأقامت األمانة احتفاال مصغرا على شرف سبعة فنانين عرب معــاصرين مـن البحريـن ومصـر  -٢٧
واألردن ولبنان وعمان والسودان وتونس والذين ستزين لوحاتهم الطابق األول من مقر الويبو . وقد رحب 
المدير العام بهم ، باالنابة عن الوفود  المشارآة فــي اجتماعـات جمعيـات الويبـو، وباالنابـة عـن األمانـة . 
وأعرب المدير العام عن شكره لألمين العام لجامعة الدول العربية لدعم الجامعة ومشارآتها في تنظيم هــذا 

المعرض . 
 

ورحب ممثل جامعة الدول العربيـة باقامـة المعـرض والفنـانين المشـارآين وقـال بأنـه يتشـرف  -٢٨
شخصيا ورسميا بمخاطبة الجمعيات ومديرها العام في هذه المناسبة الجليلة . وأشار ممثل الجامعة العربية 
أن هذه األعمال الفنية تمثل تعبيرا رائعا عن الفن العربي المعاصر والمجتمعات التي استمدت منها . وقــال 
الممثل بأن تلك اللوحات تعرض الثقافة العربية بكل فخر وأن مشارآة هؤالء الفنانين تعبر آذلك عن تنوع 
أصحاب الملكية الفكرية فــي العـالم . واختتـم الممثـل حديثـه باالشـارة الـى أن الويبـو ، وبتنـوع واختـالف 

ثقافاتها ، تنتهج خطا وتحمل رسالة موجهة نحو معيار  ألداء  فريد في حماية االمتياز . 
 

وأدلت وفود الدول التالية البالغ عددها ٨٢ دولة والمنظمات الدولية الحكومية الست اآلتي ذآرها  -٢٩
ببيانـات بشـأن البنـد ٤ مـن جـدول األعمـال :  أنتيغـوا وبربـودا واألرجنتيـن وأرمينيـا وأسـتراليا والنمســا 
ـــدا وتشــاد وشــيلي والصيــن وآوبــا  وأذربيجـان وبنغالديـش وبلغاريـا وبورآينـا فـاصو وبورونـدي وآن
ـــا الديمقراطيــة الشــعبية  وآوسـتاريكا وآـوت ديفـوار وآرواتيـا والجمهوريـة التشـيكية وجمهوريـة آوري
ــا وجورجيـا وألمانيـا وغانـا  والدانمرك ودومينيكا والجمهورية الدومينيكية ومصر واستونيا وفنلندا وغامبي
وغينيا وهندوراس وهنغاريا وايســلندا والـهند وجمهوريـة ايـران االسـالمية واسـرائيل وايطاليـا وجامايكـا 
واليابان واألردن وآينيا وقيرغيزستان وليسوتو ومقدونيا ومدغشقر وماليزيا ومالي والمكسيك وموريتانيــا 
والمغرب ونيبال ونيوزيلندا والنيجر والنرويج وعمان وباآستان وباراغواي وبيرو والفلبين وبولندا وقطر 
ــا واسـبانيا وسـري النكـا والسـويد  وجمهورية آوريا واالتحاد الروسي والسنغال وسلوفاآيا وجنوب أفريقي
وسويسرا وطاجيكستان وتوغو وترينيداد وتوباغو وترآيا وأوغندا وأوآرانيا والمملكة المتحدة وجمهورية 
ــة الوحـدة األفريقيـة والمنظمـة  تنزانيا المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي وفييت نام ومنظم
األفريقية للملكية الفكرية والمنظمة االقليمية األفريقية للملكية الصناعية (األريبو) ومنظمة التجارة العالمية 

والجماعة األوروبية والمكتب األوروبي للبراءات . 
 

وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء وعبر عــن تقديـره للمديـر العـام واألمانـة للعمـل المنجـز  -٣٠
ــات  والجهود المبذولة في تحسين عملية وضع الميزانية واصالح األنظمة األساسية . وأشار الوفد الى تحدي
القرن اآلتي في مجال العولمة والتقدم السريع الذي يشهده تطور تكنولوجيا المعلومات . وفي هذا الصــدد ، 
شدد الوفد على أن المجموعة باء ترحب على وجه الخصوص بمبادرة المديــر العـام . ولفـت األنظـار الـى 
األهمية التي تعلقها المجموعة على القضايا اآلتي ذآرها المطروحــة علـى جمعيـات الـدول األعضـاء فـي 
الويبو . وذآر في المقام األول االصالح الدستوري ودعا الى مواصلة العمل على تبســيط جمعيـات الويبـو 
ومؤتمرات  الدول األعضاء باصالح ادارة المنظمة . وأضاف قائال ان المجموعة تؤيد فكرة تبســيط البنيـة 
ــهم أو مفيـد فـي الواقـع . والتمـاس مـع ذلـك بعـض  االدارية بحل الهيئات الرئاسية التي ليس لها أي دور م
التوضيحـات االضافيـة ومواصلـة النقـاش بشـأن عواقـب ذلـك االصـالح علـى عـدة مجـاالت ، منـها حــق 
ــى المديـر العـام االسـتمرار فـي دراسـة تلـك  التصويت ورئاسة الدورات والعواقب المالية . وطلب الوفد ال
المسألة في اطار الفريق العامل المعني باالصالح الدستوري مع مواصلة المشاورات مع الدول األعضاء . 
ــة وضـع الميزانيـة  وشدد الوفد في المقام الثاني على تأييد المجموعة باء لالقتراحات المتعلقة بتحسين عملي
ــتراآات المتـأخرة ، قـال  وتبسيطها وتطلعه لمزيد من الشفافية في تطبيق المنهج الجديد . وفيما يخص االش
الوفد ان المجموعة باء ترى أن انشاء صندوق لالتحادات الممولة من االشتراآات بغية تغطية االشتراآات 
المتـأخرة المتراآمـة قبـل سـنة ١٩٩٤ ينبغـي أّال يـؤدي الـى احبـاط همـة البلـدان علـى دفـع اشـــتراآاتها . 
وبخصوص االقتراح الرامي الـى زيـادة الميزانيـة المخصصـة لتجديـد مبنـى المنظمـة العالميـة لألرصـاد 
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الجوية ، قال الوفد ان المجموعة باء تبدي قلقها لحجم تلك الزيادة مقارنة بالميزانية األولى وتدعو المكتــب 
الدولي الى بذل قصارى جهده لتنفيذ المشروع في حدود الميزانية الموافق عليها . وذّآر الوفــد بـأن الخطـة 
األولى قد تم اقتراحها والموافقة عليها باعتبارها الخطـة األنسـب والحـل األعلـى مردوديـة واألآـثر فـائدة 
مقارنة بسائر الحلول البديلة . وطلب الى المكتب الدولي ضمان عدم تكرار تلــك الظـروف فـي المسـتقبل . 
وذآر الوفد في المقام الثالث موضوع المباني . وبخصوص تشييد المبنى الجديد ، قال الوفد ان المجموعـة 
تهنىء الويبو على نجاحها في استكمال المسابقة الدولية للهندسة المعمارية وتحديد الحل األفضــل لعنـاصر 
التشييد . وشدد الوفد على أن المجموعة تتوقع تنفيذ أعمال التشييد دون تأخير وفي حدود الميزانية الموافق 
عليها . وأشار الوفد في المقام الرابع الى النجاح المحقق في المؤتمر الدبلوماســي المعنـي باعتمـاد معـاهدة 
قانون البراءات ، ودعا الى االسراع في عملية التنسيق الموضوعي لقانون البراءات الذي طال انتظـاره ، 
ــي  في الدورة المقبلة للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات . وفضال عن العمل المتعلق بالتنسيق الموضوع
، أعلن الوفد أن المجموعة باء تتطلع الى الجـهود المؤديـة الـى اصـالح معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 
ــوم العـالمي للملكيـة الفكريـة وقـال ان االحتفـال  لتصبح بمثابة النظام العالمي . وذآر في المقام الخامس الي
ــب  بذلك اليوم يقتضي تعزيز فهم أنشطة الويبو على الصعيد الوطني واستخلص من ذلك قائال ان من األنس
أن يستمر المدير العام في اعداد الدراسات لألنشطة المعتزم الترويج لها عنــد اقامـة اليـوم العـالمي للملكيـة 
الفكرية . وأشار في المقام الثالث الى موضوع انشاء مناصب من مستوى P-6 . وقال ان المجموعة باء ال 
تستطيع تأييد اقتراح الويبو الراهن بانشاء مناصب في ذلك المستوى حتى اآلن ودعا المنظمـة الـى تزويـد 
ــي يتيسـر لـها بحثـها مـع الويبـو  الدول األعضاء بمعلومات اضافية عن المشكالت التي طرحتها األمانة لك
بغرض ايجاد الحل المناسب . وذآر الوفد في المقــام الثـامن شـبكة الويبـو ورأى أن مـن الممكـن النـهوض 
باالنتفاع بنظام الملكية الفكرية وتطويره في العالم الى حد آبير باتاحة المعلومات عبر تلك الشبكة . وأشار 
ــدد علـى تقديـر المجموعـة بـاء للجـهود التـي بذلتـها  في المقام التاسع الى أسماء الحقول على االنترنت وش
األمانة في ذلك المجال وال سيما أنشطة التحكيم التي باشرها مرآـز الويبـو للتحكيـم والوسـاطة فـي األيـام 
األخيرة . واختتم آلمته مرحبا باصدار تقرير تقييم أداء البرنامج لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ورأى أنـه 
ــال ان المجموعـة بـاء تـرى أن  يتمشى مع المنهج الجديد المتبع في وضع الميزانية على أساس النتائج . وق
المجال ال يزال مفتوحا لمزيد من التحسين . وعبر عن تطلعه الستالم تقرير أقرب الى الواقــع وتكـون فيـه 

المعايير ومؤشرات األداء مصاغة بدقة أآبر . 
 

وتحدث وفد بلغاريا باسم وفود دول أوروبا الوســطى والبلطيـق . وصـرح بـأن الويبـو أصبحـت  -٣١
خالل الفترة قيد النظر منظمة أآثر حداثة وفعالية . وأشار الى أن المنظمة أخذت بمناهج جديدة في العمل ، 
وأنشأت بنيات جديدة أآثر اتساقا ، وحسنت األداء بصفة عامة ، وعززت نظام ادارة المعاهدات . وأضاف 
ــام سـبال جديـدة ووسـعت نطـاق أنشـطتها لتشـمل مجـاالت جديـدة  قائال ان المنظمة سلكت بقيادة المدير الع
ـــة والتجــارة االلكترونيــة وحقــوق االنســان والمعــارف التقليديــة والتنــوع البيولوجــي  آالملكيـة الفكري
والبيوتكنولوجيا . ورحب الوفد بتلك التطورات . والحظ أن جـدول األعمـال الرقمـي الجديـد الـذي وضـع 
خالل وقت دورة الجمعيات السابقة صار نجاحا باهرا . وأبرز الوفد على وجه الخصوص أهميــة مشـروع 
ــبراءات  الويبو بشأن أسماء الحقول وخدمات الويبو للتحكيم على الخط وأتمتة نظام معاهدة التعاون بشأن ال
ونظام مدريد وبرامج أآاديمية الويبو العالمية للتعليم عن بعد . وأعـرب عـن أملـه فـي االسـراع فـي تنفيـذ 
مشروع شبكة الويبو (WIPOnet) . ورأى أنه ينبغي تعزيز جدول األعمــال الرقمـي وزيـادة تطويـره ألنـه 
أآثر ارتباطا بالصورة الجديدة للمنظمة ويعكس في آن واحد احتياجات الدول األعضـاء . واسـتطرد قـائال 
ان الويبو قد طورت عالقاتها مع مختلف الشرآاء . وأشار الى انشاء اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 
ــن القـادة السياسـيين  واللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال ، وهما لجنتان مكنتا الويبو من االستفادة م
ومن آبار االقتصاديين ومن رواد القطاعين العام والخاص من أجل سبر أغوار قضايا المســتقبل . وطلـب 
الوفد الحفاظ على تعاون الويبو الوثيق مع الحكومات والهياآل العامة وبنيات المجتمع المدني في المستقبل 
وجعله نموذجا تقتدي به سائر وآــاالت األمـم المتحـدة ومنظماتـها . والحـظ أن مفـهوم التعـاون ألغـراض 
التنمية آان فـي طليعـة جـدول أعمـال الويبـو لـهذه السـنة أيضـا . وأشـار الـى أن دول أوروبـا والوسـطى 
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ـــدان ، حســب  والبلطيـق تنظـر الـى مفـهوم التنميـة بمعنـاه الواسـع اذ تسـتفيد منـه مختلـف مجموعـات البل
احتياجاتها الحالية الى التنمية ، وأن هناك طرقا مختلفة للمساعدة على التنمية منها مساعدة تلك البلدان التي 
تدعم العملية آكل . وقال الوفد ان التعاون بين الويبو ودول أوروبــا الوسـطى والبلطيـق آـانت مثمـرة فـي 
السنة الماضية . وذآر أن المدير العام قام بزيارات الى عدد من بلدان المنطقة . وأعرب عــن تقديـره لتلـك 
الزيارات وهو يعتبر أنها أسهمت في ترآيز اهتمام الناس على أهمية نظــام الملكيـة الفكريـة والحاجـة الـى 
تعزيز التعاون مع الويبو . وانتقل الوفد للحديث عن األنشــطة المقـررة فـي البرنـامج الرئيسـي ٧ المعنـون 
"التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا" ، والحظ أن تلك األنشطة قد اتبعت وأنجــزت "وفقـا للجـدول 
الزمني المحدد" آما ورد ذآره في الوثيقة A/35/2 . وصــرح بـأن بلـدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق 
تعتبر أيضا أن التعاون مع الويبو آان مثمرا . وأضاف قائال ان أشكال التعاون آانت فــي الغـالب مرتبطـة 
بمشروعات المساعدة التقنية . وأعرب عن انبهاره بأنشطة التشجيع علــى االنضمـام الـى المعـاهدات التـي 
تديرها الويبو . وأشــار الـى أن بلـدان المنطقـة أودعـت خـالل الفـترة قيـد النظـر ٣٢ وثيقـة تصديـق علـى 
معاهدات تديرها الويبو . وأضاف أن بلدان المنطقة تمثل المنطقة التــي سـجل فيـها أآـبر عـدد مـن حـاالت 
التصديق على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي . وذآـر 
الوفد أيضا أن بلده حصل على المشورة القانونية مما ســاعده علـى ضمـان التوافـق بيـن القوانيـن الوطنيـة 
ــا فـي ذلـك اتفـاق تريبـس . واسـتطرد قـائال ان تدريـب الموظفيـن والخـبراء  والمعايير الدولية المعنية ، بم
ــهما مـن  وتعزيز الجوانب االدارية والتنظيمية في األنظمة الوطنية للملكية الفكرية ، آل ذلك آان محورا م
بين محاور التعاون مع الويبو . وأشار الوفد الى أن التصدي الى نتائج أداء المنظمة يدفعه الى التذآير بــأن 
لحد اآلن لم توضع آلية تسمح بتقييم الوقع المباشر لبرنامج أو نشاط ما علــى النمـو االقتصـادي . ورأى أن 
ــال ان مـن الممكـن زيـادة  خطط العمل وطنية الترآيز يمكن أن تصبح المشروع الرائد في هذا االطار . وق
استخدام شعبة التحليل والتوقع والبحث في المجال االقتصادي التــي أنشـئت مؤخـرا فـي الويبـو . وأضـاف 
ــدة وتناقشـها مـع المكتـب الدولـي ومـع الـدول األعضـاء  قائال ان على الدول األعضاء أن تأتي بأفكار جدي
األخرى . وصرح في هذا الصدد أن دول أوروبا الوسطى والبلطيق مستعدة لذلك فـي اطـار عمليـة اعـداد 
البرنامج والميزانية الجديدين . والحظ الوفد أن الوثيقـة A/35/2 ال تحتـوي علـى عنـاصر نقديـة وال علـى 
ــأن تحتـوي الوثيقـة المقبلـة  اشارات الى تحسينات ممكنة ، ولكنها مع ذلك وثيقة ممتازة . وأوصى بالتالي ب
للبرنامج والميزانية على اشارات الى المجاالت التي يمكن تحسينها . وفي الختام ، أعلن الوفد موافقته على 

النتائج الرئيسية المبينة في الوثيقة قيد النظر . 
 

وتحدث وفد ماليزيا باسم مجموعة بلدان آســيا والمحيـط الـهادىء وأشـار الـى أن مفـهوم الملكيـة  -٣٢
الفكرية يتيح فرصة فريدة لمكافأة المبدعين على ترجمــة أفكـارهم الـى منتجـات ملموسـة وأعمـال تجاريـة 
ــرص للعمـل . وقـال الوفـد ان ذلـك يتطلـب أن يكـون نظـام الملكيـة الفكريـة سـهل  لتتحول الى ايرادات وف
التطبيق ومتاحا على نطاق واسع بحيث تشمل الحمايــة مجـاالت جديـدة مثـل المعـارف التقليديـة والمـوارد 
الوراثية والفولكلور . ورأى أن التقدم المحرز في عمل الويبو في ذلك الصدد حاســم فـي توضيـح المفـاهيم 
الخاطئة عن حماية الملكية الفكرية . وصرح الوفد قائال ان مجموعــة بلـدان آسـيا والمحيـط الـهادىء تقـدر 
العمل المكثف الذي انجزته الويبو لتناول موضوع حماية المعارف التقليدية الذي تعتبره مهما وقال ان ذلك 
العمل قد شمل ايفاد بعثات لتقصـي الحقـائق واجـراء دراسـات اسـتقصائية علـى المسـتوى الوطنـي وعقـد 
ــارف التقليديـة فـي البلـدان المتقدمـة والبلـدان الناميـة . وقـال ان  اجتماعات تشاورية تناولت موضوع المع
قضية المعارف التقليدية لها عالقة وثيقة مع جملة موضوعات ، منها الفولكلور والموارد الوراثية والتنوع 
الوراثي وترمز الى تطور عالمي جديـد فـي النظـام الدولـي لحمايـة الملكيـة الفكريـة . وأفـاد بـأن الحمايـة 
القانونية الدولية ال تكفي للمعارف التقليدية والموضوعات المتصلة بها بالرغم من أهميتها وفائدتها . وذآر 
ــارف ومعلومـات  أن النتائج األولية المترتبة عن العمل المنجز حتى اآلن تبين فيما يبدو أن هناك أنظمة مع
ــة المعـارف التقليديـة مـن  تقليدية من الممكن أن يساندها نظام الملكية الفكرية وأن انشاء نظام خاص بحماي
شأنه أن يسمح بتفادي استغالل تلك المعارف بشكل غير مشروع . وفي هذا الصــدد ، أيـد الوفـد اقتراحـات 
الويبو بشأن انشاء لجنة الويبو الحكومية الدوليـة المعنيـة بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة والمعـارف 
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التقليدية والفولكلور وأشار الى أن من الضروري أيضا أن تســهر الويبـو علـى تنسـيق عملـها مـع مختلـف 
ــاد والفـاو ومنظمـة التجـارة العالميـة وأمانـة  الهيئات التي لها خبرة في تناول الموضوع ذاته ، مثل األونكت
االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي . وشدد الوفد على أن الويبو خير منبر العطاء نظرة واضحــة وشـفافة 
عن تلك المجاالت . وأضاف الى ذلك قائال انه يقترح تعزيز الحماية في مجال المعارف التقليديـة والتنـوع 
البيولوجي باقامة مكتبات رقمية للمعارف التقليدية . ورآز الوفد على أن قضيــة حمايـة المعـارف التقليديـة 
والموارد الوراثية والفولكلور ليست قضية شمال وجنوب بل هــي قضيـة تـهم الجميـع . وعـبر عـن تفـاؤل 
ــة .  مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادىء بأن يحظى االقتراح بالدعم الكامل من سائر المجموعات االقليمي
وأشار الى أن االقتصادات القائمة علــى المعـارف وثـورة االنـترنت قـد خففـت الـى حـد آبـير مـن عوائـق 
ـــجيع  المنافسـة ورأى أن ذلـك يتطلـب مـن واضعـي السياسـات أن يعتمـدوا وينفـذوا تدابـير ترمـي الـى تش
ــي أي  الشرآات الصغرى والمتوسطة لتقوم بدور نشط في مساندة النمو االقتصادي وتعزيز فرص العمل ف
بلد . وقال الوفد ان انتفاع تلك الشرآات الفعلي بالملكية الفكرية ضروري مع أن العديد منها ال يعرف نظام 
ــه لحمايـة ابتكاراتـه بشـكل مناسـب وتسـويقها بفعاليـة ، ورأى أن تلـك  البراءات الذي بامكانه أن يستفيد من
ــى المعـارف وايجـاد مكـان لـها فـي ذلـك  الشرآات بحاجة خاصة الى التكيف مع االقتصاد الجديد القائم عل
االقتصـاد . ورأى أيضـا أن الـدول األعضـاء فـي الويبـو قـد ترغـب فـي تعزيـز أنشـطة المنظمـة بغــرض 
النهوض بالقدرة التنافسية لتلك الشرآات . وصرح قائال ان مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادىء تعتبر أن 
الوقت قد حان للشروع في بحث الدور الذي بامكان الويبو أن تضطلع به لدعم أنشطة تلــك الشـرآات وأيـد 
بذلك االقتراح الرامي الى تضمين مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين المقبلة برنامجــا مـهما جديـدا 
لألنشطة المتمحورة حول احتياجات الشرآات الصغرى والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية . وقال الوفد 
ان العنصر البشري مهم أيضا في آل جــانب مـن جوانـب نظـام الملكيـة الفكريـة خاصـة وأن دور الملكيـة 
الفكرية قد زاد الى حد آبير في االقتصاد العالمي . وشدد الوفد على أن تنمية الموارد البشرية قــد أصبحـت 
ــة واالنتفـاع بـه بفعاليـة  عنصرا مهما واستراتيجيا في الجهود المبذولة من أجل تحديث نظام الملكية الفكري
ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصعيد الدولي . ورأى أن أآاديمية الويبو العالمية 
تتيح فرصة ممتازة لكي تحصل الدول األعضاء على المعارف والمـهارات المتخصصـة الكفيلـة بتمكينـها 
من االستفادة من نظام الملكية الفكرية . وعقد األمل على أن يزيد عدد البلدان النامية التي تغتنم آل الفرص 
التي تتيحها مختلف الــدورات التـي تقدمـها األآاديميـة واقـترح أن تبحـث األآاديميـة عـن الفـرص الكفيلـة 
بتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها لتظل مرآزا رئيسيا في مجال تنمية الموارد البشــرية . ورآـز الوفـد 
على تقدير مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادىء للويبو وال سيما مكتب التعاون ألغراض التنمية مع بلدان 
آسيا والمحيط الهادىء لتنظيم مجموعة واسعة من أنشطة التعاون التقني في االقليم . وأشار الى أن المنطقة 
قد استفادت جدا من األنشطة وأعرب عن أمله في أن تظل تستفيد من تلك المساعدة فـي المسـتقبل القريـب 
في اطار عملية تكوين الكفاءات المتواصلة . وختم الوفد آلمته باالشـارة الـى أن مجموعـة آسـيا والمحيـط 

الهادىء توافق على معظم االقتراحات التي طرحها المدير العام للويبو . 
 

ــام  وتحدث وفد أوغندا باسم المجموعة األفريقية والحظ التطورات الهائلة التي أتى بها المدير الع -٣٣
للويبو الدآتور آامل ادريس الــى المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة خـالل ثـالث سـنوات بعـد توليـه ذلـك 
المنصـب . وأبـرز الوفـد عمليـة اعـادة التنشـيط التـي مـرت بـها المنظمـة عـن طريـق اصـالح سياســـاتها 
وممارساتها االدارية وتطبيق التكنولوجيا بشكل مكثف وتعزيز قاعدة الموارد البشرية وآليا المراقبة . وقال 
ــدأت تعطـي ثمارهـا . وذآـر أن نتيجـة تلـك التغيـيرات تحويـل الويبـو الـى منظمـة  ان آل تلك التغييرات ب
ــى النتـائج المنشـودة ، أي منظمـة علـى اسـتعداد لمواجهـة  عصرية موجهة نحو قطاع األعمال ومتطلعة ال
ــة الجديـدة . وأضـاف قـائال ان العولمـة والتطـور السـريع فـي تكنولوجيـا  التحديات التي تواجهها في األلفي
ــا الرقميـة والمعـارف والعمـل  المعلومات دفع الى التأآيد على الحاجة الملحة الى سد الفجوة في التكنولوجي
بالتالي على توفير التكنولوجيا والمعلومات للشــعوب فـي جميـع أرجـاء العـالم . وأقـر بـأن حمايـة الملكيـة 
ــكان العـالم . وأعـرب  الفكرية بشكل مناسب تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمختلف س
عن اعتقاده بأن االنتفاع السليم بالملكية الفكرية معناه األخذ بالوسائل الصحيحة من أجل التنمية . وقـال ان 
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العكس قد يعني المزيد من التهميش بالنسبة الى البلدان النامية وال ســيما بالنسـبة الـى البلـدان األقـل نمـوا . 
ــع الدولـي أن يحـّدد الفـوارق السـائدة فـي النفـاذ وتكـاليف التوصيـل بالشـبكات  ورأى الوفد أن على المجتم
والموارد المالية والطاقات البشرية ويتصدى للكل ذلك بشكل سليم وسريع حتى تصبح التجارة االلكترونية 
أداة حقيقة للنمو واالزدهار . وأحاط الوفد علما ، مع التقدير ، بوضع جدول األعمال الرقمي للويبو والــذي 
حّدد توجهات واضحة المعالم لعمل المنظمة الرائد في مجال الملكية الفكرية والتجارة االلكترونية . وأشــار 
ــا وقـع التجـارة االلكترونيـة فـي حقـوق  الوفد الى البرنامج ٦-٢ وقال انه يتيح حلوال للمشكالت التي يثيره
الملكية الفكرية ويضمن أيضا اشــتراك جميـع البلـدان فـي عمليـة العولمـة مـن خـالل شـبكات االتصـاالت 
المناسبة . وأثنى الوفد على المدير العام انشاء اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات ووصفـها بأنـها 
محفال رئيسيا في مجال السياسة العامة يسترشــد بـه فـي مشـروع شـبكة الويبـو (WIPOnet) وفـي تطويـر 
مشروعات أخرى فــي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات . وشـدد الوفـد علـى األهميـة التـي تعلقـها المجموعـة 
األفريقية على شبكة الويبو التي ستنتهي بوصل ٢٢٠ مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية في ١٢٠ بلدا . وأقّر 
الوفد أن المشروع سيكون عند اتمامه مفيدا للبلدان الناميــة والبلـدان األقـل نمـوا . وقـال ان الشـبكة سـتتيح 
ــة جـدا والتـي تفتقـر اليـها حاليـا القـارة األفريقيـة . والتمـس الوفـد أن  تشكيلة متنوعة من الخدمات المطلوب
ــتين والتـي ال  يستكمل المشروع في أقرب وقت ممكن ، وخص بالذآر توصيل البلدان النامية األربعة والس
تملك حتى اآلن امكانيات االتصال باالنترنت ، وذلك باالضافة الى تكوين الكفاءات وتنمية الموارد البشرية 
ــياق عبـارة  . وأضاف مشيرا الى دور أآاديمية الويبو العالمية الحاسم في هذا الصدد . واستعار في هذا الس
المدير العام حين قال ان المسافات ينبغي أّال تمنع التعليـم . وأشـار الـى أن التعليـم التقليـدي عـن بعـد آـان 
يستعمل الحصص بالمراسلة مع الطلبــة الذيـن يدرسـون علـى النسـخ الورقيـة مـع فـترة دراسـية فـي مقـر 
الجامعة . وقال ان االنترنت اختصرت تلك االجراءات الطويلــة فتطـورت لتصبـح آليـة للتعليـم التفـاعلي ، 
شريطة توفر امكانيات االتصال . وأعرب الوفد عن تقديره ألن الويبو آانت آمنظمة في طليعــة االسـتفادة 
من تلك التكنولوجيا . والحظ أن بعض البلدان في المنظمة قد استفادت من برامج األآاديمية للتعليم عن بعد 
، وآانت تلك البرامج مصممة وفقا لالحتياجات الخاصة بكل منتفع على حدة واستهدفت ليــس فقـط مكـاتب 
الملكية الفكرية بل وأيضا المحامين ووآالء البراءات والمهندسين وخبراء االقتصــاد والصحفييـن والطلبـة 
الجامعيين . ووصف تلك البرامج بأنها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتمكين الناس من االطالع على قضايا 
ــة بنـد عـن الملكيـة  الملكية الفكرية الخاص منها والعام . وأعلن الوفد أن المجموعة األفريقية ترّحب باضاف
ــة  الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . وقال ان ظهور التكنولوجيا البيولوجية الحديث
ــة قـد اآتسـبت قيمـة اقتصاديـة وعلميـة وتجاريـة مـتزايدة بالنسـبة الـى تشـكيلة  فيما يتعلق بالموارد الوراثي
ــال انـها تسـتقطب اهتمامـا  متنوعة من أصحاب المصالح ، والمعارف التقليدية المرتبطة بتلك الموارد . وق
ــدة تقتضـي اسـتجابات ابتكاريـة  على نطاق واسع من جمهور آبير . وصّرح أن تلك القضايا العالمية الجدي
ــات . وأعـرب الوفـد عـن ارتيـاح المجموعـة األفريقيـة اذ الحظـت أن الويبـو  وتجديدية لمواجة تلك التحدي
تضطلع بدورها المناسب لها في التصدي لتلــك القضايـا العالميـة الجديـدة . وأضـاف قـائال ان انشـاء هيئـة 
دولية حكومية داخل الويبو لتبادل وجهات النظر بشأن تلك القضايا المهمــة آـان قـد حـان أوانـه . وأعـرب 
الوفد عن تقديره الخاص لقطاع التعاون ألغراض التنمية الذي آان مفيدا وناجحــا فـي االضطـالع بمهمتـه 
الرامية الى تقييم ادارات الملكية الفكرية الوطنية ودون االقليمية واالقليمية في البلدان النامية والبلدان األقل 
نموا للتعامل بفعالية أآبر مع أنشطة النهوض بالملكية الفكرية . وأشار الوفد بشكل خاص الى تعاون الويبو 
ــس  مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ، مما ساعد الدول األعضاء على تنفيذ اتفاق تريب
. ودعا الوفد الى تعزيز ذلك التعاون . وشدد الوفد على األهمية الكبرى التي تكتسيها قضايا الملكية الفكرية 
ــن شـأنه أن  بالنسبة الى قطاع األعمال والشرآات والجمهور عامة . وقال ان نظام الملكية الفكرية الفعال م
ــون للبلـدان الناميـة هيئـات  يزيد في التنمية االجتماعية والثقافية والتكنولوجية واالقتصادية . واقترح أن تك
ــى رسـم سياسـات وطنيـة بشـأن الملكيـة الفكريـة واسـتعراض التطـورات  مشترآة بين الوزارات تعمل عل
ــدد الوفـد أيضـا علـى أهميـة تنظيـم حمـالت للتوعيـة  الوطنية والدولية في هذا المجال المهم اقتصاديا . وش
العامة ترمي الى اطالع القطاع العــام والخـاص علـى أهميـة مزايـا نظـام الملكيـة الفكريـة . وقـال ان تلـك 
التحديات يمكن مواجهتها بتضافر جهود الدول األعضاء والمجتمع الدولي ، وبفضل زيادة المساعدة التقنية 
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التي تقدمها وآاالت األمم المتحدة مثــل الويبـو ومرآـز التجـارة الدوليـة واالتحـاد الدولـي لالتصـاالت مـع 
السعي بشكل خاص الى مساعدة البلدان النامية في مجال تكوين الكفاءات . وأآد الوفد على دعم المجموعة 

األفريقية خالل مداوالت هذه الجمعيات . 
 

وعبر وفد الهند عن تقديره للقيادة الحيوية التي يوفرهــا المديـر العـام للويبـو بجـهوده فـي مجـال  -٣٤
التعاون ألغراض التنمية ودوره في تحويل المنظمة الى هيئة تنظر الى المستقبل وتسعى الى تحقيق النتائج 
ــالذآر . وأشـار الوفـد الـى  وتتخذ لنفسها أهداف واضحة وسياسات شفافة وتطبق ممارسات ادارية جديرة ب
زيادة االنتفاع بتكنولوجيا المعلومات وتعزيز قواعد الموارد البشرية وآليات المراقبة وقال ان آــل ذلـك قـد 
سمح بانعاش الويبو . وصرح قائال ان وثيقة البرنامج والميزانية ترآز علـى مواجهـة تحديـات القـرن ٢١ 
وهو أن تقرير أداء البرنامج في فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ قد بين بوضوح النتائج المحققة فــي مختلـف 
البرامج الفرعية . وأشـار الـى بلـدان العـالم النـامي يـرى أنـها بحاجـة الـى المسـاعدة لالسـتعداد لمواجهـه 
التحديات الجديدة في مجال التشريع وتنمية الموارد البشرية . وشدد على الحاجة الى اعداد دراسات محددة 
متخصصة في البلـدان الناميـة تتنـاول مجـاالت الملكيـة الفكريـة الجديـدة ، مثـل حمايـة معـارف الشـعوب 
األصلية والفولكلور والموارد البيولوجية والتجارة االلكترونية . وشكر الوفد الويبــو علـى مسـاعدتها للـهند 
في عملية مراجعة قوانينها . وقال ان الهند قد عدلت قانونها بشأن حق المؤلـف ليصبـح متمشـيًا تمامـًا مـع 
اتفاق تريبس وأصدرت تشريعًا جديدًا لحماية البيانات الجغرافية وتصميم الدوائر المتكاملة وسنت تشــريعًا 
ــد الـى أن  جديدا ليحل محل التشريع القائم في العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية . وأشار الوف
البرلمان ينظر في تشريع جديــد لتعديـل قـانون الـبراءات وأن البـالد قـد بـدأت تعديـل قـانون حـق المؤلـف 
ــو بشـأن حـق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي . وذآـر  ليتمشى مع معاهدة الويب
انضمام الهند الى اتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات في ديســمبر/آـانون األول ١٩٩٨ . وقـال 
ان ذلك سمح بحفز األنشطة المباشرة في مجال الملكية الصناعية على الصعيد الوطني . وصــرح قـائًال ان 
الهند آانت موضع تعيين في ٠٠٠ ٦٠ طلب مودع في العالم بناء على معاهدة تعاون بشأن الـبراءات منـذ 
ــير نظـام للملكيـة الفكريـة قـادرًا علـى الوفـاء  انضمامها الى تلك المعاهدة  . وذآر أن حكومته ملتزمة بتوف
باحتياجات المنتفعين وتطلعاتهم . وفي ذلك السياق ، أفاد الوفد بأن بـالده قـد باشـرت مشـروعات لتحديـث 
مكتب البراءات ومكتب حق المؤلف وعبر عن تقديـر الحكومـة لمسـاعدة الويبـو فـي مجـال تحديـث ادارة 
الملكية الفكرية . وأحاط المجتمعين علمًا بأن الحكومة قد أولت اهتمامًا خاصــًا لتعزيـز عمليـة انفـاذ قـانون 
ــف . وقـال ان الحكومـة قـد رآـزت علـى تدريـب رجـال الشـرطة والجمـارك ألنـهم المسـؤولين  حق المؤل
الرئيسيين عن االنفاذ . وتقدم بشكر حكومته للويبو على التعاون في المجال األآاديمي أيضًا وأشار الى أن 
وفدا من الويبو قد زار الهند لبحث امكانيات التعاون األآـاديمي بيـن أآاديميـة الويبـو العالميـة ومؤسسـات 
ــم المسـاعدة الماليـة الـى  الهند الدراسية . وذآر أن حكومة الهند قد بدأت تنفيذ خطة في السنة الماضية لتقدي
المؤسسات التربوية لتعليم مادة الملكية الفكرية واجــراء البحـوث فـي ذلـك المجـال بـهدف تطويـر تدريـس 
حقوق الملكية الفكرية في الجامعات . وعقد األمل على الحصول على رد ايجابي للطلب الذي توجـهت بـه 
حكومته بغرض النظر في امكانية ايفاد أساتذة من الويبو لتعليم تلك المــادة فـي الجماعـات الهنديـة . وعـبر 
الوفد عن تقديره أيضا لبرنامج التعليم عن بعد الــذي تنفـذه األآاديميـة العالميـة وأشـار الـى أن المشـترآين 
الهنديين قد استجابوا على نطاق واسع للبرنامج وانضم عدد آبير منهم الى الدورة المقبلـة . وفـي الختـام ، 
ــار الـى أن الـهند قـد اسـتفادت مـن برامـج  أعرب الوفد عن امتنان الحكومة الهندية للمدير العام للويبو وأش

المنظمة العديدة واستطاعت االسهام في تطوير سياستها وفي أعمال البحث والتخطي االستراتيجي . 
 

وأعرب وفد جمهورية آوريا عن رضاه عن برامج الويبــو وأنشـطتها . آمـا أثنـى علـى الجـهود  -٣٥
ــوق  التي تبذلها المنظمة من أجل تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتطورة في اعداد أنظمة عالمية وفعالة لحق
ــى مبـادرات الويبـو الخاصـة بشـبكة الويبـو ومكتبـة الويبـو  الملكية الفكرية ، وأشار الوفد في هذا الصدد ال
ــاحت  الرقمية وبرنامج أتمتة معلومات معاهدة التعاون بشأن البراءات . وقال الوفد ان مبادرات الويبو قد أت
ــرعة وسـهولة الـى معلومـات حقـوق الملكيـة الفكريـة ، وأضـاف بـأن تلـك الفـرص  فرصا وافرة للنفاذ بس
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ستتضاعف في المستقبل . وذآر الوفد أن العون القانوني والفني واسع النطاق والذي توفره الويبو قد أسهم 
في مواءمة أنظمة حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية بما يتيح التزامها باتفاق تريبس والقوانين الدولية 
األخرى . وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن برامج التدريــب واآلليـات المختلفـة فـي المكتـب الكـوري للملكيـة 
ــز تنميـة المـوارد البشـرية فـي  الصناعية KIPO باالضافة الى أآاديمية الويبو العالمية قد أسفرت عن تعزي
مجاالت حقوق الملكية الفكرية . وشدد الوفد على التطور الهام الذي أحرزته اللجان الدائمة في الويبو وقال 
ان تلك اللجان تضطلع بدور حيوي في تنسيق قوانين حقوق الملكية الفكرية والمعــايير والممارسـات علـى 
مستوى العالم . وأشاد الوفد بصفة خاصة باللجنة الدائمة الخاصة بالبراءات وقال ان دورها األساسي أسهم 
في اقرار معاهدة التعاون بشأن البراءات في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في مايو/أيار ٢٠٠٠ . أما فيما 
يتعلق بتبسيط الهياآل العملية والمالية ، فقد أعرب الوفد عن تأييده للمبادرة التي طرحتها الويبــو . ولكـن ، 
ــن تطلعـه ألن تنجـح االصالحـات المطروحـة فـي المقترحـات للتصـدي  وفي ذات الوقت ، أعرب الوفد ع
للمصالح المشترآة للدول األعضاء والتي تشكل أساس الويبو . أما فيمــا يتعلـق بادارتـها ، أضـاف الوفـد ، 
بأن تخليص فترة االنتظار والمحافظة على مستويات الفحص يعتبران هدفين يعمل آل منـهما فـي االتجـاه 
المعاآس لآلخر . وأوضح الوفد أن المكتب الكوري للملكية الصناعية قد اتخذ اجراء هاما بمضاعفة عددية 
ــي  لموظفي الفحص خالل السنوات الخمس الماضية . ولكن وازاء التوجه العام نحو تخليص الدور الحكوم
ــة حجـم العمـل المـتزايد . وبنـاء علـى ذلـك ،  ، فانه يبدو من الصعوبة بمكان زيادة عددية الفاحصين لمقابل
أعرب الوفد عن اعتقاده بأن الخيار األمثل يتمثل في تعزيز انتاجية ادارات حقوق الملكية الفكرية . وتحقيقا 
ــهد بموجبـها للقطـاع الخـاص  لذلك ، أوضح الوفد ، فان المكتب الكوري للبراءات ينتهج سياسات مكثفة يع
القيام ببعض األعباء . آما اقترح الوفد النظــر فـي جديـة االعـتراف المتبـادل بنتـائج الفحـص بيـن مكـاتب 
ــى ذلـك ، فـان االعـتراف  الملكية الفكرية ، بما سيقلل من الفحص المتكرر لنفس االختراعات . وعالوة عل
ــوق الملكيـة الفكريـة . وأبـان  المتبادل بين المكاتب بنتائج الفحوص يعتبر الهدف األساسي لعولمة ادارة حق
الوفد أنه ، وبناء على ذلك ظل المكتب الكوري للملكية الصناعية يبذل الجهود لترقية مستويات الفحص في 
المكتب حتى تقبل بها المكاتب األخرى . وأوضح أن العمل قد بدأ منذ أغسطس/آب من العــام المـاضي فـي 
مشروع تطوير ادارة حقوق الملكية الفكرية . وأضاف بأنــه وبحلـول األلفيـة الجديـدة فـان مكـاتب الملكــية 
الفكـرية تـواجـه تحـديات جديـدة ومشـروعا جديـدا وهو مشروع "World Best KIPO 21" والذي يـهدف 
ــع مناحيـها . وعـبر الوفـد عـن ايمانـه  الى ترقية مستويات ادارة المكتب الكوري للملكية الصناعية في جمي
ــة الفكريـة  العميق بأهمية حوسبة الملكية الفكرية لترقية انتاجيتها ، آما أنها توفر خدمة الدارة حقوق الملكي
ــام شـبكي  موجهة نحو المنتفعين . وأضاف بأن المكتب الكوري للملكية الصناعية قد طرح وبدأ بتشغيل نظ
لاليداع االلكتروني على الخط يدعى KIPONET تمكن بموجبه المكتب الكوري من حوسبة جميع اجراءاته 
االدارية بدءا من االيداع ومرورا بجميع المراحل وانتهاء بالنشر في الجريدة الرسمية . وأوضح الوفــد أنـه 
ومنذ طــرح المشـروع فـي ينـاير/آـانون الثـاني ١٩٩٩ ارتفعـت نسـبة طلبـات الـبراءات ونمـاذج المنفعـة 
المودعة على الخط ، وحتى سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ ، بنسبة ٩٠ في المائة . وأبان الوفد بأن المكتب الكوري 
ــا تسـعى فـي  سيواصل تعميم خدمات ادارة الملكية الفكرية وربط شبكته بمكاتب أخرى . وأضاف أن آوري
ــد  ذات الوقت لمواءمة تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية مع المعايير الدولية . ولهذا الغرض فان آوريا ق
ــاهدة قـانون العالمـات التجاريـة فـي عـام  شرعت في مراجعة تشريعاتها حتى تتمكن من االنضمام الى مع
ــبراءات فـي عـام ٢٠٠٣ . وأوضـح الوفـد أن  ٢٠٠١ وبروتوآول مدريد في عام ٢٠٠٢ ومعاهدة قانون ال
المكتب الكوري للملكية الصناعية قد شرع في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٠ في أداء واجباته آادارة للبحث 
الدولي وادارة للفحص التمهيدي الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات . وقال انه من المتوقع أن 
يشهد هذا العام تضاعف الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات في آوريـا . وحـث الوفـد الويبـو 
بترآيز جهودها على األوضاع المختلفة في الدول النامية والــدول المتطـورة وان تبـذل الويبـو آـل مـا فـي 
ــق  وسعها لتأمين تقاسم القيم والفوائد التي تسفر عن تطور الملكية الفكرية . وقال ان الويبو ستدعم بذلك خل
مجتمع عالمي ومتجانس للملكية الفكرية . واختتــم الوفـد آلمتـه بالتـأآيد علـى أن المكتـب الكـوري للملكيـة 
الصناعية سيواصل مشارآته في الجهود العالمية الرامية الى ارساء قواعد عالمية لحقوق الملكيــة الفكريـة 
ــن اسـتعداد المكتـب  في مجاالت التجارة االلكترونية والبيوتكنولوجيا والمعارف التقليدية . وأعرب الوفد ع
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الكوري للملكية الصناعية لمساعدة أي مكاتب أخرى تســعى لوضـع أنظمـة اليـداع الطلبـات علـى الخـط . 
وشدد الوفد على أهمية ترقية معايير حقوق الملكية الفكرية وصوال لتوفير الفــائدة لمقدمـي الطلبـات األمـر 

الذي سيسهم في تطور العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي وتعزيز الرفاهية البشرية . 
 

ذآر وفد جمهورية استونيا أن نظام الحماية القانوني للملكية الصناعية تطور في سنة ٢٠٠٠ الى  -٣٦
حد استطاع أن يلبي متطلبات المنتفعين في استونيا وفي بلدان أخرى أيضا رغم أن مكتب استونيا للبراءات 
لم يبدأ أعماله اال في سنة ١٩٩٢ . وأضاف أن ذلك الوضع سمح الستونيا بأن تنضــم الـى منظمـة التجـارة 
ــد مـن االنضمـام الـى االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن  العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ وأنه سيمكن البل
ــة الجاريـة النضمـام البلـد الـى نظـام الجماعـة  البراءات سنة ٢٠٠٢ . وأشار الوفد الى األعمال التحضيري
األوربية لحماية العالمات سنة ٢٠٠٣ وفقا لمذآرة التفاهم الموقعة مع مكتب التنسيق فــي السـوق الداخليـة 
(OHIM) في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . وأبرز الوفد أن اســتونيا عازمـة علـى االنضمـام الـى معـاهدة 
قانون العالمات في ٢٠٠١ والى معاهدة قانون البراءات في ٢٠٠٢ . وعلى الصعيد الوطنــي ، أعلـن عـن 
اقرار التشريع الجديد بشأن نماذج المنفعة . وأضاف أن مكتب استونيا للبراءات أنشأ مؤخــرا قـاعدة بينـات 
عن العالمات التجارية مع امكانية البحث عبر االنترنت . وقال ان مبادرة االيداع االلكتروني للبراءات من 
المتوقع أن تأتي بثمارها في سنة ٢٠٠٢ . وباالشارة بوجه خاص الــى الجـزء المتعلـق بـالبرامج الرئيسـية 
الموجهة نحو الخدمات في الوثيقة A/35/2 ، الحظ الوفد أن المكاتب الصغيرة للملكية الفكرية مطلوب منها 
أن تؤدي المهمات ذاتها المطلوبة من المكتب الكبيرة . وذآـر فـي هـذا الصـدد مشـكلتين خطـيرتين ينبغـي 
النظر فيهما : األولى هي القدرة على مواآبة التطور السريع جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات ، والثانية 
هي عدم األخذ بنظام الميزانية الصافية . والتمس الوفد من الويبو المساعدة على حــل المشـكلتين . واقـترح 
وضع تفاهم مشترك لتمويل مكاتب الملكية الفكرية وانتقالها الى وآاالت حكومية موجهة نحو النتائج وآخذة 
بنظام الميزانية الصافية . واقترح أن يشمل ذلك المشروع تحديث أجهزة تكنولوجيـا المعلومـات واالنتقـال 
ــبر أن ذلـك مـن شـأنه أن يمكـن مـن تخفيـض  الى االيداع االلكتروني بالنسبة الى المكاتب الصغيرة . واعت
الرسوم في الدول . وأعرب الوفد عن تقديره للويبو وعميق امتنانه لها . وأضاف قائال ان الويبو قد تقدمت 

بكل الدعم الممكن لجمهورية استونيا آي تنشئ نظاما حديثا لحماية الملكية الصناعية . 
 

وتحدث وفد الجمهورية الدومينيكية باسم الــدول األعضـاء فـي مجموعـة بلـدان أمريكـا الالتينيـة  -٣٧
والكاريبي وباألصالة عن نفسه وعن المدير العام للويبو واألمانة على النتائج المحققة خالل فـترة السـنتين 
١٩٩٨و ١٩٩٩ . وصرح قائال ان تنفيذ النظام القائم على النتائج في اعداد البرامج والميزانية قد ساهم الى 
حد آبير في االنجازات المرفوعة الى الجمعيات والتي شملت ثالثة قطاعات رئيسية هي التسـويق الدولـي 
والتعاون التقني وصياغة معاهدات الملكية الفكرية ، فكانت المنظمة بذلك خير مثال يحظى بـه . وأضـاف 
قائال ان المنظمة قد نجحت في الوقت ذاته في توسيع نطاق البرنامج ليشمل مجاالت أخرى مثــل المعـارف 
التقليدية والتجارة االلكترونية . وشدد الوفد على األهمية المعلقة على التعاون ألغــراض التنميـة المتجسـدة 
في شكل تقديم المساعدة الى المكاتب الوطنية واالقليمية ودون االقليمية في البلــدان الناميـة والبلـدان األقـل 
ــك المسـاعدة وتعزيزهـا  نموا والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر . ودعا الى مواصلة الترآيز على تل
ــة الـترويج للملكيـة الفكريـة وادارتـها واالنتفـاع بـها بمـا يخـدم المصـالح االجتماعيـة  بغرض تحسين فعالي
واالقتصادية في بلدان أمريكا الالتينية والكـاريبي . وفـي ذلـك الصـدد ، دعـا الوفـد الـى االحتفـاظ بـالعمل 
والتوجيه االستراتيجيين عنصرا رئيسيا في برنامج التعاون ألغراض التنمية . وعــبر عـن الرغبـة فـي أن 
تمد الويبو مساعدتها خالل فترة السنتين المقبلة الى السلطات الوطنيــة واالقليميـة ودون االقليميـة لتحسـين 
ــة واالبتكاريـة  االنتفاع بحقوق الملكية الفكرية آأداة لتشريع النشاط االبتكاري بما يسمح للقطاعات االبداعي
فـي بلـدان االقليـم باالشـتراك فـي ممارسـة تلـك الحقـوق نظـرا الـى ضـرورة ذلـك فـي النـهوض بالنشــاط 
ــين االنتفـاع بقـانون الملكيـة الفكريـة لفـائدة المسـتفيدين منـه الطبيعييـن  االبتكاري المحلي . ورأى أن تحس
يتطلب تعزيز الدعم المقدم لعملية تطوير المؤسسات في بلدان االقليم التي اضطرت الى اصــالح تشـريعها 
ــى مباشـرة أنشـطة اضافيـة  الوطني ليتمشى مع المشروعات متعددة األطراف . وشدد الوفد على الحاجة ال
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تتناسب واحتياجات البلدان في االقليم ، بما في ذلك اعداد دراسات مقارنة في مجال القانون . وصرح قائال 
ــة الفكريـة فـي  ان بلدان االقليم قد الحظت نقص في المعلومات المتوافرة بشأن اجراءات انفاذ حقوق الملكي
بلدان أخرى . ورأى ان النصوص التشريعية وأحكام المحاآم واللوائح التنفيذية والبنيــات المؤسسـية جـزء 
ــي جـهودها الراميـة الـى  من ذخيرة المعلومات التي يتعين على المجتمع الدولي أن يتيحها الرشاد البلدان ف
تعزيز قوانينها المتعلقة بالملكية الفكرية . وقال ان ذلك هو السبب الذي دفعه في التعبير عن الرغبة فــي أن 
ــة ، علمـا بـأن مـن شـأن  تتولى الويبو انشاء وحدة في امانتها العداد دراسات مقارنة لقوانين الملكية الفكري

ذلك أن يسهم في تعزيز النتائج االيجابية التي حققتها الويبو في مجال التعاون .  
 

وأعرب وفد مصر في آلمته عــن التقديـر للمديـر العـام واألمانـة علـى خطـاب االفتتـاح الشـامل  -٣٨
والوثائق التي أعدتها األمانة ، بما في ذلك تقرير البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ والذي 
تتضمن العديد من المؤشرات االيجابية . وأضاف بأن الفعالية والشفافية تعتبران من الجوانب الهامــة التـي 
أضيفت الى أنشطة المنظمة ، الى جانب سرعة تنفيذ المنظمة للمقترحات الجديدة ، والتي ساعدت بمجملها 
، في نشر وتعميم مفاهيم الملكية الفكرية . والحظ وفد مصر تطورا ايجابيا في مجال التعــاون الفنـي الـذي 
تقدمه الويبو للدول النامية من خالل برامج التعاون ألغــراض التنميـة . وأشـار الوفـد بـالتحديد الـى مجـال 
تنمية الموارد البشرية ، والمساعدات التشريعية ، لتكييف التشــريعات الحاليـة ووضـع تشـريعات جديـدة ، 
حتى تتمكن تلك الدول من الوفاء بالتزاماتها في اطار اتفاق تريبس . وأوضــح وفـد مصـر أن بـالده تعتـبر 
ــروع القـانون المصـري بشـأن الملكيـة الفكريـة والـذي يـأخذ تلـك االتفاقيـة  احدى الدول المستفيدة وأن مش
باالعتبار ، سيعرض قريبا على المجلس الوطني الجديد بعد االنتخابات القادمــة . ونـوه الوفـد الـى السـجل 
المكثف للتعاون بين بالده واألمانة والذي يشمل زيارة المدير العام للويبــو للقـاهرة فـي شـهر يوليـه/تمـوز 
الماضي . هذا باالضافة الى استمرار تدريب الخبراء المصريين في مختلف المجاالت ، مـن خـالل ورش 
العمل والندوات ؛ آما وضعت أآاديمية الويبو العالمية اطارا لبعض تلك األنشطة . وقال الوفد بـأن العديـد 
من الخبراء المصريين قد أجروا مشاورات مع األمانة حول الموضوعات المشار اليها . وأوضح أن بالده 
قد انضمت بالفعل الــى معـاهدة قـانون العالمـات التجاريـة خـالل عـام ١٩٩٩ . آمـا أشـار الـى أن وزارة 
ــة لحقـوق الملكيـة  الخارجية المصرية قد بادرت باصدار آتاب أبيض تم تخصيصه لشرح الجوانب المختلف
الفكرية ودعم نشــر الوعـي بمفـهوم الملكيـة الفكريـة فـي الـدول العربيـة . وأضـاف بـأن وزيـر الخارجيـة 
المصري قد قام باهداء هذا الكتاب الى المدير العام . ومن جانب آخر ، قال الوفد بأن بالده ترصــد الجـهود 
المكثفة التي تبذلها الويبو لترسيخ حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الفولكلوري . وأضاف بأن هـذا 
الموضوع يلقى اهتمامـا مـن بـالده والـدول الناميـة األخـرى والـدول األقـل نمـوا ، وأعـرب عـن ترحيبـه 
ــا فـي ذلـك المشـاورات االقليميـة المشـترك بيـن الويبـو  بالمشاورات والتحقيقات التي قامت بها الويبو ، بم
ــن مـن  واليونسكو . وحث الوفد المنظمة على االستمرار في مجهوداتها للتوصل الى أفضل السبل التي يمك
خاللها حماية أصحاب المعارف التقليدية من عمليات القرصنة واالستغالل التجاري . ومــن ناحيـة أخـرى 
قال الوفد بأنه يرحب بالتحديث الذي أدخلته تكنولوجيا المعلومات في العديد من أقسام الويبو ، وخاصة في 
مشروع شبكة الويبو الذي ييسر الحصول على معلومــات الملكيـة الفكريـة . وأضـاف الوفـد بـأن المكـاتب 
الوطنية في بعض الدول ما زالت تفتقر الى الوصل الشبكي أو تفتقر الـى أجـهزة الحاسـب اآللـي أو يفتقـر 
العاملون بها الى التدريب على استخدام تلك الوسائل الحيوية . ونوه الوفد الى الخدمات الهامة التي يوفرها 
برنامج الويبو لتلك المكاتب ، بتوفـير التدريـب علـى الحاسـب اآللـي وتزويدهـا بأجـهزة الحاسـب اآللـي . 
واقترح أن ينظر المكتب الدولي في امكانية عقد مشاورات اقليمية في المنطقة العربية لتنميــة التعـاون بيـن 
ــة . ورحـب وفـد مصـر أيضـا بانعقـاد أول مؤتمـر دولـي حـول التجـارة االلكترونيـة  الويبو والدول العربي
والملكية الفكرية في العام الماضي . وطالب الوفد بضرورة تكثيف المساعدات الفنية للدول النامية من أجل 
مساعدتها على اللحاق بالتطورات األخيرة في مجاالت التجــارة االلكترونيـة بمـا يسـاعد تلـك الـدول علـى 
ولوج االقتصاد المعولم الجديد واالستفادة من نصيبها من تلك األسواق . آما أثنى وفد مصر على األنشطة 
ــد . وأعـرب الوفـد عـن تطلعـه لتكثيـف  التي تضطلع بها أآاديمية الويبو العالمية بما في ذلك التعليم عن بع
ــهام الـذي  جهود األمانة الرساء تلك األنظمة التعليمية . واختتم الوفد حديثه باالعراب عن ارتياحه للدور ال
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تقوم به الويبو في مساعدة جميع الدول األعضاء في تحقيق المزيد من التنمية االقتصاديـة والرخـاء وذلـك 
ــة الـدول األعضـاء فـي المنظمـة علـى وجـه المسـاواة وتوفـير الحمايـة دون  من خالل مراعاة مصالح آاف
استثناء ، وهو ما نجح المدير عام المنظمة وموظفو الويبو في تحقيقه . وتمنى الوفد للمنظمة تحقيق أهدافها 

في خدمة الدول األعضاء . 
 

وهنأ وفد األرجنتين المدير العام على قيادته الممتازة والمكتب الدولي على عمله وجودة وثائقه .  -٣٩
وأيد البيان الذي أدلـى بـه ممثـل مجموعـة بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي . وصـرح قـائال ان حكومـة 
األرجنتين قد تغيرت في ١٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ وان الرئيس الجديد للبالد ، الدآتور فرناندو دي 
الروا ، قد أمر بتغيير رئيس المعهد الوطني للملكية الصناعية ووجه تعليمات دقيقة في ذلك الصدد لتصبح 
ــة فـي قائمـة أولويـات الدولـة . وذآـر أن األرجنتيـن تعـتزم الشـروع فـي منـح  حماية حقوق الملكية الفكري
البراءات المستحضرات الصيدلية في ٢٤ أآتوبر/تشرين األول . وأعلن أن األرجنتين ستنضم الى معاهدة 
التعاون بشأن البراءات عن قريب . وفي ذلك الصدد ، ذآر أن الكونغرس قد دخل في المراحل األخيرة من 
ــالث فـي الكونغـرس باالجمـاع  اجراءات الموافقة على المعاهدة بعد أن أعلنت لجنتان من اللجان التقنية الث
عن موافقتها عن المعاهدة المذآورة . وأفاد بأن المنتفعين سيتمتعون عن قريــب بفوائـد المعـاهدة ومزاياهـا 
في األرجنتين أيضا . وشكر المدير العام وزمالءه على التعاون التقني الفعال والنشــط الـذي وفرتـه الويبـو 
على مدى مراحل انضمام البالد الى المعاهدة وشدد على أهمية حقوق الملكيــة الصناعيـة فـي تنميـة األمـم 
على الصعيد االقتصادي والتجاري ودورها آأداة فعالة تفيد في حفز النشــاط االبتكـاري واالسـتثمار ونقـل 
التكنولوجيا . واختتم الوفد آلمته بالمطالبة بتعزيز دعم الويبو للمساعدة االقتصادية والتقنية التي تقدمها الى 

البلدان النامية في مضمار النهوض بالحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية . 
 

ــو وزمالئـه علـى اعـداد العـدة  واستهل وفد الصين آلمته باالعراب عن امتنانه للمدير العام للويب -٤٠
للجمعيات . وقال ان الويبو ستضطلع بالتأآيد بدور أآبر وتحقق نجاحات بارزة في األلفية القادمة . وأشــار 
ــف التدابـير االصالحيـة الراميـة  الى أن الصين قد نجاحا مذهال في تعاونها األخير مع الويبو وطبقت مختل
الى دعم أنشطة المنظمة . وباعتبارها بلدا ناميا ، عبر الوفد عن مساندة الصين للتدابير التي اتخذها المدير 
ــي القـرن  العام من أجل التصدي للتحديات التي يطرحا عصر المعلومات واالقتصاد القائم على المعارف ف
الحادي والعشرين ، مثل البرنامج المتعلق بالمباني والضروري لنمو الويبو وتعزيز األبحاث بشأن حمايــة 
حقوق الملكية الفكرية في الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور وانشاء مناصب مهنية من درجة 
P.6 وزيادة تدريب الموظفين في مجال الملكية الفكرية واالستمرار في تحســين شـبكة الويبـو . وأيـد الوفـد 
ــره فـي مجـال الملكيـة الفكريـة وال سـيما  تماما الجهود التي تبذلها الويبو في تشجيع التعاون الدولي وتطوي
تقديم المساعدة التقنية الى البلدان النامية . وأشار الى مرآز الويبو المهم جدا في دعم النظام الدولي للملكية 
الفكرية وعبر عن أمله في أن تكرس المنظمة مزيدا من المـوارد فـي المسـتقبل لألغـراض التاليـة :  "١"  
ايجاد السبل والوسائل الكفيلة بتمكين نظام الملكية الفكرية من مواجهة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين 
الذي يتميز باقتصاده القــائم علـى المعلومـات والمعـارف ،  "٢"  وتقديـم مزيـد مـن المسـاعدة التقنيـة الـى 
البلدان النامية ، بما في ذلك الصين ، فــي مجـال التشـريع واالنفـاذ والتدريـب المـهني . وأعـرب عـن أمـل 
الصين أيضا في أن يزيد عدد موظفي الويبو من البلــدان الناميـة علـى مختلـف المسـتويات فـي المسـتقبل . 
وصرح قائال ان بالده قد حققت انجازات ملموسة في معالجة عددا متزايدا من طلبات البراءات والعالمات 
في اطار نظامها الوطني . وذآر أن عدد البراءات قد زاد بشكل ملموس ، اذ بلغ مجموع طلبات الــبراءات 
ــى نظـام معـاهدة التعـاون  ٢٣٩ ١٣٤ طلبا ودخل ٣٢٨ ١٣ طلبا دوليا المرحلة الوطنية في الصين بناء عل
بشأن البراءات . وأضاف قائال ان نظام العالمات التجارية الصيني قد شهد زيادة ملموسة في عدد الطلبات 
والتسجيالت ، اذ بلغ مجموع طلبات تسجيل العالمات التجارية وعالمات الخدمة ٧١٥ ١٧٠ طلبا في سنة 
ـــنة ١٩٩٨ وان مجمــوع  ١٩٩٩ وقـال ان ذلـك يجسـد زيـادة قدرهـا ٠٣٢ ١٣ مقارنـة بـالرقم المسـجل س
ــنة ١٩٩٩ . وذآـر الوفـد أيضـا أن الصيـن قـد طبقـت ٢١٢ ١١  التسجيالت المباشرة قد بلغ ٤٠١ ١٢٢ س
ــد . وأشـار الوفـد الـى أن األعمـال  تمديدا اقليميا للتسجيالت الدولية للعالمات التجارية بناء على نظام مدري
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ــن  المتعلقة بمراقبة حقوق المؤلف وتسجيلها قد انتقل الى المرآز الصيني الجديد لحماية حق المؤلف . وأعل
ــى االتحـاد الدولـي لحمايـة األصنـاف النباتيـة الجديـدة (األوبـوف) فـي مـارس/آذار  أن بالده قد انضمت ال
ــد أودع فـي مجـال الزراعـة و١٠٩  ١٩٩٩ لتصبح الدولة العضو التاسعة والثالثين . وقال ان ١١٥ طلبا ق
ــة علـى مراجعـة قـانون  طلبات في مجال الحراجة حتى نهاية سنة ١٩٩٩ . وأحاط المندوبين علما بالموافق
البراءات الصيني في أغسطس/آب ٢٠٠٠ . واستطرد يقول ان مشــروع قـانون جديـد قـد صـدر فـي اقليـم 
هونغ آونغ االداري الخاص في مايو/أيار ٢٠٠٠ وان ذلك القانون ينص على اعتبار من باب الجريمة أن 
ــار الوفـد الـى أن  تملك شرآة مصنف مخالف لحق المؤلف عن علم ألغراض تحقيق الربح التجاري . وأش
وضع أجهزة التسجيل المرئي في مكان ترفيه عام من غير اذن االدارة يعد من باب الجرائم أيضــا . وشـدد 
الوفد على أن من شأن ذلك أن يحد من التعامل غير المشروع باألفالم وأوجه األداء الحــي . وقـال ان تلـك 
التعديالت القانونية ستدخل حيز التنفيذ في منتصف سـنة ٢٠٠١ . وذآـر أن اقليـم هونـغ آونـغ قـد أصـدر 
ــتعاض بـه  مرسوما جديدا بشأن العالمات التجارية في يونيه/حزيران وسيدخل حيز التنفيذ سنة ٢٠٠١ ليس
عن قانون العالمات  القديـم . وأضـاف قـائال ان ذلـك المرسـوم ينـص علـى امكانيـة ايـداع طلبـات تشـمل 
ــاف وتبسـيط اجـراءات الـترخيص والتنـازل عـن العالمـات . وأشـار الـى أن  منتجات تنتمي الى عدة أصن

القانون الجديد سيسمح بتسجيل العالمات الملونة والمجسدة والمتعلقة بحاسة الشم .  
 

وأيد وفد بيرو تماما بيان ممثل مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي وتوجه بالشكر الصادق  -٤١
الى المدير العام للمشاورات التي جرت والجهود التي تم بذلها بغرض انشاء لجنة الويبو الحكومية الدوليــة 
ــور . وشـكر أيضـا المكتـب الدولـي  المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكل
ــي ينبغـي للجنـة أن تتناولـها  على اعداد الوثيقة WO/GA/26/6 التي اعتبر أنها تشمل الجوانب الرئيسية الت
واعتبرها اسهاما قيما في المناقشات . وأشار الى أن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي قد التمسـت 
انشاء تلك اللجنة العداد تحليل أساسي للعالقة بين الملكية الفكريــة والنفـاذ الـى المـوارد الوراثيـة والتنـوع 
البيولوجي والمعارف التقليدية والفولكلور في جمعيات سنة ١٩٩٩ ، وأيدتها فـي ذلـك مجموعـات اقليميـة 
ــات  أخرى . وأعرب الوفد عن سروره لتحقيق تطلعات العديد من البلدان المتقدمة والنامية في اطار الجمعي
المنعقدة حاليا . وفي الختام ، أثنى الوفد على المكتب الدولي للتعــاون التقنـي الـذي أتاحـه لبلـده والـذي مـن 

شأنه أن يفيد جدا في النهوض بالملكية الفكرية وتطويرها في المستقبل . 
 

ــر أداء البرنـامج فـي فـترة  وعبر وفد هنغاريا عن امتنانه للمدير العام واألمانة على وضوح تقري -٤٢
السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ودقته . وعبر عن تقديره العميق ألداء الويبو اجماال في عدة مجــاالت وتجاوزهـا 
للتوقعات . وصرح قائال ان تلك االنجازات قد جاءت لتؤيد ما جاء في التقرير ، أي أن الويبو قــد أصبحـت 
منظمة حديثة تقوم على مفهوم األعمال وتحقيق النتائج وجاهزة لمواجهة تحديات األلفيــة الجديـد ة . وشـدد 
الوفد أيضا على نجاح المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات في سنة ٢٠٠٠ وقال ان 
ــال ان هنغاريـا  تلك المعاهدة هي حجر األساس في عملية تنسيق قوانين البراءات على الصعيد الدولي . وق
ــمبر/آـانون األول ٢٠٠٠ بـهدف اعتمـاد صـك جديـد لحمايـة  تطلع الى انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في ديس
األداء السمعي البصري . ولفت األنظار الى تطور قد حدث مؤخرا فــي البـالد وأشـار الـى صـدور قـانون 
ــة اصـالح الـهيئات االداريـة  بتعديل وضع مكتب البراءات الهنغاري في نهاية سنة ١٩٩٩ آجزء من عملي
المرآزية . وأفاد بأن ذلك المكتب قد أصبح سلطة ادارية مستقلة مسؤولة عن حماية الملكية الفكرية وقادرة 
على تقديم المساعدة المختصة والقيــام بالوظـائف المسـندة اليـها بتوجيـه مـن الحكومـة التـي يتولـى رئيـس 
وزرائها تعيين رئيس المكتب . وأضاف يقول ان مكتــب الـبراءات الـهنغاري أصبـح مسـؤوال عـن قضايـا 
الملكية الصناعية وحــق المؤلـف علـى حـد سـواء منـذ دخـول القـانون المعنـي حـيز التنفيـذ فـي األول مـن 
يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . وذآر أن األحكام المتعلقة بوظائف المكتب واختصاصه وتنظيمه وأنشطته ترد 
في مرسوم حكومي صدر فــي ١٥ يونيـه/حزيـران ٢٠٠٠ . وشـدد الوفـد علـى جـانب مـهم جـدا مـن ذلـك 
المرسوم وهو تعريف وظائف المكتب بوضـوح فـي اسـتراتيجية الحكومـة المتعلقـة بانفـاذ حقـوق الملكيـة 
الفكريـة التـي تـزداد أهميتـها فـي االسـتراتيجية االقتصاديـة للحكومـة الهنغاريـة . وأضـاف قـائال ان تلــك 
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األنشطة تؤآد تعاون هنغاريا في حماية الملكية الفكرية . وأشار الى أن الحكومة قد آلفت المكتب المذآــور 
ــأن تلـك المهمـة  بتمثيلها لدى الويبو ومجلس اتفاق تريبس في منظمة التجارة العالمية . وعبر عن اقتناعه ب
ــه فـي مواصلـة تعاونـه  تؤآد األهمية التي تعلقها الحكومة الهنغارية على الملكية الفكرية . وعبر عن رغبت

مع الويبو في ذلك الصدد . 
 

وأعرب وفد عمان عن تقديره لجهود المدير العام التي يبذلها لتوسيع أنشطة المنظمة . وأآد الوفد  -٤٣
على ما جاء في آلمة وفد ماليزيا باالنابة عن مجموعة آسيا والباسيفيك . وأشــار الوفـد الـى زيـارة المديـر 
العام الى عمان في فبراير/شباط ٢٠٠٠ حيث التقى الدآتور ادريس بجاللة السلطان قابوس بن سعيد وعدد 
من آبار المسؤولين في السلطنة . وأشار الوفد الى المشاورات التي جرت أثناء تلك الزيارة حــول امكانيـة 
عقد منتدى دولي في العام القادم بعمان ، وأعرب الوفد عن تطلعه لعقد هذا المنتدى . ومن جانب آخر قـال 
ـــالموارد الوراثيــة  الوفـد أن سـلطنة عمـان تعـير اهتمامـا آبـيرا لموضوعـات الملكيـة الفكريـة المتصلـة ب
ــار الوفـد فـي هـذا الخصـوص الـى وجـود قـانون خـاص بـالفولكلور  والمعارف التقليدية والفولكلور . وأش
ــم ٢٠٠٠/٨٢ الخـاص بـالبراءات وقـال بـان السـلطنة  وأضاف بأن السلطنة قد أصدرت مؤخرا القانون رق
ستنضم الى معاهدة التعاون بشأن البراءات في أقرب وقت . واشـار الوفـد الـى بعثـة الويبـو والتـي زارت 
ــد بالشـكر للويبـو ، وخاصـة المكتـب العربـي ، علـى الدعـم الـذي تلقـاه  السلطنة مؤخرا . وأخيرا تقدم الوف

السلطنة . وفي الختام أشار الوفد وأآد على ما جاء في آلمة وفد مصر . 
 

وعبر وفد جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية عن امتنانه للمدير العام واألمانة للجهود المبذولة  -٤٤
ــنة ١٩٩٩ شـهدت  في مباشرة األنشطة المذآورة في برنامج السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وصرح قائال ان س
منعطفا حقيقيا في البرنامج . وأشاد الوفد باهتمام المدير العام بالشفافية وعزمــه علـى تبسـيط طريقـة ادارة 
المنظمة وخص بالذآر اصالح اتفاقية انشاء الويبو . وذآر أن الويبو قد أصبحت منظمة حديثة نجحت فــي 
ــي أهميـة متواصلـة  تجهيز نفسها بتكنولوجيا الحاسوب المناسبة . وأعرب الوفد عن سروره ألن الويبو تول
للبلدان النامية في شكل أنشطة تعاونية دائمة االتساع . وشدد على الحاجة الى تخصيــص جـزء مـن أمـوال 
ــار الـى أن الحكومـة تولـي أهميـة آبـيرة للعلـوم  المنظمة االحتياطية للتعاون لمصلحة البلدان النامية . وأش
والتكنولوجيا مما سمح بتحقيق تقدم ملموس فـي ذلـك المجـال . وشـدد مـن جديـد علـى رغبتـه فـي تعزيـز 

عالقاته مع الويبو . 
 

ــى تقريـر أداء  وأشار وفد أوغندا الى آلمة المجموعة األفريقية وأيد ما جاء فيها . وأثنى الوفد عل -٤٥
البرنامج عن فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ . وقال بأن البرنامج قد أعــد بصـورة مفصلـة تدلـل علـي انجـاز 
الكثير من االهداف المرسومة . وقال الوفد بأن انجازات الويبو قــد تواصلـت رغـم أن الزيـادة فـي أنشـطة 
الويبو تفوق آثيرا الزيادة في موارده البشرية، هذا الى جانب تحقيق وفورات في نفقات  معظــم األنشـطة . 
وأثنى الوفد على موظفي الويبو وقال بأن بالده قــد اسـتفادت آثـيرا مـن برنـامج الويبـو الخـاص بالتعـاون 
ألغراض التنمية وذلك من خالل الدورات التدريبية ، وأضاف بأن الويبو قد لبــت معظـم طلباتـها الخاصـة 
بالتدريب في مجال الملكية الفكرية . وأشاد الوفد بصفة خاصة بأنشطة المكتب األفريقي وأآاديميـة الويبـو 
العالمية . وفي ما يختص باألنظمة العالمية للملكية الفكرية ، أوضح الوفد بأن مجلس الوزراء األوغندي قد 
ــاون بشـأن الـبراءات فـي تشـريعات البـالد  وافق على قانون تعديل البراءات والذي يدمج نظام معاهدة التع
ــه  الخاص بالبراءات ، وأضاف بأن الهدف المقبل يتمثل في االنضمام لنظامي مدريد وبرن . وذآر الوفد أن
وبالرغم من العون الفني الذي تتلقاه لتحديث تشريعاتها الخاصة بالملكيــة الفكريـة اال أن أوغنـدا مـا زالـت 
ــن ؛ ولذلـك فـان بـالده  تواجه بعض الصعوبات في بعض المجاالت التي ال تغطيها قوانين في الوقت الراه
تحتاج للعون الفني الالزم العداد تلك القوانين بما يتوافق مع األنظمة العالمية الحالية . وأضاف الوفــد بأنـه 
يتطلع  لقيام الويبو بدور رئيسي لتمكين مكتب أوغندا الوطنــي للملكيـة الفكريـة مـن المشـارآة فـي الخطـة 
الوطنية الترآيز وخاصة فيما يتعلق بانفاذ اتفاق تريبس والمبادرة المشــترآة بيـن الويبـو ومنظمـة التجـارة 
العالمية . وأعرب الوفد عن تطلعه ألن تشكل شبكة الويبو جانبا من تلك المبادرة عن قريـب . وقـال الوفـد 
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بأنه ورغم االنجازات المتعددة اال أن هنــالك حاجـة لبـذل مزيـد مـن الجـهد فـي المجـاالت التاليـة : تعزيـز 
ــز اسـتخدام  استخدام األنظمة العالمية للملكية الفكرية ومجال التجارة االلكترونية والمعارف التقليدية وتعزي
ــدة األفريقيـة والويبـو بشـأن  أنظمة الملكية الفكرية ونشر الوعي حول االنفاذ والترويج لجائزة منظمة الوح
ــة الفكريـة التكنولوجيـة  االختراع، ونشر الوعي بصورة عامة حول المبادئ األساسية وأهمية حقوق الملكي

واالقتصادية واالجتماعية في أقل البلدان نموا .  
 

وأشار وفد سلوفاآيا الى أداء برنامج الويبو خالل فترة السنتين الماضية وذآر بمضمون الوثيقـة  -٤٦
ــاع جمعيـات الويبـو فـي  التي أصدرها المدير العام بشأن "المنظور والتوجه االستراتيجي للويبو" في اجتم
ــة تسـتعرض رؤيـة الويبـو للتطـورات اآلتيـة فـي مجـال حمايـة الملكيـة  السنة السابقة . وقال ان تلك الوثيق
ــر التكنولوجيـا الجديـدة والطاقـة االبداعيـة  الفكرية ، بما في ذلك دور المنظمة . وأشار الى أن عملية تطوي
ــوم بـدور  البشرية قد تواصل بنشاط جنبا الى جنب مع الحماية المعولمة للملكية الفكرية . وقال ان الويبو تق
ال غنى عنه وأعلن عن عزمه مواصلـة دعـم تلـك االسـتراتيجيات العالميـة . وصـرح قـائال ان الويبـو قـد 
ــي بنيتـها ومواردهـا واطارهـا القـانوني . وقـال ان  شرعت في عملية تحويل بادخال التغييرات المقترحة ف
ـــاد الرقمــي  األنشـطة الجديـدة المتعلقـة بحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة ، ال سـيما عنـد ارتباطـها باالقتص
ــور وأسـماء الحقـول علـى االنـترنت وأتمتـة اجـراءات  والبيوتكنولوجيا والتنوع البيولوجي وحماية الفولكل
ــة فـي مجـال التعـاون والتنسـيق .  معاهدة التعاون بشأن البراءات ، آل ذلك يستدعي تعزيز الجهود المبذول
ورأى أن ما تقدمه الويبو الى الدول األعضاء من خدمات مهنية قائمة على المعرفــة ال تقيـم بثمـن . ولفـت 
األنظار الى أن سلوفاآيا ترآز في مجال حقوق الملكية الفكرية على التزاماتها الناجمة عــن عضويتـها فـي 
عدة اتفاقات ومعاهدات واتفاقيات دولية . وأشار الى أن بلده يجد حاليا في تنسيق تشريعه الوطنــي ليتمشـى 
ومتطلبات تشريع االتحاد األوروبي ليتيسر قبوله في االتحاد . وصرح قائال ان الحكومة قد أولت اهتمامها 
النفاذ حقوق الملكية الفكرية وان ذلك سمح باتخاذ قــرارات قضائيـة مسـتعجلة وتعزيـز سـلطات الجمـارك 
والتدابير الحدودية . وأشار الى أن الجماعة األوروبية في بروآسل تعمــل حاليـا علـى تقييـم تلـك األنشـطة 
ــى االنضمـام الـى منظمـة  بتدقيق منتظم ونتائج ايجابية جدا . وأعلن أن سلوفاآيا قد تسلمت مؤخرا دعوة ال
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي . وبخصوص حق المؤلف والحقوق المجاورة ، أشار الوفد الى أن 
ــرى . وذآـر التدابـير  بلده قد سبق له ان اعتمد وأصدر قوانين جديدة تتمشى واتفاق تريبس أو معاهدات أخ
التحضيرية التي يتخذها بلده من أجل االنضمام الى االتفاقية األوروبية للبراءات في األول من يوليه/تموز 
٢٠٠٢ واقدام المكتب السلوفاآي للملكية الصناعية على اعداد قانون جديد للبراءات يتمشى وتلك االتفاقيـة 
. وأشار الى أن االنضمام الى المكتب األوروبي للبراءات يستدعي تغييرات تنظيمية وبنيوية في مكتبه وال 
بد من ايالء األولوية للخدمات المقدمة الى الجمهور ، أي الشرآات واألوسـاط الدراسـية وقطـاع األعمـال 
ــبر الوفـد عـن تقديـره للدعـم  وغير ذلك وان توعية الجمهور من األهداف التي تتصدر قائمة أولوياته . وع
الذي حظي به من المكتب األوروبي للبراءات في اطــار برنـامج الملكيـة الصناعيـة االقليمـي الممـول مـن 
المكتب المذآور ومشروع فار . وأحاط المجتمعين علما بأن سلوفاآيا قد حظيت مؤخرا بمساعدة مالية مــن 
حكومة هولندا لمشروع مدته سنتان وهدفه الرئيسي تعزيز خدمات مكتب الملكية الفكرية وأنشطته . وذآر 
أيضا انتهاء عملية تعديل قانونه المتعلق بحماية التصاميم شبه الموصلة والــذي أصبـح نـافذا اآلن . وأعلـن 
الوفد أن سلوفاآيا تنوي االنضمام الى وثيقة جنيف التفاق الهاي ومعاهدة قانون البراءات . وصــرح قـائال 
ــن اتفاقيـة بـاريس والمـادة ٢٥(٤)(ب) مـن اتفاقيـة  ان حكومة سلوفاآيا قد نظرت في المادة ١٦(٤)(ب) م
ــة (خمـس وحـدات) الـى الفئـة السادسـة (٣ وحـدات) .  برن وقررت تغيير فئة اشتراآاتها من الفئة الخامس
وأفاد بأن ذلك التغيير سيصبح نافذا في بداية السنة التقويمية المقبلة ، أي في األول من يناير/آــانون الثـاني 
ــب والبيـان واخطـار حكومـة سـلوفاآيا بـالتغيير فـي فئـة  ٢٠٠١ . وطلب من أمانة الويبو تسجيل ذلك الطل

االشتراآات الحقا . 
 

وشكر وفد آينيا المدير العــام علـى التقريـر المفصـل عـن برنـامج أنشـطة فـترة السـنتين ١٩٩٨  -٤٧
و١٩٩٩ . واعتبره حافزا وضمانا لالتجاه الذي تسير فيه الويبو . وعبر الوفد عن تأييده للبيــان الـذي أدلـي 
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ــا وال سـيما فـي  به باسم مجموعة البلدان األفريقية . وشكر المنظمة على الدعم الذي قدمته الى حكومة آيني
ــره . وأشـار الـى المسـاعدة التقنيـة المقدمـة مـن الويبـو لمراجعـة  دعم نظام الملكية الفكرية الوطني وتطوي
قوانين البالد والتي انتهت بصورة خاصة الى اصدار مشروع قانون الملكية الصناعية لســنة ٢٠٠٠ الـذي 
يتمشـى واتفـاق تريبـس ومشـروع قـانون حـق المؤلـف الجديـد الـذي يسـتوفي متطلبـات االتفـاق المذآــور 
ومعاهدتي الويبو لسنة ١٩٩٦ . وأشاد الوفد بالعرض الـذي قدمتـه الويبـو بشـأن التجـارة االلكترونيـة فـي 
ــال مكافحـة القرصنـة  اجتماع عقده مجلس اتفاق تريبس مؤخرا والتمس مزيدا من مساعدة المنظمة في مج
والتزوير ال سيما عن طريق التوعية بالملكية الفكرية . وفي هذا الصدد ، قــال الوفـد ان مـن الـالزم عامـة 
توعية الجمهور بالقانون واألهم من ذلك حاجة الشرآات الصغيرة والمتوسطة الى فهم دور الملكية الفكرية 
في التنمية االقتصادية على الصعيد والوطني . وأشار الوفد الى أن المعـارف التقليديـة والمـوارد الوراثيـة 
ــى مبادرتـه ببحـث  والفولكلور ليست بالموضوعات الجديدة بالنسبة الى العالم النامي وشكر المدير العام عل
ــيما فـي  تلك الموضوعات في محفل الويبو . وعلق الوفد األهمية على األتمتة وتطوير البنية األساسية ال س
العالم النامي وعقد األمل على أن تصبح أفريقيا جزءا ال يتجزأ من برامج الويبو في ذلــك الصـدد . واختتـم 
ــبر مـن الخـبراء  الوفد آلمته باالشارة الى أهمية تنمية الموارد البشرية وطلب الى المدير العام ايفاد عدد أآ

الى المنطقة االفريقية . 
 

وأيد وفد باآستان الكلمة التي أدلى بها وفد ماليزيا باسم مجموعــة بلـدان آسـيا والمحيـط الـهادىء  -٤٨
وأشار الى أن الويبو بينت في السنة الماضية التزامها المتواصل بالتعاون ألغراض التنمية وأن عــددا مـن 
البلدان ، ومنها باآستان ، قد استفاد من أنشــطة المسـاعدة التقنيـة المباشـرة برعايـة الويبـو بـهدف تحديـث 
ــم آلمتـه معـبرا عـن تطلعـه السـتمرار التعـاون مـع  مكاتب الملكية الفكرية وأتمتتها في تلك البلدان . واختت

الويبو وتأييده المتواصل لتطوير األنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية في باآستان . 
 

ــر العـام فـي اصـالح المنظمـة . ورأى أن  وعبر وفد أوآرانيا عن تقديره للعمل الذي أنجزه المدي -٤٩
عمله الحاسم قد سمح للويبو بتحقيق انجازات ملموســة وتحديـث أهدافـها االسـتراتيجية وتعزيـز فعاليتـها . 
وصرح قائال ان أوآرانيا قد عمدت الــى اصـالح نظامـها الوطنـي بشـأن الملكيـة الفكريـة بعـد أن أدرآـت 
النتائج االيجابية الناجمة عن اتاحة النفاذ الى نظام الملكية الفكريـة علـى نطـاق واسـع . وأضـاف قـائال ان 
حكومة أوآرانيا تعلق أهمية آبرى على تطوير نظامها لحماية الملكية الفكرية وتحسينه . وأعلن أن قانونــا 
ــن الـبراءات قـد تـم اعتمـاده مؤخـرا وتـم اتخـاذ التدابـير اسـتعدادا لتطبيـق مشـروع قـانون بشـأن  جديدا ع
الترخيص للمصنفات السمعية البصرية . وأحاط المجتمعين علما بأن البرلمان األوآراني قــد اعتمـد قـرارا 
في األول من يونيه/حزيران ٢٠٠٠ بهدف االنضمام الى بروتوآول مدريد واتفاق نيس . وفي هذا الصــدد 
، أآد الوفد على أن أوآرانيا تعتزم االنضمام الــى معـاهدات أخـرى تديرهـا الويبـو بمسـاعدة مسـتمرة مـن 
ــال اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات الجديـدة وتطويـر  المنظمة . وأعلن عن دعم بالده لنشاط الويبو في مج
ــن زيـادة ذلـك  نظام شبكة الويبو وعمل أآاديمية الويبو العالمية ونظام التعليم عن بعد ، ورأى أن من الممك
ــل  بتدريـب المتخصصيـن األوآرانييـن . وأبـدى الوفـد نيـة اتاحـة منـح دراسـية للشـباب والطـالب مـن أج
التخصص في مجال قانون الملكية الفكرية وعبر عن أمله في االستفادة من مساعدة الويبو وأآاديميتها فــي 
ــة بالملكيـة الفكريـة وال سـيما  مضمار تدريس مفاهيم الملكية الفكرية فيما يتعلق بالتسويق للمنتجات المحمي
نقل التكنولوجيا . وأشار الوفد الى أن بلده في طور انشاء هيئة محلية وتكليفها بتســويق المنتجـات المحميـة 
بالملكية الفكرية ويأمل في أن تسعى الويبو الى توسيع نطاق عملها في المستقبل . وفي الختام ، وجه الوفــد 
بالنيابة عن حكومة أوآرانيا دعوة الى المدير العام ، الدآتور آامل ادريس ليزور بلده ويشهد بعينيــه ثمـار 

تحول الويبو على الصعيد الوطني . 
 

وأشار وفد جورجيا الى أن المجتمع الدولي يواجه تحديــات جديـدة فـي مجـال الملكيـة الفكريـة ،  -٥٠
ومنـها االنجـازات البيوتكنولوجيـة واالختراعـات المتعلقـة بالحاسـوب وأسـماء الحقـــول علــى االنــترنت 
والعالمات التجارية واالهتمام المتصاعد بموضوع المعارف التقليدية . وذآر أن جورجيا قد اعتمـدت فـي 
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سنة ١٩٩٩ ستة قوانين تتعلق بالملكية الفكرية وتتناول مختلف مجاالت الحماية الجديدة وعملت منذ انعقاد 
الجمعية الماضية على وضع اللوائح الضرورية لتنفيذ تلك القوانين . وأشار الى أن هيئة االستئناف التابعــة 
لمكتب البراءات الجورجي قد بدأت عملها بالنظر في ١٥٠ استئنافا . وأفاد بأن بعض الممارسات في ذلــك 
المجال قد بينت أن القضاة بحاجة الى تدريب متقدم لتحسين فهمهم ألهمية الملكية الفكريـة . وقـال ان ذلـك 
ــداد خطـط لحـل تلـك المشـكالت بطلـب  الموضوع قد دفع أداة البراءات ونظام المحاآم في جورجيا الى اع
مساعدة الويبو . وأضاف قائال ان بعد التحسينات المكثفة قد أدخلت على اجراءات المكتب المؤتمتة باقامـة 
نظام الكتروني موحد للمعلومات والرقابة يضم ٨٠ محطة عمل ، مما سمح بتجــاوز عـدة مشـكالت سـابقة 
في المعامالت وانشاء مجال مفتوح للمعلومات . وذآر بأن موضوع اقامة آليات فعالة تكفل اشتراك مكاتب 
البراءات الوطنية في مشروع شبكة الويبو والمكاتب الرقمية للملكية الفكرية وامباآت قــد أثـير فـي الـدورة 
ــة المعنيـة بتكنولوجيـا المعلومـات نظـرا الـى تـأثير تلـك المشـروعات  األخيرة التي قد عقدتها اللجنة الدائم
المباشرة في حوسبة مكتب جورجيا وال سيما تنفيــذ خطـة القامـة نظـام تشـغيل مؤتمـت جديـد مـع امكانيـة 
ــض وقـال ان جورجيـا  مراقبة قواعد البيانات . ولفت األنظار الى أن وعي الجمهور بالملكية الفكرية منخف
تعتزم اتاحة وسائل خاصة لتدريس الموضوع وتوفير الخدمات للجمهور بتطبيق أســاليب التعليـم عـن بعـد 
التي تلتمس بصددها مساعدة الويبو وأآاديميتها . وفيما يتعلق باالنتفاع بتسميات المنشأ للنبيـذ ، قـال الوفـد 
ــلع حـيز التنفيـذ  ان بالده قد اتخذت مبادرات عدة منها دخول قانون تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية للس
في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ واقدام مكتــب الـبراءات الجورجـي علـى اعـداد اتفـاق بشـأن تدابـير منـع 
االنتفاع بالعالمات التجارية والبيانات الجغرافية المخالفة للحقيقة ووقعه رؤساء بلدان أسرة الدول المستقلة 
في يونيه/حزيران ١٩٩٩ . وذآر الوفد ضمن المبادرات عمل جورجيا لتصبح عضوا في منظمة التجــارة 
العالمية . وأشار الى أن تنظيم البيانات الجغرافية آان من الموضوعات التي تناولها الفريق العامل المعنــي 
باتفاق لشبونة والمؤلف من الدول األعضاء القليلة في جنيف في صيف ســنة ٢٠٠٠ . ورأى الوفـد أن مـن 
المستساغ النظر في امكانية وضع اتفاق دولي جديد يرمي الى التنسيق مع مفاهيم اتفاق تريبس األوسع وما 
ــاء علـى اتفـاق  يتيحه من حماية بوجه عام ولوائح الجماعة األوروبية ونظام االخطار ومبادىء التسجيل بن
ــق عـامل مؤلـف مـن ممثلـي الويبـو ومنظمـة التجـارة  لشبونة . وقال ان من الممكن أن يتم ذلك بانشاء فري
العالمية ، باالضافة الى منظمات حكومية دولية ووفود أخرى . وأعلن الوفد عـن اسـتعداده لالشـتراك فـي 
ذلك الفريق العامل واختتم آلمته قائال ان حكومة جورجيا تدعو المدير العام لزيارة البـالد لمـا تحملـه تلـك 
الزيارة من وقع مهم على تطوير نظام الملكيـة الفكريـة الوطنـي واقـترح التوقيـع علـى اتفـاق تعـاون بيـن 

الطرفين بمناسبة تلك الزيارة وفي الختام ، أآد الوفد تقدير حكومته الكبير ألنشطة الويبو . 
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ــة وفـد جمهوريـة بلغاريـا ، منسـق  وأعرب وفد آرواتيا بدوره عن دعمه وتأييده لما جاء في آلم -٥١
مجموعة دول وسط أوروبا والبلطيق ، وطلب عرض بعض المعلومات المحــددة الخاصـة بمكتـب الملكيـة 
ــى أنشـطة الويبـو تحـت القيـادة  الفكرية ونظام الملكية الفكرية في بالده . ولكن الوفد ابتدر حديثه بالثناء عل
الفاعلة لمديرها العام . والحظ الوفد أن المكتب الحكومي الكرواتي للملكية الفكرية قد شارك بنشاط بتعزيز 
ــن المحلـي والعـالمي . وعلـى الصعيـد الوطنـي ، ترآـزت تلـك األنشـطة علـى  تلك األنشطة على الصعيدي
مواءمة تشريعات الملكية الفكرية الكرواتية مع تشريعات االتحاد األوروبي ذات الصلة والقوانين الدولية . 
وذآر الوفد ، أنه وبناء على ما تقدم ، فقد صادق البرلمان الكرواتي فــي ٣٠ يونيـه/حزيـران ١٩٩٩ علـى 
خمسة قوانين جديدة للملكية الصناعية دخلت حـيز التنفيـذ اعتبـارا مـن ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٠ . آمـا 
صادق البرلمان على قانون بتعديالت قانون حق المؤلف . وأشار الوفد الى أنه وبسن تلك القوانين تكون قد 
اآتملت مواءمة التشريعات الكرواتية مع أحكام تريبس ، وآان هذا أحــد شـروط انضمـام آرواتيـا لمنظمـة 
التجـارة العالميـة . وباالضافـة الـى ذلـك ، تمـت مواءمـة التشـريعات حتـى تتـالءم مـع موجـهات االتحــاد 
األوروبي في هذا الشأن . وأوضح الوفد أن برلمان بالده سينظر في دورته األولى التي ستعقد في خريـف 
هذا العام في انضمام جمهورية آرواتيا الــى منظمـة التجـارة العالميـة . وأوضـح الوفـد أنـه وطبقـا لقـانون 
آرواتيا للبراءات ، يمكن قبول نتائج اجراءات الفحص الخاصة بمنح البراءات ، التــي قـامت بـها سـلطات 
معاهدة التعاون بشأن البراءات ، شريطة أن يتم ذلك على أساس اتفاق مسبق بين آرواتيا والمكتب المعنــي 
، وآما لو آانت متعلقة بذات االختراع في آرواتيا . وأوضــح الوفـد أن المكتـب الكرواتـي قـد عقـد بـالفعل 
ــري حاليـا اعـداد االتفاقـات مـع  اتفاقات مع المكتب النمساوي للبراءات والمكتب األلماني للبراءات آما يج
المكتـب األسـترالي والمكتـب األوروبـي اآلسـيوي للـبراءات EAPO ومكـاتب اليابـان والصيـــن وروســيا 
ــويد . وأضـاف الوفـد بـأن بـالده تتطلـع لعقـد اتفـاق ممـاثل مـع  والواليات المتحدة األمريكية واسبانيا والس
المكتب األوروبي للبراءات قريبا . ومن جهة أخرى أشار الوفد وأعرب عن تأييده للتغييرات الهامـة التـي 
استحدثتها الويبو بادخــال تكنولوجيـا المعلومـات فـي اجـراءات الملكيـة الفكريـة :  معـاهدة التعـاون بشـأن 
ــا . وأشـار الوفـد الـى مشـروع آرواتيـا 2E+ والـذي  البراءات وشبكة الويبو ومكتبة الويبو الرقمية وغيره
طرح في مطلع العام ٢٠٠٠ مع قوانين الملكية الصناعيــة الجديـدة . وقـال الوفـد ان هـذا المشـروع يعتـبر 
خطوة هامة نحو بلوغ المكتب المحوسب تماما . وأضاف بأن القاعدة األساسية الخاصة بطلبــات الـبراءات 
ــون  وجميع الوثائق المتعلقة بها والتي يتسلمها المكتب ، بغض النظر عن شكلها أو وسيلة نقلها ، هي أن تك
جميعها نصوص قابلة للقراءة باآلالت مع امكانية البحث فيها وتكون أيضا صور طبق األصــل . وأضـاف 
الوفد أنه ولتطبيق ذلك ، ألغى المكتب الشرط الخاص بايداع نســخ عديـدة مـن طلبـات الـبراءات آمـا أتـاح 
المكتب فرصة تلقي مقدم الطلب نسخة من ذلــك الطلـب بواسـطة الحاسـب اآللـي فـي غضـون ٣-٤ أيـام . 
وشدد الوفد أن آـل تلـك االجـراءات ستسـهم بفعاليـة فـي تحسـين اتصـاالت المكتـب مـع مقدمـي الطلبـات 
واعتبارا من المراحل األولى للطلبات . ومن ناحية أخرى أعــرب الوفـد عـن تـأييده القـتراح المديـر العـام 
الخاص باعالن يوم ٢٦ أبريل/نيسان يوما عالميا للملكية الفكرية . وفي الختام آرر وفد جمهورية آرواتيا 
ومكتبها الوطني للملكية الفكرية استمرار دعمهما وتعاونهما ومشارآتهما في مشروعات وأنشطة الويبو . 
وأعرب وفد جامايكا عن موافقته الشاملة على البيان الذي أدلى بـه وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة  -٥٢
ــأ المديـر العـام وموظفيـه علـى التقـدم  باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي في وقت سابق . وهن
المحرز في تنفيذ أنشطة الويبو وبرامجها القائمة على النتائج منذ اجتماعات الجمعيـة العامـة فـي ١٩٩٩ . 
وأشار الوفد بشكل خاص الى األنشطة المرتبطة بالتعاون ألغراض التنمية . والحظ أن جامايكا ، ومنطقة 
الكاريبي آكل ، ال تزال تستفيد من مساعدة الويبو في ذلك المجال ، وال سيما مع تكثيف الجــهود مـن أجـل 
انشاء بنية للتشريع واالدارة واالنفاذ بهدف تطوير الملكية الفكرية . ورآز الوفد علــى امتنانـه للويبـو علـى 
ــده خـالل السـنة المنصرمـة . وأضـاف قـائال ان الويبـو ، منـذ  المساعدة التقنية الكبيرة التي حصل عليها بل
ــى تسـهيل برنـامج جامايكـا الرامـي الـى تطويـر الملكيـة  االجتماعات السابقة للجمعيات العامة ، عملت عل
الفكرية ، وال سيما في مجاالت مثل تعزيــز المؤسسـات ومراجعـة قوانيـن الملكيـة الفكريـة وانشـاء آليـات 
ــن أن بلـده  لالدارة الجماعية والحد من قرصنة الملكية الفكرية وزيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية . وأعل
قيد انشاء مكتب حديث للملكية الفكرية سوف يتولى الوظائف االدارية المتزايدة في مجــال الملكيـة الفكريـة 
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ــها القـرن الحـادي والعشـرون القـائم  ويعمل على مواجهة التحديات الجديدة ، ال سيما التحديات التي يأتي ب
على التكنولوجيا الجديدة . وصرح بأن تلك المبادرة حظيت بدعم شامل من الويبو . وفيما يتعلـق بالتجـارة 
االلكترونية والملكية الفكرية ، قال ان بلده يتشرف برئاسة اللجنة االقليمية المشترآة بيــن منطقـة الكـاريبي 
ــاريبي تلـك اللجنـة الـى  والويبو والمعنية بالتجارة االلكترونية والملكية الفكرية . وقد دعا وزراء منطقة الك
ــو فـي يونيـه/حزيـران ١٩٩٩ . وقـال ان االنـترنت والتجـارة االلكترونيـة  االجتماع في محفل نظمته الويب
يتيحان للبلدان النامية الصغيرة فرصا جديدة ينبغي أن تشكل جانبا مهما من استراتيجيتها ألغراض التنمية 
ــده يؤيـد بقـوة جـدول األعمـال الرقمـي ومشـروع شـبكة الويبـو (WIPOnet) آمـال فـي أن  . وصرح بأن بل
تواصل تلك الشبكة تطورها في القرن الحادي والعشرين . وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو على المســاعدة 
ــريعية الالزمـة لتنفيـذ معـاهدتي االنـترنت تنفيـذا سـليما .  التي حصل عليها بلده فيما يخص التغييرات التش
ـــده ليتشــرف باحتضــان المــداوالت االقليميــة حــول حمايــة األداء الســمعي البصــري فــي  وقـال ان بل
ــاني ٢٠٠٠ . وقـال ان بلـده يعلـق أهميـة آبـيرة علـى المسـاعدة المقدمـة الـى الشـرآات  نوفمبر/تشرين الث
الصغيرة والمتوسطة في مجال حماية الملكية الفكرية نظرا الى أنه يتمنــع باقتصـاد صغـير نـام . وقـال ان 
ــه ، اذ أنـها تشـكل أغلبيـة القطـاع  الترآيز يقع على تسهيل نمو الشرآات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من
الخـاص فـي البلـد . ورحـب بـاالقتراح المتعلـق بحمايـة الملكيـة الفكريـة للشـرآات الصغـيرة والمتوســطة 
ووصفه بأنه جوهري في جدول أعمال هذه الجمعيات . وضم الوفد موقفـه الـى مواقـف بلـدان أخـرى فـي 
تأييد النداء الى تضمين مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ برنامجا جديدا لألنشطة 
ــة فـي العـالم . وانتقـل الوفـد فـي  بشأن احتياجات الشرآات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالملكية الفكري
الختام الى قضايا الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . وقال ان تلــك القضايـا 
آـانت محـورا لمناقشـات دارت فـي العديـد مـن المحـافل االقليميـة والدوليـة ، وال ســـيما عنــد االســتجابة 
للتكنولوجيا الحديثة . وأضــاف قـائال ان بلـده يبـذل قصـارى جـهده للمحافظـة علـى تلـك الـثروات الثقافيـة 
والبيولوجية الغنية وعلى صونها ، شأنه في ذلك شأن عدة بلدان أخرى . وأعرب الوفد عــن تقديـره للعمـل 
الذي شرعت فيه الويبو بشأن تلك القضايا وتوقع أن تبذل جهود أخرى مع تطـور الموضـوع ذاتـه . وأآـد 
الوفد على الحاجة الى انشاء محفل معين يتناول تلك القضايا على أساس دوري ومنتظم ، آما تنظمه الويبو 

. وأّيد الدعوة الى عقد اجتماع عن ذلك الموضوع المهم في سنة ٢٠٠١ . 
 

ــل المنجـز خـالل فـترة السـنتين  وأعرب وفد أرمينيا عن امتنانه للمدير العام للويبو على آل العم -٥٣
الماضية وأيد اقتراح وفد استونيا . وشدد على العبء الذي يتحمله مكتب البراءات في دولة صغيرة مقارنة 
ــيرة علمـا بـأن ظـروف العمـل غـير متسـاوية . وأشـار الـى أن  بالعبء ذاته الذي تتحمله مكاتب الدول الكب
بعض المكاتب تأمل في أن تصبح ذاتية التمويل والبعض اآلخر ال يأمل فـي ذلـك . واقـترح الوفـد االتفـاق 
على تمكين مكتبه من االنتفاع بنسبة ٣٠% من الرسوم المحصلة للوفاء بالتزاماته بشكل أفضل . وفي هــذا 

الصدد ، دعا الجمعية العامة الى اعتماد توصية بتحويل مكاتب البراءات الى مؤسسات ذاتية التمويل . 
 

وعبر وفد نيبال عن تقديره العميق للمدير العام على قيادته المقتدرة ومبادرته الرامية التي جعلت  -٥٤
ــى  عمل الويبو يزداد صلة بالجميع هذا بينما تستعد المنظمة لمواجهة تحديات القرن الجديد . وأشار الوفد ال
األهمية التي أثبتتها عملية بث الحيوية في المنظمة من خالل اصالح سياساتها االدارية واالستخدام المكثف 
ــي  لتكنولوجيا المعلومات موارد المنظمة البشرية وآليات المراقبة . ونوه الوفد الى تعزيز أنشطة المنظمة ف
القطاعات الرئيسية الثالثة الخاصــة بـبرامج التسـجيل الدولـي للملكيـة الفكريـة والتعـاون الفنـي ألغـراض 
ــة الفكريـة والتنميـة القاعديـة . وأشـار الوفـد الـى أن برامـج  التنمية مع الدول األعضاء وسن قوانين الملكي
ــوارد الوراثيـة  الويبو تشهد توسعا هاما وجديرا بالمالحظة وذلك في ميادين جديدة آالمعارف التقليدية والم
ــة . وأضـاف الوفـد أن  والتنوع االحيائي والفولكلور وحقوق االنسان والتأثير المتصاعد للتجارة االلكتروني
بوسع أآاديمية الويبو العالمية القيام بدور فعـال وخاصـة فيمـا يتصـل بتنميـة المـوارد البشـرية فـي الـدول 
النامية . وأوضح الوفد أن نيبال تشارك بفعالية ، ومنذ انضمامها للويبو في عام ١٩٩٧- في عضوية لجنــة 
ــان بـالده قـد صـادق مؤخـرا علـى اتفاقيـة بـاريس  التنسيق وأضاف بأنه يتشرف بافادة الجمعيات بأن برلم
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وتعديالتها لعام ١٩٧٩ . وذآر الوفد أن بالده تمر بمرحلة االنضمام الى منظمة التجــارة العالميـة ، ولذلـك 
فان الوفد يعتقد في األهمية الخاصة للمبادرة المشترآة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية الخاصة بتقديـم 
ــم لبـالده  العون القانوني والفني للدول النامية بشأن اتفاق تريبس . وأشار الوفد الى أن الويبو قد قدمت الدع
ــة بمـا يجعلـه منسـجما مـع المعـاهدات التـي تديرهـا  من خالل التعليقات على مشروع قانون الملكية الفكري
الويبو واتفاق تريبس في آن واحد . وصرح الوفد بأن الويبو قد عقدت العديد من الندوات وورش العمل في 
نيبال وعلى سبيل المثال المنتدى االقليمي للتعاون في مجال التنمية الفكرية بين الدول األعضاء والذي عقد 
في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . وأشار الوفد الى أن الندوة االقليمية حول تحديـث نظـام الملكيـة الفكريـة للـدول 
األقل نموا قد عقدت بكاتماندو في مايو/أيار ٢٠٠٠ واستضافتها حكومة بالده وبالتعاون مــع الويبـو ، وقـد 
توصلت تلك الندوة  الى توصيات هامة حول السياسات التي تزيد من وثاقة صلة عمل الويبو مـن منظـور 
ــد علـى اسـتفادة بـالده الهامـة مـن برنـامج الويبـو الخـاص بتنميـة المـوارد  الدول األقل نموا . آما أآد الوف
البشرية والتدريب . هذا وقد أعرب الوفد عـن اتفاقـه فـي الـرأي مـع مـا ورد فـي آلمـة منسـق المجموعـة 
اآلسيوية . وقال وفد نيبال في مالحظته األخيرة أن الويبو قد بلغت صفة العالمية بعضويتها التي تبلغ ١٧٥ 
دولة . وأضاف بأن االهتمام المـتزايد ومشـارآة الـدول األعضـاء فـي الويبـو يعكـس ايمانـا مـتزايدا بـهذه 
المؤسسة وقيادتها ومقدرتها على تقاسم عادل للفوائد المرجــوة التـي تحققـها الفـرص الناشـئة عـن العولمـة 
وتحرير االقتصاد ، وعلى وجه الخصوص ، التطور غــير المسـبوق فـي التكنولوجيـا وخاصـة فـي مجـال 
ــاطر  تكنولوجيا المعلومات . وأضاف الوفد أن التجارب األخيرة تشير الى أن عملية العولمة قد أوجدت مخ
حقيقية تتمثل في ابعاد وتهميش بعض المجتمعات واألفراد . وارتــأى الوفـد ضـرورة اسـتمرار الويبـو فـي 
دراسة هذه الحقائق المختلفة حتى تتمكن من مواآبة هذه الفعاليات الناشئة . وفــي ختـام آلمتـه أعـرب وفـد 
نيبال عن استعداد بالده لمواصلة التعاون مع الويبو والوفــود األخـرى والمديـر العـام حتـى تصبـح الويبـو 
منظمة عالمية حديثة يديرها األعضاء وتضطلع بالريادة الفكرية من أجل مستقبل عــادل ومسـتدام للبشـرية 

جمعاء . 
 

وأعرب وفد األردن عن تقديره للمنظمة ممثلة في مديرها العام على الجهود التــي بذلتـها لحمايـة  -٥٥
الملكية الفكرية وعلى جميع انجازاتها في هذا المجال . آما أعرب الوفد عن شكره لألمانة العامة العدادها 
هـذه الوثـائق بشـكل منظـم آمـا أعـرب الوفـد عـن شـكره لجـهود المكتـب العربـي فـي المنظمـة للمســاعدة 
الموصولة للدول العربية من خالل التدريب ونشر الوعي وعقد ورش العمل والندوات التي تســهم جميعـها 
ــى اتفاقيـة بـرن  في نشر ادراك الملكية الفكرية على الصعيد العالمي . وأوضح الوفد أن بالده قد انضمت ال
وأدخلت التعديالت على تشريعاتها لتتوافق مع االتفاقيات الدولية . وأحاط الوفد علمــا بـأن األردن تحـارب 
القرصنة في برامج الحاسوب والفيديو واألقراص المتراصة ، آما تواصلت جــهودها بغيـة االنضمـام الـى 
ــف ومعـاهدة الويبـو بشـأن المصنفـات السـمعية  معاهدتي الويبو لالنترنت :  معاهدة الويبو بشأن حق المؤل
ــريعاتها . وأعـرب الوفـد عـن  البصرية . وبناء على ذلك ، تواصل األردن اجراء تعديالت تدريجية في تش
تطلعه لتلقى مساعدات من الويبو في مجال تعديل وتحديث تشريعاتها الوطنيـة . وطلـب الوفـد مـن الويبـو 
ــق بمجـال االدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف . وناشـد  توفير المعدات والوسائل الضرورية وخاصة فيما يتعل
الوفد المنظمة النظر في عقد مزيد من الندوات وورش العمل حــول الملكيـة الفكريـة وآذلـك عقـد النـدوات 
ــة الـى تنظيـم دورات تدريبيـة . وأعلـن وفـد األردن عـن دعمـه لـبرامج  حول التجارة االلكترونية باالضاف
التعليم عن بعد وحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليديـة فـي الـدول الناميـة . وأوضـح أن بـالده تحبـذ 
ــة والفولكلـور والوقـوف علـى آيفيـة حمايتـها فـي الـدول  زيادة أفرقة من الخبراء لدراسة المعارف التقليدي
ــي  النامية حتى يتسنى اتخاذ اجراءات الحماية المناسبة في األردن . وأخيرا أعلن الوفد عن تأييده لما جاء ف

آلمة المجموعة اآلسيوية . 
 

وهنأ وفد سري النكا المدير العام على النشاط الذي اآتسبته المنظمة وعلى تحويلــها الـى منظمـة  -٥٦
ــي ترجمـة منظـور  حيوية عملية تعمل على تحقيق النتائج . وأثنى على موظفي الويبو اللتزامهم وتفانيهم ف
ــد ماليزيـا بالنيابـة عـن المجموعـة اآلسـيوية .  المدير العام الى الواقع . وأيد الوفد اآلراء التي عبر عنها وف
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وساند البرامج الجديــدة التـي بـادرت بـها المنظمـة وال سـيما برنـامج التعليـم عـن بعـد واألنشـطة المتعلقـة 
بالمعارف التقليدية والموارد الوراثية وجدول أعمال الويبو الرقمي وخاصة مشروع شبكة الويبو والبرامج 
ــة لحـق المؤلـف .  المكثفة والعملية لتنمية الموارد البشرية واألهمية المعززة المنصبة على االدارة الجماعي
وفي هذا الصدد ، عبر الوفد عن تقديره لبرنامج التعاون ألغراض التنمية الذي استفادت منــه سـري النكـا 
وآانت شريكا فيه وأبدى امتنانه للمساعدة المقدمة الى سري النكا ال سيما في مجال أتمتة اجراءات ادارتها 
المعنية بالملكية الفكرية . وعقد الوفد األمل على أن يستمر ذلك الدعم وتتواصل تلك المساعدة . وشدد على 
الحاجة الى النهوض بالتعاون االقليمي في مجال حقوق الملكيـة الفكريـة وال سـيما أهميـة دعـم المنظمـات 

االقليمية مثل جمعية جنوب آسيا للتعاون االقليمي . 
 

ــة الـى تعزيـز الوعـي وتوفيـق اآلراء علـى الصعيـد  وأيد وفد قيرغيزستان جهود المنظمة الرامي -٥٧
ــور والتنـوع البيولوجـي ، نظـرا الـى تزايـد  الدولي في مجال الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكل
ــور تكنولوجيـا المعلومـات . وشـكر الوفـد الويبـو ومديرهـا العـام علـى  أهمية تلك الموضوعات نتيجة لتط
ــتمرار للبلـدان المنتقلـة الـى نظـام االقتصـاد الحـر عامـة وقيرغيزسـتان  المساندة والمساعدة المقدمتين باس
خاصة ، وأشار الـى النـدوة االقليميـة التـي انعقـدت فـي أغسـطس/آب ١٩٩٩ وتنـاولت موضـوع الملكيـة 
الفكرية والندوة التي انعقدت في بشكيك في أبريل/نيسان ٢٠٠٠ وتناولت اتفاق تريبس . وعــبر الوفـد عـن 
ــى البـالد فـي مجـال االدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة  تقديره أيضا للمساعدة المقدمة ال
وأحاط الجمعيات علما بأن قيرغيزستان قد انضمت الى اتفاقية برن وصدقت على معاهدة الويبو بشأن حق 
المؤلف وتعتزم االنضمام الى المعاهدات المتعلقــة بـالحقوق المجـاورة . والتمـس مسـاعدة الويبـو ودعمـها 
لتنظيم ندوة عن البراءات في البلدان المنتقلة الى نظام االقتصــاد الحـر فـي سـنة ٢٠٠١ وطلـب مسـاعدتها 
ــي ذلـك الصـدد ، أآـد فـائدة اشـتراك  بصفة خاصة من أجل النهوض بحق المؤلف والحقوق المجاورة . وف
البـالد فـي المؤتمـر الدبلوماسـي المقبـل المعنـــي بحمايــة األداء الســمعي البصــري المعــتزم عقــده فــي 

ديسمبر/آانون األول . وفي الختام ، دعا الوفد المدير العام للويبو لزيارة البالد .  
 

ــو الـذي نجـح فـي ابـراز المنظمـة  وأعرب وفد دولة قطر في آلمته عن التقدير للمدير العام للويب -٥٨
بشكل واضح للمجتمع الدولي ، آما تقدم الوفد بالشكر الــى المكتـب الدولـي بالمنظمـة علـى االعـداد الجيـد 
ــالده مـن المكتـب  لوثائق الدورة . ومن ناحية أخرى عبر الوفد عن شكره للمساعدات القانونية التي تلقتها ب
العربي بغية تعديل تشريعاتها بما يتوافــق مـع متطلبـات اتفـاق تريبـس ، الـى جـانب المسـاعدات الخاصـة 
ــة قطـر . وأيـد الوفـد  ببرامج نشر الوعي بالملكية الفكرية والتي تمثلت في ورش العمل التي عقدت في دول
ــى  اآلراء التي طرحها منسق المجموعة اآلسيوية آما أعرب عن تأييده لطلب سلطة عمان باستضافة الملتق
الدولي للملكية الفكرية في أوائل العام ٢٠٠١ . وأعرب الوفد عن تطلعه الى زيادة دعــم المنظمـة القـانوني 
والفني في مجال قانون وادارة حقوق الملكية الفكرية وذلك من الدورات الدراسية والندوات المتخصصــة ، 
وعلى وجه الخصوص ، من خــالل االسـتفادة مـن خـبرات الخـبراء ومسـاعدة دول المنطقـة فـي مواجهـة 

التحديات العديدة التي تواجهها . 
 

وعبر وفد ترينيداد وتوباغو عن األهمية التي تعلقــها بـالده علـى هـذه السلسـلة مـن االجتماعـات  -٥٩
والتعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية وأيد اآلراء التــي عـبر عنـها وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة باسـم 
ــا الالتينيـة والكـاريبي علـى  مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . وأشار الى تزايد طلب بلدان أمريك
المساعدة ال سيما فيما يخص توعيــة الجمـهور وعقـد األمـل علـى أن تزيـد المنظمـة عـدد موظفـي مكتـب 
التعاون ألغراض التنمية مع أمريكا الالتينية والكــاريبي . وشـدد علـى تفـاقم الحاجـة الـى توفـير التدريـب 
والتثقيف وضرورة أن تباشر األمانة مختلف أنواع األنشطة التــي ورد ذآرهـا فـي البيـان االفتتـاحي الـذي 
أدلى به المدير العام . وعبر الوفد عن رضاه بالنجاح الكبير الذي تسجله معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات . 
وفي ذلك الصدد ، أشار الى نجاح ندوة متقدمة انعقدت في ترينيداد وتوباغو في يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ 
وتناولت تلك المعاهدة . ورحب الوفد بتقرير بعثات تقصي الحقائق عــن المعـارف التقليديـة التـي أنجزتـها 



 A/35/15
 - 32 -

 
 

الويبو واقر بما يقتضيه توافق اآلراء في ذلك المجال على الصعيد الدولي من عمل ضخم ومهم . وأعــرب 
عن رضاه بتضمين جــدول األعمـال بنـدا عـن الشـرآات الصغـرى والمتوسـطة وقـال ان تشـجيع النشـاط 
االبداعي واالبتكاري يقتضي تعزيز الحماية القانونية وادارة فعالة . وفي ذلك صدد ، أشار الوفد الى انشاء 
وآالة اقليمية آاريبية جديدة لالدارة الجماعية بمساعدة الويبو ليكون مقرها الرئيسي في ترينيداد وتوباغو . 
ــر العـام واألمانـة علـى المسـاعدة المقدمـة باسـتمرار مـن أجـل  واختتم الوفد آلمته بتوجيه الشكر الى المدي

تطوير نظام الملكية الفكرية في البالد . 
 

وهنأ وفد مدغشقر المدير العام على جــهوده وأشـاد بالحداثـة التـي أضفاهـا علـى الويبـو . وتقـدم  -٦٠
بالشكر أيضا الى المكتب الدولي لجودة وثائقه ووضوحها . وأعرب عن مساندته للبيان الذي أدلى بـه وفـد 
أوغندا باسم مجموعة البلدان األفريقية وساند بشدة برنامج التعليم عــن بعـد فـي الويبـو . وصـرح قـائال ان 
ــة بفضـل اتفاقيـة أبرمـت بيـن الجامعـة ومكتـب مدغشـقر  جامعة تماتاف لديها برنامج لتعليم الملكية الفكري
للملكية الصناعية ، وبادرت الى اعداد برنامج للتعليم عن بعد في مجال الملكية الفكرية . وأعرب الوفد عن 
رضاه بالمساعدة التي قدمتها الويبو وعبر عن أمله في أن يتيسر استكمال مشـروع شـبكة الويبـو المقـترن 
ــقر مشـهورة بتنوعـها  بالتعليم عن بعد بسرعة ال سيما بالنسبة الى البلدان األقل نموا . وأشار الى أن مدغش
البيولوجي وتضع الحفاظ على بيئتها على رأس قائمة أولوياتها . وأعرب الوفد مــن جديـد عـن رغبتـه فـي 
انشاء لجنة دائمة معنية بدراسة امكانية وضع نظام لحماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية التي يعلـق 
عليها أهمية خاصة نظرا الى أنها مصدر االختراعات الصيدلية في مدغشقر . واختتم الوفد آلمته قائال انه 
عضو في مؤتمر ممثلي اتحاد برن ويوافق على حل الهيئات المذآورة في الوثيقة A/35/3 بشأن االصــالح 

الدستوري . 
 

وشكر وفد شيلي األمانة على تقرير أداء البرنــامج للسـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وأشـار فـي المقـام  -٦١
األول الى التعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية وقال انه آعضو في مجلس اتفاق تريبس بامكانه أن 
ــذ اتفـاق  يشهد على تقدير العديد من األعضاء للويبو للمساعدة التي قدمتها في عملية تعديل تشريعاتها وتنفي
تريبس . ودعا الى مواصلة التعــاون بيـن المنظمتيـن وتعزيـزه وتوسـيع نطاقـه ليشـمل مثـال نشـر تقـارير 
المجموعات الخاصة وهيئة االستئناف في نظام تسوية المنازعات الخاص بمنظمة التجــارة العالميـة نظـرا 
الى أن تلك التقارير لها وقع على الملكية الفكرية . وشدد الوفــد فـي المقـام الثـاني علـى الـدور المـهم الـذي 
ــه مرآـز الويبـو للتحكيـم والوسـاطة ال سـيما فـي مجـال تسـوية منازعـات أسـماء الحقـول علـى  يضطلع ب
االنترنت ، واقترح بحث امكانية اعداد مجموعة من القضايا التي تمت تسويتها ترويجـا للمعـايير المطبقـة 
على تسوية تلك المنازعات . وشدد الوفد على أنه يعتبر التعاون لمصلحة البلدان النامية أداة فعالة للنهوض 
بالملكية الفكرية وحث المدير العام على دعم ذلك النشاط ببرامج ومشروعات خاصة من الممكن تصميمها 
وفقا لمتطلبات مختلف البلدان ودعاه الى مواصلة البحث عن أشكال جديدة وأآثر فعاليــة للتعـاون . واختتـم  

الوفد آلمته بتأييد البيان الذي أدلى به ممثل مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . 
ــة الفكريـة فـي التنميـة االقتصاديـة  وشدد وفد جمهورية ايران االسالمية على أهمية حقوق الملكي -٦٢
ــات الحديثـة ، وخاصـة مـن خـالل اسـتخدام ونقـل التكنولوجيـا مـع مراعـاة  وذلك باالستناد الى التكنولوجي
المحافظة على المعارف التقليدية في ذات الوقت . وأوضح الوفد أن بالده تشهد العديد مـن التطـورات فـي 
ــتزام بـالده  هذا المجال ، ونوه الى بعض أهم تلك األنشطة التي يجري تنفيذها ، وأشار بصفة خاصة الى ال
باالنضمام الى اتفاقية انشـاء المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة وتحديـث ادارة الملكيـة الصناعيـة التابعـة 
ــات وانشـاء لجنـة لالستشـارات القانونيـة يوآـل لـها تقديـم  لمنظمة الدولة الخاصة بتسجيل األعمال والملكي
النصح حول مشروعات القوانين الجديدة وآذلك انشاء لجنة حكومية للتنسيق بين مختلف أنشــطة وجوانـب 
ــول  الملكية الفكرية في الوزارات والمنظمات في البالد . هذا باالضافة الى استمرار برنامج نشر الوعي ح
أهمية الملكية الفكرية من خالل عقــد النـدوات والمؤتمـرات . واختتـم الوفـد آلمتـه بـاالعراب عـن التقديـر 

للمدير العام لدعمه ومساعدته آما أآد الوفد مساندته لبرامج الويبو . 
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ــي تنفذهـا الويبـو وأآـد تمشـيها مـع  وأعرب وفد جنوب أفريقيا عن رضاه بالبرامج واألنشطة الت -٦٣
جدول األعمال االقتصادي الذي تتبعه حكومة جنوب أفريقيا . وشدد الوفد على بعض األنشطة المهمة التي 
أنجزتها الحكومة بالتعاون مع الويبو وخص بالذآر الندوة التي انعقدت فــي نوفمـبر/تشـرين الثـاني ١٩٩٩ 
للتوعية بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي انتهت الى زيادة آبيرة جدا في عدد طلبـات الـبراءات 
ــمبر/آـانون األول ١٩٩٩ عـن  التي دخلت المرحلة الوطنية بناء على نظام المعاهدة وندوة انعقدت في ديس
معاهدتي االنترنت وندوة أخرى انعقـدت فـي مـايو/أيـار ٢٠٠٠ عـن التفـاوض بشـأن اتفاقـات الـترخيص 
لمصلحة الشرآات الصغرى والمتوسطة . وصرح قــائال ان آـل تلـك الـبرامج آـانت مفيـدة جـدا وسـمحت 
للمشترآين فيها بتعزيز طاقاتهم ودعا الى دعمها بتدابير اضافية للمتابعة . وذآر الوفد على سبيل المثال أن 
ــهارات  من المهم جدا تنظيم الحوافز للشرآات الصغرى واألصغر والمتوسطة لمساعدتها على اآتساب الم
ــها فـي مجـال الملكيـة  في التفاوض بشأن اتفاقات الترخيص ودعا الى اعانة تلك الشرآات على ادارة ثروت
ــاء علـى قرصنـة برامـج  الفكرية . وأشار أيضا الى مشروع رائد تم تنفيذه في يونيه/حزيران ٢٠٠٠ للقض
الحاسوب في القطاع العام والدورة التمهيدية عن الملكية الفكريـة التـي انعقـدت فـي يوليـه/تمـوز ٢٠٠٠ . 
ــو ومـن المعـتزم اتخـاذ قـرار  وأضاف قائال انه يواصل العمل في مجال التجارة االلكترونية بمساعدة الويب
بشأن المنهج التشريعي المناسب . وذآر الوفد خطر االفراط في المشاورات فــي مجـال المعـارف التقليديـة 
ودعا الى الترآيز على ناحية التنفيذ . وأعرب عن امتنانه للويبو على المساعدة المقدمة الى بالده وقال انــه 
يعتزم التماس مساعدة المنظمة ال سيما في مجال االدارة الجماعية وطلب مشورة الويبــو بصـدد المشـروع 

الجاري تنفيذه في مجال أتمتة اجراءات المكاتب . 
 

وتوجه وفد بنغالديش بعبارات الشكر الى المدير العام على بيانه االفتتاحي االعالمي معربا عــن  -٦٤
تقديره لدوره القيادي ومنظوره الريادي في اعادة هيكلة الويبو لتصبح منظمة عصرية تتوجه نحــو النتـائج 
ــوده المعـارف والتكنولوجيـا .  وترآز على التنمية . وقال الوفد ان العالم يسير نحو اقتصاد عالمي جديد تس
وحذر من أن ذلك االنتقال ال يتم دون ثمن . وشدد على ضــرورة اتمـام ذلـك االنتقـال بشـكل يضمـن فسـح 
ــد عـن  المجال لتشكيلة من الخيارات والفرص االجتماعية واالقتصادية آي يتمتع بها الجميع . وأعرب الوف
ــدان آسـيا والمحيـط الـهادئ والرامـي الـى  رضاه بالعمل الذي أنجزه مكتب التعاون ألغراض التنمية مع بل
تعزيز قدرات البلدان الدارة أنظمـة الملكيـة الفكريـة . ودعـا الـى مواصلـة تعزيـز الـبرامج . وأثنـى علـى 
برنامج المنح الدراسية التي نفذتها المنظمة من أجل تكوين آفاءات األجيال الفتية . وأبـرز أهميـة التعـاون 
 ، (SAARC) االقليمي وأعلن أنه يعتزم مواصلة العمل عن آثب مع جمعية جنوب آسـيا للتعـاون االقليمـي
ــار الوفـد الـى العـدد الكبـير مـن البلـدان  ومع أمانة الويبو من أجل تطوير برامج مناسبة دون اقليمية . وأش
األقل نموا األعضاء في المنظمة وأثنى على انشاء وحدة الويبو للبلدان األقل نموا ودعا الى االستمرار فــي 
ــوا الـذي مـن المقـرر أن ينظمـه  تعزيزها . وفي هذا الصدد ، أشار الى المؤتمر المقبل عن البلدان األقل نم
االتحاد األوروبي في بروآسل . وأعرب عن أمله في أن تنضم الويبو الى األعمـال التحضيريـة وتشـارك 
ــوف بأنـه يتفـق مـع الويبـو علـى أي دعـم ممكـن أو تعـاون  بنشاط في ذلك الحدث . وفي الختام ، صرح ال

محتمل في تنفيذ برامجها وأنشطتها . 
 

ــل مجموعـة أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي وأعـرب عـن  وأيد وفد آوستاريكا ما جاء في آلمة ممث -٦٥
رضاه عن الوضوح الذي تميز به عرض المدير العام للمنجزات على ضوء األهـداف المحـددة . وأعـرب 
الوفد عن استحسانه الدراج موضوع آثار العصر التكنولوجي آأولوية على جدول األعمال ، وأعرب عن 
تأييده لألنشطة الجارية آتقديم الدعم للمكـاتب الوطنيـة وانشـاء وحـدات متخصصـة وخاصـة فيمـا يتصـل 
بترقية االختراعات ، هذا الى جانب تطور شبكة الويبو وبرامج التعليم عن بعد التي تديرها أآاديمية الويبو 
العالمية . وشدد الوفد في آلمته على أنشطة المكتب الدولي المتعلقة بالموارد الوراثية والفولكلور ، ونـادى 
الوفد بضرورة أن يوآل للويبو تناول تلك الموضوعــات والنظـر فـي توفـير الحمايـة الفعالـة لـها بواسـطة 
األنظمة الحالية أو أنظمة جديدة . ومن جهة أخرى عبر الوفد عن ارتياحه لزيارة المدير العام األخيرة الى 
آوستاريكا ، برفقة عدد من موظفي الويبو ، وقال بأن تلك الزيارة تقف شاهدا على التعاون المشــترك بيـن 
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بالده والويبو . واستعرض الوفد التقدم الذي أحرزته بـالده فـي مجـال التشـريعات لتتوافـق مـع التزاماتـها 
بموجب اتفاق تريبس باالضافة الى تحديث نظام الملكية الفكرية في البالد . وذآر الوفد بأن القانون الجديــد 
ــت حـيز  بشأن العالمات التجارية واالصالحات الضرورية في قانون البراءات وقانون حق المؤلف قد دخل
التنفيذ في فبراير/شباط ٢٠٠٠ ، آما هنالك تشريعات جديدة في مجال حماية األسرار الصناعيـة . وأشـار 
ــأن المصادقـة علـى التشـريعات الجنائيـة والالزمـة  الى تقدم المشاورات الجارية في المجلس التشريعي بش
للعقوبات واألدوات القانونية التي سيتم ادخالها بغية االنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية . وفي ختام حديثه 
شدد الوفد على أهمية موضوع أسماء الحقول على االنترنت وضرورة ايجاد نظام دولي لحل المنازعات . 
وقال ان آوستاريكا تحرز تقدما حثيثا في مجال التجارة االلكترونية وتخصيص أسماء الحقول ولذلك فانها 
ترحب بالعون التقني من الويبو فيما يختص بــاالدارة الوطنيـة ألسـماء الحقـول وذلـك حتـى تصبـح فعاليـة 

األدوات الداخلية ذات جدوى للمنتفعين . 
 

ــال الملكيـة الفكريـة فـي  ولفت وفد اسرائيل األنظار الى بعض أهم التطورات التي حدثت في مج -٦٦
اسرائيل وأعلن أن قانون بلده أصبح يتمشى تماما مع التزامات اتفاق تريبس وأن اسرائيل قد نفذت تشريعا 
ــة وأنشـأت بصفـة خاصـة قـوة فـي الشـرطة  يعزز آلية االنفاذ في حاالت التعدي على حقوق الملكية الفكري
مسؤولة عن قضايا الملكية الفكرية . وصرح الوفد قائال ان بلده عزز ســلطات الجمـارك وحسـن الكفـاءات 
ــدا  في الجهاز القضائي . وأعرب عن سروره لبلوغ وعي الجمهور بحقوق الملكية الفكرية مستوى عاليا ج
. وتوضيحا لصرامة حكومته في قضايا التعدي على الملكيـة الفكريـة ، ذآـر الوفـد علـى سـبيل المثـال أن 
ــي مجـال القـرض .  الشرآات التي ال تحترم حقوق الملكية الفكرية تفقد حقها في الحصول على امتيازات ف
ــبراءات . وفـي مجـال التعـاون مـع الويبـو ، أشـار الوفـد الـى  وأعلن عن توقيع بالده على معاهدة قانون ال
ــمحت  المستوى العالي الذي يتسم به التعاون والمساعدة وخص بالذآر الندوة االسرائيلية الفلسطينية التي س
ــم الوفـد الفرصـة لدعـوة آـل بلـدان المنطقـة الـى التعـاون  للجهتين بتبادل اآلراء في محفل مشترك . واغتن
بعضها مع بعض من أجل ضمان ازدهار الملكية الفكرية وتطورها في المنطقة . وأعرب الوفد أيضا عـن 
ارتياحه للندوات التي انعقدت في اسرائيل وتناولت التجارة االلكترونية ومعــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 
ونظام مدريد . وذآر نية بالده في االنضمام الى نظام مدريد . وعبر الوفد عن امتنانه للمساعدة التي تلقاها 
من الويبو وال سيما برنامج األنشطة المنفذ في اطــار خطـة العمـل وطنيـة الترآـيز . وذآـر بامتنـان أيضـا 

تعاون بلده المتواصل مع أآاديمية الويبو العالمية . 
 

وشكر وفد جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة المدير العام وآل األمانة على أدائها المرضي  -٦٧
وأثنى بصورة خاصة على جودة  الوثائق المطروحة قيد نظر المندوبين ووضوحها . وذآر التقدم المحرز 
في بلده من أجل النهوض بنظام الملكية الفكريــة آمـا تشـهد علـى ذلـك زيـادة عـدد طلبـات حقـوق الملكيـة 
الصناعيـة . وفيمـا يتعلـق باألنشـطة المنجـزة بالتعـــاون مــع الويبــو ، ذآــر الوفــد النــدوة المنعقــدة فــي 
يونيه/حزيران ٢٠٠٠ عن الملكية الصناعية في جوانبها النظرية والعملية وعلق األهمية علــى المعلومـات 
ــاء مرآـزا لرصـد التكنولوجيـا بمسـاعدة  المتعلقة بالبراءات . وفي ذلك الصدد ، أحاط الجمعيات علمًا بإنش
لكسمبرج والمكتب األوروبي للبراءات وقال ان ذلك المرآز سيفتتح عن قريــب . وأعلـن أن بلـده سـيصبح 
عن قريب طرفا في معاهدة بودابست وبروتوآول مدريد واتفاق استراسبورغ . واختتم آلمته بالتأآيد على 

تأييده للبيان الذي أدلى به وفد بلغاريا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق .  
 

وأشار وفد بلغاريا الى بيانه السابق الذي أدلى به باســم بلـدان دول أوروبـا الوسـطى والبلطيـق .  -٦٨
واستحضر الوفد مع الرضى زيــارتي المديـر العـام الـى بلغاريـا واالجتماعـات التـي عقدهـا مـع الحكومـة 
واألوساط األآاديمية والقطاع الخاص مع الترآيز على أهمية حقوق الملكية الفكرية في التنمية االقتصادية 
في بلغاريا بشكل عام . وأخبر الوفد الجمعيـات بعضويـة الرئيـس البلغـاري فـي لجنـة الويبـو االستشـارية 
المعنية بالسياسات . وأشار الى االسهامات التي ستأتي بــها تلـك اللجنـة فـي مجـال وضـع السياسـة العامـة 
للويبو . وتقدم الوفد بعبارات الشكر الى المدير العام على مساعدة بلغاريا وخص بالذآر المساعدة المقدمــة 
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من خالل خطة العمل وطنية الترآيز . وتحدث الوفد بسرور الى الجمعيات عن تصديقه على اتفاقات نيس 
ولوآارنو وفيينا واستراسبرغ . وأضاف قائال ان اجراءات التصديق بلغت طور االنهاء فيما يخص معاهدة 
الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . وأشار الوفــد مـع االرتيـاح الـى 
التعاون القائم بين بلغاريا وأآاديمية الويبو العالمية . وخــّص بـالذآر التنظيـم النـاجح للمؤتمـر الدولـي عـن 
تعليم مادة الملكية الفكرية ألغراض التجارة الذي انعقد في العاصمة صوفيا . وأعرب الوفـد عـن ارتياحـه 

للعمل الجاري من أجل وضع الصيغة النهائية التفاق تعاون مع األآاديمية . 
 

ــها بـالده فـي مجـال الملكيـة الفكريـة خـالل العـام  واستعرض وفد المكسيك االنجازات التي حققت -٦٩
ــك االنجـازات لـم تكـن لتحقـق بـدون المسـاعدات التـي قدمتـها الويبـو وبـدون االرادة  ٢٠٠٠ ، وقال ان تل
السياسية لحكومة بالده ووعيها بدور الملكية الفكرية آقوة دافعة للتنميــة التكنولوجيـة فـي اقتصـاد الدولـة . 
ــن العـام الحـالي وتـم خـالل  وأشار الوفد الى أن المدير العام قد قام بزيارة للمكسيك في شهر مارس/آذار م
تلـك الزيـارة التوقيـع علـى اتفاقيـة تعـاون لتعزيـز نظـام الملكيـة الفكريـة فـي المكسـيك . آمـا شـهد شـــهر 
ــك  يونيه/حزيران المنصرم استكمال أول دورة دراسية حول الملكية الفكرية في المكسيك ، وقد استمرت تل
ــطة األقمـار الصناعيـة الـى عـدد آبـير مـن المتلقيـن ، ليـس فقـط فـي  الدورة لمدة تسعة أشهر ونقلت بواس
المكسيك ولكن في العديد من دول أمريكا الوسطى والجنوبية . وقد شهدت تلك الدورة انشاء أآاديمية معهد 
المكسيك للملكية الفكرية آأداة عالية المردود للتدريب الفعال والتعاون والرقابة . وأوضح الوفد أنه ، وقبــل 
عشـرة أيـام فقـط مـن انعقـاد الجمعيـات ، وقـع معـهد المكسـيك للملكيـة الفكريـة اتفاقـا مـع معـهد مونــترى 
للتكنولوجيا والدراسات العليا النشاء عدد من المراآز المساعدة الخاصــة بـالبراءات وخدمـات البحـث فـي 
المكسيك وذلك لخدمة المخترعين الوطنيين وبغية تحقيق زيادة هامة في البراءات في المكسيك . وفي ذلــك 
السياق ، أآد الوفد أن المشروع ، وبالدعم المالي من الويبو ، آان وسيواصل أداء دور هام النجاح الجهود 
ــق علـى انضمـام بـالده لثمانيـة  المبذولة في هذا المجال . وأوضح الوفد أن مجلس النواب المكسيكي قد واف
ــدى  اتفاقيات تديرها الويبو وهي :  معاهدتي الويبو لالنترنت – وقد أودعت وثائق التصديق الخاصة بهما ل
الويبو – واتفاقية نيس ومعاهدة بودابست واتفاقيـة لوآـارنو ومعـاهدة فيينـا واتفاقيـة استراسـبورغ ووثيقـة 
ــق الخاصـة باتفاقيـة لشـبونة سـتودع خـالل  استوآهولم واتفاقية لشبونة . وأشار الوفد الى أن وثائق التصدي

األسابيع القادمة . 
 

ــت فـي فـترة السـنتين ١٩٩٨- وأعرب وفد بوروندي في آلمـته عن رضاه عن النتائج التي تحقق -٧٠
١٩٩٩ وأشاد بالفاعلية التي يتميز بها أداء المدير العام . وعبر الوفــد عـن شـكره للمديـر العـام علـى وجـه 
الخصوص لجهوده الرامية الى اتاحة مفهوم الملكية الفكرية على مستوى الجهور . آما أشاد باهتمام المدير 
ــي اسـتكمال المشـروع قريبـا .  العام الشخصي بانشاء مكتب الملكية الفكرية في بوروندي وعبر عن أمله ف
ــوارد الوراثيـة  آما عبر الوفد عن تأييده لالقتراح الرامي النشاء لجنة حكومية خاصة بالملكية الفكرية والم
ــد بأنـه يعلـق أهميـة آبـيرة علـى حمايـة المورثـات التقليديـة .  والمعارف التقليدية والفولكلور وأضاف الوف

وأخيرا أعرب الوفد عن تأييده لما جاء في آلمة وفد أوغندا انابة عن المجموعة األفريقية . 
 

وعـبر وفـد طاجيكسـتان عـن تقديـره للويبـو والمديـر العـام علـى الدعـم والمسـاعدة التـي تلقتــها  -٧١
طاجيكستان ، وهي بلد ناشىء له نظام ناشىء وحديث خاص بحمايـة وادارة حقـوق الملكيـة الفكريـة ، تـم 
اعداده مؤخرا . آما أعرب الوفد عن تقديره الخاص للفرصة التي أتيحت لبالده للمشارآة - وللمرة األولى 
– في اجتماع نظام مدريد . وأثنى الوفد أيضا على الوثائق الشاملة والواضحــة التـي أعدتـها األمانـة األمـر 
الذي يؤآد أن الويبو منظمة حديثة تعمل بجدة وفق برنامج موجه نحو النتائج . وخلص الوفد بالتأآيد علـى 

الحاجة لمضاعفة المساعدات القانونية والفنية وخاصة فيما يتصل بتطبيق أحكام اتفاق تريبس . 
 

وهنأ وفد أنتيغوا وبربودا المدير العام والويبو على عملهما المتواصــل فـي مختلـف دول العـالم .  -٧٢
ــا الالتينيـة والكـاريبي . وشـدد بوجـه خـاص علـى  وساند الوفد البيان المدلى به باسم مجموعة بلدان أمريك
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الطلب الوارد في ذلك البيان والخاص بانجاز دراسة مقارنة ألنظمة الملكية الفكريــة فـي المنطقـة . ورآـز 
أيضا على الحاجة الى تنسيق تلك األنظمة . وأوصى بأن تنجز الويبو دراسة عن وقع تزايد أنشطة الملكية 
الفكرية على اقتصادات السوق الصغيرة مثل انتيغوا وبربودا . وقال ان بلده يمكن أن يستند الى دراسة من 
ذلك القبيل لقياس االمكانيات االقتصادية لنظام معّزز للملكية الفكرية . وذآر الوفد أن بلده قد انضم مؤخــرا 
الى بعض معاهدات الملكية الفكرية وأنه مشرف على انجاز سلسلة مــن المشـروعات الراميـة الـى تعزيـز 
نظام الملكية الفكرية في البلد ، بما في ذلك تحديث الموقع المادي لمكتب الملكية الفكرية الجديد وأنه ينتظر 
األجهزة والمعــدات الالزمـة التـي طلـب مسـاعدة الويبـو فيـها . وصـرح الوفـد أن بلدانـا قليلـة مـن منطقـة 
الكاريبي قد حصلت على مساعدات مهمة في الويبو وفسر ذلك أساسا بافتقار الويبــو الـى المعلومـات فيمـا 
يتعلق باجراءات تقييم المساعدة الالزمة . وشدد على أن بلده في حاجة الى فرص تكوين الثروات في تلـك 
ــتيفاء متطلبـات حـق المؤلـف وتكـون  الظروف . وأعلن أن حكومة بلده عازمة على انشاء وحدة معنية باس
ــد . وصـرح بـأن بلـده  مسؤولة عن انفاذ اللوائح بشأن حق المؤلف ، الى جانب مكتب الملكية الفكرية الجدي
بفكر أيضا في انجاز دراسة غير رسمية لمقارنة عمليات المكــاتب األخـرى المعنيـة بالملكيـة الفكريـة فـي 
ــا يخـص  المنطقة ، وذآر في هذا الصدد سانت لوسيا وترينيداد وتوباغو . والتمس الوفد مساعدة الويبو فيم
ــو مـن مسـاعدات ودعـم وتدريـب تقنييـن ، وذلـك  المعلومات المتعلقة بفرص الحصول على ما تقدمه الويب

لمساعدة البلد على تطوير نظامه للملكية الفكرية وجني ثمار المزايا االقتصادية . 
 

وهنأ وفد أستراليا الويبو والمدير العام على تنفيذ برنامج متنوع من األنشطة بسرعة ونجاح على  -٧٣
مدى السنة الماضية . وقال ان ذلك قد ساهم في تحقيق األهداف العامة للويبو والمتمثلة في النهوض بحماية 
الملكية الفكرية في العالم ومساعدة الدول األعضــاء فـي المنظمـة علـى تطويـر أنظمتـها المتعلقـة بالملكيـة 
الفكرية بما يواآب المعايير العالمية . وخص الوفد بالذآر ابرام معاهدة قانون البراءات بنجاح واعتبر ذلك 
ــد أن  خطوة رئيسية نحو تحقيق التنسيق في أنظمة ادارة البراءات وانتصارا عارما للمدير العام . وأآد الوف
أستراليا قد واصلت اسهامها الوثيق في برنامج الويبو باالشتراك بفعالية في لجانها الدائمة وأفرقتها العاملة 
وبتقديم مســاهمتها لمشـروعات المسـاعدة التقنيـة . وأشـار الـى أن ممثـل مكتـب الـبراءات األسـترالي فـي 
المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات قد اشترك الى حد بعيد في مراحل المفاوضات 
ــك أآـثر بـترأس لجنـة الصياغـة . وصـرح قـائال ان حكومتـه تعـتزم النظـر فـي  واستطاع أن يساهم في ذل
انضمام أستراليا الــى تلـك المعـاهدة مـا أن يتـأآد أن تشـريعها الوطنـي يسـتوفي متطلباتـها . وأحـاط الوفـد 
ــى بروتوآـول مدريـد وأشـار الـى حـدث  المجتمعين علما بعزم الحكومة على النظر في انضمام أستراليا ال
آخر شهدته السنة الماضية وهو اشتراك الويبو وأستراليا في تنظيم ندوة اقليمية في سيدني في مــارس/آذار 
٢٠٠٠ . وقال ان أآثر من ١٢٠ ممثال عن بلدان آسيا والمحيط الهادىء قد حضر ذلك الحدث المهم والذي 
ــح النـدوة بخطـاب مشـجع ثـم اجتمـع مـع وزراء فـي الحكومـة  زاد من أهميته وجود المدير العام الذي افتت
األسترالية لدى التوقيع على بيان مشترك بشأن التعاون على تقديم المساعدة التقنية في االقليم . وأشار الوفد 
الى أن ذلك البيان المشترك يقضي بأن تعمل أستراليا مع الويبو لتعزيز فعالية المساعدة التقنية المقدمة الى 
بلدان آسيا والمحيط الهادىء قدر االمكان والبحث عن السبل والوسائل التي تسمح بالتصدي لقضايا الملكية 
ــجعة . وقـال ان الفريـق  الفكرية في اقتصادات تلك البلدان في القرن الحادي والعشرين بطريقة عملية ومش
العامل المنشأ بناء على ذلك البيان المشترك قد عقد عدة اجتماعات في أستراليا وجنيف وان الجهتين نظمتا 
أنشطة مشترآة . ولفت الوفد األنظار الى أن أنشطة أستراليا في مجـال تقديـم المسـاعدة التقنيـة قـد شـملت 
ـــي دار الســالم  خـالل السـنة الماضيـة ارسـال بعثـات خـبراء الـى فيجـي وسـاموا والـهند والصيـن وبرون
ــن فـي  وسنغافورة وتدريب موظفين من ماليزيا وتايلند وهونغ آونغ واستقبال عدة زائرين من المتخصصي
مجال الملكية الفكرية األجانب من القطاعين العام والخاص وتقديم أجـهزة تكنولوجيـا المعلومـات لتونغـا . 
وقال ان عددا من الندوات التدريبية عــن منـح الـبراءات فـي مجـال البيوتكنولوجيـا قـد انعقـد فـي أسـتراليا 
ــدان آسـيا والمحيـط الـهادىء  واشترك فيه أشخاص من البلدان األعضاء في برنامج التعاون االقتصادي لبل
وتبعته ندوات محلية مصممة خصيصا لكل بلد من تلك البلدان . وأشــار الوفـد الـى تنظيـم دورات تدريبيـة 
ــتراليا . وقـال  عن آل جوانب الملكية الفكرية لمصلحة موظفين حكوميين أندونيسيين في أندونيسيا وفي أس
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ــم المديريـة  ان بلده قد نفذ مشروعا مموال من البنك الدولي لمدة ستة أشهر في أندونيسيا بغرض اعادة تنظي
ــة  العامة األندونيسية لحقوق الملكية الفكرية . وأحاط المجتمعين علما بأن خبراء أستراليين في مجال الملكي
الفكرية قد اشترآوا في ندوات في اقليم آسيا والمحيط الهادىء بالقاء المحاضرات عن العديـد مـن القضايـا 
ــة الجديـد واالقتصـاد القـائم  الرئيسية التي يتعرض لها نظام الملكية الفكرية ، مثل مجال التجارة االلكتروني
على المعرفة والحماية الفعالـة للبيوتكنولوجيـا وتكنولوجيـا المعلومـات ومجـال المعـارف التقليديـة المعقـد 
ــتراليين تعـاونوا مـع قضـاة مـن محكمـة تـايلند المرآزيـة للملكيـة  والحساس . وذآر أن خبراء قانونيين أس
ــل بعنـوان " حقـوق الملكيـة الفكريـة :  تعليـق مقـارن علـى القـانون  الفكرية والتجارة الدولية في اعداد دلي
ــد أحـرز تقدمـا ملموسـا فـي  والممارسات في تايلند" . وصرح قائال ان المكتب األسترالي للملكية الفكرية ق
تقديم خدماته على االنترنت خالل السنة الماضية ، وان آل قواعد البيانات أصبحت متاحة للجمـهور عـبر 
الشبكة وصار من الممكن ايــداع الطلبـات المتعلقـة بالعالمـات التجاريـة الكترونيـا . وأفـاد بـأن المناقشـات 
ــات الـبراءات الكترونيـا سـنة ٢٠٠١ .  جارية مع الويبو وبعض الدول األعضاء األخرى التاحة ايداع طلب
وأآد الوفد تطلع أستراليا الى العمل مع المكتب الدولي في العديد من القضايا التي ال تـزال تحمـل تحديـات 

عديدة . 
 

ــى االنجـازات التـي حققـها بتحويـل الويبـو الـى منظمـة  وتقدم وفد النمسا بالتهنئة للمدير العام عل -٧٤
دولية حديثة ذات أنشطة قائمة على األداء وتشكل تكنولوجيا المعلومات قوتها الدافعة ، األمر الذي يعكسـه 
تقرير أداء البرنامج لفترة السنتين ١٩٩٨ – ١٩٩٩ . وأعرب الوفد عن تقديره لالهتمام الكبير الذي توليــه 
المنظمة لالدارة الحديثة والشفافية بما فــي ذلـك المسـاءلة فـي ادارة البرنـامج . والحـظ الوفـد أن الثقـة فـي 
المنظمة وادارتها يعكسه تصاعد حاالت االنضمام ألنظمة الحماية العالمية التي تديرهـا الويبـو ، وخاصـة 
معاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاقية مدريد ، هذا باالضافة الى االحصائيات المشجعة والخاصة بطلبات 
ــها الويبـو القـرار  التسجيل المودعة خالل فترة السنتين الماضية . والحظ الوفد بكل تقدير الجهود التي تبذل
ــال الوفـد انـه يتفـق مـع رؤيـة المكتـب الدولـي الـواردة فـي  واستخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة . وق
خالصة التقرير والخاصة باستعداد المنظمة لمواجهة التحديات التي تفرضها األلفية الجديدة والعولمة . آما 
عبر الوفد عن رضاه ، بوجه خاص ، عن نجاح برامج الويبو الخاصة بالتعاون من أجل التنمية (البرنــامج 
ــامج الخـاص بتنميـة المـوارد البشـرية (البرنـامج الرئيسـي ٨) .  الرئيسي ٦ والبرنامج الرئيسي ٧) والبرن
ــبراءات واللتـان عقدتـا فـي مكتـب  وعطفا على الندوة االقليمية والدورة التدريبية حول توثيق ومعلومات ال
البراءات النمساوي ، جــدد الوفـد التزامـه بتوفـير المسـاعدة والدعـم بتنظيـم النـدوات بالتعـاون مـع الويبـو 
ــاعداد تقـارير بشـأن التعـاون  وبالمشارآة في خدمات البحث في حالة التقنية السابقة الخاصة بالمنظمة أو ب
ــات (ICSEI) . أمـا فيمـا يتعلـق باألنشـطة والتطـورات علـى الصعيـد الوطنـي  الدولي في فحص االختراع
بالنمسا ، ومنذ انعقاد دورة الجمعيات األخيرة ، أبلغ الوفد بــأن بـالده قـد انضمـت فـي ٢٧ أآتوبـر/تشـرين 
األول ١٩٩٩ الى اتفاق فيينا الذي وضع بموجبه التصنيف الدولــي للعنـاصر التصويريـة للعالمـات . وقـد 
ـــة حــول  أحيـل للبرلمـان النمسـاوي التعديـل علـى قـانون الـبراءات للعمـل بقـرارات المجموعـة األوروبي
االختراعات البيوتكنولوجية . وأآد الوفد على استمرار الزيادة في طلبات العالمات التجارية بمعــدل زيـادة 
يبلغ ١٥% عن عام ١٩٩٩ . وفيما يتعلق بمشروع أتمتة ادارة حقوق الملكية الفكرية في المكتب النمساوي 
ــتهالل االسـتعدادات لوضـع اجـراءات االيـداع االلكـتروني لمعالجـة طلبـات  للبراءات ، أشار الوفد الى اس

العالمات التجارية . 
 

وتقدم وفد أذربيجان بالتهنئة للويبو علـى نجاحـها فـي تنفيـذ البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين  -٧٥
١٩٩٨ و١٩٩٩ وأآد أن المدير العام قد استطاع تحويل األمانــة الـى منظمـة حديثـة وقـادرة علـى مواجـة 
التحديات في مجال الملكية الفكرية بفعالية . وذآر مجموعة من التطورات األساســية ، منـها اعتمـاد وثيقـة 
جديـدة التفـــاق الهــاي بشــأن االيــداع الدولــي للرســوم والنمــاذج الصناعيــة المــبرم فــي جنيــف فــي 
يوليه/تموز١٩٩٩ ومعاهدة قانون البراءات التــي تنسـق الشـروط الشـكلية التـي تضعـها مكـاتب الـبراءات 
ووحدة االجراءات الالزمة للحصول على البراءات بزيادة فعاليتها وتخفيــض تكليفتـها . وأشـار الوفـد الـى 
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أهمية معاهدة قانون البراءات في مواصلة تنسيق القوانين الوطنية واالقليمية بشأن البراءات . وفيما يخص 
التوصية المشترآة بشأن تراخيص العالمات التجارية ، أشاد الوفد بجهود الويبو وآل العمل المنجز لحماية 
العالمات واألسماء التجارية والبيانات الجغرافية ال سيما فيما يتعلق باالنتفاع بها على االنترنت . وأعــرب 
عن امتنانه للويبو على الجهود الناجحة التي بذلتها لمعالجة قضايـا الملكيـة الفكريـة المسـتجدة دون تـأخير 
ــن أن أذربيجـان سـتكون جـاهزة عـن  واالجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة وسائر هيئات الويبو . وأعل
قريب لالنضمام الى عدد من المعاهدات الدولية التي تديرها الويبو . وعبر عن تقديره للبرامج الرامية الى 

تقديم المساعدة الى البلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر وتمنى النجاح في تنفيذ البرامج المقبلة .  
 

وهنأ وفد بورآينا فاصو المدير العام واألمانة علــى العمـل الممتـاز المنجـز خـالل فـترة السـنتين  -٧٦
ــة  ١٩٩٨ و١٩٩٩ ودقـة الوثـائق المتعلقـة بأنشـطة المنظمـة . وأعـرب الوفـد عـن امتنانـه للمسـاعدة التقني
والمالية التي حصل عليها بلده . وخص بالذآر مشروع تحديــث ادارة حـق المؤلـف ونظـام حمايـة الملكيـة 
الفكرية والندوة المتعلقة باالشارات المتميزة وغير ذلك من الدعم الذي سمح للبالد باالشتراك فــي المؤتمـر 
الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات بصورة خاصة . وأشار الى القانون الجديد الذي صــدر 
في ٢٢ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ بشأن حماية الملكية األدبيــة والفنيـة وفقـا التفـاق تريبـس . واسـتطرد 
قائال انه يرغب في تعزيز التعاون مع الويبو وأعرب عن الرغبــة فـي أن تعمـل الويبـو علـى تقديـم المنـح 
ــة األنشـطة التدريبيـة وال سـيما  الدراسية لألجل الطويل في مجال الملكية الصناعية وحق المؤلف ومواصل
الشروع في تطبيق االدارة الجماعية للحقوق المجاورة ومكافحة التزوير والقرصنــة وتقديـم المسـاعدة مـن 
أجل اعداد قائمة وطنية بتسميات المنشأ لبعض المنتجات المعدة للتصدير . واختتم الوفد آلمته شاآرا الدول 

التي قدمت مساعدتها لتنفيذ مشروعات لمصلحة بورآينا فاصو . 
 

ــة وأنجزتـه مـن تحقيقـات للنـهوض  وعبر وفد آندا عن تقديره لما بذلته الويبو من جهود متواصل -٧٧
باالنتفاع بالملكية الفكرية وحمايتها في العــالم . واقـترح اعـداد دراسـة اسـتقصائية لمجموعـة مـن القضايـا 
ابتداء من بعض المبادرات المنظمة . وفي هذا الصدد قال الوفد ان بالده تهنئ الويبو على تحقيق أهدافها . 
ــاهم اسـهامًا ايجابيـًا جـدًا  وخص بالذآر اعتماد معاهدة  قانون البراءات في صيف ٢٠٠٠ وأفاد بأن ذلك س
في األوساط العالمية المعنية بالبراءات . وقـال ان آنـدا قـد اشـترآت عـن آثـب فـي اعـداد العـدة للمؤتمـر 
الدبلوماسي وأن موظفًا آنديًا قد شغل منصب رئيس اللجنة الرئيسية األولى . وأعرب الوفد عن أمله في أن 
ــا الموضوعيـة  يؤدي التعاون الذي أبدته الدول األعضاء خالل المؤتمر الى الوقوف على العديد من القضاي
، مثل مبدأ المودع األول وفترة االمهال والنشر المبكر . وأعلن أن بالده تؤيد اصالح نظام معاهدة التعاون 
بشأن البراءات وأشار الى أن النهوض بتلك المعاهدة من شأنه أن يســاهم الـى حـد آبـير فـي تطويـر نظـام 
دولي فعال في مجال البراءات . والتفت الى اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيــا المعلومـات ، وقـال ان آنـدا 
ــة علـى التجـارة  ترى أن من الضروري االسراع في مشروع شبكة الويبو نظرا الى تفاقم الضغوط المترتب
ــتهلكين . ورأى أيضـا أن تكنولوجيـا  االلكترونية والتي تمس الحكومات وقطاع األعمال والمنظمات والمس
المعلومات ضرورية للمنتفعين بنظام الملكية الفكرية في مقر الويبو ومكـاتب الملكيـة الفكريـة فـي البلـدان 
ــاه الويبـو الجديـد نحـو تحقيـق الشـفافية الكاملـة  الصناعية والبلدان النامية في العالم . وشدد على أهمية اتج
ــي  وضمان امكانية المساءلة باعتماد مناهج وممارسات ادارية صلبة . وذآر جمعيات الويبو التي انعقدت ف
ــي تكفـل اعتمـاد  ٢٨ أبريل/نيسان ١٩٩٩ ، وقال ان بلده آان من البلدان التي علقت أهمية على المبادئ الت
ــة  االنضبـاط فـي التعـامل بالميزانيـة ، أي الشـفافية ووضـع الميزانيـة علـى أسـاس النتـائج وتعزيـز امكاني
المساءلة واعتماد دورات رباعية لتخطيــط األعمـال وادارة االيـرادات بصرامـة وتعزيـز الفعاليـة . ورأى 
الوفـد أن األمـر يقتضـي مواصلـة العمـل بشـأن مؤشـرات األداء وتنفيـذ سياسـة بشـأن الفـائض واألمـــوال 
ــة علـى مواصلـة تطويـر خطتـها  االحتياطية  . واقترح أن تكلف لجنة البرنامج والميزانية بمساعدة المنظم
ـــرية وتكنولوجيــا  االسـتراتيجية الرباعيـة لتشـمل االيـرادات والمصروفـات وخطـط تتعلـق بـالموارد البش
ــات التجاريـة ، أشـار الوفـد الـى أن الويبـو قـد اتخـذت عـددا مـن  المعلومات والرسمله . وفي مجال العالم
المبادرات الرامية الى النظر في قضايا أسماء الحقول على االنترنت وقال ان آندا قد اشــترآت بنشـاط فـي 
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ــى االنـترنت . وأفـاد بـأن  تلك األنشطة وأعرب عن رضاه بمشروع الويبو المعتمد بشأن أسماء الحقول عل
آندا ترى أن المسائل الدستورية تقتضي موارد مهمة جدا بالنسبة الى المكتب الدولـي والـدول األعضـاء ، 
ــرب عـن تفضيـل بـالده للمنـهج  بما في ذلك تخصيص الموارد استعدادا لعقد المؤتمرات الدبلوماسية . وأع
العملي في ادارة المنظمة ، مثل حل مؤتمرات ممثلي اتحادات باريس وبرن والهاي ونيس ومجلس اتحـاد 
لشبونه . ودعا الى ترآيز مبادرات الويبو الخاصـة مـع مـا تتطلبـه مـن مـوارد علـى التجـارة االلكترونيـة 
وتكنولوجيا المعلومات واالستراتيجيات الموجه للشرآات الصغرى والمتوسطة واالدارة الماليـة الحـذرة . 
وفيما يتعلق بالمساعدة التقنية المقدمة الى البلدان النامية ، قال ان آندا ترغب فـي تشـجيع أآاديميـة الويبـو 
ــبر االنـترنت بـهدف تحسـين  العالمية على االستمرار في تطوير دوراتها ، بما في ذلك الدورات المتاحة ع
مهارات موظفي مكــاتب الملكيـة الفكريـة فـي البلـدان الناميـة ومسـاعدتهم علـى الوفـاء بالتزامـات بلدانـهم 
المترتبة على اتفاق تريبس . واستعرض الوفد التطورات التي حدثـت علـى المسـتوى المحلـى ، وذآـر أن 
المكتب الكندي للملكية الفكرية قد استهل في الســنة الماضيـة جولـة مشـاورات شـاملة مـع المتعـاملين معـه 
الستعراض ما يقدمه من منتجات وخدمات . وقال الوفد ان المشاورات شملت أيضا امكانيــة وجـود حاجـة 
الى اعداد منتجات جديدة وتوفير خدمات جديدة في اطار استراتيجية موسعة لتحسين الخدمات فضـال عـن 
متطلبات تحديث األسس التشريعية والتنظيمية . وأضاف قائال ان من شأن نتائج تلك المشاورات أن تسمح 
ــن  باعادة تنظيم أعمال المكتب على الصعيد الداخلي مع الترآيز على مراقبة الجودة وتحقيق أآبر قدر ممك
من الفعالية ومساعدة المكتب في تخفيض فترات االنتظار ومواجه تحديات مثل تزايد الطلبات . واســتطرد 
يقول ان المكتب قد أنشأ مرآزا لخدمة الزبـائن يجمـع عـددا مـن الوظـائف لتسـهيل النفـاذ الـى المعلومـات 
ــار الـى أن المكتـب يعمـل  واجراء البحوث وتمكين الزبائن من استكمال معامالتهم في مرحلة واحدة . وأش
أيضا على اقامة نظام اتصاالت متكامل يسمح باجراء االتصاالت االلكترونية بأمان ودون عائق . وأضاف 
يقول ان المكتب أصبح يتسلم الطلبات المودعة الكترونية في مجال البراءات والعالمات التجارية والرسوم 
ــااليداع ، بفضـل قواعـد بياناتـه بشـأن  والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف فضال عن المعلومات المتعلقة ب
البراءات والعالمات التجارية . وقال ان آندا قد استكملت في السنة الماضية عملية تعديل لوائحها في ذلـك 
المجال بتعديل الالئحة التنفيذية بشأن الرسوم والنماذج الصناعية . وقــال أيضـا ان بلـده اسـتمر فـي عمليـة 
اعداد اللوائح االزمة لتنفيذ األحكام الواردة في قانون حق المؤلف المعــدل لسـنة ١٩٩٧ الـذي أصبـح نـافذا 
برمته . وفي الختام ، أآد الوفد استمرار آندا في دعم العمل القيم الذي يباشره المكتــب الدولـي للسـير قدمـا 

في جدول أعمال الويبو . 
 

ــل ادخـال التغيـيرات فيمـا  وأعرب وفد تشاد عن دعمه للمدير العام في الجهود التي يبذلها من أج -٧٨
يتعلق باالدارة وتكنولوجيا المعلومات . وأعرب عن ارتياحه لألعمال التي أنجزتها الويبو في مجال التنمية 
والنهوض بالملكية الفكرية في البلدان النامية . وأعرب عن امتنانه للويبو على مساعدتها التقنية أمال في أن 
ــام علـى تضميـن جـدول األعمـال االقتراحـات  يتواصل تعزيز تلك المساعدة التقنية . وهنأ الوفد المدير الع
المتعلقة بصندوق األموال االحتياطية وفــائض الميزانيـة ، وموضـوع الملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة 
والمعارف التقليدية والفولكلور ، باالضافة الى البند الخــاص بحمايـة الملكيـة الفكريـة للشـرآات الصغـيرة 

والمتوسطة . 
 

وأشاد وفد آوت ديفوار باالنجازات المتميزة التي حققها المدير العام واألمانة . واستعرض الوفد  -٧٩
ــد  أنشطة البرنامج المختلفة خالل فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ والفصل األول من عام ٢٠٠٠ . وأشار الوف
بصفة خاصة الى انشــاء ودعـم طاقـات مكتـب آـوت ديفـوار  للملكيـة الصناعيـة وذلـك بـامداده بـالمعدات 
ــذا الـى جـانب  وتدريب الموظفين والمساعدات القانونية والفنية الالزمة لاليفاء بالتزامات اتفاق تريبس ، ه
حملة التوعية الخاصة بتعزيز االختراع واالبتكار وحملة التوعية الخاصة بالتجارة االلكترونيـة وعالقتـها  
بالملكية الفكرية . وصرح الوفد أن بالده قد استضافت مؤخرا ندوتين وورشة عمل دون اقليمية . هــذا وقـد 
ــة حـق المؤلـف  أعرب الوفد عن مساندته لتنفيذ برنامج الويبو وخاصة فيما يتصل باألنشطة المتعلقة بحماي
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ــتزوير والقرصنـة وتطويـر البيانـات الجغرافيـة وحمايـة  وفناني األداء وتنمية الموارد البشرية ومحاربة ال
الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . 

 
وأعرب وفد آوبا عن تقديره للتقرير عن "أداء البرنامج لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩" وللنتاج  -٨٠
ــائج المحققـة  التي حققتها الويبو بالنظر الى األهداف المحددة لتلك الفترة . وخص بالذآر في هذا الصدد النت
فـي المسـائل ذات النتـائج المهمـة علـى الصعيـد الدولـي مثـل التجـــارة االلكترونيــة والتنــوع البيولوجــي 
والبيوتكنولوجيا وحماية الفولكلور وتحويل وثـائق معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات الـى شـكل الكـتروني 
واستخدم لغات العمل والنهوض بنظامي معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد في البلدان النامية والبلدان 
ــة انشـاء اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون الـبراءات  المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر . وشدد الوفد على أهمي
واللجنة الدائمة المعنية بالعالمات والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية واللجنة الدائمة المعنيــة 
بحق المؤلف والحقوق المجاورة واللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات وأيضــا أهميـة عقـد مؤتمـر 
دبلوماسي معني باعتماد معاهدة قانون البراءات بالنسبة الى تعزيز الملكية الفكرية وتطويرها على الصعيد 
ــة بالتعـاون ألغـراض التنميـة المرتبطـة بالملكيـة الفكريـة قـد  الدولي . وذآر أيضا أن اللجنة الدائمة المعني
أسهمت في وضع اطار مؤسسي مالئم للنقاش حول التعاون الدولي . وأبرز الوفد العمل الجيد الذي أنجزته 
ــداع الطلبـات ألغـراض حقـوق الملكيـة  المنظمة لمساعدة مختلف البلدان الساعية الى ارساء التنسيق في اي
الصناعية . وهنأ الوفد الويبو على النتائج المحققـة فـي فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ فـي مجـال التجـارة 
االلكترونية ، وخّص بالذآر أسماء الحقول والملكية الفكرية ، وفي مجال التعاون مع البلدان النامية . وقال 
ــوارد البشـرية والتكنولوجيـا الحاسـوبية  الوفد ان ذلك التعاون ينبغي أن يتواصل نظرا الى صلته بتنمية الم
ــا يتعلـق بأنشـطة التعـاون بيـن الويبـو ومكتـب آوبـا للملكيـة  وتعزيز النظام الوطني للملكية الفكرية . وفيم
الصناعية خالل فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ، ذآر الوفد تنفيذ مشروع األتمتة الرامي الى العمـل بالنفـاذ 
الى قواعد البيانات الخاصة بالمكتب المذآور والموضوعة على أقراص متراصة للقراءة وذلك عن طريق 
ــو  شبكة انترنت ، ووضع تشريعات بلدية بشأن الملكية الفكرية ، وانشاء منتج حاسوبي ذي جودة عالية وه
ــة النـافذة  القرص MARIPOSA الذي يحتوي على بيانات ببليوغرافية وتصويرية لجميع العالمات التجاري
في آوبا حتى سنة ١٩٩٨ عن طريق النظام الوطني واألنظمة الدولية . وفــي مجـال التعـاون دائمـا ، ذآـر 
الوفد أن بلده استفاد من المشورة والمساعدة في صياغة تشريع جديد بشأن الملكية الفكرية يتمشـى وجميـع 
القواعد المنصوص عليها في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) لمنظمة 
التجارة العالمية . وذآر في هذا الصدد الندوات والندوات الجوالة التي نظمت في آوبا حول تطبيق مختلف 
المعاهدات الدولية التي تديرها الويبو وحول الموضوعات المرتبطـة باالبتكـارات التكنولوجيـة واألنشـطة 
التجارية واألصناف النباتية . وقال ان تلك الندوات قد أسهمت أيضا في تدريب القضاة فــي البلـد وموظفـي 
االدعاء العام والجمارك . وفي الختام ، صرح الوفد بأن دورات التعليم عــن بعـد التـي نظمتـها الويبـو مـن 
خالل شبكة الويبو (WIPOnet) مكنت الموظفيــن التقنييـن فـي مكتـب آوبـا مـن صقـل مهاراتـهم وتحديـث 
آفاءاتهم . وتحدث الوفد عن ارتياح بلده للزيارة التي قام بها المدير العام الى آوبا والتي تــم خاللـها اعـداد 
تقييم للعمل المنجز باالشتراك بين آوبا والمنظمة والى المبادئ التوجيهية التي وضعت النجاز مشروعات 

جديدة سوف تسهم في تعزيز ذلك التعاون . 
 

وعبر وفد الجمهورية التشيكية عن تقديره العميق للنتائج المحققة خالل الفترة قيد النظر ، بما في  -٨١
ــأ المنظمـة علـى نجـاح عملـها فـي  ذلك أتمتة اجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات وشبكة الويبو . وهن
ــي الويبـو لتنظيـم النـدوة الوطنيـة عـن انفـاذ  مجال التعاون التقني . وتوجه بالشكر الى المدير العام وموظف
ــة الصناعيـة . ورحـب  حقوق الملكية الفكرية في براغ خالل هذه السنة بالتعاون مع المكتب التشيكي للملكي
الوفد بأنشطة الويبو ال سيما في مجال أسماء الحقول وفيما يتعلق بأآاديمية الويبو العالمية واصالح معاهدة 
التعاون بشأن البراءات . وأعلن الوفد عن اصــدار عـدة تشـريعات جديـدة فـي الجمهوريـة التشـيكية بشـأن 
البراءات ونماذج المنفعة وتصاميم المنتجات شبه الموصلة والعالمات التجارية . وقــال ان القـانون الجديـد 
بشأن حماية االختراعات البيوتكنولوجية والقانون الجديد بشأن الرسوم والنماذج الصناعية سيدخالن حـيز 
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التنفيذ في األول من أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ . وأفاد بأن القانونين يسمحان للبالد باحراز تقدم ملموس 
ــا جديـدا  في تنفيذ التزاماتها المترتبة على االتفاق األوروبي واتفاق تريبس . وقال ان بلده اعتمد أيضا قانون
ــن شـأنه أن يكفـل  تماما عن حق المؤلف سيدخل حيز التنفيذ في األول من ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ وم
التنسيق مع االتفاقات الدولية المعمول بها حاليا في مجال حقوق المؤلفين وفناني األداء ومنتجي التسجيالت 
الصوتية وهيئات االذاعة ويقترب من تشريع الجماعة األوروبية . وأشار الوفد الى أن تشريع بــالده بشـأن 
حق المؤلف يكفل أيضا الحمايــة لمنتجـي المصنفـات السـمعية البصريـة وحمايـة خاصـة بقواعـد البيانـات 
ــد مـدة الحمايـة لتبلـغ ٧٠ سـنة بعـد  وبرامج الحاسوب والصور الشمسية . وقال ان القانون ينص على تمدي
وفاة المؤلف والحجز على النسخ المخالفة للقانون واتالفها . وأفاد بأن الجمهورية التشيكية تعتزم االنضمام 
الى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي عن قريب . وأعلن أن 
بلده نظر في المــادة ١٦(٤)(ب) مـن اتفاقيـة بـاريس والمـادة ٢٥ (٤)(ب) مـن اتفاقيـة بـرن وقـرر تغيـير 
االشتراآات التي ينتمي اليها من الفئة الخامسة الى الفئة السادسة وقال ان ذلك التغيير سيدخل حـيز التنفيـذ 

في بداية سنة ٢٠٠١ . 
 

وعبر وفد الدانمرك عن تقديره العميق للعمل الذي أنجــزه المديـر العـام بغـرض تفعيـل المنظمـة  -٨٢
واالستمرار في بذل الجهود وتطويرها في مجال حقــوق الملكيـة الفكريـة . وأشـار بسـرور الـى أن الويبـو 
أصبحت جاهزة لمواجهة تحديات جديدة واصالح بنيتها وفقا للتغيرات الجارية في العالم . وفي ذلك الصدد 
، أعرب الوفد عن تقديره لموظفي الويبو وعملهم الممتاز في هذا االجتماع وفي آل اجتماع انعقد في اطار 
ــي سـبتمبر/أيلـول  المنظمة . وصرح قائال ان تطورات مهمة قد طرأت في الدانمرك منذ انعقاد الجمعيات ف
١٩٩٩ فـي مجـال حقـوق الملكيـة الفكريـة . وذآـر فـي المقـام األول أن بـالده اسـتقبلت المديـر العـام فـــي 
نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ حيث التقى بالوزير الدانمرآي للتجارة والصناعة وعدد من األوساط المنتفعة 
بحقوق الملكية الفكرية . وقال ان بالده استضافت مؤتمرا بعنـوان االتجاهـات الجديـدة فـي حقـوق الملكيـة 
الصناعية وقدم فيه الوزير قضيتين تعلق الحكومة عليهما أهمية عالية . وذآر في المقام األول انشاء نظــام 
تأمين جديد يسمح لمالكي البراءات بتغطيــة التكـاليف المترتبـة علـى القضايـا التـي قـد يرفعونـها ضـد مـن 
ــي مجـال  يدعون بأنهم متعدون على البراءات . وذآر في المقام الثاني تمكين السلطات الوطنية المختصة ف
ــده قـد سـاهم  البراءات من االشتراك في معالجة طلبات البراءات األوروبية . ولفت الوفد األنظار الى أن بل
خالل السنة الماضية في عملية مراجعة اتفاقية البراءات األوروبية التي اقتضــت انجـاز عمـل شـاق وعقـد 
ــن الوفـد اعتمـاد معـاهدة قـانون الـبراءات وشـكر فـي هـذا  العمل على أن يؤدي الى ذلك نتائج جيدة . وأعل
الصدد الويبو وموظفيها على الجهود الجمة التي بذلوها من أجل تحويل المعاهدة الى واقع ملمــوس . وفـي 
المجال القانوني ، أفاد الوفد بأن الدانمرك قد نجحت في تنفيذ توجيه االتحاد األوروبي بشأن البيوتكنولوجيا 
ــة البرلمـان  في اطار القانون الوطني . وأشار أيضا الى الجهود المبذولة حاليا بغرض الحصول على موافق
ــة وقـد  على قانون منقح بشأن الرسوم والنماذج الصناعية . وذآر أن ذلك القانون آان موضع مراجعة دقيق
حظيت النتائج بتقدير عال . وأشار الى أن من المعتزم طرح اقتراح خالل سنة ٢٠٠٠ بغرض تعديــل آـل 
ــا يتعلـق بـالتمثيل الوطنـي . وقـال ان اعتمـاد ذلـك االقـتراح فـي  تشريع الدانمرك بشأن الملكية الفكرية فيم
ــن فـي  البرلمان من شأنه أن يؤدي الى اعفاء مودعي الطالبات الدولية من أن يكونوا ممثلين بممثلين وطنيي
الدانمرك على أن تظل لغة العمل هي الدانمرآية فقط . وقد آرس مكتب البراءات والعالمات الدانمرآي ما 
يلزم من الوقت لتحسين تشريعه وتوضيح موقفه ومهماته في مجاالت الملكية الفكرية المقبلة . وأشار الوفد 
الى ضرورة تعديل القوانين الوطنية وفقا لمقتضيات المعاهدات الدولية األخــرى لتمكيـن المكتـب المذآـور 
من العمل بفعالية آادارة وطنية للبراءات تتيح لمواطنيها أفضل األدوات في مجال حقوق الملكية الفكريــة . 
ــة العالميـة واالقتصـاد الجديـد والمجتمـع القـائم علـى المعرفـة واالنـترنت والتجـارة  وخص بالذآر المنافس
االلكترونية وقال ان آل ذلك يضــع زبـائن المكتـب فـي عـالم جديـد . ورأى أن مـن الضـروري أن تسـاهم 
مكاتب البراءات الوطنية في تقدم المجتمع في ذلك الصدد ، علما بأن المنظمات الدولية تضطلع بدور هام . 
ــه سـائر المنظمـات  وفي الختام ، شدد الوفد على اعتقاده بأن الويبو أتاحت مثاال بارزا تستطيع أن تحتذي ب
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الدولية ، حيث نجحت في مواآبة االتجاهات االجتماعية والتطلع الى المستقبل واستباق االتجاهات الجديدة 
. وعبر عن تطلعه الى االشتراك مع الويبو في انشطتها التعاونية المقبلة .  

 
وعبر وفد آومنولث دومينيكا عن رغبته في االعراب عــن امتنانـه للويبـو علـى المسـاعدة التـي  -٨٣
حظيت بها دومينيكا في مجال الملكية الفكرية والمساعدة التي قدمتها الويبو الى منطقة الكـاريبي برمتـها . 
ــة وال سـيما مـا يتمتـع بـه  وأعرب الوفد عن تطلعه الى تلقي مزيد من الدعم في مجال حماية الملكية الفكري
البلد من ثقافة غنية وأشكال التعبير الفولكلوري الخاصة بالشعوب األصلية وتراث البالد . وأشار الوفد الى 
أن دومينيكا من بين آخر البلدان التي ال يزال يعيش فيها سكان الكاريبي األصليون وأن بلده يســعى بنشـاط 
ــها . ووصـف دومينيكـا بأنـها بلـد نـام  الى صون طريقة حياتهم األصلية وأشكال التعبير الفني التي تصاحب
صغير غني بمختلف أشكال التعبير الفني التي يستمر انتاجها ويشــتهر بـها البلـد (مثـل موسـيقى الـزوك) . 
وفي الختام ، قال الوفد ان دومينيكا ترغب في التعبير عن تأييدها التـام للبيانـات التـي أدلـى بـها المتحـدث 
باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي نيابة عن المجموعـة وأعـرب عـن تطلعـه للعمـل معـا فـي 

المستقبل ومع المدير العام الذي تسجل دومينيكا اعجابها العميق به وبنجاح المنظمة وقريتنا العالمية . 
 

وشكر وفد فنلندا المدير العام على الوثائق الواضحة والشاملة المعـدة لالجتمـاع والعمـل المنجـز  -٨٤
خالل فترة األنشطة قيد النظر . وأعرب عن رضاه بأعمال التحديث المنجـزة فـي الويبـو وأسـاليب العمـل 
ــاريتين . وخـص بـالذآر معـاهدة  المتبعة بقيادة المدير العام . وذآر على سبيل المثال عمل اللجنتين االستش
قانون البراءات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في مايو/أيار ٢٠٠٠ . وتوجه الوفد بالشــكر الـى 
الويبو على تنظيم ذلك المؤتمر الدبلوماسي وأشار الى توافق اآلراء الذي ساد في االجتماع آما اتضح مـن 
ــي عمليـة تنسـيق قوانيـن  انعدام الحاجة الى التصويت . وصرح قائال ان توقيع تلك المعاهدة تقدم ملموس ف
البراءات وضرورة يدل عليها العدد الكبير من البلدان التي وّقعت عليها . واعتبر ذلك أساســا سـليما للسـير 
ــر هـو مشـروع شـبكة  قدما في عملية تنسيق قانون البراءات الموضوعي . والتفت الوفد الى انجاز مهم آخ
الويبو وقال ان االتصاالت االلكترونية برمتها تطرح تحديا عالميا يفرز تحقيقه عن فرص وفوائد لم تظهر 
من قبل . وأشار الى أن استكمال الشبكة سيسمح للمنظمة وسائر المكاتب العاملة في اطار معاهدة التعـاون 
ــها وتبـادل المعلومـات والوثـائق .  بشأن البراءات بتكوين شبكة تسمح لمختلف األطراف باالتصال فيما بين
ــبة الـى البلـدان الناميـة وأعـرب عـن رضـاه بـالحلول المطروحـة لمعظـم  وأآد الوفد على أهمية ذلك بالنس
المشكالت التي تعــترض سـبيل ذلـك المشـروع . وصـرح قـائال ان التعـاون بيـن الويبـو وفنلنـدا متواصـل 
بحرارة وتفاهم جيد . وذآر على سبيل المثال المؤتمر الدولي المعتزم عقده عن دور االبداع واالختراعات 
في تحسين مستقبل البشرية في القرن الحادي والعشرين في هلسنكي في الفترة من ٥ الى ٧ أآتوبر/تشرين 

األول ٢٠٠٠ وقال ان ذلك االجتماع سيكون محطة لقاء ألهم الخبراء وواضعي القرارات .  
 

وأثنى وفد غامبيا على المكتب الدولــي اعـداد التقريـر عـن أداء البرنـامج لفـترة السـنتين ١٩٩٨  -٨٥
و١٩٩٩ . وأثنى بوجه خاص على المدير العام عمله الدؤوب وقيادته الديناميكية . وضم الوفد موقفـه الـى 
البيان الذي أدلى به وفد أوغندا باسم المجموعة األفريقية . وأحاط الوفد علما ، مع االرتيـاح ، بـادراج بنـد 
في جدول األعمال بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ، وهي ثروات يزخر بها الــتراث 
االفريقي . وأعرب الوفد عن تأييده النشاء لجنة حكومية دولية للعمل على تلــك القضيـة . وذآـر الوفـد أنـه 
ــبراءات . وأشـار الـى أن بلـده احتضـن  شارك في المؤتمر الدبلوماسي الذي انتهى باعتماد معاهدة قانون ال
ندوة نظمتها الويبو عن معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي آللت بالنجاح . وأشار الوفد الى أن بلده على 
وشك استكمال مراجعة التشريع الوطني بشأن الملكية الفكرية حتــى يكـون متمشـيا واتفـاق تريبـس . وفـي 
ــر العـام نظرتـه وتوجهـه فـي ترآـيز عمـل الويبـو ، وأثنـى علـى موظفـي  الختام ، أطرى الوفد على المدي

المنظمة عملهم الجيد وجهودهم في جعل الدول األعضاء على اطالع دائم . 
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وهنأ وفد ألمانيــا المديـر العـام وطاقمـه الممتـاز علـى االنجـازات الكبـيرة المحققـة خـالل السـنة  -٨٦
الماضية وتقدم الى الويبو بدعمه المتواصل في مواجهة تحديات القرن الجديد . وأشــار الـى أن تقريـر أداء 
البرنامج لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ يدل مرة أخرى على دور الويبو البارز وتنامي مسؤولياتها بسرعة 
في اطار عولمة نظام حماية الملكية الفكرية . وأضاف قائال ان التقرير يبين بوضوح نجاح عمليــة تحويـل 
الويبو الى منظمة حديثة ذات أهمية استراتيجية ومتوجهة الى المستقبل . وذآر النجــاح المحقـق فـي انشـاء 
اللجنة الدائمة المعنية بـالبراءات والعالمـات والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة واللجنـة 
ــة بتكنولوجيـا المعلومـات باعتبارهـا  الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة واللجنة الدائمة المعني
ــدة وأفرقـة العمـل الخاصـة المتفرعـة عنـها . ورحـب الوفـد بتحـول الويبـو  المنابر االدارية الرئيسية الجدي
ــن اسـتثمارات مهمـة فـي  السريع الى منظمة نشطة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات بفضل ما خصصته م
أنظمة تكنولوجيا المعلومــات الحديثـة وتكنولوجيـا االنـترنت والمبـادرات الرئيسـية مثـل مشـروع امبـاآت 
ــد أسـهم الـى  وشبكة الويبو . وقال الوفد ان برنامج الويبو في مجال االتصاالت العالمية والعالقات العامة ق
حد آبير في ضمان شفافية المعلومات عن الملكية الفكرية وتوسيع نطاق االتصاالت مع جماهير المنتفعين 
في آل أنحاء العالم . وأضاف يقول ان الزيادة غير المتوقعة في عدد التسجيالت الدولية المباشرة بناء على 
ــة  معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد تؤآد االقبال الهائل على أنظمة الويبو لحماية الملكية الفكري
ــك األنظمـة . وذآـر الوفـد آدليـل علـى مكانـة  لما تضمنه من مردودية عالية وتدل على قبول الجماهير بتل
الويبو العالية ايداع ما يربو عن ٠٠٠ ١ قضية بشأن أسماء الحقول لدى مرآــز الويبـو للتحكيـم والوسـاطة 
خالل األشهر العشرة الماضية في اطار السياسة الموحدة لتســمية منازعـات أسـماء الحقـول آمـا اعتمدتـها 
هيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة . وأشار الوفد الى أهمية تلك الوظيفة التــي تؤديـها الويبـو 
في مجال التدريب التشريعي واالنفاذي وهنأ المنظمة على ذلك . واعتبر برنامج الويبو للتعاون ألغـراض 
التنمية رآنا أساسيا في التعاون البناء القائم مع منظمة التجارة العالمية وأداة ال غنى عنــها لمسـاعدة العديـد 
من البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر على الوفاء بالتزاماتها القانونيــة المترتبـة علـى 
اتفاق تريبس . وفيما يتعلق بأداء البرنامج والميزانية ، أعرب الوفد عن تفاؤله بنتائج الدورة األخــيرة التـي 
عقدتها لجنة البرنامج والميزانية وقال ان الويبو قد أبدت استعدادا شديدا لتعزيز الشفافية وتبسيط اجــراءات 
ــوارد الحتياجاتـها . وعـبر الوفـد عـن اقتناعـه بـأن التطبيـق  وضع الميزانية وتوحيدها مع ضمان وفاء الم
الصارم للقرارات المتخذة مــن شـأنه أن يسـمح فـي المسـتقبل المرئـي بـاجراء تخفيـض آخـر فـي الرسـوم 
ــة  لمصلحة المنتفعين بنظام التسجيل الدولي . وفيما يتعلق بالتحديات التي ستظل قائمة خالل السنوات المقبل
، نوه الوفد بأن البرنامج الطموح لفترة الســنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ يشـمل عـددا مـن المـهمات المختلفـة وأن 
ــى االنـترنت وأن  العديد من المشروعات جاري التنفيذ ، مثل مشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول عل
ــى القضايـا  المنظمة قد أنجزت دراسات معمقة ورائدة بشأن أنظمة الملكية الفكرية المعمول بها للوقوف عل
المستجدة في ذلك المجال ، مثل حماية الفولكلور أو مسألة توفير الحماية القانونية للمعارف التقليدية . وفي 
ذلك الصدد ، أيد الوفد انشاء فريق عامل جديد . وبخصوص النتائج التي انتهى اليها الفريق العامل المعنــي 
باالصالح الدستوري ، رأى الوفد أن من شأن تلك النتائج أن تسمح بضمـان أآـبر قـدر ممكـن مـن الفـائدة 
ــد آلمتـه بـأن يتمنـى التوفيـق للمديـر  العائدة من عملية تكوين اآلراء داخل المنظمة وتوحيدها . واختتم الوف

العام وفريقه . 
 

وأعرب وفد غانا عن تقديــر حكومتـه للمديـر العـام وفريقـه علـى الوثـائق الممتـازة وأثنـى علـى  -٨٧
اتسامها بااليجاز والوضوح . وقال ان تلك الجهود تبين التزام المنظمة الكامل بالعمل في حدود مقتضيـات 
الزمن وتطوراته . وأشار الى أن دراسة نقدية للوثائق التي أعدها المكتــب الدولـي ومجـاالت التعـاون بيـن 
غانا والويبو قد بينت أن آل األنشطة المباشرة خالل السنة تبين التغييرات الرئيسية التــي أجرتـها المنظمـة 
في أهدافها وبرامجها لتنتهي الى تفعيل واضح بفضــل اصـالح السياسـات والممارسـات االداريـة وتطبيـق 
ــات  تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع . وأضاف قائال ان ذلك شمل توسيع قاعدة الموارد البشرية وآلي
المراقبة في المنظمة . وذآر أن انجازات ملموسة قد تحققـت فـي برامـج تقـف علـى مجـاالت جديـدة مثـل 
ــة دور الملكيـة الفكريـة  المعارف التقليدية والتجارة االلكترونية . وأفاد بأن غانا تدرك تماما ، آبلد نام أهمي
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ــاون ألغـراض  في التنمية االقتصادية والتكنولوجية والثقافية . وأشار الى أن بلده قد استفاد من برنامج التع
ــن آفـاءات مؤسسـاته وتعزيـز الوعـي وتنفيـذ اتفـاق  التنمية بتنمية موارده البشرية ومراجعة قوانينه وتكوي
ــال تنميـة المـوارد البشـرية  تريبس بمزيد من الفعالية . واستدرك داعيا الى تعزيز األنشطة الالزمة في مج
ــد أن برامـج التدريـب علـى األجـل  وال سيما النهوض بكفاءات موظفي مكاتب الملكية الفكرية . ورأى الوف
الطويل من شأنها أن تعزز مهارات أولئــك الموظفيـن ال سـيما فـي البلـدان الناميـة وتقـوي أنظمـة الملكيـة 
ــق المؤلـف والـبراءات وحمايـة  الفكرية . وذآر الوفد أن البرلمان ينظر حاليا في مشروعات قوانين عن ح
األصناف النباتية وتصاميم الدوائر المتكاملة والحماية من المنافســة غـير المشـروعة والبيانـات الجغرافيـة 
والعالمات التجارية وأن من المرتقب أن يعتمد تلك القوانين قبل نهاية سنة ٢٠٠٠ . وخـص الوفـد بـالذآر 
زيارة وفدين من زمبابوي وبوتسوانا برعاية الويبو لدراسة نظام غانا بشــأن حـق المؤلـف بغـرض تمكيـن 
ــان  الوفدين من االطالع على ادارة حق المؤلف واالدارة الجماعية لحقوق المؤلف . وأعرب الوفد عن امتن
حكومته لموافقة الويبو على برنامج يرمي الى تنمية الموارد البشرية وانشاء المؤسسات بما يمكن غانا من 
أداء واجباتها في مجال الملكية الفكرية . وذآر خطة العمل وطنية الترآيز وقال ان غانا قد تســلمت أجـهزة 
لتحديث مكتب الملكية الصناعية فيها . وباالشارة الى الفصــل األول مـن سـنة ٢٠٠٠ ، أعـرب الوفـد عـن 
ــة عـن األداء . وقـال ان المنظمـة قـد اشـترآت خـالل تلـك  سروره باستضافة ندوة الويبو االقليمية األفريقي
الفترة في تنظيم ندوة وطنية عن حقوق االستنسـاخ التصويـري بغـرض تعزيـز وعـي الجمـهور فـي ذلـك 
المجال . وقال ان غانا تعمل حاليا على انشاء مكتب لتلك الحقوق ليبدأ منح التراخيص للمنتفعين في موعــد 
ــي  أقصاها بداية سنة ٢٠٠١ . وعبر الوفد عن سروره ألن الويبو قد سهلت لمواطنيه اجراءات االشتراك ف
ــد ان  عدة اجتماعات وندوات عقدتها المنظمة لتبادل التجارب المتواضعة مع بلدان نامية أخرى . وقال الوف
الويبو قد استعانت بخدمات موظفين من غانا في اجتماعاتها المعقودة داخل القارة األفريقية . وفي الختام ، 
عبر الوفد عن رضاه الكبير بأداء البرنامج خالل الفترة قيـد النظـر وأشـار الـى أن الويبـو ظلـت تسـتجيب 

لتحديات القرن الحادي والعشرين بفضل منظورها وتوخيها الواقعية وشعورها بااللتزام . 
 

ــن تحويـل الويبـو  وأعرب وفد غينيا عن تقديره للمدير العام واألمانة على الجهود التي أثمرت ع -٨٨
الي منظمة حديثة موجهة نحو المستقبل . وأثنى الوفد على جهود المنظمة في تعزيـز الملكيـة الفكريـة فـي 
ــة فـي بـالده والـذي خصصـت لـه  البلدان النامية . وأشار الوفد الى مشروع تحديث مكتب الملكية الصناعي
وزارة التجارة والصناعة الصغيرة والمتوسطة مبلغ ٢٢٥ مليون فرنك غينــي تخصـص لمبـاني المكتـب . 
ــي المعـدات واألجـهزة الحديثـة وتدريـب الكـوادر وضـرب  وعبر الوفد عن شكره للويبو لدعمها المتمثل ف
مثاال على ذلك بالدورة التي نظمها مرآــز الدراسـات الدوليـة للملكيـة الصناعيـة فـي استراسـبورغ . وفـي 
الختام آرر الوفد دعمه التام لجميع أوجه البرنامج الذي يضطلع به المدير العام وخاصة فيما يتصل بمجال 
التجارة االلكترونية والتنوع االحيائي وحماية المعارف التقليدية والتعاون مع قطاع األعمال وشبكة الويبــو 

وأآاديمية الويبو العالمية . 
 

وأيد وفد هندوراس البيان الذي أدلى به منسق مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكـاريبي وشـكر  -٨٩
المدير العام على الدعم والتعاون السخي اللذين أتاحتهما الويبو لبالده . وصرح قائال ان ذلك الدعم قد سمح 
لمدير مكتب الملكية الفكريـة الـذي يعمـل تحـت سـلطة وزارة الصناعـة والتجـارة بالشـروع فـي مشـروع 
للتعاون مع الويبو على تحديث المؤسسـات وتدعيمـها ، األمـر الـذي مـن شـأنه أن يسـاهم فـي دعـم البنيـة 
ــم الويبـو  االدارية وترسيخ دورها آهيئة استشارية مسؤولة عن مراقبة حقوق الملكية الفكرية . والتمس دع
ــد أيضـا أن حكومتـه تنظـر  في مواصلة دعم قطاعي الملكية الصناعية وحق المؤلف في البالد . وذآر الوف
ــة االنضمـام الـى معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات . وعـبر عـن رضـاه بمبـادرة برنـامج  بجدية في امكاني
المساعدة المقدمة الى الشرآات الصغرى والمتوسطة وأضاف يقول ان البرنــامج مـن شـأنه أن يسـاهم فـي 
تعزيز اشتراك البلد على الصعيد المحلي واالقليمي والدولي وتحسينه وحفز النمو االقتصادي والقدرة على 

المنافسة والطاقة االبداعية في هندوراس .  
 



 A/35/15
 - 45 -

 
 

 
 

وهنأ وفد ايسلندا الويبو والمدير العام على العمل الممتاز الذي أنجز خــالل فـترة السـنتين ١٩٩٨  -٩٠
و١٩٩٩ . وقال ان التقرير عن أداء البرنامج خالل تلك الفترة يبّين بوضوح التقدم المحرز . وأضاف قائال 
ان التغييرات الكبرى التــي أدخلـت علـى البنيـة التنظيميـة للويبـو جعلـت المنظمـة والـدول األعضـاء فيـها 
مستعدة النجاز العمل المقبل ومواجهة تحديات األلفية الجديدة . والحظ الوفد أن المنظمة أصبحت مؤسســة 
حديثة وفعالة تحت قيادة المدير العام وفي فترة وجيزة جدا . وأضاف قائال ان ذلـك مـا آـان ليتحقـق لولـى 
التفهم والدعم من موظفي الويبو . والحظ أيضا أن اصالح المنظمة وسياساتها في االدارة وممارساتها فــي 
التسيير أثرت بوضوح في الدول األعضاء والمنتفعين تأثيرا ايجابيا . وقال الوفد ان فـترة السـنتين شـهدت 
تحقيق الكثير . فرحب في المقام األول بمشروع الويبو األول بشــأن أسـماء الحقـول علـى شـبكة انـترنت . 
وأشار الى أن التقرير الذي نشر سنة ١٩٩٩ جاء بعدة توصيات مهمة ومفيدة . وأضاف أنــه مـن الواضـح 
أن اقبال هيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعّينة على اعتماد السياسة الموحدة لتسوية المنازعــات 
ــة وأوسـاط االنـترنت . وفـي هـذا السـياق ، أعـرب  اآتسى قيمة آبرى بالنسبة الى مالكي العالمات التجاري
ــع لـه نجاحـا يعـادل  الوفد عن دعمه الشامل لمشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول على االنترنت وتوق
ــي مجـال المعلومـات . وأشـار  نجاح المشروع األول . ورحب الوفد في المقام الثاني باالنجازات المحققة ف
ــوب تحتـوي علـى الكثـير مـن المعلومـات المفيـدة والمتاحـة للمكـاتب الوطنيـة  الى أن مواقع الويبو على ال
ومواطني الدول األعضاء أيضا . وفي سياق الحديث عن األحداث المنجــزة علـى الصعيـد الوطنـي ، ذآـر 
الوفد أن عدد طلبات البراءات والعالمات التجارية فـي آيسـلندا زاد بكثـير بعـد انضمـام البلـد الـى معـاهدة 
التعاون بشأن البراءات والى بروتوآول مدريد . ثم أشار الى وثيقة جنيف التفاق الهاي معربا عن أمله في 
أن يستقطب نظام حماية الرسوم والنماذج المزيد من العاملين في قطاع األعمال ويفضي بذلـك الـى زيـادة 
في عدد الطلبات . وذآر أيضا أن وزير الصناعة في آيسلندا أنشــأ فـي السـنة الماضيـة فريقـا عـامال يعنـى 
ــال ومؤسسـات البحـث والتطويـر  بتقييم نظام البراءات في البلد سعيا من وراء ذلك الى تنشيط قطاع األعم
في البلد والى زيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية . وأعرب الوفد عن تطلعه الى مشارآة بلده بشكل أآــثر 
فعالية في عمل الويبو آمال في أن يتواصل ازدهــار المنظمـة باعتبارهـا الهيئـة الرائـدة فـي تطويـر حقـوق 

الملكية الفكرية في العالم . 
 

وصرح وفد ايطاليا قائال ان وثائق التقرير السنوي اتسمت آالعادة بالوضوح والدقة . وأثنى على  -٩١
المدير العام للنتائج المحققة . واستعرض األهداف الرئيسية التي أمكن التوصل اليها خالل السنة . وقال ان 
السلطات االيطالية قد أودعت وثيقة التصديق على بروتوآول مدريد بشأن التسجيل الدولـي للعالمـات فـي 
١٧ يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . وأشار الى أن عدد الطلبات قد زاد بشكل ملموس منذ دخــول الـبروتوآول 
واتفاق مدريد حيز التنفيذ في ١٧ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ . وأضاف قائال ان البرلمان االيطالي قد صدق على 
قانون جديد بعنوان "معايير جديدة لحماية حق المؤلف" في ٢٥ يوليه/تموز ٢٠٠٠ . ولفت األنظار الى أن 
األحكام الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ فــي ١٨ أغسـطس/آب ٢٠٠٠ تنـص علـى اصـدار طـابع لمكافحـة 
القرصنة وتعاقب آل من يتعدى على حق المؤلف ولو مرة واحدة . وأضاف قائال ان ايطاليا قد جعلت بذلك 
تشريعها المتعلق بالتعدي ومكافحة القرصنة متمشيا مع تشريع البلدان الصناعية الرئيسية . وأعلن الوفد أن 
ــو للسـنتين المقبلتيـن اعتبـارا مـن  الحكومة االيطالية قد مولت انضمام موظف مهني صغير جديد الى الويب
ــى الـبروتوآول المـبرم مـع األمـم المتحـدة بشـأن تطويـر  األول من أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ ، بناء عل
أنشطة التعاون في قطاع الموارد البشرية . ثم أشار الوفد الى أن جامعة تورين قد بـدأت دورة متخصصـة 
ــذي جـرى بيـن الويبـو والحكومـة االيطاليـة والجامعـة ومرآـز  في قانون الملكية الفكرية بفضل التعاون ال
التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في تورين ، عقب زيارة رسمية قام بها المدير العــام الـى ايطاليـا فـي 
٢٤ سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ . وقال الوفد ان برنامج الدورة الجديدة التي تدوم ثالثة أشــهر يتيـح حضـور ٤٠ 
خبيرا متخصصا في قانون الملكية الفكرية بتمويل نصف التكاليف من الحكومة االيطالية والنصف اآلخـر 
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ــط ايطاليـا وجنوبـها  من الويبو . وعبر الوفد عن رغبته في اتخاذ المبادرة ذاتها في جامعات أخرى في وس
تسهيال لالتصاالت مع البلدان النامية في منطقة المتوسط بالتعاون مع الويبو . 

 
ــر تأسيسـها الثالثيـن وأعـرب عـن تقديـره للجـهود الجمـة وعـدد  وهنأ وفد اليابان الويبو على ذآ -٩٢
االنجازات التي حققتها األمانة منذ سـنة ١٩٧٠ . ورحـب الوفـد بـالتدابير االيجابيـة التـي يتخذهـا المكتـب 
الدولي في مختلف مجاالت األنشطة ومنها اصالح عملية وضع الميزانيـة واالصـالح الدسـتوري الرامـي 
الى تبسيط وظائف المنظمــة وتحسـينها . ورأى الوفـد أن تلـك التدابـير االيجابيـة تتمشـى مـع مبـدأ ضمـان 
ــد أن  الشفافية وامكانية المساءلة والعمل باتجاه رغبات األعضاء آما دعا الى ذلك المدير العام . ورأى الوف
العمل في ذلك االتجاه يستدعي من المكتــب الدولـي أن يباشـر مزيـدا مـن االصالحـات االداريـة بالتشـاور 
ــدول األعضـاء ليتيسـر ادارة الميزانيـة بحـد أدنـى مـن الفـائض وعلـى أسـاس توقعـات دقيقـة  الوثيق مع ال
ــتطرد يقـول ان تبسـيط األعمـال االداريـة وال  لاليرادات ورد أي فائض الى المنتفعين بأنظمة الويبو . واس
ــة  سيما أتمتة اجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات ضروريا أيضا بالنسبة الى المنظمة وشدد على أهمي
ــة قـد  تحسين الفعالية في استقطاب فوائد جمة للويبو والمنتفعين بأنظمتها . وأشار الوفد الى أن اللجنة الدائم
حققت نتائج ملموسة في تنسيق أنظمة الملكية الفكرية ووضع المعايير المتعلقة بها . وخص بالذآر المؤتمر 
الدبلوماسي المعنــي باعتمـاد معـاهدة قـانون الـبراءات . وفـي هـذا الصـدد أثنـى الوفـد علـى جـهود الـدول 
األعضاء والمكتب الدولي . وبخصوص أنظمة البراءات ، ذآــر الوفـد أن اعتمـاد المعـاهدة المذآـورة يعـد 
بمثابة خطوة مهمة نحو تنسيق االجراءات الشكلية وعبر عن اقتناعه العميق بأن الوفــد قـد حـان السـتئناف 
المناقشات بشأن التنسيق الموضوعــي ألنظمـة الـبراءات . واقـترح النظـر فـي امكانيـة وضـع نظـام جديـد 
مناسب لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وشدد على أن اليابان على استعداد لبذل آل الجهود التي من شأنها 
أن تقيم نظاما عالميا للبراءات . والتفت الى نظام العالمات التجارية وأعرب عن رضاه باطالع المجتمعين 
على أن اليابان قد انضمت الى بروتوآول مدريد في ديســمبر/آـانون األول ١٩٩٩ وبـدأت قبـول الطلبـات 
ــال الوفـد ان بلـده يعلـق أهميـة آـبرى  الدولية في مارس/آذار ٢٠٠٠ . وفيما يتعلق بقضايا حق المؤلف ، ق
على االنضمام الى معاهدتي الويبــو الجديدتيـن "لالنـترنت" وتنفيذهمـا ورأى أنـهما بمثابـة النظـام الدولـي 
المناسب لعصر االنترنت . وفي ذلك الصدد ، ذآر الوفد أن اليابان قد انضمت الى معاهدة الويبو بشأن حق 
المؤلف في يونيه/حزيران ٢٠٠٠ وأعرب عن أمله في أن تنتهي المفاوضات الجارية الـى نتيجـة ايجابيـة 
بشأن األداء السمعي البصري في المؤتمر الدبلوماســي المعـتزم عقـده فـي ديسـمبر/آـانون األول ٢٠٠٠ . 
واقترح الوفد أيضا مواصلة المناقشات بشأن جدول أعمال الويبو الرقمي ، بما في ذلــك القضايـا المسـتجدة 
مثل برامج تبادل الملفات على االنترنت التي يعتبرهــا الطريقـة المناسـبة لالسـتجابة الـى ثـورة تكنولوجيـا 
ــهودا ايجابيـة خـالل  المعلومات وتطور التجارة االلكترونية . وأشار الوفد الى أن البلدان النامية قد بذلت ج
ــي هـذا الصـدد ، أعـرب عـن تقديـره ألنشـطة  فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ بهدف تنفيذ اتفاق تريبس . وف
التعاون التقني التي باشرتها الويبو بغرض دعم تلك الجهود . واستدرك يقول ان جرائم التزوير والقرصنة 
ال تزال مشكلة خطيرة متفشية في العــالم بـالرغم مـن آـل تلـك الجـهود المتضـافرة . وذآـر أن العديـد مـن 
ــة للوفـاء بالتزاماتـها المترتبـة علـى اتفـاق  البلدان قد انتهى من التدابير التمهيدية لتطبيق التشريعات الالزم
تريبس وأن الحاجة ال تزال ملحة الى مساعدة الويبو مع ذلــك لتمكيـن تلـك البلـدان مـن اآتسـاب الكفـاءات 
الالزمة ألعمال تشريعاتها على الوجه المناسب . وفي الختام ، أشـار الوفـد الـى أن القـرن المقبـل سيشـهد 
تسارع العولمة في اقتصاد العالم وتقدما آبيرا في تكنولوجيا المعلومات . وفي ذلك السياق ، أعلن الوفد أن 
حقوق الملكية الفكرية ستزداد أهمية وأن دور الويبو سيصبح حاسما نتيجة لذلك . وأآد الوفــد عـزم اليابـان 
على مواصلة االشتراك بفعالية في أنشطة الويبو وال سيما في العمل الرامــي الـى تنسـيق أنظمـة الـبراءات 

على الصعيد الموضوعي وبرامج التعاون التقني ألغراض التنمية . 
 

وعبر وفد ليسوتو عن رضاه بالوثائق الممتازة التي أعدتها األمانة وقال ان سياسات المدير العام  -٩٣
المتعلقة بالمساءلة والشفافية قد سمحت بتحســين صـورة المنظمـة وتوضيـح أن الويبـو هـي فعـال "منظمـة 
تنظر الى المستقبل" . وأضاف قــائال ان انشـاء أآاديميـة الويبـو العالميـة ومختلـف اللجـان الدائمـة واتخـاذ 
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المبادرات الرامية الى ايجاد حلول دائمة لحماية معارف الشعوب األصلية والمـوارد الوراثيـة والفولكلـور 
من األمثلة التي تدل على حيوية السياسات التي اعتمدها المدير العام . وذآــر أن المنـهج التحليلـي المطبـق 
في تقرير أداء البرنامج قد مكن الدول األعضاء من االطالع على األنشطة المباشــرة خـالل فـترة السـنتين 
الماضية وعبر عن رغبته في مشاطرة بيان مجموعة البلدان األفريقيـة فـي ذلـك الصـدد . وخـص بـالذآر 
بعض األنشطة المباشرة في ليسوتو خالل تلك الفترة وذآر أن المكتب الوطني للملكية الصناعية قد اعتمـد 
برنامجا مكثفا في سياق تنفيذ سياسة الحكومة الرامية الى توصيــل الملكيـة الفكريـة الـى عامـة الجمـهور . 
ــواد  وذآر في ذلك الصدد عقد ندوات يومية في آل واحد من المعاهد المهنية والتقنية الوطنية باالستعانة بم
تقدمت بها الويبو . وقال الوفد ان المكتب قد اتخذ التدابير التنظيمية لعقد ندوات مماثلة في مــدارس ابتدائيـة 
وثانويات مختارة . وأضاف يقول ان المكتب ال يزال يبث برنامجه األسبوعي عبر محطة الراديو الوطنية 
ــذة االبتدائيـة والثانويـة ومعرضـا وطنيـا  . وأحاط المجتمعين علما بأن المكتب قد نظم مسابقة انشائية لتالم
لالختراعات عمال بقرار اتخذه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية في 
سنة ١٩٩٩ وانتهى باعالن يوم ١٣ سبتمبر/أيلول اليوم األفريقي للملكية الفكرية والتكنولوجيـا . وأضـاف 
يقول ان فخامة رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة والمدير العــام لألريبـو وأعضـاء مـن السـلك الدبلوماسـي 
وعددا من آبار المسؤولين الحكوميين قد حضر مراسم تقديم الجوائز . وأشار الى أن بعــض تلـك الجوائـز 
ــو التدريبيـة وتريـد  تقدمت بها الويبو . وأفاد الوفد أيضا بأن ليسوتو ال تزال تستفيد من مختلف برامج الويب
ــد ندوتيـن وطنيتيـن واحـدة  لذلك التعبير عن تقديرها لجهود األمانة . والتمس الوفد مساعدة المنظمة في عق
عن وآاالت انفاذ القوانين والثانية للمحاضرين من المدارس المهنية والتقنية . وفي الختـام ، أعـرب الوفـد 
عن رغبة ليسوتو في التعبير عن امتنانها للمساعدة التي حصلت عليها األريبو من الويبو ال سيما في مجال 

تكنولوجيا المعلومات . 
 

وأعرب وفد مالي عن شكره وتقديـره للمديـر العـام علـى المسـتوى الجيـد للوثـائق التـي أعدتـها  -٩٤
ــها الويبـو حتـى تتـاح الملكيـة الفكريـة   األمانة . وقال بأن مضمون تلك الوثائق يشهد على الجهود التي تبذل
لخدمة الدول النامية . آما عبر الوفد عن امتنانه للمكتب األفريقي في الويبو لجهوده المتواصلة التي يقدمها 
لبالده من أجل تطبيق خطته الرامية لتعزيز الملكية الفكرية . وقال بأن ذلك الدعم قد تمثل مؤخرا في تنظيم 
أول معرض وطني حول االختراعات واالبتكارات التكنولوجية والذي نظم بباماآو خـالل الفـترة مـن ١٣ 
ــال بيـوم أفريقيـا للتكنولوجيـا والملكيـة الفكريـة . وأعـرب الوفـد عـن  الى ١٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ لالحتف
استعداد بالده للمشارآة في جميع أنشطة الويبو . وأضاف الوفد بأنه قد أحال الى الويبــو البرنـامج الخـاص 
بأنشطة بالده خالل الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢ الجازتها وانفاذها . وأضاف الوفد بأن بالده قد اقترحت أن تنظم 
الويبو وبالتعاون مع حكومة جمهورية مالي ندوة أو اجتماعا اقليميا حول الملكية الفكرية والموارد الوراثية 
ــة لـدول غـرب  والمعارف التقليدية والفولكلور . وأوضح الوفد بأن بالده تترأس حاليا المجموعة االقتصادي
أفريقيا CEDEAO واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا UEMOA . وأشــار الوفـد الـى أن مشـارآة 
ــة هـذا العـام ببامـاآو، سـتتيح الفرصـة  الويبو في اجتماعات القمة لهاتين المؤسستين، والتي ستعقد في نهاي
ــد مـن الـدول األفريقيـة الـى أهميـة الملكيـة الفكريـة فـي  لجذب انتباه السلطات السياسية واالدارية في العدي
ـــا  التنميـة االقتصاديـة . وأعـرب الوفـد عـن اعتقـاده بـأن منـح المجموعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقي
CEDEAO واالتحـاد االقتصـادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا UEMOA صفـة المراقـب فـي الويبـــو ســيدعم 

العالقات بين الهيئات الثالث . 
 

وهنأ وفد موريتانيا المدير العام على الدينامية التي أدخلـها الـى الويبـو وجعـل منـها اليـوم مثـاال  -٩٥
للنجاح . وهنأه أيضا وآل موظفي المنظمة على العمل الممتاز المنجز خالل فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ 
ــو فـي  . وعبر عن رضاه الخاص بحجم العمل المنجز حتى اليوم والمشروعات الطموحة التي تستمر الويب
تنفيذها . وأعرب الوفد عن امتنانه للمساعدة التقنية التي حظي بها بلده فـي شـكل أجـهزة ووثـائق وبعثـات 
ــدوات ودورات تدريبيـة علـى الصعيديـن الوطنـي ودون االقليمـي . وأبـدى  للخبراء االستشاريين وتنظيم ن
ــة الفكريـة فـي موريتانيـا واسـتخالص فوائـد  رغبته في أن يتعزز ذلك التعاون من أجل تطوير نظام الملكي
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أآبر من التنمية التقنية واالقتصادية واالجتماعية في البالد . ووجه الوفد من جديد دعوته الى المدير العـام 
لزيارة موريتانيا مؤآدا أن تلــك الزيـارة مـن شـأنها أن تحفـز التعـاون بيـن موريتانيـا والويبـو وتسـهم فـي 

النهوض بالمشروعات الرامية الى دعم نظام الملكية الفكرية . 
 

وأشار وفد المغرب الى أن بالده شهدت في السنة الماضية عملية تحديث نظام الملكية الصناعيــة  -٩٦
وال سيما عقب اعتماد قانون جديد بشأن الملكية الصناعية يتمشى مع أحكام اتفاق تريبس . ولفــت األنظـار 
ــة الصناعيـة  أيضا الى انشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بعد دمج المكتب المغربي للملكي
والسجل التجاري المرآزي . وأضاف قائال ان المكتب المغربي أصبح مسؤوال اآلن عن تسجيل العالمــات 
ــامل رضـاه باألهميـة  التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبراءات واألسماء التجارية . وأعرب عن آ
التي تعلقها الويبو على برنامج التعاون ألغراض التنمية في مجال الملكية الفكرية وأبدى من جديد التزامــه 
ــع الويبـو لمصلحـة البلـدان العربيـة والبلـدان األفريقيـة  باالسهام في الدورات التدريبية المنظمة بالتعاون م
ــب األوروبـي  الناطقة بالفرنسية . وأشار الوفد أيضا الى تحديث نظامه المعلوماتي بفضل التعاون مع المكت
ــهيل النفـاذ الـى وثـائق الـبراءات وتبسـيط  للبراءات ، الذي سمح فرعه بشأن "حفظ الوثائق الكترونيا" بتس
ــد عـن شـكره للويبـو والمعـهد الوطنـي الفرنسـي للملكيـة الصناعيـة  ادارة الوثائق . وفي الختام ، عبر الوف
والمكتب االسباني للعالمــات التجاريـة والـبراءات والمكتـب األوروبـي للـبراءات علـى مسـاعدتها التقنيـة 

وجهودها الرامية الى االسهام في تطوير الملكية الصناعية في المغرب . 
 

ــدار التقريـر الشـامل  وأعرب وفد نيوزيلندا عن تقديره للجهود التي يبذلها المكتب الدولي في اص -٩٧
والدقيق عن منجزات البرنامج خالل فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وقال ان التقرير يجســد التقـدم البـارز 
ــن الجـهود التـي مـن شـأنها أن  الذي حققته الويبو في تعزيز المساءلة والشفافية . وشجع على بذل المزيد م
تزيد في الجودة والمتانــة فـي اعـداد التقـارير عـن أداء المنظمـة . والحـظ الوفـد أن فـترة السـنتين ١٩٩٨ 
و١٩٩٩ شهدت منجزات هائلة حققتها الويبو وخص بالذآر اعتمـاد معـاهدة قـانون الـبراءات . وأعلـن أن 
حكومة بلده تفكر في االنضمام الى تلك المعاهدة والى بروتوآول مدريد على السواء . وقال ان رفع قانون 
جديد بشأن العالمات التجارية الى البرلمان في تاريخ الحق من هذه السنة يعتبر شرطا أساسيا التخاذ تلـك 
القرارات . وأقّر الجهود المستمرة التي تبذلها الويبو التاحة المزيد من المعلومــات والخدمـات عـن طريـق 
أنظمة تكنولوجيا المعلومـات . ووصـف مشـروع شـبكة الويبـو (WIPOnet) ومشـروع IMPACT بأنـهما 
مشروعان أساسيان في تلك المبادرات . وأضاف مبرزا أهمية استمرار الويبو في دورها القيادي في مجال 
وضع قواعد ومعايير تكنولوجيا المعلومات . وأشار الى أن ســرعة التطـور التكنولوجـي وزيـادة الطلبـات 
ــة وتطبيـق االيـداع والبحـث االلكـترونيين ، آـل ذلـك يقتضـي  على المكاتب الوطنية من أجل أتمتة األنظم
ــن أن مكتـب نيوزيلنـدا  التشاور حول تلك القضايا واتخاذ القرارات بشأنها بمنهج منظم ودون تأخير . وأعل
ــة فـي أواخـر سـنة ١٩٩٩ وهـو نظـام يتيـح قواعـد  للملكية الفكرية بدأ في تطبيق نظام جديد للملكية الفكري
البيانات المتعلقة بالعالمات التجارية والبراءات للجمــهور بالمجـان عـن طريـق االنـترنت . وقـال انـه مـن 
ــتروني للعالمـات التجاريـة مـع امكانيـة التسـديد االلكـتروني فـي مسـتهل سـنة  المقرر تطبيق االيداع االلك
ــات والتسـجيل الواجـب دفعـها للمكتـب بنسـبة ٣٠ فـي المائـة  ٢٠٠١ . وأضاف معلنا تخفيض رسوم الطلب
ــاليف الخدمـات بفضـل زيـادة االنتاجيـة والفعاليـة .  خالل سنتي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ وذلك تمشيا مع خفض تك
وشجع الوفد المكتب الدولي على مواصلة البحث في امكانية تخفيض آخـر لرسـوم التسـجيل التـي يسـددها 
ــره للجـهود التـي يبذلـها المديـر العـام لتحقيـق  مودعو الطلبات الدولية . وفي الختام ، أعرب الوفد عن تقدي
نظام لالشراف على برامج الويبو وأنشطتها يكون أآثر انفتاحا وموجها نحو النتائج وقائما على المساءلة . 

وأعرب عن تأييده للمزيد من المبادرات في ذلك الصدد . 
 

ــترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ بـالرغم  وشدد وفد النيجر على آثافة أنشطة الويبو المنجزة خالل ف -٩٨
ــترة . وذآـر عمليـة  من نقص الموارد البشرية . ثم أشار الى مختلف أنشطة التعاون المباشرة خالل تلك الف
تحديث مكتب الملكية الصناعية في البالد وتدريب عدة موظفين . وأعرب الوفد عــن ارتياحـه ألن الملكيـة 
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ــوم الحيـاة اليوميـة وأصبحـت جـزءا ال يتجـزأ منـها .  الفكرية لم تعد مجاال يستأثر به المفكرون ودخلت الي
وأعلن الوفد أن وزارة التربية الوطنية قد وافقت على الشــروع فـي تدريـس الملكيـة الصناعيـة فـي معـاهد 
التعليم المهني والتقني . وأضاف قائال ان برنامج التعليم قيد الدراسة وقد يبـدأ العمـل بـه فـي ينـاير/آـانون 
الثاني ٢٠٠١ . وأشار الى أن بالده تعتزم التماس مساعدة الويبو لتنفيذ ذلك المشروع حينها . وتقدم بالشكر 
الى الويبو لمساعدتها التقنية والفنية ال سيما في مجــال التعليـم عـن بعـد ومشـروع شـبكة الويبـو العالميـة . 
ــي مجـال حمايـة المعـارف التقليديـة والفولكلـور . وفـي ختـام آلمتـه  وأبدى اهتمامه في استحداث أنشطة ف

أعرب عن امتنانه للمكتب األفريقي في الويبو وشعبة دعم االبتكار السهامهما القيم . 
 

وأشار وفد النرويج الى أن العديد من التطورات والنتائج قــد أمكـن تحقيقـها خـالل فـترة السـنتين  -٩٩
ــاه ذاتـه . وأثنـى الوفـد  ١٩٩٨ و١٩٩٩ مما يدفعه على التفاؤل والتطلع الى استمرار تلك التطورات باالتج
على انجازات المدير العام في تحويل الويبو الى منظمة تتجه نحو قطاع األعمــال وتحقيـق النتـائج وتكـون 
ــدة المهمـة  جاهزة لمواجهة التحديات الجديدة العديدة المطروحة أمامها . وذآر من بين تلك المبادرات العدي
الطريقة المعتمدة في وضع البرنامج والميزانية على أســاس النتـائج . ورأى الوفـد أن ذلـك يسـتحق تقديـرا 
خاصا نظرا الى أنه يساهم في توفــير اطـار جديـد فعـال وشـفاف يزيـد مـن امكانيـة المسـاءلة واالسـتجابة 
الحتياجات الناس والدول . وشدد الوفد على أن للجميع يفتخر بموقف الويبو الرائد في تطبيق منهج وضــع 
البرامج والميزانيات باالستناد الى النتــائج داخـل منظومـة األمـم المتحـدة . وأشـار الـى أن حقـوق الملكيـة 
ــي عمليـة التنميـة والنمـو  الفكرية قد أصبحت جزءا أساسيا من االقتصاد العالمي الحديث ومحطة رئيسية ف
االقتصادي في العام . ومع ذلك شدد الوفد على أن ذلك ال يعنــي انعـدام التحديـات الرئيسـية وأهمـها انشـاء 
أنظمة منسقة ومبسطة وفعالة وسهلة التطبيق في مجال حقوق الملكية الفكرية برمته . وأعـرب الوفـد عـن 
ــأن الـنرويج علـى وشـك التصديـق  تفاؤله باعتماد معاهدة قانون البراءات مؤخرا وأحاط المجتمعين علما ب
ــة نرويجيـة بشـأن  على تلك المعاهدة . وفيما يتعلق بوثيقة جنيف لمعاهدة الهاي ، ذآر الوفد أن لجنة قانوني
الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة قـد رفعـت مؤخـرا توصيـة الـى الحكومـة للتصديـــق علــى وثيقــة جنيــف . 
ــتزم االنضمـام الـى تلـك المعـاهدة خـالل  وبخصوص معاهدة قانون العالمات ، أشار الوفد الى أن بالده تع
ــد التدابـير الراميـة الـى تبسـيط نظـام معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات والتعديـالت  السنتين المقبلتين . وأي
المدخلة على نظام مدريد ومعـاهدة قـانون الـبراءات ورحـب بذلـك . وأعلـن أن الـنرويج قـد اسـتقبلت فـي 
أغسطس/آب ٢٠٠٠ مجموعة من ثمانية متدربين في اطار أآاديمية الويبو وقال ان النرويج اســتفادت مـن 
ــرة أخـرى الـتزام الـنرويج  تلك التجربة البناءة وأعرب عن تطلعه الستقبال متدربين آخرين . وأآد الوفد م

باالشتراك في جمعيات الويبو بطريقة بناءة وايجابية . 
 

ــام واألمانـة علـى جـودة الوثـائق المطروحـة عليـه  وأعرب وفد باراغواي عن امتنانه للمدير الع -١٠٠
ودعمه الدارة المدير العام آما يرد وصفها في تقريــر برنـامج األداء فـي فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . 
وأشار الوفد الى أن بلده عمل مع الويبو ونجح في وضــع قضيـة الملكيـة الفكريـة ضمـن أولويـات حكومـة 
باراغواي ومجتمعها . وفي ذلك الصدد ، أعلن نية البالد بالتصديق على معاهدة الويبو بشأن حــق المؤلـف 
ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي في المستقبل القريــب وأضـاف يقـول أن البرلمـان الوطنـي 
ينظر حاليا في قانون جديد بشأن البراءات . وصرح الوفد قائال ان باراغواي قد عدلـت تشـريعها الوطنـي 
ــريع  ليواآب معايير اتفاق تريبس وان مجلس اتفاق تريبس في منظمة التجارة العالمية سينظر في ذاك التش
في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل . وأحاط الجمعيــة علمـا بتعزيـز التعـاون الوثيـق بيـن الويبـو وبـاراغواي 
بفضل خطة عمل وطنية الترآيز . وفي ذلك الصدد ، أعرب عن امتنان حكومــة بـاراغواي للتعـاون القيـم 
الذي أبداه مكتب أمريكا الالتينية والكاريبي . وأثنى الوفد على الزيادة المسجلة في أنشطة الويبو والمستوى 
العالي الذي يتسم به األداء المحقق عامة وال سيما في بعض المجاالت مثل مرآز الويبو للتحكيم والوساطة 
وشبكة الويبو وبرنامج اقامة االتصاالت بين المكــاتب الوطنيـة عـبر االنـترنت وأآاديميـة الويبـو العالميـة 
ــي ريـادة التعـاون االنمـائي واالدارة العالميـة لحقـوق  وقسم تشجيع االبتكار . وقال ان ذلك جعل المنظمة ف
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الملكية الفكريــة . واختتـم الوفـد آلمتـه بـالتعبير عـن تـأييده الشـديد الدارة المديـر العـام مـع الترآـيز علـى 
الوضوح السائد في المشاورات وشفافية التنفيذ . 

 
استهل وفد الفليبين آلمته باالعراب عن تطلعه الى مباحثات مثمرة ، واالعراب للمدير العام عن  -١٠١
ــى الوفـد علـى نجـاح جـهود  آامل رضاه عن تنفيذ برنامج الويبو خالل فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ . وأثن
المدير العام فيما يختص بمنظور الويبو وتوجهها االستراتيجي آما أثنى على األداء الممتاز لموظفي الويبو 
. وقال الوفد ان مكتب الفليبين للبراءات قــد أنشـئ فـي يونيـه/حزيـران ١٩٤٧ وأعقـب ذلـك اعـداد عمليـة 
التسجيل للعالمات التجارية واألسماء التجارية وعالمات الخدمة باالضافة الى الحماية مــن المنافسـة غـير 
ــة هدفـت مـن ذلـك الحيـن الـى توفـير الحمايـة  المشروعة وتزوير العالمات . وقال بأن التشريعات الفليبيني
الكاملة على ضوء التطــورات الهائلـة التـي تحققـت فـي مجـاالت العلـوم والتكنولوجيـا والفنـون واآلداب . 
ــي يونيـه/حزيـران ١٩٩٧ بانشـاء اطـار قـانوني  وأوضح الوفد أن قانون الفليبين للملكية الفكرية قد أجيز ف
لنظام جديد خاص بالملكية الفكرية . وأضاف بأن الفليبين تقر بأن تلك الجهود قد أوجدت أداة تنموية حيوية 
لتعزيز النمو االقتصادي وذلك بتسهيل نقل التكنولوجيا بما يعزز من المقدرة على اســتقطاب االسـتثمارات 
ــد ان ذلـك يتحقـق بتعزيـز حقـوق الملكيـة  الخارجية وتأمين نفاذ البضائع الفليبينية الى األسواق . وقال الوف
الفكرية الشاملة للعلماء والفنانين وغيرهم . وخلص الوفد الى أن مجمل تلك االجراءات قد ساعدت الفليبين 
ــاذ .  في االيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تريبس . ونوه الوفد الى أن الدول النامية تواجه صعوبات في االنف
ــاذ الفعـال  وناشد الجمعيات بالترآيز على مجموعة موضوعات محددة خاصة بالدول النامية وأهمها : االنف
ـــة  لقـانون الملكيـة الفكريـة وبنـاء الطاقـات التكنولوجيـة واالجتماعيـة وحمايـة المعـارف األصليـة والثقافي
والتقليدية بموجب أنظمة الملكية الفكرية التي تتناسب معها . وأآد الوفد أن مجمل هذه المجموعات الثالثـة 
يمكن أن تتوحد لتعزيز االبداع ومحاربة القرصنة والتأثير بصورة آبيرة على التطور الثقافي واالقتصادي 
المستقبلي . وذآر الوفد أنه وبموجب مبادرتها المشترآة مع منظمة التجارة العالمية ، فقد استجابت الويبـو 
ــس وصياغـة التشـريعات الوطنيـة  بالفعل الى طلبات الدعم من الدول النامية فيما يتصل بتطبيق اتفاق تريب
الخاصة بانشاء أنظمة حماية الملكية الفكرية . وقال الوفد أن هنالك حاجة ماسـة لتحديـد االطـار التنظيمـي 
الخاص بحماية الملكية الفكرية على االنترنت وفيما يتصل بالتجارة االلكترونية هــذا باالضافـة الـى تحديـد 
ــانون العالمـات التجاريـة . واعـرب  آثار تلك التطورات التكنولوجية والقانونية على قانون حق المؤلف وق
الوفد عن اعتقاده بأن  تجربة الدول النامية في هذا المجال قد تساعد في وضع نماذج ألفضل التطبيقات في 
ــدول الناميـة . وأورد الوفـد أمثلـة للربـط بيـن حمايـة  الدول النامية الى جانب وضع برامج موجهة لفائدة ال
ــة والثقافـات األصليـة وآذلـك الفولكلـور (األحـاآي الشـعبية واألغـاني والرقصـات الشـعبية  الملكية الفكري
والنماذج والرسوم الشعبية) . وذآر الوفد أن التطبيقات الجديدة في التكنولوجيا السمعية البصرية وانتاجـها 
ــد ال  الهائل واالرسال االذاعي والتوزيع بالكبالت قد أدى الى االتجار بأوجه المعارف التقليدية هذه والتي ق
تتالءم مع المفهوم التقليدي للمصنفات األدبية والفنية المشمولة بحق المؤلف ، وخاصة فيما يتصــل بتحديـد 
المؤلف والصعوبة العملية في تحديد الحماية بفترة زمنية محــددة . وأوضـح وفـد الفليبيـن أن اهتمـام بـالده 
ــدول  بهذا المجال مرده أن الفولكلور يمثل عملية حية ومتواصلة لدى قطاعات معينة من مجتمع اليوم في ال
النامية ، آالفليبين ، آما أن أحد أهـم مكونـات المعـارف التقليديـة تتمثـل فـي االسـتخدام ومنـذ قـرون عـدة 
للموارد الوراثية في األغراض الطبيــة والعالجيـة ، وهـي معـارف اسـتغلتها البيوتكنولوجيـا فـي البحـوث 
والتنمية . وأضاف الوفد بأن ذلك يرتبط بصلة وثيقة باهتمام الدول النامية للمحافظة علـى التنـوع الوطنـي 
والعـالمي ، وذلـك فـي اطـار التنميـة المسـتدامة . ونـوه الوفـد الـى اهتمـــام زعمــاء الــدول الناميــة بتلــك 

الموضوعات وقال بأن المستقبل القريب سيشهد جهودا متنامية حولها . 
 

وأشاد وفد بولندا بانجازات األمانة خالل فترة الســنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ وعـبر عـن ارتياحـه عـن  -١٠٢
نطاق فعالية األنشطة التي اضطلعت بها الويبو خالل الفترة موضع البحث ، وخاصة األنشطة التـي تخـدم 
تعزيز بنية الملكية الفكرية القانونية واالدارية وترقية االختراع واالبتكــار هـذا باالضافـة الـى مجـال انفـاذ 
ــد بتقريـر الويبـو عـن البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ١٩٩٨- حقوق الملكية الفكرية . آما رحب الوف
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١٩٩٩ ووصف التقرير بالوضوح والدقــة وأثنـى علـى هيكـل التقريـر ومضمونـه . ورحـب الوفـد باعـادة 
ــي مجـال التكنولوجيـا . وأشـار  توجيه وترآيز أنشطة الويبو في المجاالت الناشئة من التطورات األخيرة ف
الى االنجازات في مجال أسماء الحقول على االنترنت وانشاء شبكة عالمية للمعلومات واستخدام تكنولوجيا 
المعلومات باالضافة الى المعلومات المتعلقة بجوانب الملكية الفكرية المختلفة والتجارة االلكترونية . وأشاد 
الوفد بالمدير العام والمنظمة على نجاح المؤتمر الدبلوماسي الخــاص بالمعـاهدة الجديـدة لقـانون الـبراءات 
آما أشار الى تطور العمل في اصالح هيكل المنظمة الدستوري . وفيما يتعلق بأنشـطة التسـجيل ، أعـرب 
ــاون بشـأن الـبراءات وارتـأى أن التخفيـض  الوفد عن رضاه عن الزيادة المتواصلة في طلبات معاهدة التع
المقترح في رسم التعيين سينتفع به مستخدمو نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ويزيد من شعبية النظام 
ــدا ، فقـد أوضـح الوفـد أن  في بولندا . أما فيما يتصل بالتطورات األخيرة في مجال الملكية الفكرية في بولن
أهم تلك التطورات تتمثل بمصادقة برلمان بالده في يونيه/حزيران ٢٠٠٠ على قـانون الملكيـة الصناعيـة 
ــي بولنـدا ، ممـا أسـفر  الجديد والذي سن العديد من االجراءات الجديدة في مجال حماية الملكية الصناعية ف
عن مواءمة نظــام الحمايـة مـع أحكـام االتفاقـات الدوليـة وآذلـك االلتزامـات الخاصـة بتشـريعات االتحـاد 
ــدي للـبراءات عمليـة التحضـير لالنضمـام  األوروبي . وأضاف الوفد أن على رأس أولويات المكتب البولن
ــي ١ يوليـه/تمـوز ٢٠٠٢ ونظـام المجموعـة للعالمـات التجاريـة . وفيمـا  الى اتفاقية البراءات األوروبية ف
ــى مذآـرة تفـاهم فـي مـايو/أيـار ٢٠٠٠ بيـن  يتعلق بنظام المجموعة للعالمات التجارية ، فقد تم التوقيع عل
مكتب التنسيق في السوق الداخلية OHIM في أليكانتي والمكتب البولندي للــبراءات ، وذلـك بـهدف تسـهيل 
انضمام بولندا لذلك النظام . وقال الوفد أنه وبموجب برنامج التعاون التقنـي الخـاص بمكتـب التنسـيق فـي 
السوق الداخلية OHIM ، فقد تم انشاء شبكة معلومات تربط بين المكتب البولندي للبراءات ومكتب التنسيق 
ــر السياسـات المتعلقـة  في السوق الداخلية OHIM . وتشتمل تلك الشبكة على تبادل البيانات الخاصة بتطوي
ـــم تقتضيــا التنســيق الشــامل  بالعالمـات التجاريـة . وأوضـح الوفـد أن حـالتي االنضمـام المشـار اليـهما ل
للتشريعات الوطنية فحسب وانما اعادة تنظيم المكتب البولندي للــبراءات وطـرح برامـج توعيـة الجمـهور 
ــر  الموجهـة للمخـترعين ووآـالء الـبراءات والعالمـات التجاريـة والصناعـات والدوائـر األآاديميـة ودوائ
األعمال . وأشار الوفد الى تحسين ظروف العمل في المكتب البولندي بعــد افتتـاح المبنـى الجديـد ممـا أدى 
ــي ادارة تلقـي الطلبـات وادارة  الى مضاعفة المساحة المتاحة للعمل وتم تخصيص مكاتب جديدة للعاملين ف
ــص غرفـة للمطالعـة تسـع ٥٠ شـخصا  تجميع معلومات البراءات وادارة التسجيالت الجديدة آما تم تخصي
وسيتم تجهيز قاعة للمؤتمرات تسع ٩٠ شخصا باالضافة الى مساحة تبلغ ١٠٠ متر مربع تخصص لحفظ 
ــدي للـبراءات  الملفات والتخزين . وأشار الوفد الى الزيادة المتواصلة في أنشطة التسجيل في المكتب البولن
وذلك فيما يختص بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد . وذآر الوفد أنه وبعد دخــول قـانون 
الملكية الصناعية حيز التنفيذ فان نظام التسجيل الجديد للرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة 
سيصبح نافذا في المستقبل القريب . أما في مجال حق المؤلف ، فقد أشــار الوفـد الـى أن القـانون البولنـدي 
ــد تـم تعديلـه فـي ٩ يونيـه/حزيـران ٢٠٠٠ باسـتيفاء جميـع  لحق المؤلف والحقوق المجاورة لعام ١٩٩٤ ق
االلتزامات بموجب اتفاق تريبس والغالبية العظمى من التزامات المجموعة األوروبية ، آما تم تعزيز انفاذ 
ــيرة . آمـا أوضـح وفـد بولنـدا أن بـالده قـد اسـتهلت مؤخـرا االجـراءات  حقوق الملكية الفكرية بصورة آب
الرامية الى االنضمام الى معاهدة الويبو لحق المؤلف ومعـاهدة الويبـو لـألداء والتسـجيل الصوتـي . وفـي 
ــاون مـع وزارة الثقافـة ، مؤتمـرا سـيعقد فـي ٢٥-٢٦  ختام آلمته ، أشار الوفد الى أن الويبو سينظم وبالتع
أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ بمدينة آراآو حول "حقوق الملكية الفكرية في مجال التجارة االلكترونية" .  

 
وهنأ وفد االتحاد الروسي الويبو بمناسبة ذآرى تأسيسها الثالثين وشدد على أن فترة السنتين قيد  -١٠٣
النظر آانت مرحلة ناجحــة فـي تـاريخ المنظمـة الحديـث . وأشـار الـى أن تطبيـق منـاهج تنظيميـة جديـدة 
وتحسين تنمية الموارد البشرية واالرتقاء بعملية التخطيط والمساءلة ، آل ذلك سمح للمنظمة بتحقيق نتائج 
ــا فيمـا  ملموسة ال سيما في مجال االدارة واالستثمار وتنمية الموارد البشرية . وأشاد بانجازات الويبو أيض
يتعلق بشبكتها وتطبيق تكنولوجيا المعلومات الحديثــة وتعزيـز آليـات المراقبـة . وصـرح قـائال ان النتـائج 
ــة رئيسـية فـي التعـاون الدولـي متعـدد األطـراف .  المحققة بفضل تنفيذ برامج الويبو الرئيسية تكتسي أهمي
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ورآز الوفد على أهمية العالقة بين روسيا والويبو وأشار الى أن روسيا قد حصلت على مســاعدة ملموسـة 
من الويبو لدى تحديث قانون براءاتها الوطني وغيره من التشــريعات فـي مجـال الملكيـة الصناعيـة وحـق 
ــتعداد النضمـام روسـيا  المؤلف والحقوق المجاورة . وأثنى على المساعدة التي قدمتها الويبو من أجل االس
ــها معـاهدة الويبـو بشـأن حـق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل  الى صكوك دولية ، بما في
ــة وغيرهـا مـن المجـاالت  الصوتي ، بتوفير التدريب للمتخصصين الروسيين في مجال التجارة االلكتروني
المتفرعة عنها وبتسهيل تسوية عدد من القضايا الرئيسية التي تعلـق روسـيا عليـها أهميـة آـبرى ، ومنـها 
النظام األساسي لمكتب البراءات الروسي وتوسيع نطاق مهماته لتشــمل حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة 
ــه الـى التكنولوجيـا االلكترونيـة وتبسـيط عمليـة تحسـين القـانون المدنـي  وتحديث اجراءات المكتب وانتقال
الروسي والتشريع الخاص باالتحاد الروسي في مجال الملكية الفكرية واألعمال التحضيريــة البـرام اتفـاق 
تعاون بين االتحاد الروسي والويبو . وأعــرب الوفـد عـن امتنانـه العميـق للويبـو علـى الـدور المـهم الـذي 
اضطلعت به في تسهيل امكانية الوصول الى حل القضايا المذآــورة أعـاله وال سـيما عقـب زيـارة المديـر 
ــدوة الدوليـة عـن الملكيـة الفكريـة  العام الرسمية الى روسيا في فبراير/شباط ١٩٩٩ . وذآر الوفد أيضا الن
ــها الويبـو فـي موسـكو فـي أآتوبـر/تشـرين األول ٢٠٠٠ . واختتـم الوفـد آلمتـه  التي من المعتزم أن تنظم

بمساندة برنامج الويبو لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ مساندة تامة . 
 

ــا توجـه الوفـد بالشـكر  وعبر وفد السنغال عن تقديره لألمانة على التحضير الممتاز للوثائق . آم -١٠٤
الى المدير العام وجميع موظفي الويبو وبصفة خاصة العاملين بــالمكتب األفريقـي علـى األداء الجيـد فيمـا 
ــد أيضـا عـن ثنائـه النجـازات الويبـو وخططـها  يتصل باستغالل الموارد واصالح المؤسسات . وعبر الوف
الرامية الى تعزيز الملكية الفكرية في السنغال بما يمكن مواطني السنغال من االستفادة التامــة مـن فوائدهـا 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية . 
 

وقال وفد اسبانيا ان السلطات االسبانية المسؤولة عن الملكية الفكرية قد استمرت في ســعيها الـى  -١٠٥
تحقيق األهداف التي نصبتها لنفسها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية مع رفع التحديات الجديدة بشكل 
متواصل . وفي ذلك الصدد ، أشار الوفد الى الــدور الفعـال الـذي اضطلـع بـه المكتـب االسـباني للـبراءات 
والعالمات التجارية على عدد من الجبهات ، وال سيما معــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ، منـذ أن اآتسـب 
صفة ادارة البحث الدولي . وأعلن الوفد عن دخول تشريع حيز التنفيذ على الصعيد الوطني إعمـاال لألمـر 
الصادر في أبريل/نيسان ٢٠٠٠ والرامي الى تخفيض رسم البحث الدولي في اطار معاهدة التعاون بشـأن 
ــن بعـض البلـدان وفقـا لشـروط مشـابهة للشـروط التـي  البراءات بنسبة ٧٥% لمصلحة مودعي الطلبات م
ــي المطلوبـة لتطبيـق التخفيضـات  وضعها المكتب األوروبي للبراءات . واستطرد يقول ان تلك الشروط ه
في الرسوم الواجب دفعها للمكتب الدولي للويبو عمال بقرار أصدرته جمعية اتحاد المعاهدة المذآورة ســنة 
١٩٩٥ . وقال الوفد ان بلده يعتبر ذلك حافزا لبلدان أمريكا الالتينية لكي تنضم الى المعاهدة وأشار الــى أن 
عددا من التدابير المهمة قد تمت اتخاذهــا لتمكيـن المكتـب االسـباني مـن العمـل آـادارة للفحـص التمـهيدي 
الدولي بناء على المعاهدة بما يفسح امكانية اجراء بحــوث وفحـوص تمهيديـة آاملـة باللغـة االسـبانية لكـل 
ــبراءات مـع فحـص  األوساط الناطقة بتلك اللغة . وفي ذلك الصدد ، أشار الوفد الى تطبيق اجراءات منح ال
ــا بـأن ذلـك  تمهيدي طوعي لطلبات البراءات في قطاع األغذية بمرسوم صادر في مايو/أيار ٢٠٠٠ ، علم
ــن ذلـك توسـيع ذلـك النظـام تدريجيـا  القطاع يحظى بأهمية آبيرة في اسبانيا . وأضاف يقول ان الغرض م
ليشمل آل مجاالت التكنولوجيا . وفيما يتعلق بعملية التكامل والتنســيق علـى الصعيـد الدولـي ، ذآـر الوفـد 
توقيع اسبانيا على معاهدة قانون البراءات في ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ ونيتها التصديق على المعــاهدة فـي 
ــن الوفـد عـن صـدور القـانون الجديـد بشـأن حمايـة  أقرب وقت ممكن . وفي مجال األصناف النباتية ، أعل
ــانوني وطنـي جديـد لحمايـة  األصناف النباتية في يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ مما سمح بموافقة على اطار ق
ــع مراعـاة أسسـه المبينـة فـي اتفاقيـة األوبـوف وتشـريع  حقوق مستولدي النباتات وفقا للسياق القانوني وم
الجماعة األوروبية في ذلك الصدد . واستطرد يقول ان ذلــك تـم اسـتجابة للحاجـة الـى ايجـاد صيـغ جديـدة 
للحماية تتمشى مع التقدم المحرز مؤخرا في مجال البيوتكنولوجيا والهندسـة الوراثيـة . وأضـاف قـائال ان 
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القانون يستبق تعديل قانون البراءات في األحكام التي تشير الى التشريع السابق بالنص صراحة على عــدم 
امكانية حماية األصناف النباتية بموجب البراءات . وأحاط الوفد الجمعية علما بــأن بلـده يعمـل حاليـا علـى 
ــال ان مـن األهـداف الرئيسـية  سن قانون جديد بشأن العالمات التجارية لرفعه عن قريب الى البرلمان . وق
المنشودة في ذلك المشروع التشريعي تحديث النظام االسباني للعالمات التجارية بمواآبة الظروف الوطنية 
واالقليمية والدولية . وفيما يتعلق بالتماشي مع الجهود المبذولة في مجــال التنسـيق علـى الصعيـد الدولـي ، 
قال الوفد ان بلده يعمل حاليا على وضع أحكام في القانون تسـمح بتطبيـق بروتوآـول اتفـاق مدريـد بشـأن 
التسجيل الدولي للعالمات والئحته التنفيذية في اسبانيا . وأفاد الوفد أيضا بأن بلده بدأ األعمــال التحضيريـة 
ــي لقـانون عـن الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة يرمـي الـى تكييـف التشـريع الوطنـي وفقـا  بشأن مشروع أول
لمتطلبات الجماعة والشروط الدولية وتحديث اجراءات منح الحماية للرسوم والنماذج الصناعية وصياغـة 
ــانون الـبراءات لتضمينـه توجيـه الجماعـة األوروبيـة رقـم ٤٤/٩٨ بشـأن الحمايـة القانونيـة  قانون يعدل ق
لالختراعات البيوتكنولوجية . وفيما يتعلق بموقع المكتب االسباني على شبكة االنترنت ، أشــار الوفـد الـى 
أن عدد الزيارات التي آان محلها قــد زادت ثـالث مـرات فـي يونيـه/حزيـران مـن السـنة الجاريـة مقارنـة 
بالشهر ذاته من السنة السابقة وأن مّورد خدمات المكتب أصبح يوفر خدمات جديدة منــذ مـارس/آذار ، وال 
ــت متاحـة للجمـهور  سيما امكانية االطالع على قواعد بياناته عن بعد . وأضاف يقول الى ان ملفاته أصبح
عبر االنترنت في مارس/آذار ٢٠٠٠ أيضا ، مما سمح بامكانية استرجاع المعلومات عن آل ملف بفضــل 
رقمه . وأضاف يقول ان تلك الخدمات الجديـدة سـجلت نجاحـا بـاهرا وأدت الـى زيـادة ملموسـة فـي عـدد 
ــورة  الزيارات . وذّآر انشاء قواعد بيانات جديدة لنماذج المنفعة وامكانية استشارات ملفات البراءات المنش
ــوع  لدى المكتب عبر برنامج الخدمات CIBEPATNET . وفي الختام ، ذّآر الوفد شروع مكتبه في تقديم ن
جديد من الخدمات العداد استمارات أوامر التسديد على االنترنت باستخدام نظام التوقيع الرقمــي بالتعـاون 
ــدة للعلـوم  مع المصنع الوطني للعملة النقدية والطوابع البريدية . وأحاط الوفد الجمعية علما بأن وزارة جدي
والتكنولوجيا قد تألفت وتم الحاق المكتب االسباني للـبراءات والعالمـات التجاريـة بـها ، وقـال ان مهمتـها 
الرئيسية النهوض بالبحث والتطوير في البالد لمواآبـة احتياجـات االقتصـاد العـالمي . وأضـاف يقـول ان 
الجهود تكثفت أيضا لتعزيز وجود المكتب االســباني فـي السـياق األوروبـي سـواء فـي المكتـب األوروبـي 
ــو  للبراءات أو في مكتب التنسيق في السوق الداخلية في القنت ، شأنها في ذلك شأن تعاون اسبانيا مع الويب
ــم مسـتقبل  الذي زاد على آل المستويات . واستطرد الوفد يقول ان المكتب االسباني يشترك بفعالية في رس
الرسم أو النموذج الصناعي والبراءة ونماذج المنفعة داخل الجماعة األوروبية . وفي مجال التعاون الدولي 
الجاري خالل سنة ٢٠٠٠ ، أشار الوفد الى أن المكتب االسباني قد استمر فــي تعاونـه التقنـي المكثـف مـع 
مكاتب الملكية الصناعية في بلدان أمريكا الالتينية ووّسع نطـاق تعاونـه الجغرافـي ليشـمل أقـاليم أخـرى . 
وأشار الوفد الى تطور جديد مهم هو الشروع في تطبيــق برنـامج التعـاون مـع بلـدان أمريكـا الالتينيـة فـي 
ــارج  مجال البحث الدولي للبراءات . وبخصوص أنشطة التعاون التقني في مناطق جغرافية أخرى ، أي خ
ــة  القارة األمريكية ، ذآر الوفد تعاون الوفد االسباني مع المعهد المغربي للملكية الصناعية . وأحاط الجمعي
ــدا فـي السـنتين المـاضيتين وقـال ان ذلـك  علما باستمرار نمو المكتب بتوظيف خمسة وعشرين خبيرا جدي
ــى حقـوق الملكيـة الصناعيـة ، وقـال ان  االتجاه سيستمر في المستقبل  . وأشار الى مجال قمع التعديات عل
عمل المكتب االسباني حيوي فيما يباشــر ضـد القرصنـة ، وهـي ظـاهرة تنـامت بشـكل آبـير فـي األشـهر 
األخيرة . وأضاف يقول ان الجريدة الرسمية للدولة قد أعلنت خالل السنة الجارية عن إنشــاء لجنـة تعدديـة 
ــد علـى أن اسـبانيا تعـتزم مسـاندة المفاوضـات التـي  لمكافحة القرصنة . وفي مجال حق المؤلف ، أآد الوف
ستجري في المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري بهدف التوصل الى صك دولي من 
شأنه أن يكفل حقوق فناني األداء في القطاع السمعي البصري على المستوى العالمي ويسمح لهم بمواجهــة 

تحديات التكنولوجيا .  
 

ــيزيد مـن  وعبر وفد السويد عن تقديره الكامل للمدير العام في جهوده الرامية الى تحديث الويبو ل ١٠٦
شفافيتها . وهنأه على تحطيم الرقم القياسي في االنجازات . وأشار الوفد أن صعوبة اعــادة هيكلـة المنظمـة 
ــة ، علـى أن المديـر العـام قـد اسـتطاع حشـد سـائر الموظفيـن  لتصبح هيئة معاصرة قد ال تبدو آبيرة للغاي
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المتفانين في الجهود التي بذلها من أجل تحويل الويبو الى منظمة عصرية وشفافة . وحث المدير العام على 
االستمرار في ذلك الطريق . وأشار الوفد بمزيد من الرضى الى نطاق األنشطة المبينة في تقريـر برنـامج 
األداء ونوعيتها وأثنى بصفــة خاصـة علـى عمـل الويبـو المنجـز علـى الصعيـد العـالمي بغـرض التوعيـة 
بالملكية الفكرية . ورأى أن ذلك العمل مهم جدا ألغراض التنمية التكنولوجية واالجتماعية وضمــان النمـو 
ــا المعلومـات  االقتصادي في العالم . وأشار الى أن الويبو قد استمرت في تعزيز انتفاعها الواسع بتكنولوجي
لمصلحة الجماهير . وأعرب عن اقتناعه بأن ذلك هو السبيل السليم آما يدل على ذلك تقرير برنامج األداء 
والنمو المذهل في عدد الزيارات المسجلة في موقع الويبو على االنترنت . وفي ذلك السياق ، ذآر الوفد أن 
سياسة المكتب السويدي للبراءات والتسجيل تقوم على نقل أنشطتها المتعلقة بالمعلومات من النظام الورقي 
الى نظام النشر علـى االنـترنت ممـا سـمح للمكتـب بـالحصول علـى جـائزة تمنـح ألفضـل موقـع سـويدي 
ــة . وعلـق الوفـد أهميـة خاصـة علـى خلـق الوعـي وتعزيـز االلمـام بالملكيـة الفكريـة لـدى  للخدمات العام
الشرآات الصغرى والمتوسطة وقال ان تلك الشرآات تحتاج الى فهم طريقة االنتفاع بنظام الملكية الفكرية 
بهدف استحداث منتجات جديدة وحمايتها وضمان النمو . وأشار الى أن ذلك الموضوع آان موضع نقـاش 
أثناء زيارة المدير العام الى استكهولم في مستهل سنة ٢٠٠٠ ، حيث تم االتفاق على اقتراح بشــأن توسـيع 
نطـاق برنـامج أنشـطة الويبـو لمسـاعدة الشـرآات الصغـرى والمتوسـطة فـي العـالم لطرحـــه علــى دورة 
ــم  الجمعيات الحالية بغرض تعزيز قدرة تلك الشرآات على المنافسة . وتحقيقا لذلك ، أشار الوفد الى أن أه
ــي خلـق الوعـي لـدى تلـك الشـرآات جـهود قطـاع تنميـة المـوارد البشـرية (البرنـامج  العوامل المساهمة ف
الرئيسي ٨) . وأشار في هذا الصدد الى الجــهود الراميـة الـى وضـع برنـامج للتعليـم عـن بعـد الـى جـانب 
البرامج التقليدية األخرى التي تنظمها الويبو . وقال ان البرنامج التدريبي الســنوي عـن الملكيـة الصناعيـة 
ــترة وجـيزة مـن اجتمـاع  المعقود في ستكهولم (لمصلحة عشرة أشخاص من البلدان النامية)  سينتهي بعد ف

جمعيات الويبو الراهن . وخص بالذآر دورة تدريبية مماثلة عن حق المؤلف انعقدت في أغسطس/آب 
ــره اللـتزام الويبـو بمواصلـة  ٢٠٠٠ (لمصلحة عشرين متدربا من البلدان النامية) . وأعرب الوفد عن تقدي
التدريب وتنمية المهارات لدى موظفيها وخص بالذآر الجهود االنمائية المماثلة المبذولة في اطار المكتـب 
السويدي لمصلحة موظفيه . وقال الوفد ان الحكومة السويدية تعلق أهمية آبرى على المساواة بين الجنسين 
وعبر عن تقديره الخاص للزيادة المسجلة في عدد الموظفات من درجة الفئة المهنية والمديرين فــي الويبـو 
ــنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ مشـيرا الـى وجـود  وقال ان ست نساء قد حظين بترقية لدرجة المدير خالل فترة الس
مديرة واحدة في السابق . وأعرب الوفد عن رضـاه العميـق بالنجـاح الـذي تكلـل بـه المؤتمـر الدبلوماسـي 
ــد مـن التنسـيق  المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات في مايو/أيار ٢٠٠٠ واعتبره خطوة مهمة نحو مزي
الموضوعي في قانون البراءات . وأعلن أن الحكومة السويدية تنظر حاليا في امكانية التصديــق علـى تلـك 
المعاهدة . وقال ان العديد من االنجازات المذآورة في التقرير تستحق تقدير الحكومة . وفـي الختـام ، أآـد 
الوفد التزام السويد مرة أخرى بأهداف الويبو وأنشطتها والتعاون المستمر مع الويبو من أجل تطوير نظام 

عالمي للملكية الفكرية سهل التطبيق . 
 

ــة .  وأثنى وفد سويسرا على الجهود التي يبذلها المدير العام من أجل تبسيط مفاهيم الملكية الفكري -١٠٧
ووصف الويبو بأنها مفخرة نظــام األمـم المتحـدة . وأعلـن عـن تـأييده لـبرامج الويبـو ألغـراض التنميـة . 
ــل نمـوا دون اغفـال البلـدان الناميـة والبلـدان  وأعرب عن أمله في أن تستمر تلك البرامج لفائدة البلدان األق
المنتقلـة الـى نظـام االقتصـاد الحـر . وأشـار الـى اعـالن الملكيـة الفكريـة العـالمي الـذي اعتمدتـه اللجنـــة 
االستشارية المعنية بالسياسات ، وهو اعالن يؤآــد قيمـة حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي اسـتقطاب االسـتثمار 
المباشر ونقل التكنولوجيا . وفي اطار األنشطة التي أنجزتها سويسرا مؤخرا ، ذآر الوفد اتفاق التعاون مع 
ــال ان قـانون الـبراءات يخضـع  فييت نام وأعلن عن التحضير لالنضمام الى الصكوك الدولية الجديدة . وق
للمراجعة لذلك الغرض . وذآر أيضا مشروع قانون جديد بشأن الرسوم والنماذج الصناعية والذي ســيرفع 
الى البرلمان قريبا . وذآر أيضا قانون حق المؤلف الذي يخض للمراجعة حاليا حتى يتسنى للبلد التصديــق 
على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، واللتان يشار اليهما 
بعبارة معاهدتي الويبو لالنترنت . وأعــرب عـن تطلعـه الـى عقـد مؤتمـر دبلوماسـي معنـي بحمايـة األداء 
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السمعي البصري . وأقّر النجاح الذي تحققه أنشطة الويبو ، وال سيما في اطار اجراءات تسوية المنازعات 
ــو للتحكيـم والوسـاطة وأآاديميـة الويبـو العالميـة باالضافـة الـى اعتمـاد  المتعلقة باالنترنت في مرآز الويب
ــاالقتراح الرامـي الـى انشـاء لجنـة حكوميـة  معاهدة قانون البراءات في يونيه/حزيران الماضي . ورحب ب
دولية معنية بالعالقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية . وفي الختــام ، أعلـن الوفـد 
أنه تقدم بمشروع المبادئ التوجيهية بشأن النفاذ الى الموارد الوراثية واقتسام المزايا المحصلة من االنتفاع 
بها وذلك في اطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي . وأعرب عن أمله في أن تتاح الفرصة لمناقشة تلك 

الموضوعات في محفل موحد في الويبو . 
 

وأعرب وفد توغو عن تقديره للمدير العام على االعداد الجيد للوثائق المقدمــة للـدول األعضـاء.  -١٠٨
ــك  وأشار الوفد الى اعادة تنظيم الهيكل الوطني للملكية الصناعية  في بالده ومكتب توغو لحق المؤلف وذل
ــن امتنانـه  للدعـم الـذي يقدمـه الويبـو  بغية استغالل أمثل للموارد البشرية والتقنية والمالية . وعبر الوفد ع
ــوادر الوطنيـة  والدعـم  لبالده وأشار في هذا الصدد الى دعم الويبو المتمثل في توفير المعدات وتدريب الك
الفني . وأآد الوفد على ضرورة مواصلة العمــل مـن أجـل تطويـر الملكيـة الفكريـة وخاصـة فـي مجـاالت 
التجارة االلكترونية والتعليم عن بعد . وأعلن الوفد عن تأييده لالقتراح الخاص بانشاء لجنة حكومية خاصة 
بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور وفق ما ورد في آلمة وفد أوغندا باالنابة عــن المجموعـة 

األفريقية . 
 

وصرح وفد ترآيا قائال انه في طور اتخــاذ االجـراءات الداخليـة الالزمـة لالنضمـام الـى بعـض  -١٠٩
المعاهدات التي تديرها الويبو وال سيما اتفاق الهاي بشأن التســجيل والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة (وثيقـة 
ــر الدبلوماسـي المعنـي  جنيف) ومعاهدة قانون العالمات . وأشار الوفد الى أن ترآيا قد اشترآت في المؤتم
ــد المجتمعيـن  باعتماد معاهدة قانون البراءات في مايو/أيار ٢٠٠٠ ووقعت على تلك المعاهدة . وأحاط الوف
ــبر/تشـرين الثـاني  علما بأن االتفاقية األوروبية للبراءات قد دخلت حيز التنفيذ في ترآيا في األول من نوفم
ــدث مـهم فـي البـالد يخـدم مصلحـة البـاحثين والصنـاعيين األتـراك واألجـانب ومعـهد  ٢٠٠٠ وأن ذلك ح
البراءات الترآي . وأفاد الوفد بأن االتحاد األوروبي قد قبل ترشيح ترآيا لالنضمام اليه ، األمــر الـذي مـن 
شأنه أن يسهم في تطوير نظام الملكية الصناعية في ترآيا . وأشار الى أن من المعتزم ابرام مذآــرة تفـاهم 
بين المعهد المذآور والمكتب األوروبي للتنسيق في السوق الداخلية عن قريب . وشكر الوفـد الويبـو علـى 
مساعدتها التقنية القيمة وأشار الى العمل المنجز مؤخرا بشأن مشروع القانون عن حماية تصاميم الدوائـر 
ــتمر فـي تطويـر الحمايـة  المتكاملة الذي سيدخل حيز التنفيذ في سنة ٢٠٠١ . وأآد الوفد على أن التقدم مس

في آل مجاالت الملكية الفكرية في ترآيا وأن بالده على استعداد التاحة خبرتها للبلدان النامية . 
 

وهنأ وفد المملكة المتحدة الويبو على عملها خـالل فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ وأقـر خاصـة  -١١٠
بالدور الذي اضطلع به المدير العام في اول فترة سنتين له آمدير عام . وأعرب الوفد عن رضــاه بالنجـاح 
ــة جنيـف التفـاق الهـاي وعـبر عـن أملـه فـي أن يحظـى  الذي تكلل به ابرام معاهدة قانون البراءات ووثيق
النصان بتصديق واسع وسريع ليتخذا مكانتهما المهمة في نظامي البراءات والرســوم والنمـاذج الصناعيـة 
العالميين . ورأى الوفد أن اعتماد منهج وضع البرامج والميزانيات على أساس النتائج آما يبينه تقرير أداء 
البرنامج تقدم ملموس في توفير الخدمات بطريقة فعالة وشــفافة وأعـرب عـن رضـاه بـاألهداف الواضحـة 
ــاور بشـأن  التي يمكن االستناد اليها لقياس أداء المنظمة . ورحب أيضا باعتماد منهج أوسع وتطلع في التش
ــاريتين . وأعـرب الوفـد  السياسات ومناقشتها آما يتضح من انشاء مختلف اللجان الدائمة واللجنتين االستش
عن تطلعه للعمل مع المنظمة ولجنة البرنامج والميزانية لدى مراجعة مؤشرات األداء المختارة بما يضمن 
ــداف . وأشـار الوفـد الـى أن االقـرار بحـاالت الفشـل  اتخاذ أفضل المقاييس الممكنة لتقييم مدى تحقيق األه
آحاالت النجاح من شأنه أن يزيد من قيمة تقرير األداء . وفي ذلك السياق ذآر الوفد على ســبيل المثـال أن 
ــى أيـة صعوبـات مواجهـة فـي الميزانيـات المخصصـة لتجديـد مبنـى المنظمـة العالميـة  التقرير ال يشير ال
لألرصاد الجوية أو مختلف مشروعات تكنولوجيا المعلومــات . واعـترف الوفـد باالنجـازات العديـدة التـي 
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ــو فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات خـالل فـترة السـنتين وخـص بـالذآر مواقـع الويبـو علـى  حققتها الويب
االنترنت التي رائها مصدرا ثريا بالمعلومات المفيدة التي يمكن النفاذ اليها بسرعة . وعبر عن تطلعه الـى 
تحسين الفعالة في نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات بعد استكمال مشروع امباآت . وأعرب الوفـد عـن 
رضاه بنتائج بعثات تقصي الحقائق والمشاورات عن المعارف التقليدية وجهود المدير العام في ذلك الصدد 
ــتراح الرامـي الـى انشـاء لجنـة حكوميـة دوليـة معنيـة بالملكيـة الفكريـة  . وقال ان ذلك قد سمح بطرح االق
والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور علــى هـذه الجمعيـات ، علمـا بـأن تلـك اللجنـة ينبغـي أن 
ــي  تصبح المنبر المناسب لبحث مجموعة واسعة من القضايا . وأعرب الوفد عن تطلعه لمزيد من النجاح ف
ــع سـائر أعضـاء االتحـاد األوروبـي مـن  عمله مع الويبو وأشار الى أن المملكة المتحدة تعتزم االشتراك م
شرآائها في المؤتمر الدبلوماسي المقبل عن حماية األداء السمعي البصري وأعرب عن أمله في أن يتيسر 
تحقيق النجاح في تلك المبادرة بما يرضي جميع األطــراف المعنيـة . وعقـد األمـل علـى أن يتيسـر تحقيـق 
مزيد من التقدم في العمل الجاري بشأن وضع معايير دولية جديدة لحمايــة حقـوق هيئـات االذاعـة وقواعـد 
البيانات غير األصلية ، فضال عن مواصلة العمل بشأن معاهدة قانون البراءات والنجاح الباهر الذي حققته 

معاهدة التعاون بشأن البراءات . 
 

ــام الواضـح باعتبـاره عـامال  وأعرب وفد جمهورية تنزانيا المتحدة عن دعمه لمنظور المدير الع -١١١
حاسما بالنسبة لمستقبل المنظمة . وذآر أن بلده قد أنجز برامج لنشر الوعي بالملكية الفكريــة فـي صفـوف 
أصحاب المصالح والمستهلكين ، وشمل ذلك نشر برامج مختلفة في شكل ورقي والكتروني أيضــا . وذآـر 
أن الويبو وتنزانيا نظمتا اجتماعين دون اقليميين في يوليه/تموز ٢٠٠٠ في مدينة دار السالم : آان أولهما 
عن األهمية االقتصادية للملكية الفكرية ، وآان الثاني عبــارة عـن اجتمـاع ترويجـي عـن معـاهدة التعـاون 
ــب الملكيـة  بشأن البراءات . وقال ان االجتماعين آان لهما وقع آبير على الفئات المستهدفة . وذآر أن مكت
الفكرية شارك في المعرض الدولي للتجارة الـذي أقيـم فـي يوليـه/تمـوز وشـمل عـدة أنشـطة منـها توزيـع 
مختلف منشورات الويبو وآان لذلك أيضا وقـع جـّد ايجـابي . واسـتلم مكتـب الملكيـة الفكريـة طلبـات مـن 
مختلف المجموعات ، بما فيها الجامعات ، تلتمس انجاز برامج لنشر الوعي بالملكية الفكريــة فـي صفـوف 
األوساط األآاديمية . وفي مجال حق المؤلف ، ذآر الوفد أن بلده وضــع قانونـا جديـدا بشـأن حـق المؤلـف 
يتمشى وأحكام اتفاق تريبس . وأعلن أيضــا أن مجلـس جمعيـة حـق المؤلـف قـد أنشـئ وأن مبنـاه جـاهز . 
وأشار في هذا الصدد الـى أن الويبـو زودت الجمعيـة بأجـهزة الحاسـوب ومعـدات أخـرى . وأعـرب عـن 
ــى تسـهيل اتفاقيـة بشـأن  امتنانه للويبو على ما قدمته . وصرح الوفد بأن بلده التمس من الويبو أن تعمل عل
مبادرة شرق أفريقيا في اطار جماعة شرق أفريقيا والتي عقد بشأنها اجتماع في دار السالم في أواخر سنة 
١٩٩٩ . وقال ان االجتماع أحرز تقدما هائال والمجموعة تخطط في عقد اجتماع آخر . وأعرب الوفد عن 
أمله فــي أن تقـدم الويبـو مسـاعدتها مـن أجـل ذلـك أيضـا . وأشـار الوفـد الـى تخليـد يـوم الملكيـة الفكريـة 
والتكنولوجيا في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول آما أعلنت ذلك منظمة الوحدة األفريقية والويبو . وأضاف 
قائال ان تخليد ذلك اليوم تم من خالل نشــر رسـاالت فـي الصحـف مـن وزيـر الصناعـة وسـكرتيره الدائـم 
المكلف بشؤون التجارة ومن المدير العام للجنة العلوم والتكنولوجيا ومن المدير التنفيذي لوآالة التراخيص 
والتسجيالت التجارية (BRECA) وهي الوآالة الحكومية التنفيذية المسؤولة عن الملكية الفكرية في تنزانيا 
ــا المتحـدة متطلعـا الـى  . وتقدم الوفد بعبارات الشكر للويبو على آل ما قدمته من مساعدة لجمهورية تنزاني

المزيد من األنشطة التعاونية . 
 

ــامج  وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن تقديره للمكتب الدولي على التقرير الشامل لبرن -١١٢
ــة  األداء خالل فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ والذي يعتبره الوفد خطوة هامة أخرى في جهود الويبو المتصل
ــدول األعضـاء لتقديـم تعليقاتـها  واقـترح  لترقية الشفافية والمساءلة . ورحب الوفد بدعوة المكتب الدولي لل
الوفد احرازمزيد من  الترآيز  والتوضيح لمؤشرات األداء ، هــذا باالضافـة الـى تضميـن أرقـام الميزانيـة 
باعتبارها جزء أساسي . وأشار الوفد الــى أن فـترة السـنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ تعتـبر فـترة هامـة فـي تـاريخ 
ــراض التنميـة  الويبو . وأعرب الوفد عن سعادته بالتعاون مع أآاديمية الويبو العالمية ومكاتب التعاون ألغ
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في تنظيم عدة برامج في واشنطن وجنيف ومناطق أخرى والتي وفرت تدريبا متخصصا لمسؤولين من ما 
يناهز خمسين دولة ، هذا باالضافة الى الفوائد التي جنتها جميع األطراف المشــارآة، بمـا فـي ذلـك الـدول 
النامية، فيما يتعلق بانفاذ اتفاق تريبس . وأآد الوفد دعمه التام ألنشطة الويبو في مجــاالت اصـالح وأتمتـة 
معاهدة التعاون بشأن البراءات ومشـروع الويبـو ألسـماء الحقـول وتطويـر معـاهدة الويبـو لحـق المؤلـف 
ومعاهدة الويبو لألداء والتسجيل الصوتي . وقال الوفد بأنها قد أسهمت جميعا فــي  تحديـث قوانيـن الملكيـة 
الفكرية و أثمرت بالفعل عن ادراك أفضل للبراءات والعالمات التجارية وحق المؤلف في السوق العالميــة 
. وأوضـح الوفـد أنـه يتعيـن االضطـالع بـالبرامج السـابقة وجميـع الـبرامج األخـرى مـع وضـع االعتبــار 
للمسؤولية المالية وااللتزام بحدود  تفويــض الـدول األعضـاء . مثـاال لذلـك ،قـال الوفـد أن رسـوم خدمـات 
ــي   التسجيل يجب  أن تعكس النفقات الحقيقية وأن ُيرد الفائض  لتخفيض الرسوم بالنسبة لمقدمي الطلبات ف
المستقبل . وتقدم الوفد بشكره للمكتب الدولي على استمرار مشاوراته بغية التوصل الى حل عادل ومقبول 
بالنسبة لمشكلة تخفيــض الفـائض . وأثنـى الوفـد علـى الجـهود التـي قـام بـها المديـر العـام الطـالع الـدول 
ــي ، وأعـرب الوفـد عـن تطلعـه لمواصلـة  جـهود المكتـب الدولـي  األعضاء ، وهي جمهور الويبو الرئيس
بتوفير المعلومات للدول األعضاء والخاصة بمنهج الويبو، لتطبيق برنامج فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، 

الذي يتميز بالشفافية والتوجيه نحو النتائج .  
 

ــد أورغـواي قـائال ان أوروغـواي قـد عدلـت تشـريعها المتعلـق بالعالمـات التجاريـة  وصرح وف ١١٣
والبراءات ليواآب أحكام اتفاق تريبس وأن النظام الملكية الصناعية الجديد قد أثبت جدارته من حيث أمانه 
وفعاليته وشفافيته بتسجيل زيادة في طلبات حقوق الملكية الصناعيـة . وأعلـن الوفـد أن المديريـة الوطنيـة 
للملكية الصناعية تعتزم مواصلة العمل على أساس خطــة جـودة اسـتراتيجية ترآـز علـى ارضـاء الزبـون 
وتتجه الى جمهور واسع النطاق . وأفاد بأن أهم نتائج الخطة آان أن المكتب تسلم في سنة الماضية شــهادة 
ISO9002 التي منحتها الجمعية النمساوية للتصديق على أنظمة الجودة . وأشار الى أن األنظمة االدارية قد 
تعرضت ألول مراجعة داخلية للحسابات خالل السنة الجارية واتضح من ذلك أن معيـار الجـودة المسـجل 
سنة ١٩٩٩ لم يتغير . وفي اطار الخطة االستراتيجية ذاتها ، أشار الوفد الى أن موظفي المكتـب قـد تلقـوا 
تدريبا على االنتفاع بتكنولوجيا المعلومات الجديدة وحصلوا على أحدث أجـهزة الحاسـوب وأمكـن تطبيـق 
ــي محيـط متعـدد الوظـائف . واسـتطرد يقـول ان وزارة الصناعـة  برنامج حاسوبي لالدارة الحديثة يعمل ف
والطاقة والمعادن التي تعمل المديرية تحت اشــرافها تسـهر أيضـا علـى تطبيـق سياسـة للجـودة فـي اطـار 
برنامج أوروغواي للجودة الذي يشمل عنصرا يخص الملكية الصناعية آوسيلة لتشجيع النشاط االبتكــاري 
في الشرآات واعتماد اشارات مميزة لتعريف سلع البالد وفقا لمتطلبات الجودة المحددة . وذآر الوفد أيضا 
ــى تعزيـز العالقـات مـع الفئـات المعنيـة   تنفيذ سياسات ترمي الى الترويج للملكية الصناعية مع الترآيز عل
(أي المجتمع العلمي وقطاع الشرآات ووآالء الملكيـة الصناعيـة) وزيـادة الوعـي بأهميـة حمايـة الملكيـة 
الصناعية . وقال الوفد ان األسس التي ترتكز اليها تلك السياسة هي االتفاقــات المؤسسـية الموقعـة السـداء 
ــة وانشـاء أفرقـة عاملـة (لجـان  النصح والمشورة للباحثين ومساعدتهم في مختلف المسائل التقنية والقانوني
فنية) سمحت بتعزيز التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص ونشــر المـواد الترويجيـة عـن التشـريعات 
ــد الوطنـي والدولـي (مـن آتيبـات وأقـراص مدمجـة وآتـب)  واالجراءات و المعلومات العامة على الصعي
ــات الحكوميـة والخاصـة يتولـى مسـؤولياتها موظفـون محـترفون وتقنيـون مـن  وتنظيم دورات في الجامع
المديرية . وفيما يخص البنية التحتية التقنية للمديرية ، أشار الوفد الى انشاء قاعدة بيانات جديدة عن قضايا 
الملكية الصناعية المرفوعة الى القضاء وتطوير قدرات جديدة في نظام حاســوب المديريـة ، بمـا فـي ذلـك 
رقمنة ملفات بحث العالمات التجارية والبراءات  . وفي الختام ، أعلن الوفد أن أوروغواي قد وقعت اتفاق 
تعاون مهم مع الويبو بتمويل وطني في يونيه/حزيران من السنة الجارية وأن ذلك االتفاق يرآز على تنويع 
البنية التحتية التقنية وبناء المؤسسات في أوروغواي فـي مجـاالت اداريـة جديـدة ترتبـط أساسـا بـالترويج 
ــهوض بـها . وبخصـوص التعـاون أيضـا ، أشـار الوفـد الـى أن التعـاون مـع مكتـب  للملكية الصناعية والن
ــاذج الصناعيـة قـد أدى الـى توقيـع مذآـرة  التنسيق في السوق الداخلية  (العالمات التجارية والرسوم والنم

تفاهم للتعاون في مجال الممارسات المتعلقة بالعالمات التجارية والترويج لنظامها . 



 A/35/15
 - 58 -

 
 

 
ــالده ، بالتهنئـة الحـارة للمديـر العـام للويبـو . وابتـدر  وتقدم وفد فييت نام ، باالنابة عن حكومة ب -١١٤
الوفد آلمته بتناول موضوع "االقتصاد القائم على المعرفة" . وأشار الى األهمية المتعاظمة التي أصبحــت 
تكتسي حقوق الملكيـة الفكريـة فـي التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة ونقـل التكنولوجيـا والتجـارة الدوليـة 
ــي مفاوضـات التجـارة الثنائيـة  واالستثمار . وأضاف بأن حقوق الملكية الفكرية أضحت موضوعا حيويا ف
ومتعددة األطراف . وأآد الوفد على زيادة الوعي في أوساط الجمهور بموضوعات الملكية الفكريـة . آمـا 
أحاط الوفد علما بالجهود التي بذلتها بالده في السنوات األخيرة فـي اعـداد نظـام الملكيـة الفكريـة الوطنـي 
ليتوافق مع اتفاق تريبس واالتفاقيات األخرى . وأوجز الوفد انجازات بالده اآلتية :  سنت الحكومة في عام 
ــاالجراءات االداريـة لمواجهـة االنتـهاآات فـي مجـال الملكيـة الصناعيـة ، ويشـرع  ١٩٩٩ قانونا خاصا ب
القانون االجراءات بمعالجة االنتهاآات في مجال حقوق الملكية الفكرية وذلــك فـي جميـع مجـاالت الملكيـة 
الصناعية . وأشار الوفد الى قانونين جديدين . أوال ، القانون الحكومي للملكيـة الصناعيـة ، والـذي وضـع 
لحماية األسرار التجارية والبيانات الجغرافية واألســماء التجاريـة والحقـوق الخاصـة بمنـع المنافسـة غـير 
المشروعة في مجال الملكية الصناعية . هذا وقد أحيل القانون للحكومة ومــن المتوقـع اجازتـه فـي أواخـر 
العام ٢٠٠٠ . وثانيا ، القرار الحكومي حول تعديل القوانين التفصيلية الخاصة بالملكية الصناعيـة ، ومـن 
المتوقع اجازته أيضا في أواخر عام ٢٠٠٠ . وذآر الوفد أن هنالك عدة أدوات قانونية ما زالت فــي طـور 
الصياغة واالعداد ومنها الرسالة المشترآة بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة ومحكمة الشعب العليا ، 
وتتعلق الرسالة باجراءات حل النزاعات في مسائل الملكية الصناعية ؛ هذا باالضافة الى رسـالة مشـترآة 
أخـرى ، بيـن وزارة العلـوم والتكنولوجيـا والبيئـة واالدارة العامـة لسـلطات الجمـارك وتتعلـق بــاجراءات 
مراقبة الحدود في مجال الملكية الصناعية . وذآر الوفد أن تعــاون بـالده علـى الصعيـد الدولـي فـي مجـال 
ــن مكتـب فييـت نـام الوطنـي للملكيـة الصناعيـة والمنظمـة  الملكية الفكرية يتضمن انشاء عالقات تعاون بي
ــي للـبراءات IPO ومكتـب التنسـيق فـي السـوق الداخليـة  العالمية للملكية الفكرية WIPO والمكتب األوروب
 DIP وادارة المعلومـات INPI ــة OHIM والمكتب الياباني للبراءات JPO والمعهد الوطني للملكية الصناعي
والمكتـب الوطنـي األسـترالي والمكتـب الوطنـي التـايلندي ولجنـة االتحـاد الروسـي للـبراءات والعالمــات 
ــام عالقـات تعـاون مـع الواليـات المتحـدة األمريكيـة . والـى جـانب  ROSPATENT ؛ آما ابتدرت فييت ن
عالقات التعاون الثنائية المذآورة ، شارآت فييت نام في برامج تعاون في مجاالت الملكية الفكرية مع آــل 
ــيوي الباسـيفيكي APEC . وأشـار الوفـد  من رابطة أمم جنوب شرقي آسيا ASEAN وبرنامج التعاون اآلس
الى حدثين مهمين وهما التوقيع في يوليه/تموز ١٩٩٩ على اتفاقية في مجال الملكية الفكريــة بيـن حكومـة 
ــة سويسـرا والتوقيـع فـي ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٩ علـى وقـائع المباحثـات الخاصـة  فييت نام وحكوم
بتطبيق المشروع الــذي تدعمـه الوآالـة اليابانيـة للتعـاون الدولـي JICA لتحديـد ادارة الملكيـة الصناعيـة . 
وتناول الوفد انفاذ حقوق الملكية الفكرية مشيرا الى االنجــازات التـي تحققـت فـي هـذا المجـال وذلـك عـبر 
تحسين التنسيق بين السلطات المختصة باالنفاذ ، مما جعل النظام بكامله أآثر فعالية وعزز من أهمية دور 
ــهام الـذي  المحاآم في مجال الدعاوي الخاصة بحقوق الملكية الفكرية . وآرر الوفد تقديره للدعم الفعال وال
تقدمه الويبو الى فييت نام ، آما عبر عن شكره العميق للدول التي تعاونت مــع بـالده وقدمـت لـها الدعـم . 
وأوضح الوفد أن تلك المساعدات ، مقرونة بالجهود التي تبذلــها بـالده ، قـد أسـفرت عـن سـعي فييـت نـام 

لترقية نظامها الخاص بالملكية الفكرية واالسهام في تنمية البالد وتكاملها مع المجتمع الدولي . 
 

ــى بـه وفـد أوغنـدا باسـم مجموعـة  وعبر ممثل منظمة الوحدة األفريقية عن تأييده للبيان الذي أدل -١١٥
البلدان األفريقية . وشدد على التقدم الملموس الذي أحرزته الويبو خالل السنوات الثالث األخــيرة وأعـرب 
ــق بالميزانيـة ،  عن رضاه باالصالحات الجذرية المطبقة ال سيما في المجال الدستوري واالداري وما يتعل
مما أدى الى تحقيق نتائج ممتازة . وأشار الوفد الى أن قرابة ثلث الدول األعضـاء فـي الويبـو مـن البلـدان 
األفريقية . وأثنى على المدير العام معتبرا اياه صاحب رؤية حقيقية وروح رائدة وخصــال فريـدة يقـر بـها 
الجميع . وأشاد بـالعمل المتمـيز المنجـز فـي مجـال تنميـة المـوارد البشـرية والتعليـم عـن بعـد والنـهوض 
بالتشريعات الوطنية وحماية المعارف التقليدية والفولكلور والموارد الوراثية . وشدد على أن ذلك العمل قد 
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ــامج فـترة  أنجز بقدر آبير من الشفافية واحساس رفيع بالمسؤولية آما وعد به المدير العام أثناء اعتماد برن
السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . واختتم الوفد آلمته بالتعبير عن أمله في أن تظل روح الشفافية ســائدة بمـا يخـدم 

مصلحة الويبو وشرآائها وآل المعنيين بالملكية الفكرية . 
 

وأعلن ممثل المنظمة األفريقية للملكية الفكرية أنه يؤيد البيـان الـذي أدلـى بـه وفـد أوغنـدا باسـم  -١١٦
مجموعة البلدان األفريقية وبيان وفد منظمة الوحدة األفريقية . وهنأ المدير العام وأمانة الويبو علــى العمـل 
ضية ووضوح الوثائق المطروحة على الدول األعضــاء  الممتاز المنجز خالل الشهور االثني عشر الما
. وذآر برنامجا تدريبيـا رائـدا فـي مجـال الملكيـة الفكريـة يطبـق فـي بعـض الجامعـات وآليـات الهندسـة 
والمعاهد االقليمية لتدريب رجال القضاء . وأشار أيضا الى انشاء صندوق لتشجيع االختراع واالبتكار من 
ــي نهايـة سـنة ٢٠٠٠ . وقـال ان ذلـك البرنـامج الطمـوح يـهدف الـى دعـم القطـاع  المعتزم بدء العمل به ف
ـــجيع نشــوء الشــرآات الصغــيرة  الخـاص والنـهوض باالختراعـات التـي تحميـها المنظمـة مـن أجـل تش
والمتوسطة صاحبة االبتكارات . وذآر تحديث تشريع المنظمة ليواآب المعايير الدوليــة وقـال ان منظمتـه 
موصولة بالشبكة العالمية بفضل نظام شبكة الويبو الذي وضع سنة ١٩٩٩ وخص بالذآر استكمال قواعـد 
البيانات التي من المعتزم بدء العمل بـها فـي مسـتهل سـنة ٢٠٠١ . وأشـار الـى أن المنظمـة راجعـت آـل 
اجراءاتها المتعلقة بفحص السندات وتسليمها لزيادة فعالية نظامها وأمنه بما يخدم مصلحـة المنتفعيـن بـه . 
وذّآر الوفد بعدد من األنشطة المباشرة باالشتراك مع الويبو وشكر المنظمة على مساعدتها التقنية والمالية 
ــب األوروبـي للـبراءات  . وشدد على التعاون الممتاز مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية والمكت
ــد . ولفـت األنظـار أيضـا الـى العالقـات  والمكتب السويدي للبراءات في تنفيذ مشروع واسع للتعليم عن بع
الجيدة التي تربط منظمته بمكتب الواليات المتحدة األمريكية للبراءات والعالمات واالتحاد الدولــي لحمايـة 

األصناف النباتية الجديدة (األوبوف) والمنظمة االقليمية األفريقية للملكية الصناعية (األريبو) . 
 

ــر  وأعرب ممثل المنظمة االقليمية األفريقية للملكية الصناعية (األريبو) عن امتتناه للويبو وللمدي -١١٧
ــات . ورحـب بعالقـة العمـل الوثيـق التـي تطـورت بيـن  العام على دعوة األريبو لالشتراك في هذه الجمعي
ــأييده  الويبو واألريبو على مر السنين ، وباألخص منذ أن تولى المدير العام منصبه الحالي . وأعرب عن ت
ــود التطـرق  للبيان المقدم باسم المجموعة األفريقية والبيان الذي قدمته منظمة الوحدة األفريقية . وقال انه ي
الى ثالثة عناصر هي معــارف الشـعوب األصليـة وتكنولوجيـا المعلومـات ، وبوجـه خـاص شـبكة الويبـو 
(WIPOnet) ، ثم معاهدة التعاون بشأن البراءات . فبالنسبة الى حماية معــارف الشـعوب األصليـة ، أطلـع 
ــي دورتـه السـابعة والقـاضي بـأن  ممثل األريبو الجمعيات على القرار الذي اتخذه مجلس وزراء األريبو ف
تشترك األريبو بنشاط في المبادرات التي تتخذها الويبو فـي هـذا المجـال . وأعـرب بالتـالي عـن ارتياحـه 
الضافة موضوع حماية معارف السـكان األصلييـن آبنـد قـائم بذاتـه فـي جـدول األعمـال وبانشـاء اللجنـة 
ــوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور . وأآـد مـن  الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والم
جديد أن األريبو مستعدة لالشتراك في تلك اللجنة . وبالنسبة الى تكنولوجيا المعلومات ، أثنى الممثــل علـى 
الويبو عملها في ذلك المجال ، وخص بـالذآر مشـروع شـبكة الويبـو ، وهـو مشـروع آـانت األريبـو مـن 
ــاالنترنت قـد تـم بفضـل ذلـك المشـروع . وأشـار  المستفيدين به . وأضاف قائال ان ربط األريبو ووصلها ب
ــايو/أيـار ٢٠٠٠ .  الممثل أيضا ، مع االرتياح ، الى اتفاق التعاون الموقع مع أآاديمية الويبو العالمية في م
وقال ان ذلك االتفاق يسمح لألعضاء في األريبو باالشتراك في برامج األآاديمية للتعليم عن بعد واالستفادة 
منها . وفي الختام ، ذآر الممثل الحاجة الى زيادة الوعي بمزايا نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ، وال 
سيما من خالل الطريق المرسوم بين األريبو وقطاع المعاهدة . وأشار الوفد مع االرتياح الى ايداع طلبــات 
البراءات شهد زيادة متواصلة خالل الســنوات القليلـة المنصرمـة والحـظ أن مـن الممكـن حـدوث زيـادات 
ــة التـي نظمـها  أخرى في االنتفاع بالنظام بفضل االطالع المستمر من خالل الندوات ، مثل الندوات المتنقل
ــي للـبراءات بالتعـاون مـع مكـاتب الملكيـة الصناعيـة فـي ألمانيـا وفرنسـا  آل من الويبو والمكتب األوروب

والمملكة المتحدة . 
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ــة عـن استحسـانه للتعـاون القـائم بيـن منظمتـه والويبـو  وأعرب وفد ممثل منظمة التجارة العالمي -١١٨
وأشار الى أن هذا التعاون   يشمل جميع المستويات في المنظمتين . ونقل  الممثل شكر الدول األعضاء في 
منظمة التجارة العالمية للويبو  على الوثيقة التفصيلية التي قدمتـها  فـي احـدى اجتماعـات مجلـس تريبـس 
ــراض التنميـة والمتعلقـة باتفـاق  األخيرة  ، والتي تناولت أنشطة الويبو في المجاالت القانونية والتقنية وأغ
تريبس . وأضاف الممثل بأنه ينتهز هذه الفرصة ليحيط الجمعيات علما ببعــض األنشـطة  التـي قـامت بـها 
ــة ، وفيمـا يتصـل بانفـاذ اتفـاق تريبـس ، وخاصـة اخطـار  منظمة التجارة العالمية في مجال الملكية الفكري
ــي انتـهت مهلتـها فـي نهايـة ١٩٩٩ اضافـة الـى مراجعـة تطبيـق المـادة ٦٧  ومراجعة تشريعات الدول الت
والمادة ٦٦ (٢) والمتصلة بالتعاون التقني ونقل التكنولوجيا . وأوضح  الممثل بأن  آلية تسوية المنازعات 
نظرت في  ثالث حاالت خاصة بالملكية الفكرية ، وحالتين في مجال البراءات وحالة واحدة في مجال حق 
المؤلف . أما فيما يختص بموضوعات االنفاذ وفي اطار المجلس العام لمنظمــة التجـارة العالميـة ، أوضـح 
الممثل بأن العمل ما زال جاريا للنظر في مشكالت االنفــاذ التـي طرحتـها الـدول الناميـة ليـس فيمـا يتعلـق 
ــه ونتيجـة  باتفاق تريبس فحسب بل المشكالت المترتبة علي  عدة اتفاقيات أساسية  أخرى . وشرح الوفد أن
لذلك،  فان العمل يتواصل  في اطار الجلسات الخاصــة للمجلـس العـام لمنظمـة التجـارة العالميـة . وأشـار 
ـــة آالبيانــات الجغرافيــة ؛ مراجعــة القســم  الممثـل الـى موضوعـات أخـرى تـهم منظمـة التجـارة العالمي
ــة الـبراءات واالختراعـات البيوتكنولوجيـة ؛ والمراجعـة الشـاملة التفـاق  ٢٧(٣)(ب) ، والذي يتعلق بأهلي
تريبس آما تنص عليه  المادة ٧١(١) ؛ والتجارة االلكترونية والتظلمات غير المتعلقة بالتعديــات . واختتـم 

الممثل آلمته بالتشديد على األهمية التي توليها منظمة التجارة العالمية للويبو واألنشطة التي تضطلع بها  ،  
والدور الهام الذي تلعبه الملكية الفكرية في اقتصاد اليوم وفي تطوير التعاون الدولي .  

 
وتناول ممثل الجماعة األوروبية في آلمته التطــورات األساسـية التـي شـهدتها الملكيـة الفكريـة،  -١١٩
علي مستوي الجماعة األوربية ، خالل العام الحالي . وقال بأن الحدث األساسي يتمثل في اعتماد الجماعــة 
ــك القـانون  في ٥ يوليه/تموز لنظام المجلس المقترح حول البراءات في المجموعة األوروبية . وقال بأن ذل
ــتوى الجماعـة وهـو : بـراءة  المقترح يهدف الي خلق اسم جديد موحد الختراعات الملكية الفكرية على مس
الجماعـة . وأوضـح  بـأن النظـام الجديـد ينسـجم مـع أنظمـة الـبراءة الوطنيـة واألوروبيـة وأضـــاف بــأن 
ــيلة الحمايـة التـي تناسـبهم . وشـرح الممثـل  أن الفكـرة  المخترعين يتمتعون بمطلق الحرية في اختيار وس
المحرآة لهذا النظام تتمثل في خلق تكافل بين النظامين : نظــام بـراءة الجماعـة المسـتقبلي ونظـام معـاهدة 
ميونيخ بشأن البراءات األوروبية . وذآر بأن العمل قد تواصل حول االقتراح المعدل لنظام  لمجلس بشــأن 
الرسوم والنماذج في الجماعة ،  وذلك بهدف توفير حماية موحدة ألسماء  االختراعــات تسـري فـي جميـع 
بلدان الجماعة. آما تواصل العمل  حول االقتراح المعدل ،  بغيـة التوصـل الـي توجيـه  يقـرب الترتيبـات 
ــن الـدول األعضـاء .  القانونية لحماية االختراعات  بواسطة نماذج المنفعة ، والتي  تهدف الى تنسيق قواني
أما فيما يتصل بمحاربة التزوير والقرصنة ، قد أوضح الممثل أن الجماعة ستطرح في نهاية العــام ٢٠٠٠ 
ــادرات عمليـة فـي هـذا المجـال . آمـا أشـار الممثـل الـى أن حمايـة العالمـات  رسالة تمثل تقييما وتوفر مب
التجارية تكتسي أهمية خاصة في اطار مجتمع المعلوماتية ، ولهذا السبب، فـان  الجماعـة تدعـم مبـادرات 
الويبو الخاصة بتسوية التضارب بين العالمات التجارية وأسماء الحقول علــى االنـترنت . أمـا فيمـا يتعلـق 
ــترنت وأن  بحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة ، أوضـح الوفـد أن المجلـس قـد أجـاز معـاهدتي الويبـو لالن
الجماعة قد أعربت عن استعدادها لالنضمام قريبا الى هاتين المعاهدتين . وأضاف الممثل بأن المجلس قــد 
توصل الى اتفاق سياسي بشأن االقــتراح المعـدل للتوجيـه الخـاص بحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة فـي 
مجتمع المعلوماتية . وأوضح الممثل بامكانية المصادقة على هذه التوجيه في مطلع العام ٢٠٠٠ وأن انفاذه 
سيمكن الجماعة من المصادقة على تلك المعاهدتين . واختتم الممثل حديثـه بـاالعالن عـن أن المجلـس قـد 
ــأن التوجيـه الخـاص بحـق اعـادة بيـع مصنـف الفنـون األصلـي لفـائدة  توصل الى اتفاق حول االقتراح بش
المؤلف . وأضاف بأن الجماعة تأسف لطول فترات الطلبات في الوقــت الحـاضر، والتـي تبلـغ ١٥ عامـا، 
ــاح قبـل نهايـة األمـد  ولكنه سيصبح باالمكان تخفيض تلك الفترات، اذا ما انجزت  المفاوضات الدولية بنج

المحدد . 
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وأقر ممثل المكتب األوروبي للبراءات بالتعاون الوثيق المثمر بين الويبو ومكتبه . وأشار الى أن  -١٢٠
المكتب يتوقع لدعم ٠٠٠ ١٤٠ طلب على وجه التقدير في سنة ٢٠٠٠ وأن ذلك يمثل زيــادة بنسـبة ٧٧% 
منـذ سـنة ١٩٩٥ . وذآـر أن الطلبـات األوروبيـة المودعـة لـدى مكتبـه بنـاء علـى معـاهدة التعـاون بشــأن 
البراءات تمثل نحو ٦١% وأن عدد طلبات الفحص التمهيدي الدولي المودعة لدى المكتب قد زادت بشــكل 
ملموس خالل السنوات الماضية . وأشار الى أنه يقوم مقام ادارة البحـث والفحـص التمـهيدي الدولـي بنـاء 
على المعاهدة بالنسبة الى آل الدول األعضاء في المعاهدة البالغ عددها ١٠٧ دول ما عدا ١١ دولة . ولفت 
ــب وعـزى أغلبيتـها الـى األنشـطة المتعلقـة  الممثل األنظار الى النمو السريع المسجل في أعباء عمل المكت
بمعاهدة التعاون بشأن البراءات . ورحب بمشــروعات األتمتـة الطموحـة التـي اقترحتـها الويبـو وال سـيما 
استعداد المكتب لمساعدة المنظمة على تنفيذ مشــروعها امبـاآت . وذآـر ممثـل المكتـب أن الويبـو ومكتبـه 
ــدان الناميـة أو التوثيـق  يعمالن بالتعاون الوثيق في عدة مجاالت تقنية ، مثل أنشطة التعاون  التقني مع البل
واألتمتة . وفي مضمار التعاون التقني ، صرح الممثل قائال ان المكتب ال يزال يشاطر اختصاصه وخبرته 
آلما آان ذلك مفيدا في بلدان أخرى . وأفاد أن المكتب قـد نفـذ نيابـة عـن الجماعـة األوروبيـة مشـروعات 
ترمي الى اقامة عدة أنظمة للملكية الصناعية وتحديثها فــي العـالم وأن أنشـطته ظلـت ترآـز علـى تدريـب 
ــة االداريـة ألقسـام  موظفي مكاتب البراءات والقضاة والمحامين المتخصصين في ذلك المجال وانشاء البني
ــح الـبراءات علـى الصعيـد الوطنـي بتطبيـق برامـج  ادارة الموظفين والشؤون المالية وترشيد اجراءات من
ــة الـى برنـامج التعـاون المباشـر باالشـتراك مـع الويبـو ، ذآـر ممثـل  أتمتة واجراءات مبسطة . وباالضاف
المكتب أن منظمته تشرف على برنامج تعاوني ثنائي األطراف وواسع النطاق وقع في اطاره اتفاقات عمل 
مع األريبو و١٧ مكتبا وطنيا في آسيا وبلدان أمريكا الالتينية والكاريبي والبلدان العربية . وصرح قائال ان 
المكتب يعمل منذ سنة ١٩٩٢ على تنفيذ برامج تعاونية اقتصاديــة نيابـة عـن الجماعـة األوروبيـة . وذآـر 
مشروعين جديدين بدأ تنفيذهما في يوليه/تموز ٢٠٠٠ ، واألول هو برنامج ثنائي مع الهند والثاني برنامج 
خماسي مع بلدان جنوب شرق آسيا . وأشار ممثل المكتب األوروبي للــبراءات الـى أن العنـاصر الرئيسـية 
التي يتكون منها مضمون برنامج المكتب هي التدريب وتوفير المســاعدة المتخصصـة واتاحـة المعلومـات 
ــت ٣٨ نـدوة تدريبيـة خـالل السـنة  المتعلقة بالبراءات واألتمتة . وأعلن أن أآاديمية المكتب الدولي قد نظم
ــمح بتدريـب ٥٠٠ شـخص .  الماضية بعضها بالتعاون مع الدول األعضاء في المكتب ومع الويبو ، مما س
وفيما يتعلق باألتمتة ، صرح ممثل المكتب قائال ان تسعة بلدان أصبحــت تسـتخدم اليـوم برنـامج حاسـوبي 
ــة .  أعده المكتب األوروبي للبراءات باالشتراك مع الجماعة األوروبية الدارة البراءات والعالمات التجاري
وبخصوص المشروعات التقنية شدد ممثل المكتب األوروبي للبراءات على اشــتراآه مـع الويبـو فـي عـدة 
خطط منفذة مع المكتب الياباني للبراءات ومكتب الواليات المتحدة للبراءات والعالمات التجارية في اطــار 
ــي األطـراف . وقـال ان ذلـك التنسـيق قـد سـهل تحديـد المعـايير واالجـراءات المعـتزم  برنامج تعاون ثالث
اقتراحها في مرحلة الحقة على الصعيد الدولي . وقال ان الجهات الثــالث راضيـة خاصـة بالتـأييد الواسـع 
الذي أبداه المكتب الدولي والدول األعضاء لمشروع المعايير المتعلقة بااليداع االلكــتروني آمـا تـم اعـداده 
خـالل السـنتين المـاضيتين وآمـا انتـهت اليـه الجلسـة العامـة األخـيرة للجنـة الدائمـة المعنيـة بتكنولوجيـــا 
المعلومات المنعقدة في يوليه/تموز ٢٠٠٠ . وفي ذلك الصدد ، شدد ممثل المكتب األوروبي للبراءات على 
ــتعداد  ترحيب مكتبه باالشتراك في عمل اللجنة المذآورة بصفة مراقب . وأضاف يقول ان المكتب على اس
لمواصلة تنفيذ خطــط التعـاون الجاريـة وتوسـيعها ممـا أثبـت نجاحـه البـاهر علـى مـدى السـنوات العديـدة 
ــدة   الماضية . وأشار ممثل المكتب الى أن الوقت قد حان لتجاوز األنشطة الجارية ومواجهة التحديات الجدي
ــل  التي تنصبغ بالطابع العالمي في معظمها وتتطلب بذل جهود تعاونية على الصعيد العالمي . وأعرب ممث
ــك  المكتب عن استعداد مكتبه لمشاطرة الويبو والدول األعضاء فيها خبرته وأحدث أدواته ان رغبت في ذل
. وفي ذلك الصدد ، صرح ممثل المكتب قائال ان مكتبه بامكانه اسداء النصح والمشــورة وتقديـم المسـاعدة 
في المجاالت التالية :  "١" حصر البيانــات ورقمنتـها ؛ "٢" ونشـر المعلومـات المتعلقـة بـالبراءات عـبر 
ــبكة  االنترنت ؛ "٣" واتاحة األقراص المدمجة للبلدان التي تطلبها باالضافة الى الخدمات المتاحة عبر الش
أو آبديل لتلك المنتجات ؛ "٤" وتوفير حلول تقنية تستجيب الحتياجات آل مكتــب وطنـي للملكيـة الفكريـة 
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ــة . وأعـرب ممثـل المكتـب عـن اسـتعداد مكتبـه للشـروع فـي محادثـات عـن  في مجال االجراءات االداري
االجراءات الشكلية للتعاون مع آل الشرآاء المعنيين ومكاتب البراءات الوطنية والمنظمات الدولية . وقال 
ــائدة الناجمـة عـن توحيـد الجـهود وتفـادي ازدواجيتـها .  ان هدفه األول يظل تحقيق أآبر قدر ممكن من الف
وأشار ممثل المكتب الى المشروع الطموح المقترح مؤخرا والرامي الى اتاحــة الـبراءات العالميـة . وقـال 
ــبر الحمايـة الموسـعة جديـرة باالهتمـام فـي حـال اسـتيفاء  ان موقف مكتبه معروف في هذا الصدد ، اذ يعت
بعض الشروط الشكلية فقط ، أي اقامة نظام براءات سليم يعمل في سياق أمني قانوني ويحافظ على معايير 
عالية للجودة . وأضاف يقول ان من الممكن تشجيع مشروعات متواضعة وتعد بنتائج أفضل مــا دام العـالم 
ليس جاهزا لتطبيق نظام عالمي بالفعل لحماية الــبراءات ، علمـا بـأن ذلـك النظـام يقتضـي تنسـيق قوانيـن 
البراءات الموضوعية وانتقال السيادة جزئيا . وذآر ممثل المكتب على سبيل المثـال ابـرام معـاهدة قـانون 
ــرا لتنسـيق بعـض العنـاصر الشـكلية فـي االجـراءات المتعلقـة بطلبـات الـبراءات والجـهود  البراءات مؤخ
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات . ولفـت األنظـار الـى المراجعـة الجاريـة بشـأن اتفاقيـة  الجارية لتحسين مع
ــرا علـى االقـتراح األساسـي  البراءات األوروبية . وصرح قائال ان المجلس االداري للمكتب قد وافق مؤخ
ــة  الذي يتضمن تعديالت لنحو ١٠٠ مادة في اتفاقية البراءات األوروبية ، بما فيها الجوانب الشكلية واللغوي
، والوفاء بمتطلبات اتفاق تريبس واعداد السبيل القامة نظام للتقاضي بشأن البراءات األوروبية . وأضاف 
ــد المؤتمـر الدبلوماسـي فـي نهايـة نوفمـبر/تشـرين الثـاني  يقول ان الظروف أصبحت مهيأة للدعوة الى عق
٢٠٠٠ . وذآر ممثل المكتب بتوسيع النطاق الجغرافــي للمنظمـة األوروبيـة للـبراءات بدعـوة ثمـاني دول 
أوروبية الى االنضمام الى االتفاقية المذآورة اعتبارا من األول من يوليه/تموز ٢٠٠٢ والترحيب قبل ذلك 
الدولة العضو العشرين في المكتب األوروبي للبراءات وهي ترآيا اعتبارا من األول مـن نوفمـبر/تشـرين 
الثـاني ٢٠٠٠ . وفـي الختـام ، أشـار ممثـل المكتـب الـى مشـروع الالئحـة التنفيذيـة عـن بـراءة الجماعـــة 

األوروبية الذي أصدرته الجماعة في يونيه/حزيران ٢٠٠٠ . 
 

وأوضح المدير العام في آلمته أنه قد استمع باهتمام للكلمات التي ألقتــها الوفـود والممثليـن حـول  -١٢١
البند ٤ من جدول األعمال ، وانه قد اتطلع على البيانات التي لم تلقى في الجلسة العامة ولكن تم توزيعــها . 
وعبر المدير العام عن شكره للوفود على دعمها وتوجيهاتها وتشجيعها . وأعرب المدير العام عن اعتقــاده 
بأهمية التشاور والحوار بالنسبة للمنظمة ، وذلك حتى تستيقن من صواب توجهاتها الخاصة بعملية التغيير 
ــامج . وارتـأى المديـر العـام أن  وجميع جهودها وطاقاتها ومواردها التي تسخرها لترقية ادارة وتنفيذ البرن
ــها الوثيـق بعمـل المنظمـة  الدول األعضاء هي أصحاب المصلحة في المنظمة ولذلك فان التزامها وارتباط
ومشارآتها الفاعلة تعتبر عوامل ضرورية لتحقيق فعاليـة أداء المنظمـة واسـتمرارية جـهودها فـي وضـع 
ــهد بمواصلـة تحسـين مؤشـرات األداء وقياسـها  البرامج والسياسات . وأضاف المدير العام أن المنظمة تتع
لتقييم العمل في المستقبل . واستطرد المدير العام قائال بأنه قد الحظ بأن العديد مــن الوفـود والمتحدثيـن قـد 
أيدوا مواصلة العمل الذي تم انجازه في دراسة العالقة بين الملكية الفكريـة والمـوارد الوراثيـة مـن جـانب 
ــانب آخـر . والحـظ المديـر العـام  والعالقة بين الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وحماية الفولكلور من ج
التأييد الذي القه اقتراحه الخاص بانشاء لجنة حكومية يعهد  اليها الدراسة بمــهام الدراسـة والتوجيـه وذلـك 
ــك الموضوعـات . وأوضـح المديـر  بغية التوصيل الى ترآيز واضح في جدول أعمال المنظمة الخاص بتل
العام بأنه قد أصبح واضحا باهتمام جميع البلدان والمجتمعات بهذه الموضوعات وعليـه فانـه يقـترح عـدم 
اضفاء الصبغة السياسية على هذه العملية وذلك بغي التوصل الى اجماع شــامل حـول توجـهات المنظمـة . 
ودعا المدير الوفود التي ترغب في االدالء باسهاماتها بأن تفعل ذلــك عندمـا يعـرض البنـد ١٥ مـن جـدول 
األعمال للنقاش . آما أعرب المدير العام عن تطلعه لتمكن الجمعيات من  العمل بفعالية نحو التوصــل الـى 
قرار باالجماع حول العمل المستقبلي في هذا البند . وفيما يتصل بالبرنامج الخاص بتعزيز اسـتخدام نظـام 
الملكية الفكرية بواسطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الحظ المدير العام أن بعض الوفود قــد أعربـت 
ــذا الموضـوع هـام للغايـة بالنسـبة  في بياناتها عن موافقتها على ذلك البرنامج . وأوضح  المدير العام أن ه
ــم  للدول المتقدمة والنامية ، ولذلك فانه يتطلع الى اجراء حوار موجه وعلمي حول هذا الموضوع وبذلك يت
توفيد المنظمة بواسطة الدول األعضاء للمضي قدما في دراسة هذا الموضوع الـهام . ومـن ناحيـة أخـرى 
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أعرب المدير العام عن تقديره لالعتراف بالدور الحيوي للمعلومات والتكنولوجيا الرقمية في جميع أنشطة 
المنظمـة ، وأآـد بأنـها أدوات أساسـية فـي جميـع المبـادرات المشـترآة . ورحـب المديـر العـام فـي آلمتــه 
باألهمية التي أولتها الوفود لمشروعات جدول أعمال الويبو الرقمي آشبكة الويبو ومشروع أسماء الحقول 
ــام  وااليداع االلكتروني للطلبات الدولية والمكتبات الرقمية ومشروع التعليم عن بعد . وقد طمأن المدير الع
الوفود ، التي أعربت عن قلقلها ، بأن نهاية العام المقبل ستشهد استكمال الربط الشبكي عبر مشروع شبكة 
الويبو لمكاتب الملكية الفكرية في ٦٥ دولة والتي ال يتوفر لها حاليا الربط باالنترنت . والحظ المدير العام 
بأن أآاديمية الويبو العالمية قد تلقت العديد من اشارات التقديـر واالستحسـان وأضـاف بـأن العمـل يجـري 
حاليا لتعزيز نطاق ومضمون وموارد األآاديمية وزيادة عددية المؤسسات الشريكة . وأشــار المديـر العـام 
الى تعزيز برنامج التعليم عن بعد ، والذي يعتبر النشاط األساسي في األآاديمية الى جانب مناهج التدريب 
التقليدية لفائدة المهنيين وواضعي السياسات ، آما أن عددية المنتفعين بهذه البرامج سيتضاعف مقارنة مــع  
العام السابق . واشار الى عدد من االقتراحات الجيدة التي تقدمت بها الوفود في بياناتها العامة ، مثل انشاء 
ــة فـي الجامعـات ، واالقـتراح الخـاص بانشـاء وحـدة لدراسـات  الكراسي األستاذية الخاص بالملكية الفكري
القانون المقارن وأحكام المحاآم واالقتراح حول اجراء مزيد من الدراسات حول تأثير أنظمة على الدول ، 
الملكية الفكرية ، أوضح المدير العام بأن المنظمة تبحث في آيفية انجاز هذا العمل في اطار برنامج العمل 
الحالي . وفيما يتصل باألنشطة الجماهيرية ، أوضح المدير العام بـأن الـدول األعضـاء قـد أصبحـت تقـدم 
ــة الغمـوض وعـدم تسـييس الملكيـة الفكريـة ،  دعما متصاعدا وفعاال لبرنامج الويبو الرئيسي الخاص بازال
وأضاف بأن األمانة تتعاون مع الدول األعضاء لتطوير التعاون المشترك والتكامل . والحظ المديـر العـام 
بأن هذا المشروع قد استهل في واقع األمر مع عدد من مؤسسات الدول األعضــاء حيـث أعـدت المنتجـات 
ــام بأنـه يشـجع هـذا االتجـاه ألن بوسـع الجميـع التعلـم مـن  االعالمية بالتعاون مع الويبو . وأبان المدير الع
ــى يصبـح مـن الممكـن تحقيـق قـدر أآـبر مـن التوحيـد بيـن جـداول  التجارب الوطنية والجهود الوطنية حت
ــدول األعضـاء لعمـل  األعمال المحلية والعالمية . ومن ناحية أخرى أعرب المدير العام عن تقديره بدعم ال
ــة والنظـام االداري نحـو  المنظمة في مشروع أسماء الحقول واالصالحات في عملية اعداد ميزانية المنظم
النتائج . وأوضح  المدير العام أنه من دواعي السرور العلم برغبات وقرارات الدول األعضـاء لالنضمـام 
الى المعاهدات ودخول معاهدة الويبو لحق المؤلف ومعاهدة الويبو لألداء والتسجيل الصوتي لحيز التنفيذ ، 
ــة الـى ١٤  والحظ المدير العام بأن المعاهدة األولى تحتاج الى ١١ حالة انضمام بينما تحتاج المعاهدة الثاني
حالة انضمام حتى تدخل حيز التنفيذ . ودعا المدير العام الدول األعضاء بذل الجهد المشـترك حتـى تدخـل 

"معاهدتي االنترنت" حيز التنفيذ" . 
 

ووافقت جمعيات الدول األعضاء في الويبو على مضمون الوثيقة  A/35/2 . وأحــاطت  -١٢٢
 . A/35/13 علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة

 
 

البند ٥ من جدول األعمال الموحد : 
 

االصالح الدستوري 
 

 . A/35/3 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٢٣
 

وذّآر الرئيس بأنه تم انتخابه رئيسا للفريق العامل المعني باالصالح الدستوري (الفريق العــامل)  -١٢٤
ــدول األعضـاء سـنة ١٩٩٩ بانشـاء  بصفته رئيسا للجمعية العامة . وقال ان القرار الذي اتخذته جمعيات ال
ــات األلفيـة الجديـدة .  الفريق العامل قرار تاريخي يدل على الحاجة الى منظمة فعالة ونشطة لمواجهة تحدي
واستطرد قائال ان أعضاء الفريق العامل اتفقـوا علـى ضـرورة اسـتعراض اآلثـار العمليـة وأيـة تغيـيرات 
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بنيوية بشكل دقيق قبل اعتمادها . وأشار الى أن ذلــك يجعـل مـن قـرارات الفريـق العـامل قـرارات مؤقتـة 
بامكانه أن يعيد النظر فيها بعد االنتهاء من بحث آل البنود المبينة في جدول أعماله . 

 
وتحدث وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكـاريبي وأشـار الـى  -١٢٥
أن الفريق العامل أحرز تقدما ملموسا في عملـه . وقـال ان المجموعـة تؤيـد آـل التـأييد توصيـات الفريـق 
العامل برمتها وبما فيها حل مؤتمرات الممثلين دون تأخير . وعبر وفد الجمهورية الدومينيكيــة أيضـا عـن 
ــن علـى األقـل لحـل القضايـا العالقـة  أمل المجموعة االقليمية في أن يجتمع الفريق العامل في مرتين أخريي
ـــاء أثنــاء اجتماعــها فــي  وتوفـير مجموعـة شـاملة مـن االقتراحـات لتنظـر فيـها جمعيـات الـدول األعض

سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ .  
 

وأشار وفد مصر الى مداوالت الفريق العامل التي جــرت فـي مضمـار المحـاوالت الراميـة الـى  -١٢٦
تبسيط البنية االدارية للويبو وتسهيل عمل الجمعيات واألمانة بما يكفل مزيدا من الفعالية في عمل المنظمة 
ــى  . وعبر الوفد عن أمله في أن تقبل جمعيات الدول األعضاء آل توصيات الفريق العامل ودعا مع ذلك ال
ــك اللجنـة فـي أداء  توخي الحذر عند النظر في وضع لجنة التنسيق . ورأى أن من الضروري أن تستمر تل
ــن رغبتـه فـي أن  المهمات المسندة اليها بانتظار االتفاق على انشاء جمعية موحدة للمنظمة . وعبر الوفد ع
ــه ويرفـع توصياتـه الـى جمعيـات الـدول األعضـاء فـي سلسـلة اجتماعاتـها  يواصل الفريق العامل مداوالت

السادسة والثالثين . 
 

وأيد وفد شيلي البيان الذي أدلـى بـه وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة باسـم مجموعـة بلـدان أمريكـا  -١٢٧
الالتينية والكاريبي وصرح قائال انه يولي أهمية خاصة لعمل الفريق العامل . وعبر الوفد عــن رغبتـه فـي 

أن يواصل الفريق العامل مداوالته نظرا الى أن بعض المسائل ال تزال تحتاج الى مزيد من البحث . 
 

ــى أن المنظمـة بحاجـة الـى اقامـة بنيـة اداريـة تتسـم بمزيـد مـن البسـاطة  وأشار وفد البرازيل ال -١٢٨
ــا  والفعالية . وذّآر بأن جمعيات الدول األعضاء قد اتخذت قرارا مهما في مسألة االصالح الدستوري عندم
اتفقت في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ على تعديل المــادة ٩(٣) مـن اتفاقيـة الويبـو بغـرض الحـد مـن مـدة واليـة 
المدير العام للويبو بمرتيــن تـدوم آـل واحـدة منـها سـت سـنوات . وأيـد الوفـد النظـام أحـادي االشـتراآات 
والتغيـيرات فـي فئـات االشـتراآات وحـل مؤتمـرات الممثليـن والتعديـالت المتعلقـة بالمعـــاهدات المعنيــة 
والرامية الى اقامة دورات عادية سنوية لجمعيات الدول األعضاء . وقـال الوفـد انـه يفضـل اقامـة جمعيـة 
موحدة وحل مؤتمر الويبو بعد االتفاق على القضايا العالقة مثل حقوق التصويت للجهات غير األعضاء في 
ــرن الحـادي والعشـرين نافضـة عنـها غبـار بنيـة  الجمعية العامة . واختتم آلمته داعيا الويبو الى دخول الق
القرن التاسع عشر وشدد على الحاجة الـى أن يواصـل الفريـق العـامل مداوالتـه بغـرض تسـوية المسـائل 

العالقة في مجال االصالح الدستوري . 
 

وعبر وفد جمهورية آوريا الديموقراطية الشعبية عن تأييده لفكــرة انشـاء جمعيـة موحـدة للويبـو  -١٢٩
ــرات الممثليـن وتعديـل المعـاهدات المعنيـة بغـرض تنظيـم دورات عاديـة  وحل مؤتمر الويبو وسائر مؤتم
سنوية لجمعيات الدول األعضاء . وأشار الى أن المسائل المتعلقة بوضع لجنـة التنسـيق واللجـان التنفيذيـة 
التحادات باريس وبرن ومعاهدة التعاون بشأن البراءات تحتاج الى امعان النظر فيها قبل اتخاذ قرار بشأن 

أفضل طريقة لحلها . 
 

وتحدث وفد بلغاريا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيــق وأشـار الـى أن الفريـق  -١٣٠
العامل أحرز تقدما محدودا . وقال ان المجموعة تعتبر أن األمر يقتضي ارادة سياسية أآبر ومناقشات أآثر 
آثافة للتوصل الى التعديالت المنشودة . وعبر الوفـد عـن تـأييده لحـل مؤتمـرات الممثليـن واقامـة دورات 
ــة  عادية سنوية للجمعيات بشكل رسمي واالحتفاظ بفترة السنتين للميزانية . وأعرب عن تطلعه الى مواصل
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ــاريس وبـرن ومعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ومؤتمـر  المناقشات بشأن حل اللجان التنفيذية التحادات ب
الويبو . وقال ان المجموعة تفضل انشاء جمعية موحدة تتمتع في ظلها الدول األطراف فـي اتفاقيـة الويبـو 

وغير األعضاء في أي اتحاد بحقوق محدودة في التصويت . 
 

ــاع مـرة  وعبر وفد أندونيسيا عن تقديره لعمل الفريق العامل وشدد على حاجة الفريق الى االجتم -١٣١
أخرى في أقرب وقت ممكن . والتفت الى البند ٦ من جدول األعمال بشأن حل مؤتمرات الممثلين وصرح 
قائال انه ال يعترض على حــل مؤتمـر ممثلـي اتحـاد الهـاي الـذي يعـد مـن أعضائـه . وأعـرب الوفـد عـن 
مساندته أيضا لتوصية الفريق العامل بشأن النظام أحادي االشــتراآات والتغيـيرات فـي فئـات االشـتراآات 
ودعا الفريق العامل الى امعان النظر في اآلثار القانونيــة والسياسـية التـي قـد تـترتب علـى أي قـرار بحـل 
مؤتمر الويبو واللجان التنفيذية التحادات باريس وبرن ومعاهدة التعاون بشأن البراءات . وصرح قائال انه 
يفضل انشاء جمعية موحدة تخـدم مصـالح آـل الـدول األعضـاء وحقوقـها فـي المشـارآة بمـا يمكنـها مـن 

االشتراك تماما في آل برامج المنظمة وأنشطتها . 
 

ــد الـهند الـى أن بنيـة الويبـو االداريـة أصبحـت معقـدة مـع نمـو المنظمـة وأصبـح مـن  وأشار وف -١٣٢
ــط المتغـير وتعمـل علـى ترشـيد بنيتـها االداريـة . وفـي هـذا  الضروري بالتالي أن تتكيف الويبو مع المحي
الصدد ، رحب الوفد باالتفاق الذي أمكن التوصل اليه بشأن بعض المسائل وان آانت مسائل أخرى تحتــاج 
الى مزيد من البحث . وذّآر بكلمة رئيس الجمعية العامة بأن من المستحيل اصالح منظمة يرجــع تاريخـها 
ــة  الى أآثر من قرن من الزمن في سنة واحدة . ودعا الى توخي الدقة عند النظر في االقتراحات االصالحي
. وأحاط الجمعيات علما بأن حكومة الهند قد أودعت وثيقة قبولها لتعديل المادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو في 

٢٢ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ . 
 

ــات الـدول األعضـاء علمـا بـالتقرير المرحلـي للفريـق العـامل المعنـي  وأحاطت جمعي -١٣٣
بـاالصالح الدسـتوري واالقـتراح الرامـي الـى مواصلـة عمـل الفريـق العـامل بشـأن االصـــالح 

الدستوري . 
 
 

البند ٦ من جدول األعمال الموحد : 
 

حل مؤتمرات ممثلي اتحادات باريس وبرن والهاي 
ونيس ومجلس اتحاد لشبونة 

 
 . A/35/5 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٣٤

 
وقرر آل من مؤتمر ممثلي اتحاد باريس ومجلس اتحاد لشبونة أال يجتمع في المستقبل  -١٣٥

وطلب آل منهما الى المدير العام أال يدعوهما الى االنعقاد . 
 

وقرر آل من مؤتمر ممثلي اتحاد برن ومؤتمــر ممثلـي اتحـاد الهـاي ومؤتمـر ممثلـي  -١٣٦
اتحاد نيس حل نفسه . 
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البند ٧ من جدول األعمال الموحد : 
 

اقتراحات بشأن 
األموال االحتياطية وفائض الميزانية 

 
 . A/35/11و A/35/9و A/35/6 استندت المناقشات الى الوثائق -١٣٧

 
ــامج والميزانيـة الـى  قّدم رئيس الجمعية العامة للبند ٧ من جدول األعمال ودعا رئيس لجنة البرن -١٣٨
اعداد قرير عن نتائج المناقشات التي دارت خالل الدورة الثانية لتلك اللجنة والتي عقدت مــن ٢٠ الـى ٢٢ 
سبتمبر/أيلول . وعرض رئيس لجنة البرنامج والميزانية موجزا للوثائق قيد النظر تحت البند ٧ من جدول 
ـــأن  األعمـال وهـي آـاآلتي :  "١" الوثيقـة A/35/6 عـن تعديـل مليـة وضـع الميزانيـة وسياسـة جديـدة بش
مستويات صندوق األموال االحتياطية وصندوق رأس المال العامل للمنظمة وسياسة بشأن فائض الميزانية 
 (WIPOnet) ـــو ؛ "٢" والوثيقـة A/35/9 عـن اعـادة تخصيـص الرصيـد المعتمـد فـي ميزانيـة شـبكة الويب
ــة والميزانيـة المراجعتيـن لتجديـد المبنـى  لمشروعات تكنولوجيا المعلومات ؛ والوثيقة A/35/11 عن الخط
السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية . وأشار الى أن آل المســائل التـي تناولتـها الوثـائق قـد خضعـت 
الستعراض دقيق خالل الدورة الثانية للجنة البرنامج والميزانية وفي عدة مشاورات غير رسمية مع الدول 

األعضاء . 
 

 A/35/6 ــة واستعرض أيضا بعض االقتراحات التي قّدمت فيما يتعلق بفقرات القرارات في الوثيق -١٣٩
. وذآر أن بعض الوفود اقترح ، في الفقرة ٤(أ) ، حذف البند "٥" . وذآر أيضا أن بعــض الوفـود طلـب ، 
ــة .  في الفقرة ٣(ب) ، اعتماد مؤشر نسبة نفقات االتحادات الممولة من االشتراآات يبلغ نسبة ٥٠ في المائ
ــذ قـرار بشـأن مؤشـر نسـبة النفقـات يبلـغ ١٥ فـي المائـة التحـاد  وقال ان الجمعية طلب منها أيضا أن تتخ
معاهدة التعاون بشأن البراءات ، ومؤشر نسبة النفقات يبلغ ٢٥ في المائـة التحـاد مدريـد ، ومؤشـر نسـبة 
ــك النسـب المئويـة . وانتقـل رئيـس  النفقات يبلغ ١٥ في المائة التحاد الهاي ، شريطة التأآد من مواءمة تل
لجن البرنامج والميزانية بعد ذلك الى االقتراح الرامي الــى عـدم اتخـاذ أي قـرار فـي هـذه الـدورة لجمعيـة 
العامة بشأن انشاء صنــدوق لتغطيـة االشـتراآات المتـأخرة المتراآمـة حتـى سـنة ١٩٩٤ . وقـال ان لجنـة 
البرنامج والميزانية سوف تواصل مناقشــة تلـك المسـألة والتسـوية الالحقـة لمؤشـر نسـبة النفقـات لالتحـاد 
الممولة من االشتراآات . وأعرب عــن ارتياحـه لسلسـلة المشـاورات المكثفـة التـي أجريـت مـع المنسـقين 
ــاءة مـن شـأنها أن تسـتقطب  االقليميين والدول األعضاء خالل األشهر القليلة المنصرمة . ووصفها بأنها بّن
ــداد الميزانيـة وتنفيذهـا . وشـدد  اآلراء لتتفق ومجموعة من التدابير التي تزيد من الشفافية خالل مرحلة اع
على أهمية انشاء أمـوال احتياطيـة مالئمـة لضمـان ثبـات عمليـات المنظمـة الماليـة  والتصـدي للمخـاطر 
المرتبطة بالعائدات وسائر المخاطر المالية . وبّين أن مسألة فائض الميزانية آــان موضـع مناقشـات علـى 
نطاق واسع خالل المشاورات التمهيديــة والتـي أدت الـى توافـق لـآلراء حـول الموضـوع . وفـي الختـام ، 
ــهم فـي  أعرب عن اعتقاده بأن تلك القرارات سوف تعتمد بتوافق اآلراء في الجمعية العامة وأنها سوف تس

تحديث المنظمة وتعزيز قدراتها البشرية وطاقاتها التقنية والمالية . 
 

ــا  وتقدم المدير العام بالشكر للجنة البرنامج والميزانية . وأعرب عن تقديره للدعم المعّبر عنه فيم -١٤٠
ــاني ، قـال المديـر العـام ان المسـألة لـها سـياقها المـاضي  يتعلق باقتراحات األمة . وفيما يتعلق بمسألة المب
والذي ورثته ادارة المنظمة وتابعته . وذآر أن المنظمة حاولت التوفيق بين قيمة المبنى السـابق لألرصـاد 
والتكاليف المتوقعة لتجديده . وقال ان الخبراء في السابق لم يقدموا تقديرات دقيقة لتكــاليف أعمـال التجديـد 
ــارات فـي البلـد المضيـف . ولضمـان االسـتفادة مـن دروس  عند مراعاة ديناميكية التغييرات في سوق العق
مشروع المبنى السابق لألرصاد ، أعرب المدير العام عن نيته في انشاء بنية فعالة الدارة المشروع ، ربما 
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ــى أعمـال تجديـد المبنـى المذآـور  على غرار تلك التي أنشئت لتكنولوجيا المعلومات ، تتولى االشراف عل
وأعمال المنشأة الجديدة . وأعلن أن الخطة المراجعة لمشروع المبنـى الجديـد ، والتـي تـأخذ فـي االعتبـار 
ــانت  العوامل المعنية ، وال سيما وقع األتمتة على أساليب العمل الحالية وآون أن ميزانية المنشأة الجديدة آ
قد اعتمدت قبل الشروع في المسابقة الدولية للهندسة المعمارية ، سوف تعرض على الــدول األعضـاء فـي 
الوقت المناسب . واستطرد المدير العــام قـائال ان تلـك التدابـير آافـة ترمـي الـى اعطـاء الـدول األعضـاء 
الضمانات الالزمة بأن المراقبة االدارية للويبو سوف تكون أآثر صرامة فيما يتعلق بمشروعات المباني . 

 
وتحدث وفد الجمهورية الدومينيكة باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبى وهنأ أعضـاء  -١٤١
لجنـة البرنـامج والميزانيـة ورئيسـها علـى االتفـاق الـذي انتـهوا اليـه علـى المســـائل الــوارد ذآرهــا فــي 
الوثائق A/35/6, 9, & 11. وعبر الوفد عــن تـأييده لتلـك الوثـائق واالقتراحـات التـي طرحـها رئيـس لجنـة 
البرنامج والميزانية لتعتمدها الجمعية العامة للويبو . وأشار الى أن االقتراحات من شأنها أن تسمح باعتماد 
مزيـد مـن الحـذر والشـفافية فـي اجـراءات وضـع الميزانيـة وتحسـين ادارة األمـوال االحتياطيـة وفــائض 

الميزانية مع االحتفاظ بالمرونة التي تحتاج اليها األمانة الدارة برامج عمل المنظمة .  
 

وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء وصرح قائال ان االقتراح الوارد في الفقـرة ٤٩"٥" مـن  -١٤٢
ــدوق لالتحـادات الممولـة مـن االشـتراآات بغـرض تغطيـة االشـتراآات  ملحق الوثيقة A/35/6 إلنشاء صن
المتأخرة قبل سنة ١٩٩٤ قد يسهل استعراضه بعد رفع تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين لفترة السنتين 
١٩٩٨ و١٩٩٩ الى الدول األعضاء لتنظر فيه . وأشار أيضا الى ضرورة استعراض اآلثار المترتبة على 

ذلك االقتراح في سياق عملية االصالح الشامل والجارية في المنظمة . 
 

ــا باسـم مجموعـة بلـدان آسـيا والمحيـط الـهادئ وشـكر المكتـب الدولـي علـى  وتحدث وفد ماليزي -١٤٣
ــة  االشتراآات المتعلقة بصناديق رؤوس األموال العاملة وفائض الميزانية . وعبر عن امتنانه لجهود األمان
ــدة مـع المنسـقين االقليمييـن . وعـبر الوفـد عـن دعـم مجموعاتـه لالقـتراح  الرامية الى تنظيم مشاورات ع
المتعلق بتعديل عملية وضع الميزانية بتقصير االجراء القائم حاليــا علـى مراجعـة الميزانيـة فـي مرحلتيـن 
علما بأن من شأن ذلك أن يحسن اشتراك الدول األعضاء في عملية اعداد الميزانية . وأعــرب الوفـد أيضـا 
ــة  عن رضا المجموعة بالسياسة الجديدة المتعلقة بفائض الميزانية والتي ليس من شأنها أن تحد من صالحي
المدير العام المتمثلة فــي اقـتراح مشـروعات بتمويـل مـن الفـائض المتـاح ألغـراض التعـاون االنمـائي أو 

األنشطة التدريبية حسب ما يكون الحال . 
 

ــدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق وأعـرب عـن رضـاه  وتحدث وفد بلغاريا باسم مجموعة بل -١٤٤
ــأييد تلـك الـدول القتراحـات المكتـب  بنتائج المداوالت التي أجرتها لجنة البرنامج والميزانية وأعرب عن ت

الدولي . 
 

وعبر وفد الهند عن تقديــره ودعمـه لجـهود األمانـة الراميـة الـى تحسـين نظـام وضـع الميزانيـة  -١٤٥
وترشيده بضبط صناديق رؤوس األموال العاملة وفقا للمخاطر المالية الخاصـة بكـل اتحـاد وربـط فـائض 
الميزانية الطارئ بميزانية فترة السنتين . وأبدى مساندته أيضا لالقتراح الرامي الى اصــالح آليـة الموافقـة 
على الميزانية وتبسيطها وأقر بالدوافع التي تقوم عليها تقديرات التكاليف األولويـة لتجديـد المبنـى السـابق 
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وأعــرب عـن تقديـره مـع ذلـك للشـفافية التـي أبدتـها األمانـة فـي تنـاول 
الموضوع . وأحاط الوفــد ببيـان المديـر العـام فـي ذلـك الشـأن وأعـرب عـن تـأييده للموافقـة علـى الزيـادة 

المقترحة في الميزانية المخصصة لتجديد المبنى المذآور . 
 

ــي ذلـك زيـادة  وأعرب وفد مصر على تأييده لالقتراحات الواردة في الوثائق محل النقاش ، بما ف -١٤٦
تمويل أعمال تجديد المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية . 
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وهنأ وفد اندونيسيا رئيس لجنة البرنامج والميزانية على العمل الذي أنجزته اللجنة وأعــرب عـن  -١٤٧
ـــرة زيــادة األمــوال  مسـاندته للمناقشـة ومشـاطرته لموقـف وفـد الـهند . وبصفـة خاصـة ، سـاند الوفـد فك

المخصصة لتجديد المبنى السابق لمنظمة األرصاد الجوية .  
 

وتحدث وفد أوغندا باسم المجموعة األفريقية . وتقدم بالشكر الى رئيس لجنة البرنامج والميزانية  -١٤٨
. وأعرب عن تأييده لالقتراحــات المتفـق عليـها فـي تلـك اللجنـة وخـّص بـالذآر تلـك التـي تتعلـق بسياسـة 
ــوال العاملـة والميزانيـة المراجعـة لتجديـد المبنـى السـابق  المنظمة بشأن األموال االحتياطية ورؤوس األم

لألرصاد . 
 

ــامج والميزانيـة وأبـدى  وعبر وفد الصين عن تقديره للنتائج التي توصلت اليها مداولة لجنة البرن -١٤٩
تأييده لالقتراحات الرامية الى تحسين نظام وضع الميزانية . وساند أيضا زيادة األموال المخصصة للمبنى 
السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية مع االحاطة بما يمكن استخالصه لفائدة ذلك المشروع وغيره من 

المشروعات المقبلة . 
 

وعبر وفد آوبا عن تأييده لالقتراحات الواردة في الوثائق قيد المناقشة نظرا الى ضــرورة اتاحـة  -١٥٠
الموارد المالية والمادية والبشرية الكافية لمواآبة تطورات الملكية الفكرية . وعبر عــن ثقتـه فـي اسـتمرار 

الشفافية في ادارة الميزانية والشؤون المالية على المستوى العالي المسجل حاليا .  
 

ــواردة  وشكر الرئيس الوفود على التعليقات المقدمة . وفي ضوء الدعم المعّبر عنه لالقتراحات ال -١٥١
ــات االتحـادات المعنيـة آمـا  في الوثائق ، قّدم الرئيس موجزا للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة وجمعي

يلي : 
 

وافقت الجمعيات على تعديل عملية وضع الميزانية بما فيها معاودة انعقاد اجتماع لجنة  ( أ )
 A/35/6 البرنامج والميزانية اذا طلبت اللجنـة ذلـك ، آمـا هـو مقـترح فـي الفقـرة ٩ مـن الوثيقـة

الواردة في الملحق ؛ 
 

ــق بسياسـة المنظمـة بشـأن صنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال  وفيما يتعل (ب)
العاملة المقترحة في الفقرة ٤٩ من ملحق الوثيقة A/35/6 ، فان الجمعيات 

 
ـــة ورؤوس األمــوال  حـّددت الحجـم االجمـالي لصنـاديق األمـوال االحتياطي "١"
العاملـة آنسـبة مـن النفقـات المقـدرة لفـترة سـنتين (مؤشـر نسـبة النفقـات) لالتحــادات 
ــاد مدريـد واتحـاد  الممولة من االشتراآات واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات واتح

الهاي ؛ 
 

ــم صنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة وفقـا  وسّوت حج "٢"
ــوال االحتياطيـة فقـط مـع  لمؤشر نسبة النفقات الموافق عليه بتعديل حجم صناديق األم
الحفـاظ علـى تنظيـم حجـم رؤوس األمـوال العاملـة وملكيتـها لفـترتي السـنتين الحاليــة 

والتالية ؛ 
 

ووافقت على تحديد مؤشر نسبة النفقات بنسبة ٥٠ بالمائة لالتحادات الممولة  "٣"
ــة  مـن االشـتراآات و١٥ بالمائـة التحـاد معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات و٢٥ بالمائ

التحاد مدريد و١٥ بالمائة التحاد الهاي ؛ 
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ووافقـت علـى حجـم األمـوال االحتياطيـة لكـل اتحــاد فــي اطــار البرنــامج  "٤"
والميزانية المقترحين للفترة المالية المعنية الذي يعرض آجزء مـن صنـاديق األمـوال 

االحتياطية ورؤوس األموال العاملة ؛ 
 

وقررت احالة النظر في انشاء صندوق لالتحادات الممولة مـن االشـتراآات  "٥"
بغية تغطية االشتراآات المتأخرة والمتراآمة قبـل سـنة ١٩٩٤ بمبلـغ ٠٠٠ ٣٩٠ ١٠ 

فرنك سويسري الى الدورة المقبلة للجنة البرنامج والميزانية ؛ 
 

ــة لالتحـادات الممولـة مـن  ووافقت على ضم صناديق رؤوس األموال العامل "٦"
االشتراآات في عرض موحد في تقرير االدارة المالية ؛ 

 
وقـّررت المحافظـة علـى تميـيز واضـح بيـن صنـدوق األمـوال االحتياطيـــة  "٧"

وصندوق رؤوس األموال العاملة ؛  
 

وآما هو مقترح في الفقرة ٧١ من ملحق الوثيقة A/35/6 ، فان الجمعيات  (ج)
 

وافقت على وقف تحويل فـائض اتحـادات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  "١"
ومدريد والهاي الى الصندوق االحتياطي الخاص بالمباني االضافيـة والحوسـبة وقيـد 
ــاطي لالتحـاد المعنـي وفقـا للمـادة ٨-١  ذلك من جديد لحساب الفائض للصندوق االحتي

من نظام الويبو المالي ؛ 
 

ووافقت على مراعـاة الزيـادة أو النقـص فـي المـوارد بالمقارنـة مـع الحجـم  "٢"
ـــي عمليــة وضــع  المحـدد لصنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة ف
ــنتين لكـل اتحـاد ، علـى أن تراعـى المـادة ٨(٤) مـن اتفـاق مدريـد  الميزانية لفترة الس

وبروتوآوله فيما يخص اتحاد مدريد ؛ 
 

وأحاطت علما بأن سياسة المنظمة بشأن الفائض ال تحد من صالحية المديــر  "٣"
العام اقتراح مشروعات وأنشطة تمول من الفائض المتاح لطرحها على الجمعية العامة 

للويبو أو على جمعية االتحاد المعني ، حسب الحالة للموافقة عليها ؛ 
 

ووافقت الجمعية العامة للويبو أو جمعية االتحاد المعنــي ، حسـب الحـال ، علـى منـهج  (د)
التطبيق المقترح ، آما هو مقترح في الفقرة ٧٩ من ملحق الوثيقة A/36/6 ؛ 

 
ووافقت جمعية اتحاد مدريد على توزيع ١٠٠ بالمائة من أي فائض متراآم خالل فترة  (هـ)
ــد وبروتوآولـه ،  السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ على الدول األعضاء وفقا للمادة ٨(٤) من اتفاق مدري

آما هو مقترح في الفقرة ٨٠ من ملحق الوثيقة A/35/6 ؛ 
 

ووافقت جمعيات الدول األعضاء في الويبو واالتحادات التي تديرها الويبـو ، آـل فـي  (و)
مجال اختصاصه ، على اعادة تخصيص الرصيد المصرح به في الميزانية المنصرمـة ألنشـطة 
البرنامج ١٢ الممول من الصندوق االحتياطي الخاص بالمباني االضافيـة والحوسـبة ، آمـا هـو 

مقترح في الفقرة ٢ من الوثيقة A/35/9 ؛ 
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ــال ، علـى الخطـة  ووافقت الجمعية العامة للويبو أو جمعية االتحاد المعني ، حسب الح (ز)
والميزانية المراجعتين لتجديد المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وتحديثه ووصلـه 
وتوسيعـه ، بما في ذلك زيادة قــدرها ٠٠٠ ٦٠٠ ٢٨ فرنـك سويسـري فـي الميزانيـة ، أي مـن 
ــري الـى ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٩ فرنـك سويسـري ، ووافقـت علـى تمويـل  ٠٠٠ ٤٠٠ ٣٠ فرنك سويس
الزيادة البالغ قدرها ٠٠٠ ٦٠٠ ٢٨ فرنك سويسري من الصندوق االحتيــاطي الخـاص بالمبـاني 

 . A/35/11 االضافية والحوسبة ، آما هو مقترح في الفقرة ٢٩ من ملحق الوثيقة
 
 

البند ٨ من جدول األعمال الموحد : 
 

تقرير عن اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 
واللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال 

 
 . (WO/GA/26/10 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٥٢

 
 

البند ٩ من جدول األعمال الموحد : 
 

بعض المسائل المتعلقة باتحاد معاهدة 
التعاون بشأن البراءات 

 
 . (PCT/A/29/4 الوثيقة) أنظـر التقريـر عـن دورة جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات -١٥٣

 
 

البند ١٠ من جدول األعمال الموحد : 
 

بعض المسائل المتعلقة باتحاد مدريد 
 

 . (MM/A/32/2 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة جمعية اتحاد مدريد -١٥٤
 
 

البند ١١ من جدول األعمال الموحد : 
 

بعض المسائل المتعلقة بمعاهدة التسجيل الدولي 
للمصنفات السمعية البصرية 

 
 . A/35/14 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٥٥

 
ــجل األفـالم فـي  وشكر وفد النمسا األمانة على اتاحة استعراض ممتاز للوضع الحالي لمعاهدة س -١٥٦
الوثيقة A/35/14 . وذّآر بأن انعدام النشاط فيما يتعلق بالسجل الدولي بناء على معاهدة سجل األفــالم نـاجم 
أساسا عن قلة عدد حاالت التصديق واالنضمام . وقال ان اعادة تفعيل المعاهدة في المستقبل القريــب يبـدو 
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مستحيال . وضم الوفد رأيه الى الرأي القائل بايجاد حل مقبول ألية مسألة عالقة وال سيما الجوانب المالية ، 
ــل مقبـول عـم قريـب للمسـائل الماليـة  وذلك نظرا الى الوضع الراهن . وعّبر عن اعتقاده بامكانية ايجاد ح

العالقة والمتعلقة بمعاهدة سجل األفالم . 
 

 . A/35/14 وأبدى وفد المكسيك موافقته على جميع االقتراحات الواردة في الوثيقة -١٥٧
 

وقررت جمعية اتحاد معاهدة سجل األفالم عدم االجتماع الى حين أن يرى المدير العام  -١٥٨
أّن من المناسب للجمعية أن تجتمـع أو تطلـب احـدى الـدول األعضـاء فـي اتحـاد معـاهدة سـجل 

األفالم من المدير العام أن يدعو الجمعية الى االجتماع . 
 

ووافقت الجمعية العامة للويبو على حل المعاهدة المبرمة بين المنظمة العالمية للملكيــة  -١٥٩
الفكرية (الويبو) وجمهورية النمسا بشــأن جعـل مدينـة آلوسـترنوبرغ (جمهوريـة النمسـا) مقـرا 

للمكتب الدولي لتسجيل المصنفات السمعية البصرية . 
ــي الويبـو واالتحـادات التـي تديرهـا المنظمـة  وقّرر آل من جمعيات الدول األعضاء ف -١٦٠
التصريح للمدير العام بالتفاوض بشأن تسوية الطلب المقدم من حكومة جمهوريــة النمسـا لتسـديد 
ــاهدة المبرمـة بيـن الويبـو والنمسـا والتصريـح  القروض التي قدمتها تلك الحكومة بناء على المع

بتسديد أي مبلغ ينبثق عن أية تسوية من ذلك القبيل . 
 
 

البند ١٢ من جدول األعمال الموحد: 
 

تقرير عن حصيلة المؤتمر الدبلوماسي المعني 
باعتماد معاهدة قانون البراءات 

 
 . A/35/12 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٦١

 
ــد قرابـة خمـس سـنوات  قال المكتب الدولي ان معاهدة قانون البراءات قد اعتمدت باالجماع ، بع -١٦٢
من المفاوضات فيما بين الخبراء ، وذلك في األول من يونيه/حزيران ٢٠٠٠ في المؤتمر الدبلوماسي الذي 
انعقد في جنيف من ١١ مايو/أيار الى ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ برئاسة معالي السفير السيد/بــن جلـون مـن 
ــب الدولـي موضحـا أن فـي ٢ يونيـه/حزيـران ٢٠٠٠ ، وقـع ٤٣ بلـدا علـى تلـك  المغرب . وأضاف المكت
المعاهدة . واستطرد مبّينا أن بعد ذلــك التـاريخ وقعـت ثالثـة بلـدان أخـرى علـى المعـاهدة المذآـورة . أمـا 
بالنسبة الى أهداف المعاهدة ، فقد أشار المكتب الدولي الى الفقرة ٥ من الوثيقة A/35/12 ، وخــص بـالذآر 
الحل التوفيقي الذي تم الوصول اليه فيما يخص العالقة بين االيداع الورقي وااليداع االلكتروني . وفي هذا 
الصدد ، ذّآر المكتب الدولي بالبيان المتفق عليه رقم ٤ الــذي اعتمـده المؤتمـر الدبلوماسـي والـوارد نصـه 

 . A/35/12 أيضا في الفقرة ٦ من الوثيقة
 

وتحدث وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعــة بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي . ورّحـب  -١٦٣
 . A/35/12 بابرام معاهدة قــانون الـبراءات . وأعـرب عـن موافقتـه علـى الخالصـات الـواردة فـي الوثيقـة
وأشار الى اختيار األطراف المتعاقدة استبعاد االيداع الورقي بعد ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٥ فعلق نظرا الــى 
ــان المتفـق عليـه رقـم ٤ . وأضـاف قـائال ان البلـدان الناميـة سـوف تحتـاج الـى  ذلك أهمية آبرى على البي
مساعدة اضافية فيما يتعلق بمسألة االيداع االلكتروني . وحــث الوفـد بالتـالي الجمعيـة العامـة للويبـو علـى 
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االشراف على التقدم المحرز في شأن تلك المساعدة وتقييمه في دورة عادية وضمان ادراج الموارد الكافية 
ضمن ميزانية الويبو لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 

 
ــا بـابرام معـاهدة قـانون الـبراءات . وأعلـن أن بلـده قيـد اسـتعراض  ورّحب وفد جمهورية آوري -١٦٤
تشريعاته بغية االنضمام بسرعة الى تلك المعــاهدة . وصـرح الوفـد أيضـا أن بلـده سـيدرج أحكـام االيـداع 
االلكتروني المنصوص عليها في تلك المعاهدة في أقــرب وقـت ممكـن . وأعـرب عـن اسـتعداده لمشـاطرة 
خبراته ومهاراته في ذلك المجال . وأعرب الوفـد أيضـا عـن ارتياحـه ألن اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون 

البراءات سوف تستأنف أعمالها قريبا بشأن التنسيق الموضوعي لقانون البراءات . 
 

وهنأ وفد مصر الويبو على اعتماد معاهدة قانون البراءات . وهنأ بوجه خاص المدير العام علــى  -١٦٥
ــق توافـق اآلراء . وأبـرز الوفـد أهميـة  الدور المهم الذي اضطلع به خالل المفاوضات والذي لواله لما تحق
البيان المتفق عليه رقم ٤ وحاجة البلدان النامية الى الحصول علــى المسـاعدة بالتزاماتـها ، وال سـيما تلـك 
ــاهدة ، وفقـا لألحكـام واالعالنـات المعتمـدة فـي هـذا المؤتمـر  المنصوص عليها في القاعدة ٨(١) من المع

الدبلوماسي . 
 

ــاد معـاهدة قـانون  وضم وقد المكسيك صوته الى التهاني الموجهة للويبو والمدير العام على اعتم -١٦٦
البراءات . ورأى الوفد أن مساعد البلدان النامية ينبغي أن ترآــز علـى اتاحـة امكانيـة االيـداع االلكـتروني 

للمخترعين من مواطني الدول األعضاء مع ترك الحرية للدول األعضاء في أن تقبل الطلبات الورقية . 
 

وأعرب وفد آوبا عن دعمه للتدخل الذي أدلــى بـه وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة باسـم مجموعـة  -١٦٧
بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . ورأى الوفـد أن االنتقـال مـن االيـداع الورقـي الـى االيـداع االلكـتروني 
ينبغي اعتباره خطوة مهمة لكنه يظل تحديا هائال في وجه البلدان النامية . والحـظ بالتـالي أن تلـك البلـدان 
سوف تحتاج الى المساعدة . فأشار الى ضرورة وضع برنامج اســتراتيجي يشـمل علـى وجـه الخصـوص 

التدريب والتكنولوجيا اللذين يشكالن البنى التحتية الضرورية . 
 

وذّآـر وفـد الجزائـر أن الحـل التوفيقـي المتعلـق بـااليداع االلكـتروني ، والـذي يتيـح لألطــراف  -١٦٨
ــوازاة مـع  المتعاقدة خيار استبعاد االيداع الورقي بعد ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٥ ، انما تمت الموافقة عليه بم
ــا يتعلـق  البيان المتفق عليه رقم ٤ . فحث الوفد الجمعية العامة للويبو على منح المساعدة للبلدان النامية فيم

بااليداع االلكتروني . 
 

ــاد بـاريس علمـا بالمعلومـات الـواردة فـي  وأحاطت الجمعية العامة للويبو وجمعية اتح -١٦٩
 . A/35/12 الوثيقة

 
 

البند ١٣ من جدول األعمال الموحد: 
 

أسماء الحقول على االنترنت 
 

 . (WO/GA/26/10 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٧٠
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البند ١٤ من جدول األعمال الموحد: 
 

توصية مشترآة مقترحة بشأن 
تراخيص العالمات 

 
 . A/35/10 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٧١

 
وأعرب وفد هنغاريا عـن تـأييده للتوصيـة المشـترآة بشـأن تراخيـص العالمـات . وهنـأ اللجنـة  -١٧٢
ــه  الدائمة المعنية بقانون العالمات والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية على العمل الذي أنجزت
في تلك القضية . وأعرب عن أمله في أن يؤدي تنفيذ تلك األحكام الــى تنسـيق االجـراءات وتبسـيطها فيمـا 
يتعلق بقيد تراخيص العالمات التجارية . وأضاف قائال انه يــرى أن اعتمـاد التوصيـات المشـترآة خطـوة 
ــة A/35/10 داعيـا الـى ادراج تلـك  أولى فقط . وأشار الى المنهج التدريجي المذآور في الفقرة ٧ من الوثيق

األحكام ضمن معاهدة قانون العالمات عند تطبيق مراجعة شاملة لتلك المعاهدة . 
 

وأعلن وفد الواليات المتحدة األمريكية أنه يؤّيد بقوة اقرار األحكام بشــأن تراخيـص العالمـات ،  -١٧٣
آما اعتمدتها اللجنة الدائمة المعنية بقـانون العالمـات والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة 
بصفتها توصية مشترآة تضع بشكل واضح وشامل المعايير المتمشية واتفاق تريبـس وتمثـل موقفـا دوليـا 
ــهات  متفقا عليه بشأن معالجة تراخيص العالمات . وشدد الوفد على أن السوق العالمية تقتضي وضع توجي
ــات . وأشـار الـى أن غيـاب الضمانـات التـي تتيحـها معـايير  مقبولة دوليا بشأن تناول قيد تراخيص العالم

معروفة تجعل المشروعات التجارية واالقتصادات في العالم تعاني من انعدام الثقة في االستثمار . 
 

وصرح وفد آوبا بأنه يعتمد التوصية المشترآة أمال في أن يتم استعراضها فـي سـياق معـاهدة .  -١٧٤
وشدد على أن تستعمل تلك التوصية المشترآة دائما في ذلـك السـياق ان أمكـن . وأضـاف أن مـن الممكـن 
اعتماد التوصية المشترآة في شكل معايير دولية تكــون غـير الزاميـة ويسـتند اليـها المشـّرع أو السـلطات 

المختصة آنماذج في البحث عن توجيهات بشأن مشكالت معّينة . 
 

وأفصح وفد فرنسا عن تأييده العتماد التوصية المشترآة . ووصفها بأنها خير مثال على التعاون  -١٧٥
الجّيد والسائد بين المكتب الدولي والدول األعضاء . وأضــاف قـائال ان اعتمـاد تلـك األحكـام سـوف يسـهم 

بقدر آبير في تيسير الطريق لمودعي الطلبات . 
 

ــارة المختصـرة "الـترخيص الحصـري" الـواردة فـي البنـد  وطلب وفد مصر توضيحا بشأن العب -١٧٦
"١٠" من المادة األولى ، في سياق البند ٥ من االستمارتين . 

 
ورّدت األمانة مفسرة بأن البند "١٠" من المادة األولى يتنــاول تعريـف نـوع واحـد مـن مختلـف  -١٧٧
أنواع التراخيص المتعددة التــي يمكـن أن تكـون موضـوع طلـب القيـد آمـا هـو مبيـن فـي الفقـرة ١٠ مـن 
ــق األحكـام . وأضـافت قائلـة ان االسـتمارتين تتيحـان امكانيـة تسـمية  االستمارة النموذجية الدولية في مرف

جميع المرخص لهم نظرا الى أنه من الجائز أن يكون هناك أآثر من مرخص له واحد لترخيص ما . 
 

وقال وفد األرجنتين انه يتفق والتوضيح الذي تقدم به وفد آوبا .  -١٧٨
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وأعرب وفد قيرغيزستان عن تأييده للتوصية المشترآة المقترحــة . ودعـا مـع ذلـك الـى االنتبـاه  -١٧٩
ــترخيص ضـروري فـي بلـده ألغـراض نقـل الحقـوق ،  بحرص الى المادة ٤(٢)(ب) مشددا على أن قيد ال

ولكي يفكر المرخص له في التغييرات الممكنة ، وألن القيد يمثل ضمانة على عدم وجود أي تعّد . 
 

ان الجمعية العامة للويبو وجمعية اتحاد باريس تعتمدان التوصيــة المشـترآة المقترحـة  -١٨٠
 . A/35/10 بشأن تراخيص العالمات التجارية آما ترد في مرفق الوثيقة

 
 

البند ١٥ من جدول األعمال الموحد : 
 

بعض المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية 
والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 

 
 . (WO/GA/26/10. الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٨١

 
 

البند ١٦ من جدول األعمال الموحد : 
 

اقتراحات بشأن حماية الملكية الفكرية 
فيما يتعلق بالشرآات الصغيرة والمتوسطة 

 
 . (WO/GA/26/10 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٨٢

 
 

البند ١٧ من جدول األعمال الموحد : 
 

رمز جديد للويبو 
 

 . (WO/GA/26/10 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٨٣
 
 

البند ١٨ من جدول األعمال الموحد : 
 

اليوم العالمي للملكية الفكرية 
 

 . (WO/GA/26/10 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٨٤
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البند ١٩ من جدول األعمال الموحد : 
 

استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو 
 

 . (WO/GA/26/10 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٨٥
 
 

البند ٢٠ من جدول األعمال الموحد : 
 

المباني 
 

 . (WO/GA/26/10 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة الجمعية العامة للويبو -١٨٦
 
 

البند ٢١ من جدول األعمال الموحد : 
 

طلب ادراج يوم عيد الفطر ويوم عيد األضحى 
ضمن أيام العطل الرسمية في الويبو 

 
 . A/35/8 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٨٧

 
وصرحت األمانة أن عددا من الوفود طلب توضيحا لممارسات الويبو بأن أيــام العطـل . وبّينـت  -١٨٨
األمانة أن األمم المتحدة في جنيف لها ما مجموعه عشرة أيام عطل رسمية أما الويبو فلها تسعة أيام عطــل 
ـــى الطلــب  رسـمية . وأعلنـت أن المديـر العـام قـد قـّرر ، فـي حـال وافقـت جمعيـات الـدول األعضـاء عل
المعروض عليها ، أنه ينوي ادراج أحد يومي العيدين ويجعله اليوم العاشر من أيام عطل الويبو وأن يترك 
للموظفين حرية االختيار فيما يتعلق بأخذ يـوم العيـد اآلخـر . وأضـافت األمانـة أن فـي تلـك الحالـة ، فـان 
ــائال ان ذلـك  الموظف المعني سيكون له يوم أقل من أيام العطل األخرى المتاحة عامة . ولخصت األمانة ق

معناه أن آل موظف سيكون له ما مجموعه ١٠ أيام عطل رسمية . 
 

وتحدث وفد االتحاد الروسي باسم دول آسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الشـرقية . وأعـرب عـن  -١٨٩
ــوم عيـد األضحـى ضمـن قائمـة أيـام العطـل الرسـمية  تأييده لالقتراح الرامي الى ادراج يوم عيد الفطر وي
للويبو . والتمس الوفد أيضا من المنظمة أن تتبع نهج األمم المتحــدة فـي عـدم عقـد أيـة اجتماعـات رسـمية 
خالل يوم الجمعة العظيمة للطوائف األرثوذآسية . وأضاف الوفد مبّينا أن ذلك آان جوهر قراري الجمعية 
العامة لألمم المتحدة رقم ٢١٤/٥٢ ورقم ٢٤٨/٥٤ . وأآد الوفد علــى أن المجموعـة ال تطلـب ادراج يـوم 
ــا تقـترح فقـط عـدم عقـد أيـة  الجمعة العظيمة للطوائف األرثوذآسية ضمن أيام العطل الرسمية للويبو وانم
اجتماعات رسمية خالل ذلك اليــوم آمـا هـو مطلـوب فـي قـراري الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة السـالف 
ذآرهما . وأضاف مؤآدا على أن االقتراح ليست له أية آثار مالية أيا آانت . وفي الختــام ، ذآـر الوفـد أنـه 
تقدم بذلك االقتراح في سياق المشاورات الجاريــة مـع ممثلـي دول تحتـل فيـها الديانـة األرثوذآسـية مكانـة 

مهمة . 
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وأآد وفد جمهورية ايران االسالمية مـن جديـد علـى أهميـة يومـي عيـد الفطـر وعيـد األضحـى  -١٩٠
بالنسبة الى مسلمي العالم . وأعــرب عـن تـأييده للفكـرة القائلـة بـادراج اليوميـن ضمـن أيـام عطـل الويبـو 
الرسمية تمشيا مع نهج األمم المتحدة . وقال الوفد ان اضافة يومي عيد الفطــر وعيـد األضحـى الـى قائمـة 

عطل الويبو الرسمية هو عربون عن احترام آبير لمسلمي العالم . 
 

وتحدث وفد بلغاريا باسم مجموعة أوروبا الوسطى ودول البلطيق . وأشار الى اختالف الديانات  -١٩١
الممارسة في بلدان المجموعة . وفي ضوء ذلك ، أعرب الوفد عن مساندته لالقتراحين الرامييــن الـى أخـذ 
يومي عيد الفطر وعيد األضحى ضمن أيام عطل الويبو الرسمية والـى عـدم عقـد أيـة اجتماعـات رسـمية 
ــام الجمعـة العظيمـة للطوائـف األرثوذآسـية . وقـال الوفـد ان المجموعـة تعتقـد أن موافقـة الـدول  خالل أي
األعضاء على الطلبين المعروضين بين أيديها انما تدل على تعزيز مبدأ المساواة بين جميــع الديانـات دون 
ترتيـب أيـة التزامـات ماليـة بالنسـبة الـى المنظمـة ومـع تلبيـة تطلعـات المجتمعـات المســـلمة والمســيحية 

األرثوذآسية . 
 

وتحدث وفد ماليزيا باسم المجموعة اآلسيوية . وأآد من جديد على أهميــة قـرار الجمعيـة العامـة  -١٩٢
لألمم المتحدة رقم ٢١٤/٥٢ وخص بالذآر الفقرتين الخامسة والسادسة . 

 
وأعرب وفد مصر عن تأييده لالقتراح الرامي الى ادراج يومي عيد الفطر وعيد األضحى ضمن  -١٩٣
ــو الرسـمية . وشـدد الوفـد علـى أن الويبـو ، بصفتـها وآالـة متخصصـة تابعـة لألمـم  قائمة أيام عطل الويب

المتحدة ، ينبغي أن تعتمد قرارات األمم المتحدة المعنية وتنفذها . 
 

ــات رسـمية فـي آـل  وأفصح وفد المغرب عن مساندته لالقتراح الرامي الى عدم عقد أية اجتماع -١٩٤
من يوم عيد الفطر ويوم عيد األضحى . 

 
وتحدث وفد أوغندا باسم المجموعة األفريقية . وضم صوته الى الوفود التي أعربت عــن دعمـها  -١٩٥
لالقتراح الرامي الى تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ٢١٤/٥٢ وأخذ يومي عيــد الفطـر وعيـد 

األضحى ضمن أيام عطل الويبو الرسمية . 
 

وأعلنت الجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو للتنسيق يومي عيد الفطر وعيـد األضحـى  -١٩٦
يومين من أيام العطل الرسمية في الويبو ، على أن يتمكن آل موظف من أخذ ما مجموعه عشرة 
ــد أيـة اجتماعـات رسـمية فـي الويبـو فـي اليوميـن  أيام عطل رسمية في الويبو ، وقررتا عدم عق

المذآورين ويوم الجمعة العظيمة للطوائف األرثوذآسية . 
 
 

البند ٢٢ من جدول األعمال الموحد : 
 

قبول المراقبين 
 

 . A/35/4 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٩٧
 

قبول المنظمات الدولية الحكومية بصفة مراقب 
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قررت جمعيات الدول األعضاء ، آل جمعية حسب اختصاصــها ، منـح صفـة مراقـب  -١٩٨
للجنـة االستشـارية القانونيـة األفريقيـة اآلسـيوية (AALCC) والمرصـــد األوروبــي للمصنفــات 

السمعية البصرية وأمانة التعاون االيبيري األمريكي . 
 

قبول المنظمات الدولية غير الحكومية بصفة مراقب 
 

قررت جمعيات الدول األعضاء ، آل جمعية حسب اختصاصــها ، منـح صفـة مراقـب  -١٩٩
ــوق  للمنظمات الدولية غير الحكومية الست التالية : أمسونغ (AmSong) ، والتحالف من أجل حق
ــين  الملكية الفكرية (CIPR) ، وفنانو المصنفات البصرية األوروبيون (EVA) ، وجمعية المهندس

 . (MSF) وأطباء بال حدود ، (IPPA) الدولية ، والجمعية الدولية للشعر من أجل السالم
 

الغاء الفئات المنفصلة للمنظمات الدولية غير الحكومية 
 

ـــات الدوليــة غــير  قـررت جمعيـات الـدول األعضـاء الغـاء الفئـات المنفصلـة للمنظم -٢٠٠
 . A/35/4 الحكومية آما هو مقترح في الفقرة ١٨ من الوثيقة

 
 

البند ٢٣ من جدول األعمال الموحد : 
 

مشروعات جداول أعمال الدورات العادية 
للجمعية العامة للويبو مؤتمر الويبو وجمعية اتحاد باريس 

وجمعية اتحاد برن لسنة ٢٠٠١ 
 

 . A/35/7 استندت المناقشات الى الوثيقة -٢٠١
 

ــة الويبـو للتنسـيق المرفقيـن األول والثـاني ، واعتمـدت اللجنـة التنفيذيـة  واعتمدت لجن -٢٠٢
التحاد باريس المرفق الثالث ، واعتمدت اللجنة التنفيذية التحاد برن المرفــق الرابـع مـن الوثيقـة 

 . A/35/7
 
 

البند ٢٤ من جدول األعمال الموحد : 
 

االنضمام الى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية 

لسنة ١٩٨٦ 
 

 . (WO/CC/45/5 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة لجنة الويبو للتنسيق -٢٠٣
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البند ٢٥ من جدول األعمال الموحد : 
 

الموافقة على اتفاقات 
مع منظمات دولية حكومية 

 
 . (WO/CC/45/5 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة لجنة الويبو للتنسيق -٢٠٤

 
 

البند ٢٦ من جدول األعمال الموحد : 
 

شؤون الموظفين 
 

 . (WO/CC/45/5 الوثيقة) أنظر التقرير عن دورة لجنة الويبو للتنسيق -٢٠٥
 
 

البند ٢٧ من جدول األعمال الموحد : 
 

اعتماد التقارير 
 

ــهيئات المعنيـة  اعتمدت الجمعيات وسائر ال -٢٠٦
للدول األعضاء في الويبو هذا التقرير العام باالجماع 

في ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ . 
 

ــات وسـائر  واعتمدت آل واحدة من الجمعي -٢٠٧
ــي الويبـو البـالغ عددهـا ٢٢  هيئات الدول األعضاء ف
جمعية وهيئة التقرير الخاص بدورتها باالجمــاع فـي 
اجتمـاع منفصـل للجمعيـة أو الهيئـة المعنيـــة للــدول 
األعضـاء فـي الويبـو فــي ٣ أآتوبــر/تشــرين األول 

 . ٢٠٠٠
 
 

البند ٢٨ من جدول األعمال الموحد : 
 

اختتام الدورات 
 

وتحدث وفد بلغاريا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق وشكر الرئيس نيابة عن  -٢٠٨
أعضاء مجموعته على االشراف الممتاز الذي وفره خالل أيام العمل المكثف الذي أنجزته هذه الجمعيات . 
وصرح قائال ان هذه السلسلة من الجمعيات ستظل في الذاآرة بفضل فعاليتها . وقال ان الوقت لم يضع في 
االنتظار وأمكن االستفادة من الجلسات العامــة الـى أقصـى حـد بفضـل الرئيـس . وأضـاف يقـول ان روح 
التعاون والرغبة في التوصل الى حلول وسطى وضمان الفعالية بقدر االمكان آان آل ذلك الروح السـائدة 
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ــها فـي ذلـك العمـل واألداء االجمـالي . وحـاط علمـا بـأن جـدول  وان مجموعته حاولت االسهام بكل ما لدي
أعمال آامل قد تم وضعه للسنة المقبلة وحث الجميع على العمل من أجل ضمان تنفيذه بنجاح . 

 
ــه الـى صـوت  وتحدث وفد أوغندا باسم مجموعة البلدان األفريقية وقال انه يشرفه أن يضم صوت -٢٠٩
منسق مجموعة بلـدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق وأعـرب عـن رغبتـه فـي االشـادة بـالرئيس علـى 
ـــول ان حنكتــه  الطريقـة التـي أشـرف بـها علـى المـداوالت وضمـن بذلـك نجـاح الجمعيـات . وأضـاف يق
الدبلوماسية وال سيما في المشــاورات غـير الرسـمية بيـن المنسـقين ، آـانت مفيـدة للغايـة ، اذ نجحـت فـي 
ــول ان تلـك الحنكـة قـد سـهلت  التوفيق بين آراء مختلف المجموعات وان تفاوتت تلك اآلراء . واستطرد يق
عمل المنسقين الى حد آبير . وأعرب عن رغبة مجموعة البلدان األفريقية في أن تتقدم بالشكر الجزيل الى 

الرئيس على اشرافه على الجمعيات .  
 

وتحدث وفد ماليزيا باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وشكر الدآتور آــامل ادريـس وفريقـه القديـر  -٢١٠
على المنبر وموظفي الويبو والمترجمين الفوريين والرئيس الســيد/بورزيـو علـى اختتـام االجتمـاع بنجـاح 
ــي هـذه األلفيـة قـد أثبتـت  آبير . وأضاف يقول ان جمعيات الدول األعضاء في الوبيو المنعقدة ألول مرة ف
نجاحها واتسمت بجو الصداقة باستثناء بند أو بندين واجها بعض الصعوبات . وأضاف يقول ان الجمعيات 
ــن المعـارف التقليديـة و  استطاعت اتخاذ قرارات ودية في مسائل مهمة ، مثل انشاء لجنة حكومية دولية ع
الموارد الوراثية والفولكلور واقامة يوم عالمي للملكية الفكرية . وشكر الوفد الدآتــور آـامل ادريـس علـى 
الدور القيم الذي اضطلع به في تحقيق توافق اآلراء علــى البنـود الصعبـة واسـتطرد يقـول ان النقـاش بلـغ 
مستوى عاليا من الجودة . وأشار الى أن اشتراك مجموعــة البلـدان األفريقيـة آـان فعـاال وبنـاًء بفضـل مـا 
ــأخذ الويبـو بعيـن االعتبـار اآلراء واالقتراحـات  قدمته من اسهامات في المداوالت . وعقد األمل على أن ت

والتعليقات التي تقدمت بها المجموعة أثناء هذه الجمعيات . 
 

وتحدث وفد الجمهورية الدومينكية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي وأيد الكلمـات  ٢١١
ــيز علـى مـا قيـل عـن الفعاليـة التـي  التي أدلى بها سائر المنسقين االقليميين . وأعرب عن رغبته في الترآ
أشرف بها الرئيس على عملهم خالل األسبوع الماضي أو أآثر . وصرح قائال ان بعــض التقـدم قـد أحـرز 
نحو تحقيق نتائج محددة وعددا من القرارات المهمة قد اتخذت بشأن مجموعة واسعة مـن القضايـا بفضـل 
تلك الفعالية . وأعرب عن سروره بما أمكن انجازه في وقت قصير مـن الزمـن . وأشـار الـى أن المنظمـة 
استطاعت االستجابة لسلسلة آاملة من التحديات الرئيسية بمساعدة المديــر العـام وموظفـي الويبـو . وعـبر 
عن اقتناعه بأن ذلك االتجاه مستمر في المستقبل . وتقدم بالشكر الخاص الى المدير العام ، الدآتـور آـامل 
ادريس ، لما أنجزه من عمل تحضيري ضروري لتحقيق ذلك النجاح . ومن بيــن القـرارات المهمـة جـدا ، 
خـص الوفـد بـالذآر انشـاء لجنـة الويبـو الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالملكيـة الفكريـة والمـــوارد الوراثيــة 
والمعارف التقليدية والفولكلور وشكر آل موظفي الويبو وسائر الوفود والمنسقين االقليمييـن والمـترجمين 
التحريريين والفوريين على اسهامهم واختتم آلمته بتوجيه شكر خاص لسائر أعضاء مجموعته لمـا أبـدوه 

من تفهم ومرونة ودعم لعمل المنسق . 
 

وتحدث وفد فرنسا باسم المجموعة باء وضم صوته الى أصوات سائر منسقي المجموعات للثناء  -٢١٢
على الرئيس والتوجه بالشكر اليه على ما أبداه من حنكة ومهارة فــي التفـاوض وقـدرة عامـة علـى تمكيـن 
الوفود من االتفاق على جميع بنود األعمال ، بما في ذلك أصعبـها ، فـي جـو عمـل ممتـاز . وشـكر أيضـا 
المدير العام وموظفي الويبو والمترجمين الفوريين على اسهامهم في نجاح االجتماع وتحليه بجو عمل جيد 

. وعقد األمل على أن يستمر ذلك بفضل الشفافية العامة التي أصبحت العالمة المميزة للويبو . 
 

وتحدث وفد االتحاد الروسي باسم مجموعة دول آسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الشرقية وأيد ما  -٢١٣
أدلى به سائر المنسقين وصرح قائال ان مجموعته راضية تماما بنتائج االجتماع . وأضــاف يقـول ان ذلـك 
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النجاح يعزى في قدر آبير منه الى ما يتحلى به المدير العام ورئيس الجمعيات من خصال القائد المحنــك ، 
وآذلك موظفو الويبو . وأعرب عن اقتناعه بأن ممثلي سائر المنظمات الدولية الحاضرة في هذه الجمعيات 
أتيحت لهم فرصة فريدة من نوعها لالستفادة من خبرة الويبــو واالطـالع علـى أنشـطتها وااللمـام بطريقـة 

تنظيم مؤتمر من هذا النوع . 
 

وشكر وفد جمهورية الصين الشعبية الرئيس وشاطر الرأي الذي عبر عنه المتحدث الـذي سـبقه  -٢١٤
بشأن النتائج المرضية التي انتهى اليها االجتماع . والتفت الـى مـا أشـار اليـه متحدثـون سـابقون وقـال ان 
االجتماع تكلل بنجاح باهر . وعزى ذلك النجاح في المقام األول الى قيادة المدير العام ثم الطريقة المنفردة 
التي اعتمدها الرئيــس فـي تـرأس الجمعيـات . وأضـاف يقـول ان توجيهـه قـد سـمح للوفـود بـالتغلب علـى 
الصعوبات وتوفيق آراءها على عدد من المسائل واختتم آلمتــه باالشـارة الـى أن نجـاح هـذه السلسـلة مـن 
االجتماعات واضح مما عبرت عنه آل الدول األعضاء من رضـى وال سـيما الصيـن بشـأن عمـل الويبـو 

وثقتها في تطور الويبو في المستقبل . 
 

ــف آلمـة الـى مـا قالـه منسـق المجموعـة اآلسـيوية .  وعبر وفد بنغالدش عن رغبته في أن يضي -٢١٥
ــوازن وعـادل  وصرح قائال ان عمل الجمعيات جاء رآنا آخر في المساعي المبذولة من أجل اقامة نظام مت
ودافع للتنمية في مجال الملكية الفكرية ، وشكر الرئيس على قيادتـه فـي توجيـه المناقشـات نحـو النجـاح . 
ــه معتـبرا ذلـك  وتقدم بتهانيه الخاصة الى المدير العام ، الدآتور آامل ادريس ، على قيادته وصدقه وحكمت
ــة   . وأضـاف يقـول  القوة التي سمحت بتوفيق اآلراء على القرار الرامي الى انشاء اللجنة الحكومية الدولي
ان جهود المدير العام الرامية الى ضبط اتجاهات الويبو لمواآبة التطورات المســتجدة ومهارتـه قـد تخللـت 
المداوالت المتعلقة باستعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل مما سمح بمراعاة تطلعات البلدان األفريقية الناطقة 
بالبرتغالية من بين البلدان األقل نموا . واستطرد بالثناء على أعضاء اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 
التي اعتمدت اعالنا يجسد منظورا يجسد أهمية الملكية الفكرية آوسيلة فــي تكويـن الـثروات . وأشـار الـى 
الكلمة التي أدلى بها معالي األمير الحسن بن طالل لدى تقديم االعالن الى الدول األعضاء وشدد فيه علــى 
ــه الحكيـم قـد حظـي بـاعتراف الـدول األعضـاء .  الحاجة الى االنصاف في النظام الجديد . وقال ان توجيه
ــة مـن أجـل مسـاعدة البلـدان األقـل نمـوا علـى تحقيـق التنميـة  وشكر الوفد المدير العام على جهوده الدؤوب
االجتماعية االقتصادية بتكوين الثروات وتوزيعها وأشار الى أن العدالة في التوزيع ينبغي أن تكون المبـدأ 
الذي تقوم عليه االقتصادات الجديدة حتى من غير الرجوع الى تجربة سياتل أو براغ وان ذلـك قـد أصبـح 

أمرا بديهيا . وأضاف يقول ان تأجيل مواجهة المهمات الصعبة ليس حال ، فال بد مما هو بد . 
 

وأدلى رئيس الجمعية بالبيان التالي :  -٢١٦
 

ــد  "سيداتي سادتي ، أود أن أشير الى أحد النقاط االيجابية التي وردت في البيانات المدلى بها . فق
بدا لي أن آل الوفود راضية جدا بالعمل المنجز وهذا يسرني جدا . وان العمل الذي أنجز على يد 
األمانة والدآتور آامل ادريس وفريقه قد أدى الى ذلك الرضى بذاته وتلك الدرجة من االرتياح . 
ــة بـهذا  وفي الواقع ، فانني من رواد اجتماعات الويبو منذ سنين عديدة ، على أننى لم أشهد جمعي
القدر من االشتراك النشط وعالي المستوى منذ زمن طويل ، اذ استطاع آـل األعضـاء بـالتعبير 
ــات قيـد النقـاش تهمـهم  عن وجهات نظرهم بطريقة أو بأخرى . وهذا يبين في ظنى أن موضوع
جميعا . فمن الواضح أن الحكومات تعلق أهمية على القضايا التي طرحـها المديـر العـام للبحـث 
والموافقة والتي تدخل في نطاق اختصاص المنظمة . وفـي ذلـك اسـتجابات لمختلـف احتياجـات 
الحكومات . ولو لم يكن الوضع آذلك ، لما اجتمعنا هنا لبحث نظريات فارغة من المعنى ال وقع 
ـــى تنظيــم  لـها علـى حياتنـا اليوميـة . وأعتقـد أن مـن مسـؤوليات رئيـس االجتمـاع أن يسـعى ال
ــود ومسـاهماتها بـأآبر  المناقشات بما يكفل انتهائها في الوقت المتاح ويضمن مراعاة بيانات الوف
قدر من الوضوح . وأعني بذلك البيانات المدلى بها هنا وغــير المدلـى بـها ممـا سـاهم بحـق فـي 
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اختتام الجمعية في موعدها . وان ما سهل مهمتي الى حد آبير المستوى العالي جـدا الـذي أبدتـه 
الوفود المشارآة هنا وجودة اشتراآها والمعلومــات التـي أتاحتـها واتسـمت بالواقعيـة والفعاليـة . 
ــا قيـد البحـث مـن  وآما قلت في مستهل آلمتي ، فقد آانت األهمية التي نعلقها جميعا على القضاي
العوامل التي سهلت العمل ، وال استطعنا أن نختتم الجمعيات بنجاح ونعـود الـى بالدنـا مقتنعيـن 
ــه بنتـائج جيـدة هـذه السـنة وسـيظل  بوجود طاقم ممتاز يقوده الدآتور آامل ادريس وأثبت جدارت
يتحفنا بذلك حتى لقاءنا في الدورات الجديدة . واذا آنتم عائدون الى أوطانكم اليوم أو غدا ، فانني 
أتمنى لكــم رحلـة ممتعـة . وأتوجـه للبـاقين اسـتمرارا ناجحـا فـي عملـهم . وأتوجـه بالشـكر الـى 
ــي جعـل هـذه الجمعيـة ايجابيـة ومثمـرة وناجحـة . انتـهت  المترجمين الفوريين ولكل من ساهم ف

الجلسة وشكرا" . 
 
 

[يلي ذلك المرفق] 
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