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األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٨/٤ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

مؤتمر الويبو 

الدورة السابعة عشرة (الدورة العادية الرابعة عشرة) 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية 
المرتبطة بالملكية الفكرية 

وثيقة من اعداد األمانة 

ــو فـي دورتـه السادسـة عشـرة (الـدورة االسـتثنائية الثالثـة) التـي انعقـدت فـي  وافق مؤتمر الويب - ١
سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ ، على دمـج اللجنـة الدائمـة للتعـاون االنمـائي المرتبـط بالملكيـة الصناعيـة واللجنـة 
الدائمة للتعاون االنمائي المرتبط بحق المؤلف والحقوق المشابهة في هيئة واحدة هي اللجنة الدائمة المعنية 

 . (WO/CF/16/2 أنظر الفقرة ١٣ من الوثيقة) بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية
 

ودعـا المديـر العـام الـى عقـد الـدورة األولـى للجنـة الدائمـة فـي الفـترة مـن ٣١ مـايو/أيـار الــى  - ٢
ــام الداخلـي الـوارد فـي الوثيقـة  ٤ يونيه/حزيران ١٩٩٩ في جنيف . واعتمدت اللجنة الدائمة مشروع النظ
ــهذه  PCIPD/1/2 والتقريـر الـوارد فـي الوثيقـة PCIPD/1/12 . ويـرد النظـام الداخلـي فـي المرفـق األول ل

الوثيقة ويرد التقرير في المرفق الثاني . 
 

ان مؤتمـر الويبـو مدعـو الـى االحاطــة علمــا  - ٣
بالمعلومات الواردة في المرفقين والتعليق عليها . 

 
 

[يلي ذلك المرفقان] 

A
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المرفق األول 

 
 

النظام الداخلي 
 (PCIPD/1/2 وثيقة الويبو)

 
 

المادة ١ :  تطبيق النظام الداخلي العام 
 

ــة المرتبطـة بالملكيـة الفكريـة  يتكون النظام الداخلي للجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمي
("اللجنة الدائمة") من النظام الداخلي العام للويبو مستكمال باألحكام الواردة أدناه . 

 
المادة ٢ :  تكوين اللجنة 

 
تتألف اللجنة الدائمة من آل الدول األعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية .  (١)

 
يدعو المدير العام المنظمات الدولية الحكومية المهتمة بالمســائل المتعلقـة بـأهداف اللجنـة  (٢)
الدائمة والتي تضم ضمن أعضائها احدى الدول األعضاء في اللجنة الدائمة على األقـل لكـي تكـون ممثلـة 

بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة الدائمة . 
 

ــة الـى أن تكـون ممثلـة  للمدير العام أن يدعو منظمات دولية أخرى حكومية وغير حكومي (٣)
ــي طبيعـة المسـائل المذآـورة فـي جـدول األعمـال مـا  بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة الدائمة اذا آان ف

يسوغ اشتراآها ، وعليه أن يدعو تلك المنظمات ان طلبت اللجنة الدائمة ذلك اليه . 
 
 

[يلي ذلك المرفق الثاني] 
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المرفق الثاني 
 
 

تقرير 
 (PCIPD/1/12 وثيقة الويبو)

 
 

عقدت لجنة الويبو الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية ("اللجنة") دورتها األولى  - ١
بناء على دعوة المدير العام في مقر الويبو في جنيف في الفترة من ٣١ مايو/أيار الى ٤ يونيه/حزيران ١٩٩٩ . 

 
ــر وأنغـوال واألرجنتيـن وأسـتراليا والنمسـا  وآانت الدول التالية األعضاء في الويبو ممثلة في االجتماع :  الجزائ - ٢
ــوار وآرواتيـا  والبحرين وبنغالديش والبوسنة والهرسك والبرازيل وبوروندي وآندا وشيلي والصين وآوستاريكا وآوت ديف
وآوبا والجمهورية الدومينيكية واآوادور ومصر والسلفادور وأريتريا وأثيوبيا وفرنســا وغـابون وألمانيـا وغانـا وغواتيمـاال 
وهنغاريا والهند وأندونيسيا وايران (جمهورية – االسالمية) والعراق وايطاليا وجامايكا واليابان واألردن وآينيا وجمهوريـة 
الو الديمقراطيـة الشـعبية ولبنـان وليسـوتو والجماهيريـة العربيـــة الليبيــة وليتوانيــا ومدغشــقر وماليزيــا ومــالي ومالطــة 
وموريشيوس والمكسيك والمغــرب وموزامبيـق وهولنـدا ونيجيريـا والـنرويج وباآسـتان وبنمـا وبـاراغواي وبـيرو والفلبيـن 
وبولندا والبرتغال وجمهورية آوريا ورومانيا ورواندا والمملكة العربية السعودية والسنغال وجنوب أفريقيا واسبانيا وسـري 
ــاغو وتونـس وأوغنـدا وأوآرانيـا  النكا والسودان والسويد وسويسرا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وترينيداد وتوب

والمملكة المتحدة والواليات  المتحدة األمريكية وأوروغواي وفنزويال وزمبابوي (٨٢) . 
 

ــير الحكوميـة التاليـة ممثلـة بصفـة مراقـب :  المنظمـة األفريقيـة للملكيـة  وآانت المنظمات الدولية الحكومية وغ - ٣
الفكرية والمنظمــة االقليميـة األفريقيـة للملكيـة الصناعيـة ومكتـب بنيلوآـس للرسـوم والنمـاذج الصناعيـة ومكتـب بنيلوآـس 
للعالمات التجارية ولجنــة االتحـادات األوروبيـة والمكتـب األوروبـي للـبراءات وجامعـة الـدول العربيـة والمنظمـة الدوليـة 
ــة لحمايـة الملكيـة الصناعيـة وجمعيـة منظمـات فنـاني  للفرنكوفونية واألمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والجمعية الدولي
األداء األوروبيين واالتحــاد الدولـي للموسـيقيين واالتحـاد الدولـي للمنظمـات المعنيـة بحقـوق االستنسـاخ والمجلـس الدولـي 
للموسيقى والجمعية الدولية للناشرين ومعهد ماآس بالنك للقوانين األجنبية والقانون الدولي في شأن براءات االختراع وحــق 

المؤلف والمنافسة والجمعية العامة للمؤلفين في األرجنتين (١٨) . 
 

وافتتح االجتماع نائب المدير العام للويبو ، السيد/روبيرتو آاستلو ، نيابة عن المدير العام .  - ٤
 

انتخاب أعضاء المكتب 
 

عينت اللجنة السيدة/تو النغ تران فازيشا (سويسرا) رئيسة لالجتماع والســيدة/سـونالي فيجـيراتني (سـري النكـا)  - ٥
والسيد/بوافنتورا هافونسو (موزامبيق) نائبين للرئيسة . وعمل السيد/ أفونسو رئيسا لالجتماع في ٢ يونيه/حزيــران ١٩٩٩ . 

وعملت السيدة/آارلوتا غرافينيا ، مديرة مستشارة في الويبو ، أمينة لالجتماع .  
 

اعتماد مشروع جدول األعمال  
 

تم اعتماد جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة PCIPD/1/1 مع اضافة بند بعنوان "مسائل أخرى" .  - ٦
 

اعتماد مشروع النظام الداخلي 
 

ـــانوني للويبــو ،  اسـتندت المناقشـات الـى الوثيقـة PCIPD/1/2 . وقـدم للبنـد أحد موظفـي مكتـب المستشـار الق - ٧
السيد/ادوارد آواآوا . 

 
وقررت اللجنة أن يتألف نظامها الداخلي من النظام الداخلي العام للويبو مستكمال باألحكام الواردة في  - ٨

مرفق الوثيقة PCIPD/1/2 . وعمال بتلك األحكام ، تتألف اللجنة من آل الدول األعضاء في الويبو . 
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ــطة  وأثنى وفد اسبانيا على السيد/آارلوس فرناندز باليستروس مساعد المدير العام السابق للويبو السهامه في أنش – ٩
التعاون االنمائي التي أنجزتها الويبو في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة في االقليم األيبيري األمريكي أثناء عمله فـي 

المنظمة . وأشار أيضا الى المساهمة الثمينة التي قدمتها السيدة/ماريا فيكتوريا أوراماس . 
 
 

استعراض األنشطة التي أنجزتها الويبو في الفترة من األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٦  
الى ٣٠ مارس/آذار ١٩٩٩ باالرتباط بتنفيذ اتفاق تريبس 

 
استندت المناقشات الى الوثيقة PCIPD/1/3 . وقدم للوثيقة نائب المدير العام ، السيد/روبيرتو آاستلو ، ومديرو  -١٠
ــهادىء  المكاتب االقليمية األربعة (السيد/ارنستو روبيو ألمريكا الالتينية والكاريبي والسيد/نرندرا سبهروال آلسيا والمحيط ال
ــيد/شـريف سـعد اهللا للـدول العربيـة) ومديـر ادارة التعـاون ألغـراض التنميـة (القوانيـن  والسيد/جيفري أونياما ألفريقيا والس

والمعلومات المتعلقة بالملكية الصناعية) ، السيد/جيمس آواشي أيدون . 
 

وهنأت آل الوفود التي أخذت الكلمة الرئيسة ونائبيها على انتخابهم . وعبرت الوفود أيضا عــن تقديرهـا للمكتـب  -١١
الدولي لجودة وثائق العمل المطروحة على اللجنة والبيانات التمهيدية التي أدلى بها نائب المدير العام والمديرون المذآورون 

أعاله . 
 

وعبرت عدة وفود عن امتنانها للمساعدة التي تلقتها من الويبو خالل الفترة قيد النظر وعبرت عن رغبتها في أن  -١٢
تستمر تلك المساعدة وتتسع في المستقبل . وشددت الوفود على أهمية الملكية الفكريـة باعتبارهـا عـامال أساسـيا فـي التنميـة 

االقتصادية والتكنولوجية والثقافية . 
 

وأشار عدد من الوفود الى المبادرة المشــترآة التـي اتخذهـا المديـر العـام للويبـو والمديـر العـام السـابق لمنظمـة  -١٣
التجارة العالمية في يوليه/تموز ١٩٩٨ واعتبرتها اطارا فعاال لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتـها المترتبـة علـى 

اتفاق تريبس قبل حلول األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ .  
 

وعبرت عدة وفود عن تقديرها للمكتب  الدولي على توسيع أنشطته المنجزة في مجــال التعـاون االنمـائي لتشـمل  -١٤
ــات وأوصـت تلـك الوفـود  فئات جديدة من المعنيين بالموضوع ، مثل القضاة والمحامين ورجال الشرطة والجمارك والجامع

بتعزيز اشتراك تلك المجموعات في تنفيذ األنشطة . 
 

وشدد وفدا أستراليا وآندا على أهمية الترآيز على فائدة أنشطة التعاون االنمائي ومردوديتها باتباع منهج مناسب  -١٥
للتخطيط وأساليب االدارة الحديثة . وأيد الوفدان أيضا تحديد مؤشرات األداء المناسب للسماح بتقييم وقع تلك األنشطة . 

 
وأشاد وفد بنغالديش بالجهود المتواصلة التي تبذلها الويبو ومبادراتها الجديدة ال ســيما فـي مجـال تنميـة المـوارد  -١٦
ــة الفولكلـور والمعـارف التقليديـة واالدارة الجماعيـة لحـق  البشرية والمساعدة المعززة المقدمة الى البلدان األقل نموا وحماي
ــن المبـادرات الجديـدة منـها  المؤلف والحقوق المجاورة وتأثير التجارة االلكترونية في الملكية الفكرية . واقترح الوفد عددا م
برامج تدريبية مصممة خصيصا للبلدان األقل نموا وتعزيز وحــدة الويبـو الخاصـة بتلـك  البلـدان وحمايـة منتجـات الحـرف 
ــف والحقـوق المجـاورة علـى ضـوء انضمـام بلـده  اليدوية . وأعرب الوفد عن اهتمامه بتعزيز المساعدة في مجال حق المؤل
ــراك الويبـو عـن آثـب فـي األعمـال التحضيريـة لالجتمـاع الـوزاري  مؤخرا الى اتفاقية برن . وفي الختام ، اقترح الوفد اش
الثالث الذي تعتزم منظمة التجارة العالمية عقده في سياتل في نهاية سنة ١٩٩٩ واجتماع األونكتاد المعتزم عقده فــي بـانكوك 
ــنة ٢٠٠٠ ، ودعـا الـى تمكيـن  في فبراير/شباط ٢٠٠٠ ومؤتمر األمم المتحدة بشأن البلدان األقل نموا المعتزم عقده خالل س

الويبو من االشتراك بنشاط في تلك االجتماعات . 
 

ــة للنـهوض بالنشـاط  وشدد وفد الهند على األهمية التي تعلقها حكومته على تطبيق نظام فعال بشأن الملكية الفكري -١٧
االبتكاري والتجارة ونقل التكنولوجيا . وقال ان الهند اتخذت تدابير العادة هيكلة نظامها المتعلق بالملكية الصناعية وتعزيزه 
ووضعت في ذلك االطار برنامجا قدره ٢٠ مليون دوالر أمريكي لتحديث مكتب براءاتها وتعديل قوانينها امتثاال لاللتزامــات 
المترتبة على اتفاق تريبس . وأضاف يقول ان الهند قد انضمــت الـى اتفاقيـة بـاريس ومعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات فـي 
ديسمبر/آانون األول ١٩٩٨ . وعبر عن رغبته في أن يدعى الى حضور اجتماعات اللجان الخاصة بمعاهدة التعاون بشـأن 
البراءات . وأشار أيضا الى أن بلده أنشأ مجلسا استشاريا النفاذ حــق المؤلـف وأنـه يعلـق أهميـة آبـيرة علـى تنميـة المـوارد 
البشرية في مجال الملكية الفكرية وال يزال بحاجة الى أنشطة في ذلك المجال . ولفت الوفد النظر الى أن الهند قد اســتضافت 
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خالل الفترة قيد النظر عدة اجتماعات برعاية الويبو ، منها سلسلة من الندوات الوطنية عن معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات 
ــن  المعـتزم عقـد محفـل  وندوة اقليمية آسيوية عن قضايا حقوق الملكية الفكرية في مجال الطب الشعبي . وأضاف قائال ان م
اقليمي آلسيا والمحيط الهادىء عن القضايا السياسية المتعلقة بالملكية الفكرية لأللفيــة المقبلـة فـي نيودلـهي فـي يوليـه/تمـوز 

١٩٩٩ . وعبر الوفد عن امتنانه للويبو على دعمها له وعبر عن األمل في أن تستمر المساعدة ويتواصل التعاون . 
 

ــو  وتحدث وفد أوغندا باسم مجموعة البلدان األفريقية وأيد البنية الجديدة لقطاع التعاون ألغراض التنمية في الويب -١٨
ــاعدة البلـدان الناميـة علـى التصـدي للتحديـات التـي يطرحـها اتفـاق  . وأشار الى الدور المهم الذي تضطلع به الويبو في مس
تريبس بموعديه المستحقين سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠٦ . وعبر عن تقديره للمبادرة المشترآة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية 
ودعا الى توسيع نطاقها لتشمل منظمات دولية أخرى مثل األونكتاد بما يخدم مصالح البلدان النامية بشكل أآبر . وأشار الوفد 
باهتمام الى نطــاق األنشـطة التـي أنجزتـها الويبـو فـي أفريقيـا وشـملت تنميـة المـوارد البشـرية وتكويـن المـهارات وتوعيـة 
الجماهير وتدريب المدربين لتوفير نواة من الخبراء المحليين واتاحة الفرصة للتبادل األقاليمي . وفيما يتعلق بأآاديمية الويبو 
ــم مـادة  العالمية ، لفت الوفد االنتباه الى الجهود المبذولة من أجل تكوين القدرات وذآر الحاجة الى وضع برامج دراسية لتعلي

الملكية الفكرية . 
 

وصرح وفد أندونيسيا قائال ان حكومته تولي أهمية آبيرة لحماية الملكيـة الفكريـة بشـكل فعـال آمـا يتضـح ذلـك  -١٩
ــدل ومـن  خاصة من جمع آل النواحي الخاصة بالملكية الفكرية من ادارية وسياسية وتعاونية دولية تحت مسؤولية وزارة الع
تعزيز بنية المديرية العامة السابقة لحق المؤلف والبراءات والعالمات التجارية التي أصبحــت اليـوم تحمـل تسـمية المديريـة 
العامة لحقوق الملكية الفكرية . وأضاف قائال ان أندونيسيا استفادت مــن مسـاعدة الويبـو فـي عـدة مجـاالت ، منـها مراجعـة 
القوانين المعمول بها وصياغة قوانين جديدة امتثاال لاللتزامات المترتبة على اتفاق تريبس وتحديث ادارة الملكيـة الصناعيـة 
ــة وتصـاميم الدوائـر  وتنمية الموارد البشرية . وأشار الى أن بلده أعد ثالثة مشروعات قوانين عن الرسوم والنماذج الصناعي
المتكاملة واألسرار التجارية بمساعدة الويبو في اطار خطة عمل وطنية الترآيز رسمتها الويبو . وقال ان بلده قد يحتاج الــى 

مزيد من المساعدة في سياق عملية مراجعة تشريعاته أمام مجلس اتفاق تريبس التابع لمنظمة التجارة العالمية . 
 

ــة بالتزاماتـها المترتبـة علـى اتفـاق تريبـس قبـل موعـد األول مـن  وصرح وفد اليابان قائال ان وفاء البلدان النامي -٢٠
يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ ضروري لضمان نمو التجارة العالمية دون خلل . وأشار الــى أن حكومتـه قدمـت مسـاعدة آبـيرة 
الى البلدان النامية في هذا الشأن ودربت ٧٤٠ موظفا من ٣٥ بلدا ناميا في اقليم آسيا والمحيط الهادىء لدى المكتــب اليابـاني 
للبراءات خالل الفترة قيد النظر . وأشار أيضا الى أن اليابان زادت المبلغ الذي تطوعت به من أجل برنامج الويبـو للتعـاون 
ألغراض التنمية ليبلغ ١٧٨ مليون ين في السنة (٣ر٢ مليون فرنك سويسري) . وأضاف يقول أن بلده دعا فريق خبراء في 

مجال الملكية الفكرية في اطار برنامج التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادىء . 
 

وصرح وفد سويسرا قائال ان بلده يعلق أهمية خاصة على أنشطة التعاون االنمائي التي تباشرها الويبـو . وعـبر  -٢١
عن تقديره الخاص للتعاون الممتاز القائم بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية في ذلك الصدد .  ورأى أن ذلـك التعـاون مـهم 
جدا بالنسبة الى البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر وهو شــرط أساسـي لضمـان نمـو االقتصـاد العـالمي 
ــة المحققـة وأن  دون تفاوتات . وأشار الى أن االستقرار االقتصادي في سياق اقتصاد يزداد عولمة يتوقف على مستوى التنمي

تلك التنمية رهن بامكانية االلمام بالعلوم والتكنولوجيا .  
 

وأخطر وفد أستراليا االجتماع بأنشطة التعاون االنمائي التي دعمتها حكومته خــالل الفـترة قيـد النظـر ، بمـا فـي  -٢٢
ذلك ندوة دولية عن التحديات التي تواجهها مكــاتب الملكيـة الفكريـة الصغـيرة والمتوسـطة فـي األلفيـة المقبلـة ونـدوة دوليـة 
للبلدان األقل نموا عن تنفيذ اتفاق تريبــس ودورة تدريبيـة عـن حمايـة البيوتكنولوجيـا وخـبراء أعارتـهم ألغـراض التدريـب 
ــل واالدارة  وصياغة القوانين . وأضاف يقول ان أستراليا تعلق أهمية آبيرة على التنسيق الفعال والتخطيط على األجل الطوي
الشفافة في أنشطة التعاون االنمائي باالضافة الى تحديد مؤشرات أداء مناســبة تسـمح بتقييـم وقـع تلـك األنشـطة علـى النحـو 
المناسب ، علما بأن تحقيق االستدامة التدريجي من األهــداف الرئيسـية . وأعـرب الوفـد عـن اسـتعداد بـالده لالسـتمرار فـي 

المساهمة في أنشطة الويبو للتعاون االنمائي في حدود الموارد المتاحة . 
 

وأعرب وفد جامايكا عن امتنانه للويبو على أنشطة التعاون االنمائي المنجزة في االقليم الكاريبي بصورة خاصــة  -٢٣
ــق الـثروات  . وقال ان اشتراك جامايكا في عمل الويبو ينصب مباشرة على تعزيز الوعي بدور حماية الملكية الفكرية في خل
والحاجة الى الوفاء بااللتزامــات المترتبـة علـى اتفـاق تريبـس . ورأى أن المبـادرة المشـترآة بيـن الويبـو ومنظمـة التجـارة 
ــة الفكريـة . ورأى  العالمية آانت مهمة جدا في تحسين البنيات البشرية والتشريعية والتقنية في البلدان النامية في مجال الملكي

أن من المفيد تمديد المبادرة المشترآة الى ما بعد األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . 
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ــس وتنفيـذ نظـام الملكيـة الفكريـة  وأشار وفد آوبا الى التحدي الذي تواجهه البلدان النامية في االلتزام باتفاق تريب -٢٤
ــد الوفـد علـى الـدور البـارز  آعامل من عوامل التنمية االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية . وفي هذا الصدد ، أآ
ــي الميـادين التاليـة :  تطويـر األنظمـة الحاسـوبية والمسـاعدة التقنيـة  الذي أداه المكتب الدولي وما فتئ يؤديه والذي يتجلى ف
المتعلقة بالتشريعات والبرامج التدريبية لتنمية الموارد البشرية ، بمــا فـي ذلـك موظفـي مكـاتب الملكيـة الصناعيـة والقضـاة 
ورجال الجمارك والموظفين الحكومييـن وموظفـي الجامعـات ، وزيـارات خـبراء الويبـو السـداء النصـح والمشـورة بشـأن 
مختلف الموضوعات وتنظيم أحداث متنوعة . وأعرب الوفد عن شكره للويبو على المساعدة في انشاء خدمة للتزويد بفرص 
االطالع الكترونيا على قواعد بيانات المكتب من أي مكان في البلد وانشاء فروع تابعة لمكتب الملكية الصناعية فــي مختلـف 
مقاطعات البلد وتطبيق الالمرآزية على نظام ايداع الطلبات بشأن مختلف حقوق الملكية الفكرية . وأعرب الوفد عــن اهتمـام 
بلده بأن تواصل الويبو العمل المنجز في مجال التجارة االلكترونية والتنوع البيولوجي والبيوتكنولوجيا والفولكلــور والشـبكة 

العالمية للمعلومات واألآاديمية العالمية . 
 

وعبر وفد ترينيداد وتوباغو عن رضاه بحجم األنشطة قيد نظر اللجنة الدائمة الجديدة وخاصة بالذآر التعاون مع  -٢٥
البلدان األقل نموا وعلق على ذلك المجال أهمية خاصة . وأشار الوفد الى أن بالده قد استفادت خالل الفـترة قيـد النظـر مـن 
ــف الميـادين وال سـيما فـي مجـال تحديـث التشـريعات تمشـيا مـع اتفـاق تريبـس (اذ صـدرت ثمانيـة  مساعدة الويبو في مختل
نصوص تشريعية جديدة) وأتمتة المكاتب وتدريب الموظفين . وأضاف قائال ان مساعدة الويبو قد سمحت باشتراك موظفيــن 
حكوميين في االجتماعات المتعلقة بالسياسات بشأن قضايا جديدة مثل حماية حقوق االذاعة واألداء السمعي البصري وقواعد 
البيانات والفولكلور . وشدد الوفد على اهتمامه باألنشطة المنجزة في مجال التجارة االلكترونية وعـبر عـن تطلعـه الـى بـدء 

تدريس مادة الملكية الفكرية في جامعة منطقة الكاريبي . 
 

ــة ألغـراض نقـل التكنولوجيـا وتنميـة االسـتثمار وتشـجيع  وشدد وفد سري النكا على أهمية حماية الملكية الفكري -٢٦
التصدير في سياق عولمة األسواق وتدويل االقتصادات . وقال ان حماية حقوق الملكية الفكرية أصبحــت عنصـرا مـهما فـي 
ــك الصـدد ، قـال الوفـد  البرنامج االقتصادي الوطني لسري النكا وفي سياساتها االجتماعية والتكنولوجية والتربوية . وفي ذل
ان بلده آان وال يزال يقدر برنامج الويبو للتعاون االنمائي ويحتاج اليه وهو المستفيد منه والشريك فيــه . وأضـاف يقـول انـه 
يتطلع الى األنشطة التي تباشرها أآاديمية الويبو العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية وال سيما بدء العمل بدورات التعليم 
عن بعد التي من الممكن ربطها بدورات مماثلة في سري النكا . وأعرب الوفد عن اهتمامه بأنشطة الويبو فــي مجـال حمايـة 
المعارف التقليدية والتجارة االلكترونية وتشجيع النشاط االبداعي واالبتكاري ومشروع شــبكة الويبـو (WIPOnet) . ورأى 
أن تلك األنشطة مع المساعدة المستمرة والتعاون المتواصل في شكل دورة تدريبية سنوية مشــترآة للبلـدان الناميـة فـي آسـيا 
ــة  والمحيـط الـهادىء بالتعـاون مـع مكتـب سـري النكـا للملكيـة الفكريـة وعمليـة تحديـث مكتـب سـري النكـا للملكيـة الفكري
واالشتراك في أنشطة الويبو التدريبية المنتظمة ، آل ذلك يكون اطارا فعاال جدا يسمح لسري النكا بالتعاون فيه مع الويبو .  
وشدد وفد باآستان على الدور الحاسم الذي يقوم به برنامج الويبـو للتعـاون ألغـراض التنميـة فـي دعـم التدابـير  -٢٧
ــى أن الويبـو تسـهر أيضـا علـى انشـاء  التشريعية واالدارية التي تتخذها البلدان النامية امتثاال التفاق تريبس . وأشار الوفد ال
المؤسسات وتنفيذ األنشطة التدريبية وتعزيز االستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوطيد الروابط بين أنظمة الدعم الوطنيـة . 
ودعا الوفد المنظمة الى مواصلة عملها في تلك المجاالت . وعبر عن تقديره للمســاعدة التـي قدمتـها الويبـو الـى حكومتـه ال 
سيما في مجال مراجعة القوانين وأتمتة أعمــال مكتـب الملكيـة الفكريـة والتدريـب . وعقـد األمـل علـى أن تواصـل المنظمـة 

تعاونها مع بلده في تلك المجاالت التي تحظى باألولوية وغيرها من المجاالت . 
 

ــها تحديـث قوانيـن الملكيـة الفكريـة  وعبر وفد األردن عن تقديره للمساعدة التي قدمتها الويبو في جملة ميادين من -٢٨
وأتمتة اجراءات مكتب الملكية الفكرية . وعبر عن تطلعه الى مزيد من المساعدة من الويبــو فـي مجـال المشـورة التشـريعية 
وتنمية الموارد البشرية وانشاء المؤسسات ، األمر الذي من شأنه أن يساعد األردن في عملية انضمامه الى منظمـة التجـارة 

العالمية . وصرح قائال ان بلده قد استضاف عدة ندوات للويبو بشأن الملكية الفكرية .  
 

وأشاد وفد أنغوال بمدير المكتب األفريقي السابق ، السيد/ابراهيما تيام الذي قدم دعمــه الـى البلـدان األفريقيـة وال  -٢٩
سيما الناطق منها باللغة البرتغالية . وعبر الوفد عن تقديره للويبو على المساعدة التي قدمتها الــى البلـدان الناميـة فـي مجـال 
تنفيذ اتفاق تريبس . ودعا الويبو الى تنظيم ندوة وطنية عن ذلك الموضوع خالل سنة ١٩٩٩ . وأشار الى أن بلده يسعى الى 
انشاء مرآز توثيقي واعالمي داخل مكتب الملكية الصناعية . وفي ذلك الصدد ، قال الوفد ان أنغوال تلتمــس مسـاعدة الويبـو 
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ــة فـي بلـدان ناطقـة  بشأن أتمتة أعمال المكتب والمنشورات والتدريب الذي تفضل أن يباشر في مكاتب متقدمة للملكية الفكري
باللغة البرتغالية . وقال أيضا ان بلده فـي صـدد مراجعـة قـانون الملكيـة الصناعيـة لسـنة ١٩٩٢ ويـأمل فـي أن يتمكـن مـن 

التصديق على اتفاقية باريس قبل نهاية ١٩٩٩ . 
 

ــو فـي مجـال التعـاون االنمـائي وعـبر عـن تـأييده  ورآز وفد آندا على األهمية التي يعلقها بلده على أنشطة الويب -٣٠
للمبادرة المشترآة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية . وقال ان مكتب الملكية الصناعية الكندي قد تعاون مع الويبـو خـالل 
الفترة قيد النظر ال سيما بتدريب موظفي البلدان النامية على ادارة االجراءات المتعلقــة بالعالمـات التجاريـة وأداء الخدمـات 
ــة وببحـث طلبـات الـبراءات المودعـة لـدى مكتـب  االعالمية وباعداد بحوث عن حالة التقنية الصناعية لبلدان أمريكا الالتيني

األريبو وفحصها . 
 

ــام علـى  وعبر وفد السودان عن تقديره للمساعدة المستمرة التي تقدمها الويبو الى البلدان النامية وشكر المدير الع -٣١
اهتمامه الشخصي وتوجيهه الى البلدان األقل نموا وقال ان هذا العصر الذي هو عصر تكنولوجيا المعلومات يستدعي تعزيز 
ــة باشـتراك المخـترعين والمبتكريـن وأصحـاب حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة . واسـتطرد يقـول ان  نظام الملكية الفكري
ــى تواصـل وجـود السـودان علـى  التعاون بين حكومة السودان والقطاع الخاص والويبو من المرتقب أن ينمو ويتسع نظرا ال
المسرح الدولي . وقال ان بالده قد شرعت في عملية مفاوضات من أجل االنضمام الى منظمة التجارة العالمية وستحتاج الى 

مساعدة الويبو لمراجعة قوانينها المتعلقة بالملكية الفكرية لتكييفها وفقا التفاق تريبس . 
 

ــاعدة الويبـو ال سـيما بشـأن مراجعـة اتفـاق بـانغي وتعزيـز  وصرح وفد آوت ديفوار قائال ان بلده استفاد من مس -٣٢
المؤسسات الوطنية . وأشار الى ثالثة مجاالت ال بد من االستمرار في دعمها ، وهي تنميــة المـوارد البشـرية (بمـا فـي ذلـك 
التوعية والتدريب المتخصص في مجــال االنفـاذ) وتعزيـز المرآـز االعالمـي والتوثيقـي الوطنـي حديـث المنشـأ والنـهوض 
بالتعاون بين بلدان الجنوب . وعبر الوفد أيضا عن الرغبة في أن تشمل المســاعدة التـي تقدمـها الويبـو مجـاالت جديـدة مثـل 
الطب الشعبي وحماية البيانات الجغرافية وأشكال التعبير الفولكلوري وأن تضــع المنظمـة مشـروعات وتنفذهـا لبيـان تفـاعل 

الملكية الفكرية والتنمية االقتصادية . 
 

وعبر وفد غواتيماال عن امتنان حكومة بلده للمكتب الدولي على المساعدة التي حصلـت عليـها . وخـص بـالذآر  -٣٣
أهمية استمرار الحصول على الدعم في شكل المشورة والمساعدة في مجــال تشـريع الملكيـة الفكريـة والحوسـبة وفـي شـكل 

التدريب والتدريب المستمر لفائدة موظفي المكتب وسائر االدارات والهيئات المعنية بتلك المسائل . 
 

ــي  وأشار وفد تونس الى أن األنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية تزيد في بالده نظرا الى الوعي بأهمية الموضوع ف -٣٤
صفوف واضعي السياسات . وقال ان تونس قد راجعت قوانينها المتعلقة بالملكية الفكريـة بمسـاعدة الويبـو عقـب انضمامـها 
الى منظمة التجارة العالمية والتوقيع على اتفاقات الشراآة مع االتحاد األوروبي . واستطرد يقول ان بلـده نظـم عـدة نـدوات 
عن الملكية الفكرية بالتعــاون مـع الويبـو ويعـتزم تنظيـم أنشـطة أخـرى لمصلحـة فئـات جديـدة مـن المعنييـن ، مثـل القضـاة 
ــد األول مـن ينـاير/آـانون الثـاني  والمحامين ورجال الجمارك والجامعات ومؤسسات البحث . وشدد الوفد على اقتراب موع

٢٠٠٠ الذي يستحق فيه تنفيذ اتفاق تريبس . وقال ان تونس بحاجة ماسة الى مساعدة الويبو للوفاء بالتزاماتها . 
 

وأيد وفد بوروندي البيان الذي أدلى به وفد أوغندا باسم مجموعة البلــدان األفريقيـة ورحـب بالمنـهج الـذي يتبعـه  -٣٥
المكتب األفريقي في الويبو بشأن تنمية الموارد البشرية وتكوين القدرات ال سيما بالنسبة الى البلدان األقل نموا . وعـبر عـن 

امتنانه أيضا للبلدان والمنظمات المانحة التي ساهمت في برامج الويبو للتعاون ألغراض التنمية خالل الفترة قيد النظر . 
 

وهنأ وفد البرازيل الويبو على األنشطة التي باشرتها بالتعاون مع البلدان النامية في هذه الحقبة المهمة من تــاريخ  -٣٦
الملكية الفكرية . وقال ان المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية على استعداد لالنضمام الى الجهود التــي تبذلـها الويبـو 
ــدان ناميـة أخـرى ال سـيما فيمـا يتعلـق بشـؤون االدارة والتدريـب وأتمتـة المكـاتب وتشـجيع النشـاط  في ذلك المجال بدعم بل

االبتكاري . 
 

وعبر وفد لبنان عن تقديره للمساعدة التي لقيها من الويبو من أجل النهوض بالملكية الفكرية فـي بلـده . وقـال ان  -٣٧
حماية الملكية الفكرية لها تاريخ عريق في لبنان وان بلده يستعد لدخول مفاوضات مــن أجـل االنضمـام الـى منظمـة التجـارة 
العالمية وهو في صدد مراجعة قوانينه المتعلقة بالملكية الفكرية مراجعة شــاملة . وأشـار الـى أن أولـى ثمـار تلـك المراجعـة 
اصدار قانون حق المؤلف الجديد في مارس/آذار ١٩٩٩ بعد أن تيسرت صياغته بمساعدة الويبو . وأعرب عن األمل في أن 
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ــن المراجعـة المتعلقـة بالملكيـة الصناعيـة والتـي تجـري صياغتـها أيضـا بمسـاعدة الويبـو .  يتيسر عن قريب اصدار القواني
واستطرد الوفد قائال ان لبنان يولي األولوية لتدريب القضاة ورجال الجمارك والمسؤولين عن انفاذ القوانين وموظفي مكتــب 
الملكية الفكرية وانه يحتاج الى مساعدة الويبو في ذلك الصدد . وفي ختام آلمته أعلن الوفد أن الجامعات اللبنانية ســتبدأ عـن 

قريب تدريس قانون الملكية الفكرية بمساعدة الويبو . 
 

ــة الملكيـة الفكريـة آمـا يتضـح  ورآز وفد جمهورية ايران االسالمية على األهمية التي تعلقها حكومته على حماي -٣٨
ذلك من تصديق بالده مؤخرا على اتفاقية باريس . وأشار أيضا الى أهمية تنفيذ اتفاق تريبس واالتفاقات األخرى . ودعا الــى 
تفادي الترآيز على ذلك الموضوع على حساب قضايا التنمية األخرى . ورأى أن تنمية الموارد البشرية لها دور رئيسي في 
النهوض باالستدامة الذاتية ودعا الى االســتمرار فـي االهتمـام بـها وتدعيمـها الـى جـانب نقـل التكنولوجيـا وحمايـة التقنيـات 
ــد أيضـا تشـجيع الويبـو ومنظمـة التجـارة العالميـة والمنظمـات  المحلية أو التقليدية المتوافرة في البلدان النامية . واقترح الوف

األخرى المعنية بالتجارة في اطار أسرة األمم المتحدة على مواصلة التعامل فيما بينها بما يأتي بفائدة أآبر للبلدان النامية . 
 

وعبر وفد السويد من جديد عن األهمية التي تعلقها بالده على أنشطة الويبو للتعاون االنمائي . وقال ان السويد قد  -٣٩
ــة وحـق المؤلـف  ساهمت بنشاط في تلك األنشطة على مدى عدة سنوات ونظمت دورات تدريبية سنوية عن الملكية الصناعي
في استوآهولم وساهمت أيضا في اطار البحوث التي تنجزها الويبو في حالة التقنية الصناعية وبرنامج التعـاون الدولـي فـي 

بحث البراءات وفحصها . وعبر عن استعداد بالده لالستمرار في وضع خبرتها تحت تصرف الويبو . 
 

ــي مجـال حمايـة الملكيـة الفكريـة وعـبر عـن  وأطلع وفد الصين االجتماع على االنجازات التي حققتها حكومته ف -٤٠
ــاعدة التـي  التزامها بتعزيز تلك الحماية في المستقبل . وشدد أيضا على التعاون الوثيق القائم مع الويبو في ذلك الصدد والمس

تلقاها بلده من المنظمة في ذلك المجال . 
 

ــة وشـكر المكتـب األفريقـي للويبـو  وساند وفد آينيا البيان الذي أدلى به وفد أوغندا باسم مجموعة البلدان األفريقي -٤١
على المساعدة المقدمة الى بلده في مجال الملكية الفكرية وقال ان آينيا قد وضعت الصيغة النهائية لمشروع قــانون سيناقشـه 

البرلمان عن قريب . 
 

وعبر وفد آوستاريكا عن دعم حكومته لبرنامج الويبو للتعاون ألغراض التنمية ورآز على الجهود المبذولة مــن  -٤٢
ــل المخـترعين والمبتكريـن ومراآـز البحـث  أجل تقريب أنشطة الملكية الصناعية من شرائح أخرى من المجتمع المدني ، مث
العلمي ومنظمات االدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة وقال ان تلك األنشطة قد مكنــت آوسـتاريكا مـن تدريـب 
موظفيها للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الملكية الفكرية واالستفادة بالتالي من انخراط بلده في االقتصاد العالمي . وأعلن 
الوفد أن شهر أغسطس/آب المقبل سيشهد دخول معاهدة التعاون بشأن البراءات حيز التنفيذ فــي بلـده وقـال ان ذلـك االلـتزام 
الدولي يستدعي منه مضاعفة جهوده الوطنية للنهوض باالنتفاع بالملكية الفكرية بأفضل طريقة ممكنة على الصعيد التجاري 
والقانوني بحثا عن استثمارات جديدة من شأنها أن تنعش الصناعة واالقتصاد الوطنيين . وفيما يتعلق بتعزيز الوعي بالملكية 
الصناعية ، شدد الوفد على أهمية أآاديميــة الويبـو العالميـة فـي رسـم الـبرامج التدريبيـة للنسـاء فـي مجـال الملكيـة الفكريـة 
ــامين المعنييـن بالملكيـة الفكريـة مـع الترآـيز  واالدارة وبرامج تدريبية ذات الطابع القانوني التقني لمصلحة الموظفين والمح

بصفة خاصة على موضوعات تخص الوسائل البديلة لتسوية المنازعات . 
 

وصرح وفد المغرب قائال ان زيارة المدير العام للويبو الى المغرب قد أعطت نفسا جديدا لبرنـامج التعـاون بيـن  -٤٣
المغرب والويبو وأن خطة عمل وطنية الترآيز بشأن الملكية الصناعية وحق المؤلف قد بدأ تنفيذها منذ ذلك الحيــن . وأشـار 
الى أن الويبو قد نظمت عدة أنشطة في المغرب آان آخرها ندوة أقيمت في عــدة مـدن مغربيـة ودامـت أربعـة أيـام وخصـت 
موضوع الملكية الفكرية للقضاة ووسائل االعالم وقطاع األعمال . وأخطــر االجتمـاع بـأن مكتـب حـق المؤلـف يعيـد تنظيـم 
اجراءاته لتحسين ادارة وظائفه ويحتاج الى مساعدة الويبو في ذاك المجال . واختتــم الوفـد آلمتـه معلنـا عـن اصـدار قـانون 
جديد بشأن الملكية الفكرية يتمشى وآل القواعد والمعايير الدوليـة المعمـول بـها فـي ذلـك المجـال . وأعلـن أن هنـاك بعـض 

القوانين بشأن المصنفات األدبية قيد االصدار أيضا . 
وصرح وفد الواليات المتحدة األمريكية قائال ان حكومته ملتزمة بالعمل ببرنامج موسع للتعاون االنمائي ال سيما  -٤٤
ــي الواليـات المتحـدة ، بمـا فيـها مكتـب الـبراءات  من أجل دعم عملية تنفيذ اتفاق تريبس . وقال ان آل الوآاالت الحكومية ف
ــة ومصلحـة الجمـارك  والعالمات التجارية ومكتب حق المؤلف ومكتب الممثل التجاري ووآالة يو إيس إيد ووزارة الخارجي
ومصلحة المعلومات في الواليات المتحدة ووآالة المعلومات فيها قد عملت معا على مساعدة البلدان النامية مـن أجـل انشـاء 
أنظمتها المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيزها . وأضاف الوفد قائال ان الوآاالت الحكومية فــي الواليـات المتحـدة 
ــى ٥٧ بلـدا تقريبـا خـالل الفـترة قيـد البحـث . وذآـر علـى سـبيل المثـال أن مكتـب الـبراءات  قد قدمت مساعدتها االنمائية ال
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والعالمات التجارية قدم مساعدة قانونية وتقنية فــي صياغـة قوانيـن الملكيـة الفكريـة الجديـدة الجـاري تنفيذهـا فـي الـبرازيل 
والصين واآوادور وأندونيسيا وبيرو والفلبين وسنغافورة . واستطرد يقول ان ذلك المكتــب أشـرف أيضـا علـى عـدة نـدوات 
تدريبية بشأن فحص البراءات تم تنظيمها لمصلحة موظفين من بلغاريا ومصر وليتوانيا وسري النكا . وقــال ان ممثليـن مـن 
مكتب حق  المؤلف أشرفوا على تدريب في موقع العمل في مجال قانون حق المؤلف العام والحقوق في المصنفــات السـمعية 
البصرية . وأشار الوفد الى أن مكتب حق المؤلف قد اشترك مع الويبو في رعاية الدورة السنوية لمعهد حق المؤلــف الدولـي 
ــة فـي  في واشنطن (مقاطعة آولومبيا) والتي حضرها أشخاص من مختلف أنحاء العالم . وأشار الى أن خبراء الملكية الفكري
الواليـات المتحـدة قـد سـاهموا فـي عـدة نـدوات ودورات تدريبيـة وبرامـج اعالميـة أخـرى شـغلت مجموعـــة واســعة مــن 
الموضوعات . وباختصار ، أعلن الوفد أن الواليات المتحدة تولي أولوية آبيرة لمساعدة البلدان النامية والبلدان المنتقلة الــى 
نظام االقتصاد الحر في جهودها المبذولة نحو النهوض بحماية حقوق الملكية الفكرية . وفي ختام آلمته ، أقر الوفد بالمبادرة 
الرامية الى تشجيع النشاط االبداعي واالبتكاري في البلدان النامية والمبادرة األخرى المشترآة بين منظمة التجـارة العالميـة 
والويبو . ورأى أن حماية حقوق الملكية الفكرية وفقا التفاق تريبس ضرورية لدعم النشاط االبداعي واالبتكاري وهــي رآـن 

أساسي في أية استراتيجية انمائية ناجحة . 
 

وعبر وفد فرنسا عن تقديره للويبو على مستوى أنشــطة التعـاون االنمـائي وآميتـها ممـا أنجـز خـالل الفـترة قيـد  -٤٥
النظر . وأعرب من جديد عن األهمية التي تعلقها حكومته على دور الويبو في ذلك المجال وعبر عن الرغبة فــي أن يسـتمر 
ــي الفرنسـي للملكيـة الصناعيـة قـد اسـتمر فـي  ذلك ويتكثف . وفي صدد الملكية الصناعية ، أشار الوفد الى أن المعهد الوطن
ــائال  التعاون مع الويبو ال سيما في تنظيم ندوات واجتماعات أخرى واعارة الخبراء وتنمية الموارد البشرية . وصرح الوفد ق
ــة التـي تطبـق نظـام  ان حكومة فرنسا تعتزم تنظيم برنامج تدريبي خاص عن انفاذ حقوق الملكية الفكرية لقضاة البلدان النامي
ــهوض باالنتفـاع بوثـائق الـبراءات آمصـدر للمعلومـات  القانون المدني بالتعاون مع الويبو ، وتعتزم اقتراح مشروع رائد للن
ــي قضايـا الملكيـة الفكريـة  التكنولوجية وهي على استعداد للتعاون مع الويبو في تحديد المؤسسات لتنفيذ مشروعات البحث ف
المستجدة واعداد المواد الدراسية . وأطلع الوفد االجتماع على عدة أنشطة أخـرى نفذهـا المعـهد المذآـور خـالل الفـترة قيـد 
ــة . وفـي ميـدان حـق المؤلـف ، أعلـن الوفـد أن فرنسـا ترعـى برنامجـا  النظر ، ال سيما في مجال انفاذ حقوق الملكية الفكري
تدريبيا سنويا في باريس بمساعدة القطاع الخاص . وعبر عن استعداده لمواصلــة تطويـر أنشـطته التدريبيـة فـي مجـال حـق 
المؤلف وتوفير خدمات األشخاص المرجعيين في قضايا الملكية الفكرية المسـتجدة ، مثـل تكنولوجيـا المعلومـات . وقـال ان 
بالده على استعداد لتوفير المساعدة القانونية في مجال االدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجارة واالســهام فـي اعـداد 

مواد دراسية في ذلك المجال . 
 

ــاعدة البلـدان الناميـة علـى الوفـاء  وعبر وفد مصر عن تقديره للزيادة الملموسة في أنشطة الويبو الرامية الى مس -٤٦
بالتزاماتها المترتبة على اتفاق تريبس . وخص بالذآر المبادرة المشترآة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية . وأشــار الوفـد 
ــو ، وال سـيما تنظيـم نـدوة اقليميـة  الى أن الفترة محل النقاش شهدت زيادة آبيرة في عدد األنشطة التعاونية بين مصر والويب
ــؤولين المصرييـن فـي اطـار أآاديميـة  عربية للويبو عن تنفيذ اتفاق تريبس في القاهرة في مارس/آذار ١٩٩٩ وتدريب المس
الويبو العالمية وانشاء المؤسسات واسداء المشورة التشريعية . وعبر الوفد عن أمله في أن يستمر ذلـك التعـاون المثمـر فـي 
ــة أنشـطة التعـاون التقنـي .  المستقبل ويتسع ليشمل بلدان عربية أخرى . ودعا الوفد الويبو مرة أخرى الى وضع نظام لمتابع
وناشد بالترآيز خالل المرحلة المقبلة على سبل انفاذ حقوق الملكية الفكرية وعبر عن تطلعه الى تنظيــم نـدوة وطنيـة للويبـو 
عن انفاذ حقوق الملكية الفكرية في القاهرة . ورأى أن من الضروري أن تساعد الويبو البلدان النامية على االلمام بالتزاماتها 
المترتبة على اتفاق تريبس واالستفادة من أحكام المادة ٦٧ من ذلك االتفاق . والتمس الوفد من الويبــو أيضـا تقديـم المسـاعدة 

الى البلدان النامية في تتبع تنفيذ اتفاق تريبس . 
 

ــة الفكريـة واسـتعرض تفـاصيل  ووصف وفد بنما وقع عمل المكتب الدولي على تطوير نظام بلده المتعلق بالملكي -٤٧
ــة الوطنيـة لحـق  بعض انجازات بنما في ذلك المجال خالل السنوات األربع الماضية ، وذآر على سبيل المثال انشاء المديري
المؤلف والمحاآم المدنية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية والوحدات المعنيــة بالملكيـة الفكريـة فـي مصلحـة الجمـارك 
وادارات المناطق الحرة واعداد مشروع لتوحيــد مكتبـي الملكيـة الصناعيـة وحـق المؤلـف واالنضمـام الـى منظمـة التجـارة 
ــو فـي أتمتـة االجـراءات المكتبيـة وتدريـب المـوارد  العالمية سنة ١٩٩٧ . وذآر الوفد أيضا أهمية التعاون الذي أتاحته الويب
البشرية والتجارة االلكترونية . وفي الختام ، صرح الوفد قائال ان تشريع بنما يتمشى وأحكــام اتفـاق تريبـس بمـا فيـه الكفايـة 

وان الحكومة قد اتخذت التدابير الضرورية الدراج أحكام معاهدتي الويبو الجديدتين في ذلك التشريع .  
 

ــة بحمايـة الملكيـة الفكريـة  وأشار وفد بيرو الى األهمية التي تعلقها حكومته على تعزيز المنظمات الوطنية المعني -٤٨
والنهوض بها وعلى النهوض بالملكية الفكرية ذاتها بدعم تعميم ثقافة حماية الملكية الفكرية واحترامها . وفي مجاالت أخرى 
ــهد الوطنـي للدفـاع عـن المنافسـة وحمايـة الملكيـة  ، شدد الوفد على مساهمة الويبو القيمة في تنمية الموارد البشرية في المع
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ــدوات والمؤتمـرات الراميـة الـى التوعيـة  الفكرية في مختلف قطاعات الملكية الفكرية وتدريب القضاة والمحامين وتنظيم الن
بآخر التطورات في مجال الملكية الفكرية ، بما في ذلك استغالل االمكانيات غير الملموسة وحماية المعارف التقليدية وتنظيم 
ــم الوفـد آلمتـه باالشـارة الـى الـدور األساسـي  مسابقات للمخترعين والصحفيين والناشرين المعنيين بالملكية الفكرية . واختت
ــة باعتبارهـا مـن  الذي يضطلع به المكتب الدولي في تشجيع النشاط االبداعي واالبتكاري والنهوض بحماية المعارف التقليدي

المجاالت التي ترى الحكومة أنها تستحق عناية خاصة لما تحمله من فائدة للتنمية االقتصادية في بيرو .  
 

وعبر وفد أوروغواي عن شكره للدعم الشديد الذي تلقاه من الويبو لدى وضع نظام وطني حديث للملكية الفكرية  -٤٩
مع موظفين مؤهلين جدا ال سيما في قطاع العالمات التجارية . وشــدد علـى أهميـة برامـج الويبـو التدريبيـة وتطبيـق منـاهج 
تدريبية جديدة باعتبارها أداة أساسية في عملية التوعية في آل الشرائح االجتماعية في أي بلد وتعزيز نظام الملكيـة الفكريـة 
ــة متخصصـة ومرجـع حيـوي فـي  الوطني بالتالي . وفي الختام ، أآد الوفد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الويبو آوآال

نظام العالقات الدولية متعددة األطراف . 
 

ــى أهميـة زيـادة تلـك األنشـطة  وعبر وفد المملكة العربية السعودية عن تقديره لمساعدة الويبو وتعاونها وشدد عل -٥٠
ومواصلتها باسداء المشورة التقنية وايفاد بعثات الخبراء المتكررة . ودعــا الـى زيـادة األنشـطة المرتبطـة بحمـالت التوعيـة 
وتنمية المــوارد البشـرية واسـداء المشـورة التشـريعية . ورأى أن تلـك الزيـادة مهمـة مـع وشـوك انضمـام المملكـة العربيـة 
ــي تواجهـها البـالد فـي اسـتكمال مراجعـة نظـام الملكيـة  السعودية الى منظمة التجارة العالمية ونظرا الى الضغوط الجمة الت
الفكرية . وقال ان بلده قد ألــف لجـان صياغـة النصـوص التشـريعية ونظـم نـدوات لذلـك الغـرض . ورأى أن خـبرة الويبـو 
ومشورتها ضرورية باالضافة الى الجهود المبذولة على الصعيد الوطنــي واالقليمـي (عـبر مكتـب بـراءات مجلـس التعـاون 

الخليجي) . ودعا الويبو الى تعليق األهمية على االستفادة من شبكة انترنت آأداة لتوفير المساعدة التقنية .  
 

وصرح وفد البرتغال قائال ان بلده قد تعاون مع عدة بلــدان أفريقيـة ناطقـة بالبرتغاليـة باسـتضافة المتدربيـن فـي  -٥١
ــب الملكيـة الصناعيـة . ودعـا  لشبونة وايفاد الخبراء في مهمات استشارية ألغراض التوعية وبشأن التشريعات وتحديث مكت

الويبو الى تعزيز تعاونها مع تلك البلدان وعبر من جديد عن استعداد بالده لالسهام في ذلك . 
 

ــامج المطبـق لتحديـث مكتـب الملكيـة الفكريـة فـي الفلبيـن . وقـال انـه يشـمل  وأخطر وفد الفلبين االجتماع بالبرن -٥٢
ــات الـبراءات والعالمـات التجاريـة علـى شـبكة انـترنت وأنظمـة  مشروعات تقوم على تكنولوجيا المعلومات مثل قواعد بيان
ــن االنتفـاع بتكنولوجيـا المعلومـات  البحث واعادة هيكلة مكتب الملكية الفكرية لتعزيز انفاذ حقوق الملكية الفكرية والتمكين م
في ادارة الملكية الفكرية وتنفيذ نظام المــودع األول فـي طلبـات الـبراءات واعـداد قوانيـن جديـدة لحمايـة األصنـاف النباتيـة 

وتصاميم الدوائر المتكاملة . 
 

وعبر ممثل منظمة التجارة العالمية عن تقديره لنطاق المساعدة التي قدمتها الويبو لتنفيذ اتفاق تريبس ونوعيتها .  -٥٣
ــف بفضـل  وقال ان تلك المساعدة تستند الى اتفاق التعاون الذي وقعت عليه الويبو ومنظمة التجارة العالمية سنة ١٩٩٥ وتكث

المبادرة المشترآة التي اتخذها المدير العام للويبو والمدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية في يوليه/تموز ١٩٩٨ . 
 

ــي الـى تمديـد  وأعلن ممثل المنظمة األفريقية للملكية الفكرية أن من المرتقب بدء العمل بمشروع رائد للويبو يرم -٥٤
شبكة الويبو (WIPOnet) الى مكتب المنظمة وفروعها الوطنية في األسابيع المقبلة . وَأضاف قــائال ان الويبـو تسـهر علـى 
ــن مسـاعدة الويبـو ومنظمـات وطنيـة  مساعدة المنظمة في تجديد شبكة اتصاالتها الهاتفية . وأشار الى أن منظمته استفادت م
ودولية أخرى فيما يتعلق بمراجعة اتفاق بانغي وأنها تحتاج الى مزيــد مـن المسـاعدة العـداد الالئحـة التنفيذيـة . وأيـد أيضـا 

مشروع أآاديمية الويبو العالمية للتعليم عن بعد وقال ان منظمته ترغب في اقامة مرافق لعقد المؤتمرات بالفيديو . 
 

وشكر ممثل األريبو الويبو على المساعدة التي قدمتها بـاالقتران بمراجعـة بروتوآـول هـراري بشـأن العالمـات  -٥٥
ــس ومعـاهدة قـانون العالمـات المبرمـة فـي  وبرتوآول بانجول بشأن البراءات . وقال ان البروتوآوالن يتمشيان واتفاق تريب
اطار الويبو . وصرح قائال ان عملية تنفيذ اتفاق تريبس قد أعطت نفسا جديدا لتنسيق التشــريعات الوطنيـة المعمـول بـها فـي 
ــة وال سـيما فيمـا يتعلـق باعـارة  الدول األعضاء في األريبو . وذآر اسهام األريبو في برنامج الويبو للتعاون ألغراض التنمي
ــاعدة بشـأن انفـاذ حقـوق الملكيـة الفكريـة والتعـاون ان أمكـن مـع  األشخاص المرجعيين في االقليم . والتمس مزيدا من المس

المنظمة العالمية للجمارك ومنظمة التجارة العالمية وتدريب المدربين . 
 

وصرح ممثل المنظمة األوروبية للبراءات قائال ان منظمته مثال للتعاون متعدد األطراف ، اذ انها تضم أآثر من  -٥٦
٢٠٠٠ موظف متخصص ، أي ربما أآبر عدد من المتخصصين العلماء في أوروبا وأضـاف قـائال ان تلـك المجموعـة مـن 
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الخبراء ال تهتم بمنح الحماية بموجب البراءات فحسب بل انها مهتمة أيضا بتعزيــز اسـتخدام المعلومـات المتعلقـة بـالبراءات 
ــنوات فـي توفـير المسـاعدة التقنيـة  آمصدر للمعلومات التكنولوجية . واستطرد يقول ان منظمته والويبو تتعاونان منذ عدة س
ــارة الخـبراء فـي مـهمات  للبلدان النامية . وقال ان ذلك التعاون ينصب بشكل رئيسي على تنظيم برامج تدريبية مشترآة واع
استشارية تنجز في مجاالت متخصصة تتعلق بالبراءات ، وال سيما فحص البراءات . وذآر أن المنظمة األوروبية للبراءات 

تقدم بالمجان منتجات اعالمية بشأن البراءات في شكل أقراص مدمجة للقراءة . 
 

وأشار ممثل مكتب بنيلوآس للعالمــات الـى الـدورة التدريبيـة التـي ينظمـها المكتـب سـنويا بالتعـاون مـع الويبـو  -٥٧
والمكتب األوروبي للبراءات والمكتب الهولندي للملكية الصناعية لتناول النواحي االدارية للـبراءات والعالمـات التجاريـة . 
ــارة الخـبراء وتنظيـم زيـارات دراسـية لموظفـي البلـدان  وأضاف قائال ان المكتب ساهم أيضا في أنشطة الويبو االنمائية باع

النامية تتناول مجال ادارة العالمات والرسوم والنماذج الصناعية . 
 

وعبر ممثل جمعية منظمــات فنـاني األداء األوروبييـن عـن تقديـر منظمتـه النشـاء شـعبة جديـدة معنيـة بـاالدارة  -٥٨
الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة داخل المكتب الدولي . وقال ان منظمته تعلق أهميــة آبـيرة علـى أنشـطة التعـاون 
االنمائي في مجال االدارة الجماعية وانها قد تعاونت مع الويبو في االقليــم األفريقـي . وعـبر عـن اسـتعدادها لالنضمـام الـى 

الويبو من أجل تكثيف ذلك التعاون . 
 

وفي الختام ، أحاطت اللجنة بالمعلومات الواردة في الوثيقة PCIPD/1/3 وعبرت عن تقديرها لها .  -٥٩
 
 

الخطوط العريضة ألنشطة الويبو الجديدة 
 

تنمية الموارد البشرية وأآاديمية الويبو العالمية  "١"
 

استندت المناقشات الى الوثيقة PCIPD/1/4 . وقدم للبند مدير أآاديمية الويبو العالمية بالنيابة (المشار اليها أدناه  -٦٠
بكلمة "األآاديمية") السيد/مبازي سينجيال . وعرضت مديرة قسم التعليم عن بعد التابع لألآاديمية ، السيدة/فرانسيسكا توســو 

، الدورة التمهيدية األولى عن الملكية الفكرية من برنامج التعليم عن بعد والتي تم بثها عبر شبكة االنترنت . 
 

وتقدمت آل الوفود التي أخذت الكلمة بالتهنئة للويبو على انشاء األآاديمية .   -٦١
 

ــدة علـى األآاديميـة حسـن تقديمـها وعرضـها . وأشـار الـى أن مكتـب المملكـة المتحـدة  وأثنى وفد المملكة المتح -٦٢
ــدة لدبلـوم الملكيـة الفكريـة  للبراءات يولي أهمية آبرى لتدريب الموارد البشرية . وذآر في هذا الصدد برنامج المملكة المتح
الذي يدوم سنتين اثنتين ويمنح بالتعاون مع جامعة ويلز . وأضاف قائال ان المكتب المذآــور نظـم عـدة برامـج ونـدوات عـن 
الملكية الفكرية لفائدة موظفيه ووآالء البراءات والعالمات التجارية والشرآات الصغرى والمتوسطة وعدة زوار من مكاتب 
البراءات في بلدان أخرى . واستطرد مشددا على أن التدريب الجيد في مقام التشريعات من حيـث األهميـة وأنـه مسـألة تـهم 

البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء . 
 

وأعرب وفد اليابان عن دعمه ألنشطة األآاديمية التي تناولت مســاعدة البلـدان الناميـة بصـورة شـاملة . واقـترح  -٦٣
الوفد تنظيم اجتماع بين األآاديمية والبلدان الصناعية لتبادل المعلومات قصد تفادي ازدواج الجهود . وشدد الوفد على أهميــة 
ــق بالنتـائج المنجـزة . وأعـرب الوفـد عـن دعمـه  عمليات التقييم وطالب بتوضيحات بشأن تقنيات التقييم المستخدمة فيما يتعل
لألآاديمية مشددا على أهمية وضع معايير مالئمة لتقييم أنشـطتها . وأعـرب عـن أملـه فـي مواصلـة تنسـيقها مـع تلـك التـي 
ــائي . واقـترح أن تجـري الويبـو دراسـة عـن تجـارب البلـدان التـي  تنظمها البلدان الصناعية وسائر البلدان على الصعيد الثن
ــدة التـي تنجزهـا الويبـو  نجحت في التصنيع باالعتماد على االبتكار . وفي الختام ، أعرب الوفد عن دعمه للمشروعات الرائ



 WO/CF/17/1
 Annex II

 - 10 -  
 
 

قصد أتمتة مكاتب األريبو والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية في اطار مشروع شبكة الويبو . واقترح اجــراء تجـارب رائـدة 
من ذلك القبيل في اقليم آسيا . 

 
وطرح وفد األردن مسألة تقييم برنامج التعليم عن بعد ، ال سيما في مجالي التصنيف الدولي للبراءات والتصنيف  -٦٤

الدولي للرسوم والنماذج الصناعية . 
 

ــدان األقـل نمـوا فـي شـكل منـح دراسـية لالشـتراك فـي برامـج  ودعا وفد بنغالديش الى منح مساعدات مالية للبل -٦٥
ــل نمـوا لتقييـم احتياجاتـها فيمـا يتعلـق باالمتثـال الـى أحكـام اتفـاق  التدريب . وأشار الى استبيان بعثته الويبو الى البلدان األق
تريبس . واقترح أن تتبع الويبو منهجا قائمــا علـى االحتياجـات وتتخـذ التدابـير المالئمـة لتلبيـة االحتياجـات الماديـة والتقنيـة 
ــدان . واختتـم مشـددا  والمالية لتلك البلدان . واقترح أن تشرع األآاديمية في دراسة آثار معاهدات الملكية الفكرية في تلك البل
على الحاجة الى آلية مناسبة وفعالة لرصد انطباع المشترآين في الندوات والمؤتمــرات والـدورات التدريبيـة وغيرهـا ، مـن 

أجل ضمان اجراء أعمال المتابعة الالزمة . 
 

وشدد وفد أستراليا على أهمية رصد انطباع المشترآين آي يتســنى توجيـه برامـج التدريـب علـى وجـه أفضـل .  -٦٦
وذآر خبرة بلده في تعليم الملكية الفكرية والتعليم عن بعد بصورة خاصة . وأضاف قائال انه سيبحث السبل التـي يمكـن مـن 

خاللها االسهام في برامج التدريب التي تتيحها األآاديمية . 
 

وذآر وفد الهند أن بلده بصدد تنفيذ برنامج طموح يرمي الى تحديث مكتـب الـبراءات . وقـال ان تنميـة المـوارد  -٦٧
ــة ارسـاء شـراآات بيـن جامعـة  البشرية هي أحد العناصر الرئيسية في ذلك المشروع . واقترح أن تنظر األآاديمة في امكاني
ــة . وأضـاف مشـيرا الـى  بانغالور وجامعة انديرا غاندي المفتوحة الدراج برامج دراسية خاصة تتعلق بحقوق الملكية الفكري
أن جامعة انديرا غاندي تنفذ برامج التعليم عن بعد في اختصاصات مختلفة في العلوم والفنون والتجارة وهي موجهة لماليين 
ــق األآاديميـة لفـائدة  الشباب في البلد . والتمس الوفد مساعدة الويبو باتاحة برامج تدريبية معدة وفقا الحتياجات بلده عن طري
العدد الكبير من فاحصي البراءات الذين سيعينون النهاء العمل الضخم مـن طلبـات الـبراءات المعلقـة التـي تراآمـت خـالل 

مرحلة تنفيذ مشروع التحديث . 
 

ــو  وأآد وفد جمهورية ايران االسالمية على أهمية تنمية الموارد البشرية . وأعرب عن تقديره لجميع برامج الويب -٦٨
ــيما التدريـب الجـامعي . وأبـرز التفـاعل والتداخـل  التدريبية . وشدد على أهمية برامج التدريب والتعليم طويلة األجل ، ال س
الوثيق بين النظرية والتطبيق وأهمية التعليم طويل األجــل بالنسـبة الـى البلـدان الناميـة آـي تكتسـب المؤهـالت الالزمـة فـي 
مختلف المجاالت ، بما في ذلك تسوية المنازعات . وحث الوفد الويبو علــى اتاحـة المزيـد مـن الـدورات طويلـة األجـل فـي 

مجال الملكية الفكرية بالتعاون مع البلدان المتقدمة . 
 

وتحدث وفد آوبا عن أهمية أآاديمية الويبو العالمية والجودة العالية التي اتسمت بها عموما الدورات التي نظمــت  -٦٩
حتى اآلن . وأقر بالفوائد الحيوية التي يتيحها التعليم عن بعد آوسيلة اضافية للتقدم بتدريــب المـوارد البشـرية دون االنقطـاع 
ــو واتاحتـها آـي ينتفـع بـها  عن التحسين المنتظم للدورات التي نظمت سابقا . واقترح انتاج بعض الدورات على أشرطة فيدي
ــة  موظفو المكاتب في آل بلد على حدة في اطار تدريب الموارد البشرية . ودعا الى االستمرار في التوسع في موضوع أهمي
الملكية الفكرية وقيمتها االقتصادية في الدورات قيد االعداد والنظر على األجل الطويل في امكانية تنظيم مشروع يرمي الى 

تدريس مادة النشاط االبداعي والملكية الفكرية عامة في سن مبكرة . 
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وشدد وفد الصين على أهمية تنمية الموارد البشرية في مجال الملكية الفكرية . وقال ان الصين في مرحلة أوليـة  -٧٠
من التطور بالمقارنة مع البلدان المتقدمة . وأضاف قائال ان بلده يولي أهمية آبرى لتنمية الموارد البشرية وأعلن أنه قد أنشأ 
المرآز الوطني الصيني للتدريب على الملكية الفكرية فـي سـنة ١٩٩٨ . واسـتطرد قـائال ان التعليـم عـن بعـد وسـيلة فعالـة 

واقتصادية لالسراع في التدريب على نطاق واسع في مجال الملكية الفكرية . 
 

وأعرب وفد بيرو عن تقديره لعمل األآاديمية في مجال تنميــة المـوارد البشـرية لفـائدة العـاملين فـي المؤسسـات  -٧١
المسؤولة عن تعزيز الملكية الفكرية والقضاة ورجال الجمارك والصحافيين على السواء . وذآر الوفد ثالثة جوانــب مهمـة . 
ويتعلق الجانب األول بالحاجة الى تعزيز الـدورات التدريبيـة الدوريـة بالتشـديد علـى أهميـة مؤهـالت المتدربيـن . ويرتبـط 
الجانب الثاني باقتراح تعزيز التعاون االقليمي في مجال الملكية الفكرية . والجانب الثالث هو أن انشاء برنامج التدريـب فـي 
اطار التعليم عن بعد مسألة أساسية في رأي الوفد وأن مــن الممكـن اسـتخدام التكنولوجيـا ذاتـها السـتكماله بـبرامج تشـاورية 

موازية وخاصة لضمان وقع التدريب المتاح . 
 

وأشار وفد المملكة العربية السعودية الى برامــج التدريـب الجـاهزة والمعمـول بـها حاليـا ، ال سـيما فـي المملكـة  -٧٢
المتحدة . واقترح على الويبو النظر في امكانية شرائها واالنتفاع بها في برامج األآاديمية للتعليم عن بعد . 

 
ــد للتعليـم عـن بعـد عـبر االنـترنت .  وأعرب وفد آينيا عن امتنانه ألن بلده آان من المشترآين في البرنامج الرائ -٧٣
وعبر عن تأييده للتدريب طويل األجل . واقترح اعتبار أطفال المدارس مجموعة مستهدفة خاصة يمكنها االستفادة من وحدة 
تدريسية خاصة بها . وأعرب عــن أسـفه ألن نطـاق برنـامج التعليـم عـن بعـد فـي البلـدان الناميـة محـدود نظـرا الـى انعـدام 

التجهيزات والمعدات الالزمة . 
 

وصرح وفد أندونيسيا أن برامج األآاديمية ستكون أآثر نجاعة اذا آانت تتمشــى وسياسـة آـل بلـد بشـأن الملكيـة  -٧٤
الفكرية . 

 
وهنأ وفد ليسوتو أآاديمية الويبو العالمية على الشروع في برنامج التعليم عن بعد . وأعرب عن ثقته في أن ذلـك  -٧٥
البرنامج سيقطع أشواطا طويلة في تلبية احتياجات الدول األعضاء . والتمس من األآاديمية أن تعمل من أجــل تعزيـز جـهود 
الجامعات الرامية الى تطوير برامجها التعليمية آي تســتوعب تدريـس موضوعـات الملكيـة الفكريـة . ودعـا األآاديميـة الـى 
النظر في تنظيم اجتماع اقليمي متعدد المستويات عن الملكية الفكريــة فـي سـنة ٢٠٠٠ وعـبر عـن اسـتعداد بلـده السـتضافة 

االجتماع . 
 

وأعلن وفد المنظمة االقليمية األفريقية للملكية الصناعية (األريبو) أنه يجعل تنمية الموارد البشرية في الصدارة .  -٧٦
وقال انه لذلك يرحب بالمهمات التي أجراها ممثلو األآاديمية في أوائل سنة ١٩٩٩ . وأضاف قائال ان تلك الزيارات أفضت 
الى توقيع اتفاق اطار للتعاون بين األآاديمية واألريبو . وقال ان االتفاق يرمي الى اتاحة التدريب األساســي بواسـطة التعليـم 
ــي بلـدان أخـرى فـي االقليـم .  عن بعد ووضع برامج تدريبية خاصة بمجموعات مستهدفة في الدول األعضاء في األريبو وف
وأعرب عن ارتياحه الطالق الدورة الرائدة األولــى للتعليـم عـن بعـد وفقـا للجـدول الزمنـي المحـدد فـي االتفـاق المذآـور . 
وأضاف قائال ان باالمكان انجاز تلك الدورات بعد ترآيب آل التجهيزات بواسطة أنظمة عقد المؤتمــرات بـالفيديو باسـتخدام 
شبكة الويبو . وأعرب عن أمله في أن تعمل األآاديمية في المستقبل على اقامة وصالت اضافية بالجامعات التي توفــر تعليـم 

الملكية الفكرية في اقليم أفريقيا . 
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بالنسبة الى البيانات التي أدلت بها وفود بنغالديش واليابان واألردن ، أشـار نـائب المديـر العـام السـيد/روبـيرتو  -٧٧
آاستيلو الى أن التدريب الذي تنظمه أآاديمية الويبو العالمية موجه الى جميع البلدان بما فيها البلدان األقل نموا . وصــرح أن 
الويبو تمنح أربع منح دراسية طويلة األجل آل سنة لكل اقليم . وعبر عن أهميــة التنـاوب حتـى تسـتفيد البلـدان جميعـها مـن 
المنح الدراسية . وأضاف ان شعبة التحليل والتوقع والبحث في المجال االقتصادي التي انشئت حديثا ستشرع في دراسة عن 
ــن أنشـطة التدريـب المـهني تنجـز بالتعـاون مـع  آثار معاهدات الملكية الفكرية في البلدان األقل نموا . وأآد على أن ٥٠% م
الحكومات والمؤسسات المتعاونة في البلدان المتقدمة . وفي ذلـك الصـدد ، أشـار مديـر األآاديميـة بالنيابـة الـى أهميـة تتبـع 
المشترآين في برامج التدريب . وذآر أن جمعية ألومني قــد أنشـئت وهـي مفتوحـة لكـل مـن اشـترك فـي دورات األآاديميـة 

وندواتها . 
 

واستطرد نائب المدير العام في تأآيده على أن برامج الويبو للتدريب ستخضع لتقييم مناســب يراعـي المعلومـات  -٧٨
ــال انـه يـدرك انعـدام  المحصلة من انطباع المشترآين . وشدد على أهمية تدريس موضوع الملكية الفكرية في المدارس . وق
األجهزة والمعدات في عدة بلدان نامية وأضاف قائال ان تلك المشكلة سـتحل مـع نهايـة سـنة ٢٠٠٠ حينمـا سيتسـنى تشـغيل 
شبكة الويبو WIPONET تشغيال آامال أو ستحل في اطار خطط العمل وطنية الترآيز . وصــرح بـأن الويبـو تـدرك أهميـة 

أشرطة الفيديو آأداة تعليمية وقال انها تعمل على اعدادها . 
 

مساعدة البلدان األقل نموا  "٢"
 

ــدم لـهذا البنـد مديـر وحـدة البلـدان األقـل نمـوا ، السـيد/آيفلـي  استندت المناقشات الى الوثيقة PCIPD/1/5 . وق -٧٩
شينكورو . 

 
وعبرت آل الوفود التي أخذت الكلمة في هذا الصدد عن عميق امتنانها للمدير العام على مبادرتـه بانشـاء وحـدة  -٨٠
البلدان األقل نموا (المشار اليها فيما بعد بكلمة "الوحدة") . وبانشاء تلك الوحدة ، استجاب المدير العام الــى تطلعـات البلـدان 

األقل نموا الى المساعدة وفقا لمتطلباتها الخاصة . 
 

ودعا وفد بنغالديش الى اتاحة موارد اضافية للوحدة الجديدة . وقال ان األولوية لدى مساعدة البلدان األقـل نمـوا  -٨١
ينبغي أن تكون لزيادة الوعي بالملكية الفكرية وخلق الكفاءات واالعداد لتنفيذ اتفــاق تريبـس ونقـل التكنولوجيـا وفقـا ألحكـام 
المادة ٦٦-٢ من االتفاق ذاته . وأضاف مشيرا الى الربط بين الملكية الفكرية واالستثمار األجنبي المباشر والبحث والتطوير 
ــا . ورحـب  ونقل التكنولوجيا . وحث على تشجيع البلدان األقل نموا على االنضمام الى اتفاقية الويبو والمعاهدات التي تديره
ــهادئ . ودعـا  بالمبادرة المتخذة من أجل تنظيم ندوة اقليمية عن تنفيذ اتفاق تريبس للبلدان األقل نموا في اقليم آسيا والمحيط ال
الى تعزيز التعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية . وعبر عن تأييده العداد مجموعة مواد اعالمية لفائدة البلـدان األقـل 
ــتراح الرامـي الـى وضـع قـاعدة  نموا والدور التوجيهي الذي تؤديه الويبو في النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب واالق

بيانات لفائدة البلدان األقل نموا . 
 

ــال ان أوغنـدا تعيـش حالـة البلـدان األقـل  وأشار وفد أوغندا الى أن بلده غير ساحلي ومن البلدان األقل نموا . وق -٨٢
نموا الوارد وصفها في وثيقة الويبو بشأن هذا البند . ودعا الى توضيح العالقة القائمة بين أنظمة الملكية الفكرية واالســتثمار 
ــدان االقـل نمـوا . وقـال ان نشـر الوعـي يكتسـي أهميـة  األجنبي المباشر واالبتكار والبحث ونقل التكنولوجيا بالنسبة الى البل
ــدان األقـل نمـوا بشـأن تنفيـذ اتفـاق تريبـس التـي  قصوى في هذا الصدد . وأطرى على الويبو تنظيم الندوة دون االقليمية للبل
عقدت في بانجول في أبريل/نيسان ١٩٩٩ . وعبر عن تقديره للتدابير التي اتخذها المدير العام العادة تقييم احتياجات البلدان 

األقل نموا فيما يتعلق بالملكية الفكرية بغية تحضيرها لمواجهة تحديات األلفية المقبلة . 
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وأعرب وفد الصين عن قلقه ازاء اتساع الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان االقل نموا رغـم مـا تحقـق مـن تقـدم  -٨٣
تكنولوجي . وقال ان الغاية النهائية المبتغاة من التطور العلمي والتكنولوجي هي خلق عالم أحسن للبشرية قاطبــة . وأضـاف 
قائال ان تشجيع االختراع واالبداع ونقل التكنولوجيا والدراية السبيل الى المستقبل في عصر االقتصاد القائم على المعارف . 
وأوضح أن تلك العملية ينبغي أن تقوم على ارساء حقوق الملكية الفكرية وتحسينها واحقاقها وانفاذ التشـريعات الوطنيـة فـي 
البلدان األقل نموا . وشدد على أهمية تنمية الموارد البشرية وتوفــير المسـاعدة التقنيـة ، بمـا فـي ذلـك التدريـب الموجـه الـى 
واضعي السياسات والتشريعات . وختم قائال ان احتياجات البلدان األقل نموا ومتطلباتها الخاصة ينبغي أن تؤخذ في الحسبان 

لدى تصميم البرامج الموجهة اليها . 
 

وأعرب وفد مدغشقر أن بلده يؤيد انشاء وحدة البلدان األقل نموا الرامية الى التصــدي للمشـكالت الخاصـة بتلـك  -٨٤
البلدان في اطار تحسين قدرتها على االستفادة مــن الفـرص التـي تتيحـها عولمـة االقتصـاد العـالمي . وأشـار الـى الوحـدات 
ــق مـع تلـك المؤسسـات  المماثلة القائمة في وآاالت أخرى داخل منظومة األمم المتحدة . وقال ان تعاون الويبو على نحو وثي
من شأنه أن يعزز االهتمام بالبلدان األقل نموا ويوحد الجهود المبذولة لصالحها . وصــرح أن المسـاعدة التقنيـة التـي قدمتـها 
ــف تدريجيـا . وشـدد علـى  الويبو لمدغشقر في عدة مجاالت قد سمحت بتحديث مكتبي مدغشقر للملكية الصناعية وحق المؤل
ضرورة مواصلة ذلك التعاون مع الترآيز على األنشطة الرامية الــى تشـجيع االبتكـار واالبـداع وحمايـة المعـارف التقليديـة 
وتعزيز أنشطة المنظمات غير الحكومية المعنية بالملكية الصناعية وتوفير األجهزة والمعــدات للجامعـات ومراآـز التدريـب 

في مدغشقر القادرة على االنتفاع ببرنامج الويبو للتعليم عن بعد . 
 

ــدة المكتسـبة لحـد  وأشار وفد آوبا الى أهمية تعاون البلدان النامية مع البلدان األقل نموا بالنظر الى الخبرات الجي -٨٥
اآلن . ومن السبل الكفيلة بتحقيق ذلك تنظيم خدمات اعالمية تقوم على ما تم تحديده من احتياجــات الـى المسـاعدة فـي اتخـاذ 
ــال ان التعـاون فيمـا  القرارات بشأن االستثمار األجنبي والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا على سبيل المثال ال الحصر . وق
ــة بحيـث تكتسـب مسـاعدة الويبـو للبلـدان الناميـة أثـرا متضاعفـا ويـأتي بدعـم  بين بلدان الجنوب من شأنه أن ينشئ قوة مهم
وتعاون مكثفين لفائدة البلدان األقل نموا . وأضاف قائال ان تنمية الموارد البشرية في البلدان األقل نموا تكتسي أهمية حاسمة 

الستيعاب نتائج التعاون التقني الدولي وتطويرها محليا .  
 

ــأن الملكيـة الفكريـة ومـن أنشـطة تدريبيـة أخـرى .  وصرح وفد أثيوبيا أن بلده استفاد من ندوة الويبو الوطنية بش -٨٦
وأآد أن تلك األنشطة ساهمت بصورة ايجابية في تنمية الموارد البشرية في البلد وتشييد المؤسسات الخاصة بالملكية الفكرية 

 .
 

ــخصي مـن المديـر العـام بمسـاعدة  وصرح وفد ليسوتو بأن انشاء وحدة البلدان األقل نموا انما يدل على التزام ش -٨٧
تلك البلدان . وأآد الوفد على تأييده لتلك الوحدة وواليتها الجديدة . وأطـرى علـى الويبـو تنظيـم االجتمـاع المذآـور آنفـا فـي 
بانجول . وضم رأيه الى رأي األريبو اذ الحظ قلة تمثيل البلدان األقل نموا في اجتماع اللجنــة . ودعـا الوفـد المكتـب الدولـي 

الى تخصيص الموارد لتمويل اشتراك تلك البلدان في اجتماعات اللجنة المقبلة . 
 

وأشار وفد بوروندي الى البيانين اللذين أدلى بهما وفدا آينيـا وجمهوريـة ايـران االسـالمية بشـأن هـذا البنـد مـن  -٨٨
ــن فـي  جدول األعمال وقال ان بدء العمل بمشروع التعليم عن بعد خطوة رئيسية نحو تنمية الموارد البشرية وتدريب المدربي
مجال الملكية الفكرية في البلدان النامية . وأضاف قائال ان ذلك التطور عرقله االفتقار الى البنية التحتية واالمكانات الشــبكية 
ــن الفـرص التـي  قبل ظهور شبكة انترنت . وحث الويبو على تمكين مكاتب الملكية الفكرية في البلدان النامية من االستفادة م

ظهرت مع تكنولوجيا المعلومات بمساعدتها على اقتناء المرافق الالزمة . 
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وأعرب وفد الهند عن تقديره للعروض التي تقدمت بها األمانة بشأن هذا البند . وأضاف قائال ان علــى الويبـو أن  -٨٩
ــدان الناميـة قـد اآتسـبت خـبرات فـي  تنظر في امكانية تحسين التعاون بين البلدان النامية والبلدان األقل نموا اذ أن بعض البل

مختلف المجاالت المرتبطة بالملكية الفكرية بما فيها حق المؤلف . 
 

وأشار ممثل األريبو الى أن من بين الدول األعضاء في األريبو البالغ عددها ١٤ دولة ، هنــاك تسـعة بلـدان تعـد  -٩٠
من البلدان األقل نموا . وقال ان انشاء وحدة البلدان األقل نمـوا جـاء فـي الوقـت المناسـب بـالنظر الـى اتفـاق تريبـس ودور 
الملكية الفكرية في التجارة واالقتصاد الدوليين . وأضاف قائال ان تلك البلدان في حاجة الى االنضمام الى تجمعات اقليمية أو 
دون اقليمية تعنى بالملكية الفكرية حتى يتسنى لــها جنـي ثمـار الملكيـة الفكريـة . وفـي هـذا الصـدد ، أخـبر الحـاضرين فـي 
ــس الـوزاري لألريبـو (التـي سـتقدم الـى منظمـة الوحـدة األفريقيـة) . وقـال ان تلـك  االجتماع بالقرارات التي اعتمدها المجل
القرارات تدعو البلدان األفريقية الى تعزيز أنظمتها للملكية الفكرية واالنضمام الى األريبو أو الى المنظمة األفريقية للملكيـة 
ــاهدات التـي تديرهـا الويبـو . وأطـرى علـى الويبـو تنظيمـها  الفكرية . وأشار الى أهمية تصديق البلدان األقل نموا على المع
ــى زيـادة الوعـي لـدى  الندوة الخاصة بالبلدان االقل نموا السالفة الذآر . وأعرب عن أمله في أن تؤدي ندوات أخرى آهذه ال
ــرب عـن أملـه أيضـا فـي أن تنظـر  الموظفين في تلك البلدان وتسهم في تشييد المؤسسات وتحديث التشريعات الوطنية . وأع

الويبو في امكانية الزيادة في رعاية البلدان األقل نموا في حضور االجتماعات بشأن السياسات .  
 

ــار أهـداف المديـر  وأعلن ممثل المنظمة األفريقية للملكية الفكرية أن انشاء وحدة البلدان األقل نموا يندرج في اط -٩١
العام الرامية الى وضع تدابير جديدة وتنفيذها لفائدة تلك البلدان . وأبرز أن من شأن تلك الوحــدة أن تسـمح بتنـاول مشـكالت 
التنمية التي تواجهها تلك البلدان وتسهل اشتراآها في ثقافة الملكية الفكرية وتثير انتباهها الــى أن الملكيـة الفكريـة ليسـت أداة 
تستعمل لحماية المصـالح األجنبيـة . وأضـاف قـائال ان المنظمـات االقليميـة ودون االقليميـة ، وال سـيما المنظمـة األفريقيـة 
ــار تلـك الوحـدة . وأعلـن  للملكية الفكرية واألريبو ، ينبغي أن تعمل آمنبر ومعبر لتنفيذ األنشطة التي ستنجزها الويبو في اط
أن المنظمة التي يمثلها ، والمكونة من ١٥ دولة عضوا منها ١٠ من البلدان األقل نموا ، مستعدة لتشــترك بنشـاط فـي وضـع 
برامج الويبو للبلدان األقل نموا وتنفيذها . وصرح أن المنظمة التي يمثلها ستنشئ مصلحة للملكية األدبية والفنية في غضون 

سنة ١٩٩٩ وستعنى بالمسائل المتعلقة بحق المؤلف والتراث الثقافي والفولكلور . 
 

تشجيع االبتكار واالبداع  "٣"
 

استندت المناقشات الى الوثيقة PCIPD/1/6 . وقدم لهذا البند مدير شعبة خدمات البنية التحتية وتشجيع االبتكــار  -٩٢
، السيد/فالديمير يوسيفوف . 

 
وتقدمت آل الوفود التي أخذت الكلمة في هذا البند بالتهنئة للويبو على انشاء شعبة خدمات البنية التحتية وتشــجيع  -٩٣
االبتكار (المشار اليها فيما يلي بكلمة "الشـعبة") فـي الوقـت المناسـب . وأبـرزت عـدة وفـود أهميـة التشـجيع علـى االبـداع 

واالبكار آعنصر أساسي في التنمية الوطنية .  
 

ــل نمـوا مـع تعـاون الويبـو  وشدد وفد بنغالديش على الحاجة الى تشجيع االبتكار واالبداع ال سيما في البلدان األق -٩٤
ومساعدتها بصورة فعالة . وأبرز اهتمام بلده باالستفادة من البرنامج الذي ستنفذه الشعبة المعنية . واقــترح أن يحضـر ممثـل 
ــترآة لليونسـكو واألآاديميـة العالميـة  من الويبو المؤتمر العالمي للعلوم الذي سيعقد في يونيه/حزيران ١٩٩٩ بالمبادرة المش

للعلوم . 
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وقال وفد اليابان ان من السبل الفعالة لمساعدة البلدان النامية في هذا المجال اجراء دراسة عن أمثلة ملموسة مــن  -٩٥

التطور الذي حققه بلده وبلدان أخرى من خالل االنتفاع باالبتكار . 
 

ــأن  وأبرز وفد ليسوتو على دور الويبو في انشاء جمعية ليسوتو للمخترعين في سنة ١٩٩٣ . وعبر عن اقتناعه ب -٩٦
الويبو قادرة على تنفيذ برنامج يناسب احتياجات البلدان الناميــة فـي هـذا المجـال . وأشـار أيضـا الـى اهتمـام بلـده باألنشـطة 

المتعلقة بتقييم االختراعات وتسويقها . 
 

ــد اليابـان . واقـترح بـأن تجـري الويبـو  وعبر وفد جمهورية ايران االسالمية عن تأييده لالقتراح الذي تقدم به وف -٩٧
دراسة بالتعاون مع اليونسكو عن وقع النظام التعليمي (االبتدائي خاصة) على التنمية الناجحة والقائمة على االبتكار . 

 
وأرعب وفد أوروغواي عن تقديره للوثيقة المتعلقة بتشجيع االبتكار واالبداع . وأطرى على السيد/يوسفوف عن  -٩٨
طريقة عرضه المتعمقة والمفيدة الستراتيجيات تشــجيع الخصلتيـن المذآوريـن . وفـي ذلـك الصـدد ، ذآـر الوفـد أن البلـدان 
ــة لـها ، ينبغـي أن تكـون فـي مقدمـة الفـاعلين فـي وضـع االسـتراتيجيات والخطـط  النامية ، وال سيما مكاتب البراءات التابع
ــها يمكـن األخـذ بخدمـات جديـدة مـع الترآـيز علـى اسـداء المشـورة  واالجراءات المتعلقة باالبداع والتطوير والتي من خالل
للمنتفعين ومساعدتهم وضمان تعامل مختلف المشترآين المعنيين فيما بينهم . وصرح الوفد أن أوروغواي قد وضعت تدابير 
خاصة للباحثين والمخترعين والمشروعات االبتكارية مع الترآيز على أهمية تسويق الموضوعات المحميــة بـالبراءات وإال 
آان اصدار البراءات عمال ال فائدة فيه . واستطرد قائال ان الذآاء واالبداع اليحمالن أيــة جنسـية وال يخضعـان أليـة حـدود 
وطنية وان هناك العديد من المخترعين والباحثين من البلدان النامية نالوا جوائز دولية . ونبه الى بذل الجهود حتى ال يقتصر 
ذلك على حاالت فردية فقط . وفي ذلك الصدد ، التمس من الويبو تعاونها في األنشطة المقبلــة الراميـة الـى تشـجيع االبتكـار 

واالبداع . 
 

ــدم بـه وفـد اليابـان . واقـترح أن تعمـل البلـدان الناميـة علـى  وعبر وفد باراغواي عن تأييد بلده لالقتراح الذي تق -٩٩
دراسة تجربة اليابان وتكييفها بما يناســب اسـتخدامها الخـاص واالسـتناد اليـها مـن أجـل التطويـر . وقـال ان برامـج تشـجيع 
االبتكار ينبغي أن تراعي الظروف الخاصة بكل بلد . وأضاف قائال ان التعاون في ذلك المجال ينبغي أن يشمل انشــاء البنـى 
التحتية الوطنية أو تحسينها ، بما في ذلك الجانب التقني وحتى الجانبين البشري والمالي . وأطرى على الويبو المساعدة التي 
ــتراح بسـرعة أآـبر بواسـطة العمـل المشـترك بيـن  منحتها في ذلك الصدد . وشدد على امكانية بلوغ الهدف المنشود من االق

الويبو والمؤسسات المالية الدولية والجامعات ومراآز البحث والحكومات المعنية . 
 

والتمس وفد جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة دعم الويبو في انشاء مرآز لالبتكــار وتعزيـز الروابـط بيـن  -١٠٠
البحث والتطوير والقطاع الصناعي عن طريق تشجيع استغالل البحث والتطوير والصناعات واالختراعات واالبتكارات . 

 
وقال وفد آوبا ان بلده يعلق أهمية خاصة على تنمية االبتكار العلمي والتكنولوجي وتحسين الشــرآات . وأضـاف  -١٠١
قائال ان مكتب آوبا للملكية الصناعية يعمل على قدم وساق لتنويع الخدمات واتاحة خدمات مخصصة على أساس المعلومات 
التكنولوجية والقانونية واالقتصادية وأي معلومات عامة تساعد على اتخاذ القرارات والواردة في مصادر الملكية الصناعيــة 
واعداد النتائج وتوجيهـها بحسـب آـل فئـة مـن الزبـائن أي المشـروعات ومراآـز البحـث والتطويـر والتسـويق والموظفيـن 
الحكوميين وما الى ذلك . وقال ان مغزى ذلك هو بيان أن حل المشكالت ال يتحقق بالبحث فقــط وانمـا باالسـتفادة أيضـا مـن 
الحلول التي حلت بها بعض المشكالت بعد أن تدخل عليها االبتكارات الالزمة لتنفيذها . وأعلن أن المكتب يولي في برنامجه 
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ــيه الجانبـان المذآـوران مـن  أهمية خاصة لالبداع واالبتكار التكنولوجي قصد تطوير ثقافة وطنية للملكية الصناعية لما يكتس
أهمية حيوية في التنمية الوطنية المستديمة . وأضاف مشيرا الى الترآيز على أهمية ادراج الملكية الفكرية فــي تطويـر نظـام 
االبتكار العلمي والتكنولوجي . وذآر التعـاون القـائم مباشـرة مـع جمعيـات المخـترعين فـي البلـد والمؤسسـات التكنولوجيـة 

والجامعات سعيا الى تشجيع النشاط االبداعي وحمايته . 
 

وأشار وفد البوسنة والهرسك الى فوائد الندوات في تعزيز وعي الجمهور بالملكية الفكرية وتحسين التواصل بين  -١٠٢
المخترعين وقطاع األعمال . والتمس الوفد مساعدة الويبو في انشاء مرآز لالبتكار في بلده . 

 
وقال وفد اندونيسيا ان االبتكار واالختراع عنصران أساسيان في التنمية االقتصادية في البلدان النامية . وأضاف  -١٠٣
قائال ان عمل الشعبة الجديدة ينبغي أن يحسن فهم أهمية االنتفــاع باالختراعـات واالبتكـارات لخدمـة التنميـة . وأعـرب عـن 

تأييده الشامل لبرنامج الشعبة مادام يتمشى وبرنامج بلده الوطني . 
 

ــذي تحتاجـه البلـدان الناميـة لتعزيـز فـهم الملكيـة الفكريـة  وأشاد وفد آينيا بنظرة الويبو في انشاء هذا البرنامج ال -١٠٤
ــن االخـتراع والتصنيـع . واقـترح بـأن  بصفتها عامال من عوامل التنمية االقتصادية . وقال ان االبتكار هو الحلقة المفقودة بي
تنظم الويبو زيارات دراسية أو مؤتمرات تسمح بدراسة الخبرات المكتسبة عن االبتكارات الناجحة وتبادلها . ودعا الى ايالء 
اهتمام أآبر لتشجيع نقل التكنولوجيا في البلد من المخترعين الوطنيين الى قطاع األعمال الوطني . وأشــار الـى الحاجـة الـى 
المساعدة على انشاء خدمات خاصة بدعم االخـتراع واالبتكـار علـى الصعيـد الوطنـي والدولـي (باالسـتناد الـى المعلومـات 

المتعلقة بالبراءات) . وعبر في الختام عن تأييده لالقتراح الذي تقدم به وفد اليابان . 
 

وعبر وفد باآستان عن تأييده الشامل لبرنامج الشعبة الجديدة . ودعا الى مراعاة درجة نمو آل بلد على حدة لدى  -١٠٥
اعداد برامج المساعدة في هذا المجال . وعبر عن أمل بلده في االستفادة من تلك المساعدة . 

 
ــدوة الويبـو االقليميـة بشـأن خدمـات دعـم المخـترعين وتقييـم االختراعـات  وأطرى وفد الفلبين على الويبو عقد ن -١٠٦
ونتائج البحوث وتسويقها في مانيال في سنة ١٩٩٨ . وقال ان الندوة أنارت سبيل المخـترعين المحلييـن . وأضـاف قـائال ان 
ميداليات الويبو الذهبية تحظى بتقدير آبير في بلده . وصرح أن عددا من المخترعين الحاصلين على مكافآت حققــوا النجـاح 
ــائال ان مكتـب الفلبيـن للملكيـة الصناعيـة يشـجع المبتكريـن علـى طلـب الحمايـة لمصنفاتـهم بموجـب  التجاري . واستطرد ق
البراءات ونماذج المنفعة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة . وأشـار الـى أن منتجـات الصناعـة اليدويـة القائمـة علـى الحـرف 

والمهارات المحلية في البلدان النامية قد تلقى اقباال في األسواق العالمية . 
 

وأطلع وفد البرازيل الحاضرين في االجتماع على البرنامج الجاري تنفيذه في بلده من أجل تشجيع االبتكار .  -١٠٧
 

وقال وفد موريشيوس ان بلده يتطلع الى دعم الويبو مــن أجـل تعزيـز الوعـي بـدور الملكيـة الفكريـة فـي التنميـة  -١٠٨
االقتصادية واالعداد لبرنامج وطني لتشجيع االبتكار واالبداع . وأعرب عن تطلع بلده أيضا الى مسـاعدة الويبـو فـي مجـال 

االدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة . 
 

وأعلن وفد بيرو أن بلده استفاد من دعم الويبو المســتمر فـي المجـال قيـد النظـر وخـص بـالذآر تنظيـم مسـابقات  -١٠٩
وطنية للمخترعين . وقال ان المخــترعين الذيـن فـازوا بميداليـات الويبـو الذهبيـة نـالوا جوائـز فـي معـرض جنيـف الدولـي 
لالختراعات وحققوا النجاح التجاري . وقال ان ذلك خير دليل علــى وقـع النشـاط االبتكـاري الـذي يشـجعه آـل مـن المعـهد 
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ــه . وأشـار الـى  الوطني للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية والويبو وعلى النتائج االقتصادية التي يمكن تحصيلها من
ــات المحليـة ممـا يمكـن مـن تشـجيع التنميـة االقتصاديـة عـبر  الحاجة الى برامج مستديمة وأنشطة ترمي الى تعزيز المؤسس
ــهيئات  أنشطة العاملين االقتصاديين (والمخترعين ذاتهم في تلك الحالة). وقال ان ذلك يتحقق بمعزل عن الدعم الذي توفره ال

الحكومية وعن فوائد التعاون الدولي . 
 

وقال وفد الهند ان المخترع يســارع الـى مشـاطرة نتـائج اختراعـه مـع المجتمـع عندمـا يضمـن عـائدات مناسـبة  -١١٠
الستثماره ونظام متين للبراءات لحماية حقوقه . وأضاف قائال ان في الــهند بعـض المنظمـات علـى الصعيـد الوطنـي ، مثـل 
المؤسسـة الوطنيـة لتطويـر البحـث ومجلـس البحـث العلمـي والتكنولوجـي والمجلـس الـهندي لألبحـاث الزراعيـة ، تســـاعد 
المبتكرين والمخترعين على نيل البراءات الختراعاتــهم . وأعلـن عـن انشـاء خليـة لتسـهيل االجـراءات المتعلقـة بـالبراءات 

مؤخرا في ادارة العلوم والتكنولوجيا لذلك الغرض بعينه . 
 

ــيرا علـى  وأطرى وفد سري النكا على الويبو أنشطتها الرامية الى تشجيع االبتكار واالبداع والتي ترآت وقعا آب -١١١
الجهود الرامية الى تشجيع المخترعين الشباب ومساندتهم في العالم أجمع . وقال ان لجنة سري النكا للمخــترعين قـد عملـت 
على دعم العديد من المخترعين الشباب وعملت على رعايتهم حتى يشترآوا بنجاح في معرض جنيف الدولي لالختراعات . 
ــات المنتفعيـن مـن  وشدد الوفد على أهمية ربط دعم المخترعين بما يوجد في األسواق من احتياجات . ودعا الى تمكين جمعي

االطالع على جميع المعلومات وهياآل الدعم المعنية .  
 

وأخبر وفد مالي الحاضرين في االجتماع بأن جمعية مالي للمخترعين تباشر عملها منذ سنة ١٩٩٣ . وقــال انـها  -١١٢
لألسف تعاني من انعدام الموارد الكافية . وعبر عن الحاجة الى مساعدة الويبو من أجل تسويق االختراعات المحلية . 

 
والتمس وفد مدغشقر مساعدة الويبو في تشجيع أنشطة االبتكار واالبداع .   -١١٣

 
وأعرب ممثل األريبو عن ارتياحه للتقارب بين األغراض المنشودة من برنامج الويبو لتشجيع االبتكار واالبــداع  -١١٤
وتلك التي تنشدها األريبو . وقال ان األريبو اشترآت في معارض تجارية ومنحت مكافآت لالختراع واالبتكار بالتعــاون مـع 
مكاتب وطنية للملكية الصناعية . وأضاف قائال ان األريبو ستمنح مكافأتين في غضون سنة ١٩٩٩ احداهما في معرض في 
ــو فـي التعـاون مـع المنظمـة األفريقيـة للملكيـة  ليسوتو واألخرى في معرض وطني في زمبابوي . وأعرب عن رغبة األريب

الفكرية والويبو على نحو أوثق . وختاما ، عبر عن تأييده لالقتراح الذي تقدم به وفد اليابان . 
 

تعزيز االدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة وتطويرها  "٤"
 

استندت المناقشات الى الوثيقة PCIPD/1/7 . وقدمت لهذا البند مديــرة شـعبة االدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف ،  -١١٥
السيدة/نهلة حيضر العدال . 

 
ورحب جميع الوفود التي أخذت الكلمة في هذا الصدد بانشاء شعبة االدارة الجماعية لحــق المؤلـف داخـل قطـاع  -١١٦

التعاون ألغراض التنمية . وأشاد جميعها بجودة الوثيقة التي أعدها المكتب الدولي في ذلك الصدد .  
 

وأعلن وفد اليابان أن مكتب اليابان لحق المؤلف قد أجرى عدة أنشطة للتعاون االنمائي لفائدة بلدان من اقليم آســيا  -١١٧
والمحيط الهادئ باالشتراك مع الويبو . وأشار الى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في اطار برنامج تعزيز أنظمة حـق 
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المؤلف في آسيا والمحيط الهادئ . وقال ان ميزانية ذلك البرنامج قد زادت بنسبة ٨١% بالمقارنة مع السنة المالية السـابقة . 
وأعلن عن ايداع مبلغ ٠٠٠ ٦٠٠ فرنك سيوسري لدى الويبو . وأضاف قائال ان األنشطة شملت دورة تدريبية سنوية خاصة 
دامت أسبوعين اثنين في طوآيو وندوات دون اقليمية لبلدان جنوب المحيط الهادئ ، والتي ابتدئت فــي سـنة ١٩٩٥ وسـتعقد 
في فيجي في أغسطس/آب ١٩٩٩ . وأعلن أن من المرتقب ايفاد بعثات مــن الخـبراء الـى البلـدان الناميـة فـي االقليـم بـهدف 

انشاء هيئات لالدارة الجماعية . 
 

وصرح وفد سويسرا أن االدارة الجماعية لحق المؤلف تتكون مـن عـدة عنـاصر ، منـها الثقـافي واالقتصـادي ،  -١١٨
ولها أهمية آبرى بالنسبة الى البلدان النامية حيث االبداع الفني متطور جدا ، ال سيما في عالم الموسيقى . وأشار الى أن بلده 
يساهم في أنشطة الويبو ألغراض التنمية من خالل الجمعية السويسرية المعنية بحقوق المؤلفين فــي المصنفـات الموسـيقية . 

وأضاف قائال ان بلده مستعد لمواصلة التعاون مع الويبو في ذلك المجال وفي مجاالت أخرى أيضا . 
 

وأشار وفد المغرب الى الحاجة الـى ادخـال تحسـينات علـى أنظمـة االدارة الجماعيـة فـي البلـدان الناميـة لفـائدة  -١١٩
أصحاب الحقوق . وقال ان تنمية الموارد البشرية مسألة تستدعي نظرة على األجل الطويل . وأعرب عن أمله في أن تشــمل 
ــن أن بلـده سـيدرج قريبـا مـادة قـانون حـق  الويبو بتعاونها المؤسسات التعليمية في البلدان النامية ، بما فيها الجامعات . وأعل

المؤلف في برامج التعليم العالي . 
 

وقال وفد ترينيداد وتوباغو ان االدارة الجماعية لحق المؤلف تكتسي أهمية بالغة بالنســبة الـى بلـده . وأشـار الـى  -١٢٠
جمعية التحصيل التي تباشر عملها حاليا في بلده في مجال المصنفات الموسيقية . وقال ان عدة فــرق مـن المبدعيـن مسـتعدة 
ــة ذلـك المنـهج بالنسـبة الـى بلـد  لتكوين مجموعات اضافية للتحصيل تعنى برعاية مصالحهم الخاصة . وتساءل عن مردودي
صغير مثل ترينيداد وتوباغو . وطرح مسألة اقامة نظام اقليمي لالدارة الجماعية في منطقــة الكـاريبي . وعـبر عـن الحاجـة 

الى زيادة المساعدة ، ال سيما من خالل تدريب المديرين واقتناء التجهيزات المناسبة . 
 

وأعلن وفد بنما عن انشاء هيئة لالدارة الجماعية تدير حقوق المؤلفين في المصنفات الموسيقية في ســنة ١٩٩٦ .  -١٢١
ــيما أمـام  وقال ان توعية المنتفعين والهيئات الحكومية مسألة أساسية لضمان الفعالية في عمل هيئات االدارة الجماعية ، ال س

امكانية تراجع بعض الفئات من المنتفعين عن تسديد الرسوم المستحقة . 
 

ــوق المجـاورة . وقـال ان تحديـث التشـريع الوطنـي  وشدد وفد آوبا على أهمية  زيادة الوعي بحق المؤلف والحق -١٢٢
بشأن ذلك الموضوع ال يأتي بنتائج ايجابية وفعالة ووجيهة في حال لم ينشأ أي نظام لالدارة الجماعية لممارسة الحقـوق فـي 
تلك البلدان . والتمس من الويبو تعاونــها مـن أجـل مواصلـة التنميـة فـي ذلـك المجـال . وأضـاف قـائال ان تنبيـه المشـرعين 

الوطنيين وواضعي السياسات والجمهور هو العامل الحاسم لتحقيق ذلك . 
 

وأشار وفد جمهورية ايران االسالمية الى األنشطة المقبلة التــي سـتنجزها الشـعبة المذآـورة والمكـاتب االقليميـة  -١٢٣
واألآاديمية . ورّدد أهمية اتباع منهج منسق . وأبرز التكــامل القـائم بيـن مختلـف القطاعـات المعنيـة بأنشـطة التدريـب علـى 

االدارة الجماعية لحق المؤلف . وأشار الى العالقة التي تربط االدارة الجماعية بالتجارة االلكترونية . 
 

وقال وفد الصين أيضا ان االدارة الجماعية لحق المؤلف لـها دور أساسـي فـي حمايـة حـق المؤلـف فـي البلـدان  -١٢٤
النامية . وصرح أن من أولى األولويات ادراج األحكام المعنية في التشــريعات الوطنيـة بشـأن حـق المؤلـف ، ال سـيما أمـام 
التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الجديدة في مجتمعات عصــر المعلومـات . وأخـبر الوفـد الحـاضرين أن حكومـة الصيـن 
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ــد تـدرج فيـه أحكامـا عـن االدارة الجماعيـة . وأعلـن اسـتعداد االدارة  تعمل حاليا على مراجعة قانونها بشأن حق المؤلف وق
الوطنية الصينية لحق المؤلف لتنظيم ندوة اقليمية عن االدارة الجماعية لحق المؤلف مع الويبو في الصين في أآتوبر/تشرين 

األول ١٩٩٩ . 
 

ــل نقابـات فنـاني األداء علـى الصعيـد الدولـي ، مـع  وأخبر ممثل االتحاد الدولي للموسيقيين اللجنة أن االتحاد يمث -١٢٥
مجموعات اقليمية في أفريقيا وأمريكا الالتينية والكاريبي . وقال الممثل أيضا ان احقاق حقوق فنـاني األداء عـامل مـهم مـن 
عوامل التنمية في البلدان النامية ذات التقاليد الفولكلورية العريقة . وأبرز دور االدارة الجماعية فــي هـذا الصـدد . وأضـاف 
ــر وهـو مسـتعد لمواصلـة  قائال ان االتحاد المذآور يعمل على مساعدة البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الح

التعاون مع الويبو في هذا السياق .  
 

ــمعية  وقال ممثل جمعية منظمات فناني األداء األوروبيين ان حاالت االنتفاع الجماعي بالتسجيالت الصوتية والس -١٢٦
ــوق فـي مجـال حـق المؤلـف وفـي مجـال حمايـة  البصرية واألعداد الهائلة من المنتفعين بها تدعو الى االدارة الجماعية للحق
ــاني  حقوق فناني األداء أيضا . وأضاف قائال ان اعداد بعض المصنفات قد يشترك فيه عدد من أصحاب الحقوق وان على فن
األداء التعامل مع جهات اقتصادية ذات وزن آبير . وفي هذا الصدد ، أشـار ممثـل الجمعيـة المذآـورة الـى اعتمـاد معـاهدة 
الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتــي فـي ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٦ . وأبـرز األهميـة التـي تكتسـيها األسـس قانونيـة . 
ــة بمـا يتوافـق والحالـة فـي آـل بلـد .  وأشار الى الحاجة الى تكييف األنظمة واللوائح الخاصة بأنظمة االدارة الجماعية القائم
وشدد على ضرورة تدريب موظفي تلك المنظمات واطالع أصحاب الحقوق على حقوقهم . واستطرد مشيرا الى الحاجة الى 
اطالع الجمهور على الحقوق وااللتزامات المترتبة على حــق المؤلـف والحقـوق المجـاورة . وقـال ان التعـاون مـع الـهيئات 
ــر أنظمـة االدارة الجماعيـة . وأضـاف قـائال ان المسـاعدة التقنيـة ،  الحكومية أمر أساسي لوضع التشريعات المناسبة وتطوي
ــد بيانـات بفنـاني األداء تسـتخدم لتوزيـع المكافـآت المناسـبة عليـهم .  وعلى رأسها الحوسبة ، عنصر أساسي في وضع قواع
ــواد التعليميـة لفـائدة أصحـاب الحقـوق والمنتفعيـن بالمصنفـات المحميـة وموظفـي جمعيـات المؤلفيـن  وشدد على وجاهة الم

والجمهور عامة . وختم قائال ان جمعيته مستعدة لمواصلة التعاون مع الويبو في تلك الجوانب آلها . 
 

ــهدف المنشـود مـن برنـامج الشـعبة الجديـدة  ورحب ممثل االتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق االستنساخ بال -١٢٧
والمتمثل في تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية باالدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجــاورة . وقـال 
ان اتحاده يتعاون مع الويبو منذ عدة سنوات من أجـل تعزيـز الوعـي بحـق المؤلـف وال سـيما بـاالدارة الجماعيـة للحقـوق . 
وأضاف قائال ان االتحاد يملك المعارف والموارد البشـرية الالزمـة لمواصلـة التدريـب المخصـص والمسـاعدة فـي ارسـاء 

منظمات االدارة الجماعية . وأعرب عن تأييده لبرنامج األآاديمية للتعليم عن بعد . 
 

 . PCIPD/1/4, 5, 6 & 7وفـي الختـام ، أحـاطت اللجنـة علما مع التقديـر بمضمون الوثائق -١٢٨
 
 

المشاورات االقليمية عن حماية قواعد البيانات وحقوق هيئات االذاعة : 
تقرير مرحلي 

 
ــعبة قـانون حـق المؤلـف ، السـيد/يورغـن  استندت المناقشات الى الوثيقة PCIPD/1/8 . وقدم لهذا البند مدير ش -١٢٩

بلومفيست . 
 



 WO/CF/17/1
 Annex II

 - 20 -  
 
 

وعن موضوع حماية قواعد البيانات ، قال وفد آوبا ان حكومته تفضل االستناد الى حــق المؤلـف لحمايـة قواعـد  -١٣٠
ــي تكتسـي أهميـة حاسـمة فـي  البيانات االبتكارية واألصلية واألخذ بنظام للقيود يفتح المجال لالطالع على قواعد البيانات الت
ــة  الصحة العامة والتنمية الزراعية واألرصاد الجوية وما الى ذلك . وشدد على االنتباه الى ضمان عدم تدخل األحكام الالزم
ــى الموضوعـات المعنيـة واالسـتمرارية فـي عمـل  لحماية قواعد البيانات في المصالح األعلى واالسراع في تناول العمل عل
لجنة الخبراء . وعن موضوع هيئات االذاعة ، أعرب الوفد عن موافقته لمواصلة المناقشات عن حماية هيئات االذاعة قصد 
الوصول الى اعداد صك دولي جديد يقضي بتحديث أحكام االتفاقيات التي تنظم الموضوع حاليا وبتكييفها بفعالية . وأضــاف 
قائال ان تشريع بلده بشأن حق المؤلف ال ينص على الحماية بموجب الحقوق المجاورة في الوقت الراهن وأآد أنـها أدرجـت 
في مشروع القانون الذي يحتوي على أحكام معدلة بما يوفق اتفاق تريبس والسياق الجديد للملكية الفكرية عامـة واحتياجـات 
ــك  المجتمع خاصة . وأوضح أن ذلك يفسر االهتمام بتوحيد الحماية على الصعيد الدولي واحراز تقدم واضح وملموس في ذل

المجال . 
 

 . PCIPD/1/8 وأحاط االجتماع علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة -١٣١
 
 

تطورات تكنولوجيا المعلومات  
وأتمتة مكتب المنظمة االقيليمة األفريقية للملكية الصناعية (األريبو)  

والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية : 
تقرير مرحلي 

 
ــه مديـر المكتـب األفريقـي ، السـيد/جيفـري  استندت المناقشات بشأن هذا البند الى الوثيقة PCIPD/1/9 . وقدم ل -١٣٢

أونيياما ومدير شعبة تكنولوجيا المعلومات ، السيد/عنايت سيد . 
 

ــو فيمـا يتعلـق بتحديـث البنيـة األساسـية لتكنولوجيـا  وأشار وفد ترينيداد وتوباغو الى التعاون الذي أفادته به الويب -١٣٣
المعلومات في المكتب الوطني للملكية الصناعية . وقال ان تلك المساعدة من شأنها أن تساعد جــدا فـي انخـراط المكتـب فـي 

شبكة الويبو . والتمس من المنظمة مساعدة مماثلة لبلدان الكاريبي األخرى .  
 

وتقدم وفد رومانيا بالشكر وعبر عن الرضى باألنشطة التي أنجزتها الويبو فيما يتعلق بشبكة الويبو .  -١٣٤
 

ــة . وقـال ان تلـك المكتبـة سـتمكن  وتحدث وفد آوبا عن العمل الذي ينجزه بلده في اطار مشروعه للمكتبة الرقمي -١٣٥
من االطالع عبر شبكة الويبو على معلومات المكتبة عن الملكية الصناعية وعلى معلومات مماثلة في بلدان أخــرى . وأشـار 
ــبراءات ممـا سـاعد علـى اتاحـة قـاعدة البيانـات التـي يشـغلها مكتـب الملكيـة  الوفد الى دعم من الويبو والمكتب األوروبي لل

الصناعية واالطالع عليها على الخط من أي مكان في البلد . 
 

وأشار وفد الصين الى مشروع ايداع البراءات المعتزم استكماله بنهاية سنة ٢٠٠٠ والتمس مسـاعدة الويبـو فـي  -١٣٦
ذلك الصدد . 

 
وعبر وفد جمهورية ايران االسالمية عن رضاه بالتقدم الذي أحرزته الويبو في مجال تنفيذ مشروع شبكتها .  -١٣٧

 
وصرح وفد باآستان قائال ان مشروع شبكة الويبو مشروع مهم في مجال تكنولوجيا المعلومات وعبر عـن دعـم  -١٣٨

بالده الكامل ألنشطة الويبو في ذلك المجال .  
 

وشكر وفد أوغندا الويبو على مباردتــها المتعلقـة بمشـروع شـبكة الويبـو ونبـه الـى ضـرورة اسـتعمال األجـهزة  -١٣٩
المناسبة وضمان مالءمتها للشبكة المحلية ليتيسر استعمالها بشكل مستديم . 

 
ــال المكتـب الوطنـي  وأخبر وفد جمهورية آوريا االجتماع بالتقدم المحرز في تنفيذ شبكة بالده من أجل أتمتة أعم -١٤٠
للملكية الصناعية . وصرح قائال ان تلك الشبكة تقوم بوظائف مكاتب الملكية الصناعية العادية وباالمكان استعمالها لمساعدة 

مكاتب في بلدان أخرى . 
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وصرح ممثل األريبو قائال ان المرحلة األولى من مشروع شبكة الويبو قد بدأت في مكتــب األريبـو فـي هـراري  -١٤١
ــو يعـتزم  وسيبدأ تدريب الموظفين في نهاية يونيه/حزيران وسيستفيد منه آل موظفي المكتب . وأضاف قائال ان مكتب األريب
االنتقال الى مبنى جديد في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . وتقدم بالشكر الى الويبو على المشروعات الرائدة وأنشطة التعاون 

األخرى المنفذة مع مكتب األريبو . 
 

ــر بالمعلومـات التـي أوردهـا المكتـب الدولـي فـي الوثيقـة  وفي الختام ، أحاطت اللجنة علما مع التقدي -١٤٢
 . PCIPD/1/9

 
 

بعثات الويبو لتقصي الحقائق  
في البلدان النامية بشأن حماية المعارف واالبتكارات  
والممارسات التقليدية للشعوب األصلية في سنة ١٩٩٨ 

 
ــة  استندت المناقشات الى الوثيقة  PCIPD/1/10 . وقدم السيد/ريتشارد أوينز ، مدير شعبة قضايا الملكية الفكري -١٤٣
العالمية والسيد/أوآتافيو اسبينوزا والسـيد/شـاآيل بـهاتي والسـيد/سـيمون أودراوغـو تقريـرا عـن التقـدم المحـرز فـي اطـار 
البرنامج ١١ من البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ، بما في ذلك عرض مقتضب لمــهمات تقصـي الحقـائق 

ونتائجها األولوية . 
 

ــق المؤلـف فـي  ورحب وفد المكسيك بعمل اللجنة الدائمة وذآر أن حكومة المكسيك أدرجت قانونا جديدا بشأن ح -١٤٤
سنة ١٩٩٦ يقضي بتحديث نظام حماية حق المؤلف وتعزيزه ويقر بالقيم الثقافية للمجموعات والمجتمعات االثنية وابداعاتهم 
وينص على حمايتها بناء على والية دستورية . وأضاف قائال ان النظام يعمــل بصـورة فعالـة وقـد مـرت علـى وضعـه اآلن 
ــد اللجنـة أيضـا  ثالث سنوات . وأبرز أن الهدف المنشود منه هو اقامة ثقافة من التسامح واالحترام ازاء الجميع . وأخبر الوف
أن الحكومة قد صدقت مؤخرا على معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي وهي على وشك التصديق على اتفاقية حق 

المؤلف . 
 

وأشار وفد ترينيداد وتوباغو الى بعثات تقصي الحقائق العاملة حاليا في ترينيداد وتوباغو . وأعرب مع ذلك عــن  -١٤٥
بعض القلق من الوقت المتاح لتلك المسألة . وبصفة خاصة ، رأى أن يومين في البلد ال يكفيان لاللتقاء بمختلف المجموعــات 
واالطالع على مختلف المعارف المتاحة في البالد . ورأى أيضا أن قصــر الوقـت مـا بيـن المهمـة ونشـر التقريـر قـد يخلـق 
صعوبات في تحليل البيانات بغية التزام الموعد المحدد . وفي الختام ، آان مــن رأي الوفـد أن تـزور بعثـة جزيـرة دومينيكـا 

نظرا الى أن سكانها من الكاريبيين األصليين . واستفسر عن وجود آلية لتقديم معلومات اضافية عقب انتهاء المهمات . 
 

ــة المعـارف التقليديـة ، وال سـيما بـالنظر الـى انعـدام التشـريع  وعلق وفد بيرو أهمية خاصة على موضوع حماي -١٤٦
الوطني المالئم لحماية تلك المعارف التي تشكل المصدر الرئيسي للدخل الذي يمكن أن يحصل عليه السكان األصليون .  

 
وذآر الوفد حدثين أنجزا مؤخرا بالتعاون مع الويبو في ذلك المجال .  -١٤٧

 
ــائل ان النتـائج األوليـة لتلـك الزيـارة  وتحدث عن الحدث األول وهو الزيارة االستكشافية التي أجرتها الويبو . وق -١٤٨

تؤآد منظور الوفد ازاء القضايا المطروحة بصفتها قضايا ذات أولوية في ذلك المجال . 
 

وانتقل بحديثه الى الحدث الثاني وهو الندوة الدولية عن االطالع على الموارد الوراثية وحماية المعارف التقليدية  -١٤٩
والتي عقدت في ليما في مايو/أيار بالتنسيق مع الويبو وبفضل دعمها .  

 
وقال الوفد ان الندوة جمعت بين موضوع االطالع على الموارد الوراثية وموضوع حماية المعارف التقليدية ألن  -١٥٠
االطالع على الموارد البيولوجية وما يرتبط بها من موارد وراثية قلما يتم بمكافأة مالية ، بل يتم في أغلب الحــاالت دون أيـة 

مكافأة مالية في مقابل نقل المعارف التقليدية للشعوب االصلية والتي تنقل الغراض االنتفاع بالموارد المعنية . 
 

واستطرد الوفد قائال ان تلك الندوة الدولية نظمت في اطار عملية بدأت بتنظيم ندوتين وطنيتين الغرض المنشـود  -١٥١
منهما هو الشروع في مشاورات مع رواد السكان األصليين وممثليهم في الجبال والغابات فيما يتعلق باالقتراحات التشــريعية 
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التي أعدتها األفرقة متعددة القطاعات والرامية الى تنظيم االطالع على الموارد الوراثية وحماية المعارف التقليدية . وصرح 
أن الندوة مكنت من مناقشة االقتراح التشريعي في ضوء خبرة الخبراء االستشاريين الدوليين . 

 
ــائق وطريقـة عملـها . وذآـر فـي المقـام  وأعرب وفد جمهورية ايران االسالمية عن القلق من بعثات تقصي الحق -١٥٢
ــن اغفـال المعـارف التقليديـة فـي البلـدان التـي ال يقطنـها سـكان  األول أهمية المعارف التقليدية المحلية . وأعرب عن قلقه م
أصليون . وذآر في المقام الثاني أن مسألة التوثيق مهمة جدا وشدد على الحاجة الى حماية المعارف المنقولة شفهيا . وأشــار 
في المقام الثالث الى مسألة تحديد نوع الحماية المعتزم تطبيقها على المعارف التقليدية وعلق أهمية آبيرة عليها نظرا الى أن 
ــتدعي تطبيـق نظـام  قيمة تلك المعارف ال تقل عن قيمة أنواع أخرى معروفة في مجال الملكية الفكرية . ورأى أن ذلك قد يس
ــبق  خاص بالمعارف التقليدية . وفي الختام ، دعا الى امعان النظر في مسألة تحديد طريقة التعامل بالمعارف التقليدية التي س

تعميمها . 
 

ــم تلـك المعـارف . وأشـار  وأثار وفد آينيا مسائل تتعلق بالتعويض المناسب ألصحاب المعارف التقليدية بعد تعمي -١٥٣
الى بعض المعاهدات المبرمة مؤخرا بشأن قضايا المعارف التقليدية ونوه بالحاجة الــى البـت فـي الشـكل المناسـب لالطـالع 
على المواد المتعلقة بذلك الموضوع وقبولها . وشــدد علـى دور الويبـو االنمـائي فـي توفـير المسـاعدة للبلـدان المعنيـة بذلـك 

الموضوع لكي يحظى المسؤولون عن نقل المعارف بتعويض مناسب . 
 

ــة حمايـة  وأحاط وفد أوغندا مع التقدير بالعمل الجيد المنجز في مجال المعارف التقليدية وعبر من جديد عن أهمي -١٥٤
مصدر تلك االبتكارات أثناء العمل بشأن تلك المسائل . 

وأيد وفد باراغواي القول بالحاجة الى امعان النظر في تلك المسألة . وبين أن انعدام تشريعات وطنية في أغلبيـة  -١٥٥
البلدان يدل على الحاجة الى اقامة اطار عــام علـى مسـتوى متعـدد األطـراف مـن أجـل حمايـة المسـائل المتعلقـة بالمعـارف 
التقليدية . واستطرد مؤآدا أن ذلك ضروري أساسا التاحة الحماية الفعالة والناجعــة لتخليـد المعـارف والممارسـات التقليديـة 

للشعوب األصلية . وهنأ الويبو على الجهود الجبارة التي بذلتها بايفاد البعثات االستكشافية . 
 

وأشار وفد السودان الى أن بعثات تقصي الحقائق لم تشمل فيما يبدو البلدان العربية واستفسر عن االجراء المتبــع  -١٥٦
في تحديد المعارف التقليدية وتعريفها وأعرب عن االهتمام بحماية المطببين الشعبيين في السودان . 

 
وأشار وفد آوبا الى االهتمام الخاص الذي يوليه بلده للحمايـة القانونيـة للفولكلـور . وفـي ذلـك الصـدد ، قـال ان  -١٥٧
الموضوع منصوص عليه حاليا في التشريع الوطني بشأن حق المؤلف . وأضاف قائال ان بلده يتابع الموضوع ذاته بواسطة 
االشتراك في التجمعات الدولية التي تعقدها اليونسكو والويبو . وصرح أن آوبا آانت من البلدان التـي سـاهمت بدعمـها فـي 
انشاء لجنة الخبراء الجراء دراسات خاصة عن الموضوع مما سيفضي في نهاية المطاف الى اصدار صك دولي للحمايـة . 
وأشار الى أن من شأن ذلك الصك الدولي أن يوحد آل األنشطة التي آانت البلدان تنجزها على نحو منفصل وبطرق مختلف 

مما آان يؤدي الى تفاوت مستويات الحماية التي يحظى بها ذلك الجانب من االبداع الوطني على الصعيد الدولي . 
 

ــي أقـرب اآلجـال . ودعـا الـى تنـاول  وعبر وفد الهند عن رغبته في اتاحة تقرير بعثة تقصي الحقائق الى بالده ف -١٥٨
قضايا اتفاقية التنوع البيولوجي التي تشبه بقدر آبير القضايا التي تنظر الويبو فيها حاليا في مجال المعارف التقليدية . 

 
وردا على السؤال الذي طرحه وفد السودان بشأن استثناء الدول العربية مــن بعثـات تقصـي الحقـائق ، صرحـت  -١٥٩

األمانة قائلة ان بعثة قد أرسلت الى مصر وعمان وقطر وتونس واستكملت مهمتها .  
 

  . PCIPD/1/10 وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات الورادة في الوثيقة -١٦٠
 
 

المساعدة المقدمة الى البلدان النامية 
في مجال التجارة االلكترونية : 

تقرير مرحلي 
 

ــيس غـوري ، مسـاعد المديـر العـام  استندت المناقشات الى الوثيقة  PCIPD/1/11 . وقدم لهذا البند السيد/فرنس -١٦١
للويبو . 
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ــل  وأشار وفد ترينيداد وتوباغو الى أن مجال التجارة االلكترونية من المجاالت الجديدة جدا وهنأ الويبو على العم -١٦٢
المهم الذي أنجزته في ذلك المجال . ولفت األنظار الــى أن مشـاورات الويبـو االقليميـة بشـأن التجـارة االلكترونيـة والملكيـة 

الفكرية ستنعقد عن قريب في جامايكا . 
 

وأشار وفد جمهورية ايران االسالمية الى أن موضوع التجارة االلكترونية موضوع مهم . وعبر عن رغبته فـي  -١٦٣
الحصول على مزيد من المعلومات األساسية عن ذلك الموضوع من الويبو لمساعدة الجمهورية على تعميق فهمها له . 

 
وأآد وفد آوبا على األهمية التي يعلقها بلده على الموضــوع قيـد المناقشـة . وأعلـن انشـاء لجنـة حكوميـة معنيـة  -١٦٤
ــة  بالتجارة االلكترونية في بلده . وأضاف قائال ان تلك اللجنة الحكومية تجتمع مرة آل شهر وتنظر في جوانب الملكية الفكري

. وصرح أن ذلك قد مكن من اآتساب معرفة أعمق باهمية ذلك النشاط بالنسبة الى العالقات التجارية متعدد األطراف . 
 

وعبر وفد آينيا عن اهتمامه الكبير بالتطورات الطارئة في مجـال التجـارة االلكترونيـة علـى الصعيـد العـالمي .  -١٦٥
وأبدى تقديره للعمل الذي أنجزته الويبو من أجل تمكين الدول األعضاء من مواآبة تلك التطــورات . وأعـرب عـن قلقـه مـن 
التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية التي تسمح بادراج صور رقمية عن مصنفات الـتراث الثقـافي علـى شـبكة انـترنت 
واالطالع عليها واالنتفاع بها دون أي مكافأة ألصحاب ذلك الــتراث . وشـدد الوفـد علـى أهميـة الويبـو ودورهـا المقبـل فـي 
التصدي الحتياجات أصحاب تلك المصنفات الثقافية قبل االشهار عنها على الشبكة لضمان استفادة أصحاب الحق الشرعيين 

من تلك العملية .  
 

ورآز وفد أوغندا على األهمية الفعلية والمحتملة للتجارة االلكترونية بالنسبة الــى البلـدان الناميـة والبلـدان األقـل  -١٦٦
نموا . ومع ذلك ، أشار الوفد الى أن تحقيق تلك االمكانيات يستدعي توفير البنية األساسية والموارد البشرية والتقنية . وأثنــى 
على التطورات االلكترونية الجارية في الويبو ، بما فيها شبكة الويبو ، ورأى أنها ستساعد في خلق "ثقافة للملكية الفكرية" . 

 
وهنأ وفد باراغواي الويبو علي مبادراتها وجــهودها فـي مجـال التجـارة االلكترونيـة . وشـدد علـى الحاجـة الـى  -١٦٧
ــة تضمـن للبلـدان الناميـة والبلـدان األقـل نمـوا مسـاهمة مفيـدة فـي  المساعدة التقنية الفعالة والناجعة من أجل انشاء بنية تحتي
ــة  المفاوضات الدائرة في مجال التجارة االلكترونية . وأشار الوفد الى الحاجة الى وضع صيغة في االتفاق بين الويبو ومنظم
ــى ايجـاد االجـراءات المناسـبة لتسـوية  التجارة العالمية يمكن بواسطتها تقديم تلك المساعدة . وأآد الوفد على الحاجة أيضا ال
ــى أن  المنازعـات والسـبل الكفيلـة بحمايـة المسـتهلكين وحقـوق الملكيـة الفكريـة فـي سـياق التجـارة االلكترونيـة . وأشـار ال
التكنولوجيا في ذلك القطاع تتطور بسرعة آبيرة وتتقدم بخطى أســرع مـن تقـدم المفاوضـات متعـددة األطـراف ممـا يحـدث 
ــير التحضيريـة المناسـبة فـي اطـار الويبـو فـي مجـال  تفاوتا الجانبين . وعلق الوفد أهمية آبيرة على الحاجة الى اتخاذ التداب

التجارة االلكترونية . 
 

ــى ايـداع  وأشاد وفد الهند بالعمل الذي أنجزته الويبو في مجال التجارة االلكترونية وقال ان الهند قد بدأت تدعو ال -١٦٨
الطلبات في شكل الكتروني في احدى اداراتها في المديرية العامة للتجارة الخارجية وعبر عن اهتمام الهند بـالحصول علـى 

مزيد من مساعدة الويبو لمواصلة جهودها .  
 

 . PCIPD/1/11 وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة -١٦٩
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