
 r:\publish\assembly\arabic\doc\a36_10.doc(DC\sa\aa)
 

 

A/36/10
األصل  :  باإلنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٩/٢٢ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 

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

تقرير الفريق العامل المعني باإلصالح الدستوري 

من اعداد األمانة 

أوصت الجمعية للويبو ، في اجتماعها المنعقد في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ ، بأن يتولى المدير العام  - ١
ــع تقريـر بـالتقدم الـذي يحـرزه  إنشاء فريق عامل للنظر في االقتراحات المتعلقة باإلصالح الدستوري ورف

 . (A/34/16 الفقرة ١٥٩ من الوثيقة) إلى جمعيات الدول األعضاء سنة ٢٠٠٠
 

ودعا المدير العام الفريق العامل المعني باإلصالح الدستوري (الفريــق العـامل) إلـى االجتمـاع .  - ٢
ــامل أربـع دورات ، األولـى مـن ٢٢ إلـى ٢٤ مـارس/آذار ٢٠٠٠ والثانيـة مـن ٤ إلـى ٦  وعقد الفريق الع
يوليه/تموز ٢٠٠٠ والثالثــة مـن ٦ إلـى ٩ مـارس/آذار ٢٠٠١ والرابعـة مـن ١١ إلـى ١٤ سـبتمبر/أيلـول 
٢٠٠١ . وانتخب باإلجماع السيد/مارينو بورزيــو (شـيلي) ، رئيـس الجمعيـة العامـة للويبـو ، رئيسـا لـه ، 
والسيدة ميشيل فيـل – غوتمـان (فرنسـا) والسـيد/فالديمـير بانسـكي (سـلوفاآيا) نـائبين للرئيـس . وتـرأس 
WO/GA/WG- السيد/بورزيو آل الدورات األربع للفريق العامل . وترد تقارير تلك الدورات في الوثـائق

 . WO/GA/WG-CR/4/4و WO/GA/WG-CR/3/6و WO/GA/WG-CR/2/8و CR/3
 

A
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وقدمت األمانة تقريرا إلى جمعيات الدول األعضــاء فـي سلسـلة اجتماعاتـها الخامسـة والثالثيـن  - ٣
بشأن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل (الوثيقة A/35/3) . ويحتوي ذلك التقرير على وصف موجــز لتقـدم 

مناقشات الفريق العامل آما ورد تسجيلها في تقريري الدورتين األولى والثانية . 
 

ويحتوي هذا التقرير على وصف موجــز لتقـدم مناقشـات الفريـق العـامل آمـا ورد تسـجيلها فـي  - ٤
تقارير دوراته األربع . وينقسم التقرير إلى جزأين ويتناول الجزء األول المسائل التي اتفــق عليـها الفريـق 
ــق العـامل مـن بحثـها . ويـرد فـي  العامل مبدئيًا ويتناول الجزء الثاني المسائل العالقة التي لم ينته بعد الفري

مرفق هذه الوثيقة تقرير الدورة الرابعة للفريق العامل . 
 

ــامل قـد نظـر ، فـي دورتـه األخـيرة (الرابعـة) ، فـي مشـروع  وتجدر اإلشارة إلى أن الفريق الع - ٥
نصوص ترمي إلى وضع المسائل المتفق عليها مبدئيًا  والحلول البديلة لمختلف المسائل التي لم يتفــق بعـد 
ـــاء المنظمـة  بشأنها في صياغة على غرار المعاهدات . وترد تلك المشروعات في شكل أحكام التفاقية إنش
ـــام إداريـــة وختاميـــة  العالميـة للملكيـة الفكريـة (اتفاقيـة الويبـو) (الوثيقـة WO/GA/WG-CR/4/2) وأحك
التفاقيـة باريس بشـأن حماية الملكيـة الصناعيـة (اتفاقية باريس) (الوثيقـة WO/GA/WG-CR/4/3) . وقـد 
ــو إذا  تم عرض المشروع األخير من األحكام آنموذج لألحكام الالزمة في آل المعاهدات التي تديرها الويب

ما تقرر اعتماد اإلصالحات المعنية . 
 

المسائل المتفق عليها مؤقتًا 
 

حل مؤتمرات الممثلين . آان الفريق العامل قد اتفق باإلجماع على أن يوصَي بحل مؤتمر ممثلي  - ٦
اتحاد باريس ومؤتمر ممثلي اتحاد برن ومؤتمر ممثلي اتحاد الهاي ومؤتمــر ممثلـي اتحـاد نيـس ومجلـس 
اتحاد لشبونة (الفقرة ٣٩ من الوثيقة WO/GA/WG-CR/3) . وتولت الهيئات المعنيــة تنفيـذ تلـك التوصيـة 

 . (A/35/15 الفقرات من ١٣٤ إلى ١٣٦ من الوثيقة) في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠
 

ـــر الويبــو  إلغـاء مؤتمـر الويبـو . اتفـق الفريـق العـامل باإلجمـاع علـى أن يوصـَي بإلغـاء مؤتم - ٧
ــاء  (الفقرة ١٢ من الوثيقة WO/GA/WG-CR/3/6) . ونظر الفريق العامل أيضًا في مشروع نصوص إللغ
مؤتمر الويبو ، علمًا بأن النتيجة الرئيسية التي من شأنها أن تترتب على إلغائه هــي ضـم الـدول األطـراف 
ــا الويبـو إلـى عضويـة الجمعيـة العامـة  في اتفاقية الويبو وغير األعضاء في أي من االتحادات التي تديره
للويبو من غير حــق التصويـت علـى أيـة مسـألة تتعلـق بمعـاهدة ليسـت الدولـة طرفـًا فيـها (أنظـر الوثيقـة 

 . (WO/GA/WG-CR/4/2
 

ــد اتفـق علـى أن  اللجنتان التنفيذيتان التحادي باريس وبرن ولجنة التنسيق . آان الفريق العامل ق - ٨
اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وبرن ليست لهما أية وظيفة مفيــدة وينبغـي إلغاؤهمـا (الفقـرة ٤٣ مـن 
الوثيقة WO/GA/WG-CR/2/8) . ومع ذلك ، فقد أقر الفريق العامل بأن آثارًا جذرية ستترتب علـى إلغـاء 
اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وبرن ألنهما يتيحان الوسيلة األساسية التي تستند إليها لجنة التنسيق . 

 
ــــامل ، فـــي دورتـــه الرابعـــة ، موضـــوع لجنـــة التنســـيق واللجنتيـــن  وتنــاول الفريــق الع - ٩
ـــة العمــل  التنفيذيتيـن التحـادي بـاريس وبـرن ورآـز علـى ثالثـة حلـول بديلـة اقترحتـها األمانـة فـي وثيق
WO/GA/WG-CR/4/2 ("اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكريـة – مشـروع نصـوص التعديـالت 

المتفق عليها مبدئيا") . 
 

وأبدت أغلبية ساحقة من الوفود تفضيلها لالحتفاظ بلجنة التنسيق مع اعتماد أســلوب مختلـف فـي  -١٠
تحديد أعضائها . ووضح العديد من تلك الوفود أيضــا ضـرورة مواصلـة المناقشـات بشـأن معـايير تحديـد 
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أعضاء لجنة التنسيق . وأعربت وفود أخرى عن تفضيلها الواضح إللغاء لجنة التنســيق . ومـع ذلـك ، فقـد 
أبدت آل تلك الوفود استعدادها ، على ما يبدو ، للقبـول باالحتفـاظ بلجنـة التنسـيق إذا أمكـن التوصـل إلـى 
اتفاق مرٍض بشأن أسلوب تحديد أعضاء لجنـة التنسـيق . وأبـدى الفريـق الوحيـد الـذي آـان قـد أيـد فكـرة 
ــة التنسـيق إذا أمكـن التوصـل إلـى  المحافظة على الوضع الراهن استعداده للنظر في إمكانية االحتفاظ بلجن
حل مرٍض لمسألة العضوية ومعايير تكوين لجنة التنسيق . وعليه ، اتفق الفريــق العـامل علـى أن يوصـي 
الجمعية العامة باعتماد االقتراح الرامي إلى االحتفاظ بلجنة التنسيق شرط التوصل إلــى اتفـاق بشـأن حجـم 

لجنة التنسيق الجديدة ومعايير تحديد أعضائها . 
 

ــتراآات . اتفـق  إضفاء الطابع الرسمي على النظام أحادي االشتراآات والتغييرات في فئات االش -١١
الفريق العامل علـى أن يوصـي بإضفـاء الصبغـة الرسـمية علـى النظـام أحـادي االشـتراآات والتغيـيرات 
المدخلة على فئات االشتراآات والتي درج العمل بها منذ سنة ١٩٩٤ (الفقرات من ٣٦ إلى ٣٨ من الوثيقة 

 . (WO/GA/WG-CR/3
 

ــامل أيضـا فـي  مشروع نصوص التعديالت المتفق عليها مبدئيا – اتفاقية الويبو . نظر الفريق الع -١٢
WO/GA/WG- والوثيقة WO/GA/WG-CR/4/2 مشروع نصوص التعديالت المتفق عليها مبدئيا (الوثيقة
ــاهدات الويبـو .  CR/4/3) الستكشاف الطريقة المناسبة لتنفيذ توصيات الفريق العامل من خالل مختلف مع
ونظر الفريق العامل أيضا في تضمين مشروع المادة ١١ (الشؤون المالية) من اتفاقية الويبو (آما صاغتها 
ـــتراآات  األمانـة فـي الوثيقـة WO/GA/WG-CR/4/2) موضـوع النظـام أحـادي االشـتراآات وفئـات االش
الجديدة . وفيما يتعلق بنظام الفئات والوحدات المخصصة في آل فئة ، أعربت أغلبية الوفود عن تفضيلـها 
لمشروع النص الـذي تتولـى بموجبـه الجمعيـة أو الجمعيـات المختصـة (حسـبما إذا تقـرر اعتمـاد اقـتراح 
ــد الوفـود  الجمعية الموحدة أو عدم اعتماده) تحديد عدد الفئات والوحدات المخصصة لكل فئة . ولم يؤيد أح

ذلك النص ألنه ال يؤيد االقتراح الرامي إلى إنشاء جمعية موحدة ، آما ترد اإلشارة إلى ذلك أدناه . 
 

مواعيد انعقاد الدورات العادية للجمعيات . اتفق الفريق العامل على أن يوصي بتعديل المعاهدات  -١٣
ــات االتحـادات التـي  التي تديرها الويبو للنص فيها على عقد الدورات العادية للجمعية العامة للويبو وجمعي
 WO/GA/WG-CR/3 تديرها الويبو على أساس سنوي بدال مــن مـرة آـل سـنتين (الفقـرة ٥١ مـن الوثيقـة
والفقرة ٢٢ من الوثيقة WO/GA/WG-CR/8) . وفي هذا الصدد ، اتفق الفريق العامل على االحتفاظ ، مع 

ذلك ، بفترة السنتين فيما يتعلق بالميزانية . 
 

المسائل العالقة 
 

الجمعية الموحدة . عبرت أغلبية الوفود عن تفضيلها إلنشاء جمعية الويبو العامة آجمعية موحدة  -١٤
تكون الهيئة المختصة بالنسبة إلى آل المعاهدات التي تديرها الويبو . ومع ذلك ، فلم يخلص الفريق العامل 
إلى توافق في اآلراء بشأن توصية بإنشاء جمعية موحدة حتــى هـذا التـاريخ (الفقـرات مـن ٨ إلـى ١٠ مـن 

 . (WO/GA/WG-CR/4/4 الوثيقة
 



 A/36/10
 - 4 -

ــق  مشروع نصوص التعديالت المتفق عليها مبدئيا – اتفاقية باريس . آما ورد أعاله ، نظر الفري -١٥
العامل في إمكانية اعتبار الوثيقة WO/GA/WG-CR/4/3 مثال يحتذى به فيما يتعلق بمعظم التغييرات التي 
سيستدعي األمر إدخالها على سائر المعاهدات التي تديرها الويبو . ولم يتمكن الفريق العامل مــن اسـتكمال 
بحثه لمشروع نص التعديالت المتفق عليها مبدئيا ألن بعض الوفود عبر عن رغبته في االستفادة من مزيد 

من الوقت لدراسة مشروع النصوص . 
 

ــى اإلحاطـة  إن الجمعية العامة للويبو مدعوة إل -١٦
علما بمضمون هذا التقرير والبت في أي عمــل مقبـل 

للفريق العامل المعني باإلصالح الدستوري . 
 
 

[يلي ذلك المرفق]



 A/36/10
 ANNEX

 r:\publish\assembly\arabic\doc\a36_10a.doc(CD\AG\MG\sa)

 

المرفق 

الفريق العامل المعني باإلصالح الدستوري 
والتابع للجمعية العامة للويبو 

الدورة الرابعة 
جنيف ، من ١١ الى ١٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ 

التقرير 

الذي اعتمده الفريق العامل 

مقدمة 
 

أنشأت الجمعية العامــة للويبـو فـي اجتماعـها المنعقـد فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ الفريـق العـامل  - ١
المعني باإلصالح الدستوري ("الفريق العامل") . وعقد الفريق العامل دورته الرابعة فــي مقـر الويبـو فـي 

الفترة من ١١ إلى ١٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . 
 

واشـترك فـي االجتمـاع سـتون دولـة هـي الجزائـر واألرجنتيـن والنمسـا والبحريـن وبيــالروس  - ٢
ــة آوريـا الديمقراطيـة  وبلجيكا وبلغاريا وبورآينا فاصو وشيلي والصين وآولومبيا وآوستاريكا وجمهوري
الشعبية والدانمرك والجمهورية الدومينيكيــة وإآـوادور ومصـر وفنلنـدا وفرنسـا وألمانيـا وغانـا واليونـان 
ــهند وإندونيسـيا وإيـران (جمهوريـة – اإلسـالمية) والعـراق وأيرلنـدا  وغواتيماال وهندوراس وهنغاريا وال
ـــدا ونيكــاراغوا  وإسـرائيل واليابـان والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة وموريشـيوس والمكسـيك والمغـرب وهولن
ــا وبولنـدا والبرتغـال وجمهوريـة آوريـا وجمهوريـة مولدوفـا ورومانيـا واالتحـاد الروسـي  ونيجيريا وبنم
ــا وأوآرانيـا  والمملكة العربية السعودية وسلوفاآيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا وسويسرا وتايلند وتونس وترآي

والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وفنزويال . 
 

وترد في مرفق هذا التقرير قائمة بأسماء المشترآين .]  - ٣]
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وانتخب الفريق العامل في دورته األولى رئيس الجمعية العامة للويبـو ، السـيد/مـارينو بورزيـو  - ٤
ــا) والسـيد/ فالديمـير بانسـكي (سـلوفاآيا) نـائبين  (شيلي) ، رئيسًا له والسيدة/ ميشال فيل - غوتمان (فرنس

للرئيس . وتولى السيد/ فرانسيس غوري (الويبو) عمل أمين الفريق العامل . 
 
 

المناقشات العامة 
 

استندت المناقشات إلى الوثيقة WO/GA/WG-CR/4/INF/1 (الهيئات التنفيذية لبعض المنظمــات  - ٥
الحكوميـة الدوليـة) والوثيقـة WO/GA/WG-CR/4/2 (اتفاقيـة إنشـاء المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريــة – 
مشروع نصوص التعديالت المتفق عليها مبدئيًا) والوثيقة WO/GA/WG-CR/4/3 (اتفاقية باريس لحمايــة 
المكية الصناعية – مشروع نصوص التعديالت المقترحة بشــأن األحكـام اإلداريــة والماليـة المتفـق عليـها 

مبدئيًا) . 
 

وشرحت األمانة الوضع وأشارت إلى وجود أربع مسائل اتفق عليها الفريق العامل مبدئيًا وهي :  - ٦
’١‘ حل مؤتمر ممثلي اتحاد باريس ومؤتمر ممثلي اتحاد برن ومؤتمر ممثلي اتحاد الهاي ومؤتمر ممثلي 
اتحاد نيس ومجلس اتحاد لشبونة ، علمًا بأن الهيئات المعنية قد نفذت التوصية في ســبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ ؛ 
’٢‘ والتوصية الرامية إلى إدخال تعديالت على المعاهدات التي تديرها الويبو إلتاحة عقد الدورات العادية 
للجمعية العامة للويبو وجمعيات االتحادات التي تديرها الويبو على أساس سنوي بدال من مرة آل سنتين ؛ 
’٣‘ وإلغاء مؤتمر الويبو ؛ ’٤‘ والنص في مختلف المعاهدات على األحكام الالزمة بشـأن النظـام ُأحـادي 

االشتراآات والتغييرات المدخلة على فئات االشتراآات التي أصبحت نافذة منذ سنة ١٩٩٤ . 
 

وذآرت األمانة المسائل المعلقة التي بحثها الفريق العامل ولم يتوصل بشـأنها إلـى اتفـاق مبدئـي  - ٧
ــدة ومختصـة فـي آـل المعـاهدات  آامل ، وهي : ’١‘ تمكين الجمعية العامة للويبو من العمل آجمعية موح
ــها وطريقـة تكوينـها فـي حـال االحتفـاظ بـها .  التي تديرها الويبو ؛ ’٢‘ وإلغاء لجنة التنسيق أو االحتفاظ ب
وفي هذا الصــدد ، سـبق االتفـاق مبدئيـًا علـى إمكانيـة إلغـاء اللجنتيـن التنفيذيتيـن التحـادي بـاريس وبـرن 
باإلضافة إلى اللجنة التنفيذية التحاد معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات ، فـي حـال إيجـاد الطريقـة المناسـبة 
لتكوين لجنة التنسيق ؛ ’٣‘ ومسألة تنسيق دخول مختلف التعديالت الخاصة بالمعـاهدات حـيز التنفيـذ فـي 

حال اعتمادها . 
 
 

الجمعية الموحدة 
 

ــبة إلـى آـل  أعربت أغلبية الوفود عن تفضيلها إلنشاء جمعية موحدة تكون الهيئة المختصة بالنس - ٨
المعاهدات التي تديرها الويبو ورأت تلك الوفـود أن إنشـاء جمعيـة موحـدة سـيعزز فعاليـة اإلدارة وُيبسـط 
ــن شـأنه أن يرتقـَي بالمنظمـة ويسـمح  البنية الدستورية للويبو . وذآر أحد الوفود أن إنشاء جمعية موحدة م

بتحديثها وينبغي بالتالي اعتباره الهدف المنشود من اإلصالح الدستوري . 
 

وعبر وفدان عن وجهة نظرهما المتمثلة في أن اقتراح إنشاء جمعية موحدة هو موضوع يستحق  – ٩
ــبر وفـد واحـد عـن معارضتـه إلنشـاء  المزيد من الدراسة والتحليل قبل أن يتخذ الفريق العامل قراره . وع
ــدة يؤثـر فـي شـفافية مصـدر األمـوال وإنفاقـها وأن  جمعية موحدة . ورأى ذلك الوفد أن إنشاء جمعية موح
الدول غير األطراف في معاهدة أو أآثر قد تؤثر تأثيرًا غير مشروع في تلـك المعـاهدة أو المعـاهدات ألن 
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الممارسة المتبعة عادة تقوم على توافق اآلراء وأن من الضــروري توخـي الحـذر نظـرًا إلـى أن تداعيـات 
إعادة الهيكلة الرئيسية المذآورة لبنية الويبو اإلدارية لم تحدد تحديدًا تامًا بعد . وفيمــا يتعلـق بالمـادة ٦ مـن 
اتفاقية إنشاء الويبو التي تنص على تشكيل الجمعية العامة ، أيد الوفد الوضع الراهن الذي يقصر العضوية 
على الدول األطراف في اتفاقية الويبو واألعضاء في أي اتحاد من االتحادات . بيد أن بعض الوفود أعرب 

عما يخامره من شكوك إزاء ضرورة قصر العضوية على الدول . 
 

ــر توافـق آراء بخصـوص توصيـة إنشـاء جمعيـة موحـدة فـي  وقال الرئيس في الختام إنه لم يتوف –١٠
الوقت الحاضر رغم وجود تأييد آبير إلنشاء جمعية موحدة . 

 
 

لجنة التنسيق 
 

ورآـزت المناقشـات المتعلقـة بـهذا البنـد علـــى ثالثــة حلــول بديلــة وردت فــي وثيقــة العمــل  –١١
WO/GA/WG-CR/4/2 (اتفاقيـة إنشـاء المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة – مشـروع نصـوص التعديـــالت 

المتفق عليها مبدئيا) . 
 

ــي تنـص  وبين البديل ألف الوضع الراهن ، آما هو وارد في المادة ٨(١)(أ) من اتفاقية الويبو الت –١٢
على أن اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وبرن توفران الوسيلة الرسمية التي تمكن من تحديــد أعضـاء 

لجنة التنسيق . 
 

البديل باء الوارد آما يلي :   –١٣
 

"تشكل لجنة تنسيق تتكــون مـن ُخمـس الـدول األعضـاء األطـراف فـي هـذه االتفاقيـة . وتتولـى 
الجمعية العامة في آل دورة عادية لها اختيار تلك الدول آخذة بعين االعتبار مدى مشارآة الدول 
في االتفاقات المختلفة التي تديرها المنظمة ومدى انتفاع الدول ومواطنيـها باألنظمـة والخدمـات 
ــل جغرافـي عـادل بيـن الـدول األعضـاء فـي  المقامة على أساس تلك االتفاقات والحاجة إلى تمثي

لجنة التنسيق" . 
 

والبديل جيم الوارد بغية شطب المادة ٨ من اتفاقية الويبو مما يعني إلغاء لجنة التنسيق .  -١٤
 

ــاء علـى أسـاس  وأيد أحد الوفود الوضع الراهن وعبر عن الرغبة في بحث إمكانية قبول البديل ب –١٥
أن من الممكن تحديد معايير مقبولة لتكوين لجنة التنســيق . وأوضـح الوفـد أن ذلـك ال يعنـي قبـول اقـتراح 
إنشاء جمعية موحدة . ولــم تعـبر الوفـود األخـرى عـن تفضيلـها للوضـع الراهـن آمـا هـو وارد حاليـا فـي 

المادة ٨ من اتفاقية الويبو .  
 

وساندت بعض الوفود البديل جيم الذي ينص على إلغاء لجنة التنســيق . ورأت تلـك الوفـود أن ال  -١٦
ــع بـها تلـك الهيئـة إذا مـا تصرفـت الجمعيـة العامـة آجمعيـة موحـدة .  حاجة للوظيفة التنسيقية التي تضطل
وبعبارة أخرى ، يمكن إسناد المهمات الحالية الموآلة إلى لجنة التنسيق بسهولة إلى الجمعية العامة أو باقي 
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الهيئات القائمة في الويبو مثل لجنة البرنامج والميزانية . ودافعت بعــض الوفـود التـي فضلـت إلغـاء لجنـة 
ــهمات آمهمـة تعييـن المديـر العـام تحـت مسـؤولية  التنسيق عن وجهة نظرها بالقول إنه يتعين أن تباشر م
ــد واحـد إلـى أن تسـييس العمليـة والمصـاعب  الجمعية العامة ألنها تمثل الدول أآثر من غيرها . وأشار وف
التي تواجه محاولة انتخاب أعضاء لجنة التنسيق تفيد آدليل على الحاجة إلى إلغاء لجنة التنسيق . وأعربت 
الوفود التي أيدت إلغاء لجنة التنسيق أيضًا عــن اسـتعدادها لقبـول البديـل بـاء فـي حـال إيجـاد حـل مـرض 

لطريقة تحديد أعضاء تلك اللجنة . 
 

وساندت أغلبية الوفود االبقاء على لجنة التنسيق مع طريقة معدلة لتحديد أعضائها وأيدت بالتالي  –١٧
ما ورد في البديل باء . وأعرب بعضها عن تفضيله إلنشاء هيئة تنفيذية جديدة يطلق عليها اسم جديد ويعاد 
النظر في مهمتها وتستطيع أن تجتمع ليس فقط مرة واحدة في السنة آما هو الحال في لجنة التنســيق ولكـن 

آلما دعت الحاجة إلى ذلك خالل السنة . 
 

وعـبرت القليـل من الوفـود عـن تفضيلـها إللغـاء اللجنتيـن التنفيذيتيـن التحـادي بـــاريس وبــرن  –١٨
واالحتفاظ بلجنة التنسيق . وذّآرت بعض الوفود األخرى بأن الفريق العامل قد اتخذ من قبل قرارا يقضـي 
بإلغاء اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وبرن فقط إذا ما تم إيجاد حل مــرٍض فيمـا يخـص تكويـن لجنـة 

التنسيق .  
 

وجرت مناقشات واسعة بخصوص معايير تحديد أعضاء لجنة التنسيق أو الهيئة التنفيذية التي قد  –١٩
ــن أخـذه فـي الحسـبان  تأخذ مكان لجنة التنسيق . وأوضح عدد آبير من الوفود أن المعيار الوحيد الذي يتعي
عند تحديد أعضاء لجنة التنسيق هو التمثيل الجغرافي العادل . ورأت تلــك الوفـود أن المعيـارين الوارديـن 
في البديل باء (وهما مدى اشتراك الدول في مختلف االتفاقات التي تديرهــا الويبـو ومـدى انتفـاع الـدول أو 
مواطنيها باألنظمــة والخدمـات القائمـة بنـاء علـى تلـك االتفاقـات) ليسـا منصفيـن ويخالفـان وضـع الويبـو 
ــن بأنظمـة  آمنظمة حكومية دولية تنحصر عضويتها في الدول . والحظ القليل من الوفود أيضا أن المنتفعي
المنظمة وخدماتها يدفعون رسوما مقابل الخدمات التي يتلقونها ولذلك ال حاجة لزيادة مكافأة تلك الــدول أو 

مواطنيها عبر دولهم من خالل منحهم عضوية لجنة التنسيق . 
 

ــاريبي وصـرح بمـا يلـي :"تطلـب  وتحدث وفد فنزويال باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والك –٢٠
ــاريبي أن تتـم اإلحاطـة علمـا آمـا يجـب بمالحظتـه المتمثلـة فـي أنـها  مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والك
ال تقبل أيا من المعايير الواردة في البديل باء المقترح للفقرة(١) مــن المـادة ٨ مـن اتفاقيـة الويبـو باسـتثناء 
مبدأ التمثيل الجغرافي العادل . وينبغي أن يبقى مبدأ التمثيل الجغرافي العادل المعيار الوحيد الذي له الغلبة 

آما هو جار به العمل ومقبول في آافة المنظمات الحكومية الدولية" . 
 

ــو مقـترح فـي البديـل بـاء غامضـة ممـا  والحظ أحد الوفود أن معايير تكوين لجنة التنسيق آما ه –٢١
ــد أن هنـاك حاجـة ملحـة إلـى دقـة أآـبر عنـد تحديـد  يعني أنه سيكون من الصعب تنفيذها . ورأى ذلك الوف

معايير تكوين لجنة التنسيق . 
وأعربت وفود أخرى عن وجهة نظـر مختلفة . فبالرغم من أهميـة التمثيـل الجغــرافي العـادل ،  -٢٢
ــرى موضـع االعتبـار . وأشـار أحـد الوفـود إلـى أن مبـدأي  ترى تلك الوفود أنه ال بد من وضع معايير أخ
التمثيل الجغرافي العادل ومشارآة الدول فــي االتفاقـات الدوليـة المختلفــة أمـر وارد فـي اتفـاقيتي بـاريس 
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وبرن لتحديد أعضاء اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وبرن ومن ثـم لجنـة التنسـيق . والعـامل الجديـد 
ــا آـانت المنظمـة تسـتجلب نحـو  الوحيد هو مدى انتفاع الدول أو مواطنيها بأنظمة المنظمة وخدماتها . ولم
٩٠% من ايراداتها من رسوم المنتفعين ، فمن المعقــول تمثيـل مصـالح الـدول التـي آـان مواطنوهـا أهـم 

المنتفعين بخدمات الويبو . 
 

ــي أبـدت وجهـة نظرهـا  وبحث الفريق العامل أيضا حجم لجنة التنسيق . واتفقت معظم الوفود الت -٢٣
ــير وغـير عملـي . وإذا آـانت  بشأن القضية على أن عدد الدول الممثلة في اللجنة حاليًا والبالغ ٧٢ دولة آب
بعض الوفود قد فضلت تحديد عدد الدول داخل اللجنة ليتراوح بين ُخمس الدول األعضاء في اتفاقية الويبو 
وثلثها (أي بين ٣٥ و٥٩ دولة على أساس عدد الدول األعضاء في الويبو) ، فإن عددا قليال من الوفــود لـم 

يؤيد تخفيض العدد الراهن بشكل حاد وفوري . 
 

ــو  وخلص الرئيس إلى القول إن الغالبية العظمى من الوفود أعربت عـن اختيارها البديل باء (وه -٢٤
االحتفاظ باللجنة الحالية مع وضع طريقة مختلفة لتحديد أعضائها) . وأوضحت العديد من الوفود ضــرورة 
االستمرار في مناقشة معايير تحديد أعضاء لجنة التنسيق . وأعربت بعض الوفــود عـن تفضيلـها الواضـح 
ــتعدة للقبـول بـالبديل بـاء إذا تـم التوصـل إلـى اتفـاق  للبديل جيم (أي الغاء لجنة التنسيق) غير أنها بدت مس
ــد البديـل ألـف (أي الحفـاظ علـى الوضـع  مرٍض بشأن طريقة تحديد أعضاء اللجنة . والوفد الوحيد الذي أي
الراهن) أعلن أيضا استعداده للنظر في البديل باء بغية إيجاد حل مرٍض لمسألة العضويــة ومعـايير تكويـن 
اللجنة . واختتم الرئيس بالتالي آلمته قائًال إن بإمكان الفريق العامل توصية الجمعية العامة بالبديل باء (أي 

االحتفاظ بلجنة التنسيق شريطة االتفاق على حجم اللجنة الجديدة ومعايير تكوينها) . 
 
 

الشؤون المالية 
 

ــق الفريـق العـامل مبدئيـا علـى قضيـة اضفـاء الطـابع الرسـمي علـى النظـام أحـادي  سبق أن اتف -٢٥
االشتراآات والتغييرات في فئات االشتراآات . 

 
وتم بحث قضية النظام أحادي االشتراآات وفئات االشتراآات الجديدة في مشروع المادة ١١ من  -٢٦
اتفاقيـة الويبـو (آمـا تـرد فـي الوثيقـة WO/GA/WG-CR/4/2) . وفيمـا يتعلـق بأنظمـة الفئـات والوحــدات 
ــن  المخصصة لكل فئة ، أعربت معظم الوفود عن تفضيلها للبديل باء على الفقرة (٤)(ب) من المادة ١١ م
ــل علـى أن الجمعيـة  اتفاقية الويبو المنصوص عليها في الوثيقة WO/GA/WG-CR/4/2 . وينص ذلك البدي
ــي التـي يحـق لـها تحديـد عـدد  العامة وحدها أو منعقدة في دورة مشترآة مع جمعيات االتحادات المعنية ه
ــار علـى التبسـيط الكبـير الـذي  الفئات والوحدات المرصودة لكل فئة . واعتمدت الوفود التي أيدت هذا الخي
ينطوي عليه . وتمشــيا مـع تأييدهـا للجمعيـة الموحـدة ، أعربـت الوفـود أيضـا عـن تفضيلهــا ألن تحصـل 

الجمعية التي تعمل آجمعية موحدة على صالحية تحديد عدد الفئات والوحدات المخصصة لكل فئة . 
 

ــب هـذا البديـل ، سـيكون هنـاك نظامـان مـن  وأعرب وفد واحد عن تفضيله للبديل ألف . وبموج -٢٧
الفئات أحدهما يطبق على الدول األعضاء في اتفاقية الويبو والتي ال تنتمي إلى أي اتحــاد ، والثـاني يطبـق 
على الدول األعضاء في اتحاد أو أآثر . وانطلق الوفد في اختياره هذا من معارضته إلنشاء جمعية موحدة 

 .
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ــار المترتبـة علـى  وأعرب عدد قليل من الوفود عن ضرورة توفير المزيد من الوقت لدراسة اآلث -٢٨
آال الحلين البديلين . 

 
وتنص الفقرة (٦) من المادة ١١ من اتفاقية الويبو حاليا على ما يلي : "يحدد المدير العــام مقـدار  -٢٩
ــة التقنيـة  الرسوم والتكاليف المستحقة على الخدمات التي يقدمها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانوني
ويبلغ به لجنة التنسيق" . وأعربت بعض الوفود عن تفضيلها االحتفاظ بهذا الحكـــم . ففـي نظرهـا ، ينشـئ 

ذلك الحكم وظيفة مهمة من وظائف لجنة التنسيق . ولم يبد أي وفد رغبته في الغاء ذلك الحكم . 
 

وخلص الرئيس الـى أنـه ال يبـدو أن ثمـة قضايـا صعبـة أو معلقـة بخصـوص األحكـام المتعلقـة  -٣٠
بالمالية وقال ان باالمكان التوفيق بين وجهات النظر المتنوعة التي عبرت عنها الوفود في نص منقح . 

 
 

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 
 

تدارس الفريق العامل الوثيقة WO/GA/WG-CR/4/3 (اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية -  -٣١
مشروع نصوص التعديالت المقترحة على األحكام اإلدارية والمالية المتفق عليها مبدئيا) على أساس أنـها 

نموذج للتغييرات المشابهة تقريبا التي ينبغي إدخالها على المعاهدات األخرى التي تديرها الويبو . 
 

وأعربت بعض الوفود عن رغبتها في تكريس المزيد من الوقت لدراسة وثيقة العمل خاصة أنها  -٣٢
لم تحصل على ترجمة الوثيقة إال قبل بضعة أيام من انعقاد االجتماع . وفي هذا الصدد ، أشار أحــد الوفـود 
الى أنه الحظ في اجتماعات سابقة للويبو أن ترجمة الوثائق التي تعدها األمانة ال تكون متاحة في آثير من 
األحيان إال بعد مرور زمن طويل على ظهورها باللغة األصلية . وذّآر الوفد بأنه طلب في السـابق رصـد 
موارد إضافية لألمانة بخصوص خدمات الترجمة . وأعرب عن أسفه ألن مشروع الميزانية لفترة السنتين 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ال ينص على أية زيادة في الموارد المخصصة لخدمات الترجمة في الويبــو . وأعلـن أنـه 

ينوي تقديم طلبه مجددا في االجتماع المقبل للجنة البرنامج والميزانية . 
 

ــا) فـي الوثيقـة WO/GA/WG-CR/4/3 التـي  وأعرب وفد آخر عن تأييده إلدراج المادة ١٦ (ثاني -٣٣
ــها سـنة [٢٠٠٢] ال  تنص على أن "التعديالت المدخلة على المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ و١٧ الموافق علي
ــق بـالتعديالت وحتـى  تدخل حيز التنفيذ حتى يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ١٧ فيما يتعل
ــة العالميـة للملكيـة الفكريـة الموافـق عليـها سـنة [٢٠٠٢] حـيز  تدخل التعديالت على اتفاقية انشاء المنظم

التنفيذ" . ولم يكن ثمة اعتراض على ادخال هذا الحكم . 
 

ــد  وأآد أحد الوفود على أن األحكام اإلدارية والختامية الضرورية لدخول التعديالت حيز التنفيذ ق -٣٤
تكون معقدة وأن على الفريق العامل معالجة تلك القضايا على نحو شمولي في اجتماعه المقبل . 

 
وتنص األحكــام االنتقاليـة الـواردة فـي الوثيقـة WO/GA/WG-CR/4/2 (اتفاقيـة انشـاء المنظمـة  -٣٥
العالمية للملكية الفكرية - مشــروع نصـوص التعديـالت المتفـق عليـها مبدئيـا) علـى حليـن بديليـن اثنيـن . 
ــن أن البديـل بـاء يلغـي  فـالبديل ألف ينص على االحتفاظ بالنص الحالي للمادة ٢١ من اتفاقية الويبو في حي
األحكام المنصوص عليها في تلك المادة التي تنطوي على مغزى تاريخي فقط . وأعرب أحــد الوفـود عـن 
تفضيله االحتفاظ بـالبديل ألف . وأعرب وفد آخر عن استعداده للقبول بأي من البديلين ألن األول حريـص 
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ــها للبديـل بـاء ألنـه  على الحفاظ على التاريخ والثاني على تبسيط النص . وأعربت وفود أخرى عن تفضيل
أبسط بكثير وال يتضمن نصا لم يعد وجيها . 

 
 

العمل المطلوب مستقبال 
 

ــددة  أعلن أحد الوفود أن الفريق العامل أنهى أربعة اجتماعات ناجحة الى اآلن وقدم توصيات مح -٣٦
ــى أآـثر مـن ٣٠ سـنة . ورأى أن االتفـاق قـد تـم بشـأن القضايـا التـي آـان  إلصالح بنى يرتقي تاريخها إل
باالمكان االتفاق عليها وأن من غير المرجح تحقيق المزيد من التقدم في الفريــق العامــل . ومـن ثـم ، فـان 

الوقت مالئم لتقديم تقرير نهائي الى الجمعية العامة . 
 

ــد مـن  لكن عددا من الوفود رأى أن الفريق العامل قد حقق تقدما مهما غير أنه مطالب ببذل المزي -٣٧
الجهد ، بل انه رأى أن الفريق العامل لــم يضطلـع بـالجزء األآـبر مـن العمـل المطلـوب . ومـن ثـم ، فمـن 
المناسب رفع تقرير شامل الى الجمعية العامة عن العمل الذي تم الى اآلن مع مواصلة الفريق العامل لعمله 

في المستقبل القريب . 
 

ــل الفريـق العـامل خـالل اجتماعاتـه األربعـة التـي  وخلص الرئيس الى أنه سيقدم تقريرا عن عم -٣٨
انعقدت حتى اآلن الى الجمعية العامة بصفته رئيسا لذلك الفريق . ويكون للجمعيــة العامـة بعـد ذلـك اتخـاذ 

القرار بشأن العمل المطلوب من الفريق العامل مستقبال . 
 
 

[نهاية المرفق والوثيقة] 
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