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WO/CF/17/2

األصل  :  باالنكليزية 
التاريخ :  ١٩٩٩/٩/٢٩ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

مؤتمر الويبو 

الدورة السابعة عشرة (الدورة العادية الرابعة عشرة) 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

التقرير 

الذي اعتمده المؤتمر 

ــال الموحـد (الوثيقـة A/34/1 Prov.3) :  ١ و٢ و٣  تناول المؤتمر البنود التالية من جدول األعم - ١
و٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٨ و٢٤ و٢٦ و٢٨ و٢٩ . 

 
 (A/34/16 الوثيقة) ويرد تقرير عن البنود المذآورة أعاله ، فيما عدا البند ١٨ ، في التقرير العام - ٢

 .
 

ويرد في هذه الوثيقة التقرير عن البند ١٨ .  - ٣
 

ــا (الـبرازيل) رئيسـا للمؤتمـر والسـيد/فـاليري آوداشـوف  وتم انتخاب السيد/خوسيه غراسا آراني - ٤
(بيالروس) والسيد/آارل فليتنر (ألمانيا) نائبين للرئيس . 
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البند ١٨ من جدول األعمال الموحد : 
 

تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية 
المرتبطة بالملكية الفكرية  

 
 . WO/CF/17/1 استندت المناقشات الى الوثيقة - ٥

 
وهنأت آل الوفود التي أخذت الكلمة بخصوص هذا البند الرئيس على انتخابه وأثنت على تقرير  - ٦

اللجنة الدائمة . 
 

وعبر العديد من الوفود عن امتنانه للمساعدة التي لقيها من الويبو حتــى اآلن وعـبر عـن الرغبـة  - ٧
في أن تستمر المساعدة وتزيد في المستقبل . 

 
وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي وأعـرب عـن اهتمامـه  - ٨
بعمل أآاديمية الويبو العالمية واألنشطة التي باشرتها األمانة في مجال تشجيع االختراع واالبداع ومعارف 
السكان األصليين والتجارة االلكترونية وأطرى على الويبو أنشطتها فـي مجـال التعـاون  االنمـائي ورآـز 

على أهمية التعاون االنمائي في عمل الويبو . 
 

وهنأ وفد الواليات المتحدة األمريكية اللجنة الدائمــة علـى جـهودها وأقـر بالمبـادرة الراميـة الـى  - ٩
ــدان الناميـة والمبـادرة المشـترآة بيـن الويبـو ومنظمـة التجـارة العالميـة .  تشجيع االبداع واالبتكار في البل
ــع ببرنـامج واسـع للتعـاون االنمـائي ال سـيما لدعـم تنفيـذ اتفـاق تريبـس .  وصرح قائال ان حكومته تضطل
وأضاف يقول ان عدة وآاالت حكومية أمريكيــة قـد عملـت معـا خـالل السـنة الماضيـة مـن أجـل مسـاعدة 
البلدان النامية على وضع أنظمتها المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وتعزيزها . وأشار الى أن حكومته تعلق 
أهمية آبيرة على مساعدة البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر في جهودها الرامية الـى 

السير قدما في حماية حقوق الملكية الفكرية . 
 

ــة  وعبر وفد أنغوال عن األهمية التي يعلقها على مشروع التعليم عن بعد الذي تضطلع به أآاديمي -١٠
الويبو العالمية بغرض تعميم االلمام بقضايا الملكية الفكرية فــي بلـده ، وخـص بـالذآر مـا يتعلـق مـن ذلـك 
المشروع باتفاق تريبس والمعارف التقليدية والتجارة االلكترونية . وأعرب الوفد أيضا عن أمله في اتاحـة 

المواد التدريبية وبرامج الحاسوب باللغة البرتغالية لما في ذلك من فائدة لكل البلدان الناطقة بتلك اللغة . 
 

وعبر وفد األرجنتين عن امتنانه للويبو على أنشطتها المباشرة فــي مجـال التعـاون االنمـائي فـي  -١١
بلده وأعلن أن العديد من االجتماعات المهمة قد انعقد خالل هذه السنة في بلده وأن خبراء الويبــو اشـترآوا 
في مختلف اللقاءات التي تم تنظيمها باشتراك السلطات الوطنية . وأشار الى أن المنظمـة قـد مولـت أيضـا 
اشتراك موظفين حكوميين في مختلف الدورات التدريبية والندوات . وفيما يتعلق بالحاجة الى التعاون قــال 
الوفد ان المعهد الوطني للملكية الصناعية قد حدد ما يلي :  التمويل وتنظيــم الـدورات التدريبيـة والنـدوات 
للمشرعين والقضاة باشتراك خبراء الويبو وزيادة بعثات الخبراء لبحث المســائل المتعلقـة بالمسـتحضرات 
ــي مكتبتـها وال سـيما  الصيدلية وصناعة األغذية والزراعة وما الى ذلك وزيادة منشورات الويبو المتاحة ف

تمويل اشتراك موظفين تقنيين في لجان الويبو واجتماعات خبرائها .  
 

ــي لحمايـة  وعبر وفد الهند عن امتنانه للويبو على دعمها المتواصل من أجل تعزيز النظام الوطن -١٢
الملكية الفكرية . وقال ان ذلك شمل برامج ترمي الى تحديث ادارة حقـوق الملكيـة الفكريـة وخلـق الوعـي 



 WO/CF/17/2
 - 3 -

 
 

بقضايا الملكية الفكرية الحساسة . واقترح الوفد أن تعقد أآاديمية الويبو العالمية دورات تدريبية منتظمة في 
الهند للمساعدة على تعميم االلمام بالملكية الفكرية والتوعية بها . ورحب الوفد أيضا بالمساعدة التي قدمتها 
الويبو من أجــل انشـاء جمعيـة وطنيـة للمخـترعين مـن شـأنها أن تسـاعد علـى تشـجيع النشـاط االبتكـاري 

والتوعية بقضايا الملكية الفكرية . 
 

ـــو  وسـاند وفـد آوبـا األنشـطة المقترحـة ألغـراض التعـاون االنمـائي . وأثنـى أيضـا علـى الويب -١٣
لمساعدتها التشريعية المقدمة الى البلدان النامية واقترح أن ينظر المكتب الدولي في امكانية وضع آلية دعم 
لفحص التشريعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية نظرا الى أن أغلبية البلدان النامية ملزمة بتنفيـذ اتفـاق 

تريبس آليا أو جزئيا بحلول األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . 
 

ــز أنشـطتها  وعبر وفد الجمهورية الدومينيكية عن تقديره للجهود التي بذلتها الويبو من أجل تعزي -١٤
في مجال التعاون االنمائي . وبصفة خاصة ، قال الوفد ان المكتب الدولي قد استجاب لطلبات بلده بغــرض 
الحصول على المساعدة التقنية ال سيما فيما يتعلق بدعم المكتب الوطني للملكية الفكرية وتدريب الموظفين 
التقنيين . وشدد  الوفد على الحاجة الى زيادة األموال المخصصة لتغطيــة اشـتراك الخـبراء الوطنييـن فـي 

مختلف اجتماعات لجان الويبو بغية تعزيز اسهامهم في عملية اتخاذ القرارات في تلك اللجان . 
 

وعبر وفد المكسيك عن سروره بتضمين برنامج أآاديمية الويبو العالمية وحـدة تعليميـة بعنـوان  -١٥
"مدخل الى الملكية الفكرية" . وصرح قائال ان المعهد المكسيكي للملكيــة الصناعيـة قـد شـرع مؤخـرا فـي 
برنامج للتعليم عن بعد عبر السواتل تطبيقا لما قاله المدير العام بأن من الضروري أن تكـف المسـافة عـن 
عرقلة التعليم . وأشار الى أن البرنامج الذي اشترك فيه موظفو الويبو سـيبدأ فـي األسـبوع المقبـل باسـهام 
نحو ٨٠٠ ٢ طالب في ٨٠ جامعة ومعهدا للتعليم عن بعد على وجه التقدير ، علما بأن العديد منها يقع فــي 
ــة فـي تطبيـق برامـج  بلدان مختلفة في أمريكا الوسطى . وفي ذلك الصدد ، اقترح الوفد أن تشرع األآاديمي

مماثلة للتعليم عبر السواتل على مستوى الماجستير باالضافة الى برامج التعليم عن بعد عبر االنترنت . 
 

ــي ذلـك  وشدد وفد فرنسا على أهمية جودة أنشطة التعاون التي أنجزت خالل السنة الماضية . وف -١٦
السياق ، ذآر الوفد التعاون بين الويبو ومنظمــة التجـارة العالميـة وأشـار الـى جـودة العمـل الـذي أنجزتـه 
المنظمتان . وصرح قائال ان فرنسا تعمل عن آثب في آل أنشطة التعاون االنمائي الموجهة للبلدان النامية 
ــدان  بفضل الصندوق االستئماني القائم في الويبو وعبر االشتراك في تنمية الموارد البشرية في مختلف البل
ــي بشـأن  النامية . وقال الوفد ان من المعتزم تنظيم ندوة لقضاة البلدان النامية التي تطبق نظام القانون المدن
تنفيذ اتفاق تريبس ، بالتعاون مع المعهد الوطني الفرنسي للقضاة وأآاديمية الويبو العالمية . وقال ان الندوة 
ستنعقد في باريس في فبراير/شباط المقبل . وذآر النوع الثاني من األنشطة التي تباشر في مصلحة البلدان 
النامية والمتمثلة في مشروع رائد لتدريب األفراد على النفاذ الى قواعــد البيانـات باسـتعمال أنظمـة حديثـة 
للمعلومات . وقال ان تلك المبادرة متخذة بالتعاون مع مكتبين آخرين ناطقين بالفرنسية وقادرين على اعداد 
المعلومات التي يمكن ترجمتها الى لغات أخرى واتاحتها لبلدان أخرى . وحث الوفد الويبو علـى مواصلـة 

تعاونها وعملها المقرب مع الحكومة الفرنسية . 
 

وأعلن وفد البرتغال أنه اشترك عن قريب في أنشطة التعاون ألغراض التنمية في الويبو . وقــال  -١٧
ـــة الناطقــة  ان البرتغـال تعـتزم االسـتمرار فـي االشـتراك فـي تلـك األنشـطة ال سـيما مـع البلـدان األفريقي
ــتعداد البرتغـال واهتمامـها بتحسـين نطـاق تعاونـها وطلـب مـن الويبـو زيـادة  بالبرتغالية . وأعرب عن اس

التعاون مع البلدان األفريقية الناطقة بالبرتغالية . 
 

وأقر وفد آولومبيا بالجهود التي بذلتها األمانة من أجل الترآيز في عملها على التعاون ألغراض  -١٨
التنمية وتدريب الخبراء والمحترفين في البلدان النامية . وقال ان آولومبيا قد تلقــت المسـاعدة التقنيـة التـي 
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ــف الوطنـي . ولذلـك الغــرض ، دعـا الوفـد  استفاد منها مكتب الملكية الصناعية الوطني ومكتب حق المؤل
الويبو الى مواصلة الجهود المبذولة في اطار برنامج أآاديمية الويبو العالمية وتنمية الموارد البشرية نظرا 
ــائال ان برنـامج الويبـو بشـأن  الى أنها تأتي بدعم رئيسي للبلدان التي تستعد لتنفيذ اتفاق تريبس . وصرح ق
التعاون ألغراض التنمية قد ساعد آولومبيا على تحديث نظامها بانشاء فرع قانوني متخصــص فـي مجـال 

الملكية الفكرية . 
 

وهنأ وفد البرازيل الويبو على األنشطة التي أنجزتها بالتعاون مع البلدان النامية في هذه المرحلة  -١٩
المهمة من تاريخ الملكية الفكرية . وقال ان البرازيل ترغب في تعزيز تعاونها مع البلدان النامية وال ســيما 
عن طريق المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية . وأبدى استعداد بلده لالنضمام الى جهود الويبو في 

ذلك المجال بتوجيه دعمه الى البلدان النامية في عدة مجاالت ، بما فيها تشجيع النشاط االبتكاري . 
 

وشدد وفد ترينيداد وتوباغو علــى أهميـة بعـض االتجاهـات الجديـدة التـي أضيفـت الـى برنـامج  -٢٠
ــى أن البلــدان تنتقـل  التعاون ألغراض التنمية وال سيما االنتفاع بالملكية الفكرية آوسيلة للتنمية . وأشار ال
من المرحلة التي آان فيها القليلون يدرآون ما هي الملكية الفكرية الى مرحلة تعي فيها الجماهير أن النظام 

متاح ليستفيدوا منه للتعبير عن ابداعهم وبما يخدم الجميع . 
 

وعبر وفد مصر عن تقديره للمساعدة الملموسة التي تلقاها من الويبو بغرض احــراز التقـدم فـي  -٢١
مجال الملكية الفكريـة فـي بـالده . وفـي ذلـك الصـدد ، أشـار الوفـد الـى التدريـب الـذي حظـي بـه خـبراء 
مصريون في أآاديمــة الويبـو العالميـة والنـدوة التـي نظمتـها الويبـو فـي مصـر فـي مـارس/آذار ١٩٩٩ . 
وصرح الوفد قائال ان مصـر تعلـق األولويـة علـى تدريـب القضـاة ورجـال الجمـارك ومـأموري القـانون 
وموظفي مكتب الملكية الفكرية وتحتاج الى مساعدة الويبو في ذلك المجال . وعبر الوفــد عـن ثقتـه فـي أن 
ــن  المساعدة المتاحة من الويبو ستمتد الى آل البلدان العربية والبلدان النامية والبلدان األقل نموا . وأعلن ع
تطورات رئيسية تحدث في مجال الملكية الفكرية في مصر . وقال ان تزايد عدد طلبات العالمات التجارية 
والرسوم والنماذج الصناعية قد دفع الى انشاء قاعدة بيانات محوسبة بمساعدة البلدان الشقيقة . وعقد الوفــد 
األمل على أن تسهم الويبو اسهاما خاصا في سعي البالد نحـو انشـاء مكـاتب لتسـجيل العالمـات التجاريـة 
والرسوم والنماذج الصناعية في مختلف أنحـاء الوطـن . وأشـار الـى أن آميـة آبـيرة مـن األمـوال قـد تـم 

تخصيصها لذلك المشروع . 
 

ورآز وفد آوستاريكا على األهمية التي تعلقها حكومته على دور نظام فعال للملكية الفكرية فـي  -٢٢
النهوض بالنشاط االبداعي . وفي ذلك السياق ، عبر الوفد عن امتنانه للويبو على المساعدة التي تلقاها وال 
سيما المبادرات المتخذة بغرض تدريب النساء على قضايا الملكية الفكرية . وأضــاف يقـول ان آوسـتاريكا 
تولي أهمية خاصة لتدريب الموظفين والمحامين تدريبا تقنيا في مجال الملكية الفكرية ، آما أشار الى ذلــك 

نائب الوزير في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية . 
 

ــى الويبـو لجـهودها المتواصلـة ومبادراتـها الجديـدة . وخـص بـالذآر مـا  وأطرى وفد السويد عل -٢٣
أنجزته في مجال تنمية الموارد البشرية واالدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة وآثار التجـارة 
االلكترونية في الملكية الفكرية . وذّآر بأن التعاون بين الويبو والسويد قد بدأ في مجال التعـاون ألغــراض 
التنمية قبل ١٥ سنة شامال الملكية الصناعية وحق المؤلف على السواء . وأشار الى خـبرة بـالده فـي عقـد 
دورات عن الملكية الفكرية باالشتراك مع الويبو في استوآهولم وحدد القضايا التاليـة المهمـة جـدا :  دعـم 
ــة ودور أآاديميـة الويبـو  االدارة الجماعية لحق المؤلف والجدول الرقمي وأهميته بالنسبة الى البلدان النامي
ــر الوفـد عـن وجـود أي  العالمية وأهمية التعليم العالي في مجال الملكية الفكرية . وفي ذلك السياق ، استفس
عالقة بين الويبو والجمعية الدولية لدعم التدريس والبحث في مجال الملكية الفكرية (األتريب) ومــدى تلـك 

العالقة . 
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وردا على السؤال الذي طرحه وفد السويد ، ذّآرت األمانة بأن أآاديمية الويبو العالمية قد قدمــت  -٢٤
الدعم اللوجيستي الالزم الجتماع االترتيب في جنيف في يوليه/تموز ١٩٩٩ وأن االجتماع حدد عــددا مـن 

المسائل التي دعا الى التعاون بشأنها بين األآاديمية واألتريب . 
 

ــه الكـامل لبرنـامج الويبـو بشـأن التعـاون ألغـراض التنميـة . وشـكر  وعبر وفد أوغندا عن دعم -٢٥
المدير العام للويبو وفريقه في المكتب الدولي على الحيوية التي أبدوها فــي تنفيـذ البرنـامج ال سـيما خـالل 
ــي الـذي أبـدى دومـا  سنة ١٩٩٩ . وعبر الوفد عن رغبته في أن يثني بصورة خاصة على المكتب األفريق
استعداده لتقديم المساعدة التقنية آلمــا آـانت مطلوبـة . وعـبر عـن تقديـر الكثـيرين للـدورة التمهيديـة التـي 
عقدتها الويبو عن اتفاق تريبس في أوغنــدا فـي أغسـطس/آب ١٩٩٩ . وعـبر عـن تقديـره اللـتزام الويبـو 
بمراعاة التوصيات المطروحة خالل الندوات وغيرها من االجتماعــات ال سـيما فيمـا يتعلـق بالحاجـة الـى 
تعزيز وعي مختلف المعنيين في المجال . وعبر عن رغبته في أن يوصــي بمواصلـة العمـل بذلـك الزخـم 

وأآد للمدير العام دعم أوغندا الكامل لذلك البرنامج وغيره من البرامج . 
 

وشدد وفد غانا على األهمية الكبيرة التي يعلقـها علـى عمـل الويبـو وعـبر عـن تقديـره الخـاص  -٢٦
لبرنامج التعاون االنمائي . وأثنى الوفد على الدرجة الممتازة التي نفذت بها األمانة ذلــك البرنـامج . وعـبر 
ــامج وال سـيما المسـاعدة التشـريعية والتقنيـة وتنميـة  عن سروره ألن بلده استفاد وال يزال يستفيد من البرن
ــتى  الموارد البشرية . وأشار الى أن الويبو قد نظمت عدة مهمات استشارية في غانا تناولت موضوعات ش
ــو فـي مجـال  وانصبت بصورة خاصة على صياغة القوانين . وأعرب الوفد عن عميق اهتمامه بعمل الويب
المعارف التقليدية والتجارة االلكترونية وتشجيع النشاط االبتكــاري واالبداعـي والفولكلـور وشـبكة الويبـو 
والشبكة العالمية للمعلومات . وعبر أيضا عن امتنانه لالمانة التي شملت غانا بمشروعها الرائد للتعليم عن 
البعد . ورأى أن ذلك البرنامج يحمل فوائد جمة تسهم في تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية واختتـم 
ــا الرائـد فـي دعـم جـهود الـدول األعضـاء فيـها  الوفد آلمته بالتشديد على أن الويبو ال بد أن تواصل دوره
بتوفير الظروف الضرورية لتشجيع النشاط االبداعي واالبتكاري . ورأى أن تحقيق التنمية المستدامة على 
ــة  الصعيد الوطني رهن بتشجيع النشاط االبداعي واالبتكاري وشدد على الدور الحيوي الذي تقوم به الملكي

الفكرية في ذلك الصدد . 
 

وهنأ وفد باراغواي الرئيس وأعضاء المكاتب وعـبر عـن ثقتـه فـي أن يتيسـر اختتـام االجتمـاع  -٢٧
ــب الدولـي للعمـل المنجـز اسـتعدادا لالجتمـاع  بنجاح . وأثنى أيضا على المدير العام للويبو وموظفي المكت
الراهن وعلى جودة وثائق العمل المطروحة للبحث . وشكر الويبو على المساعدة التـي تلقاهـا وعـبر عـن 
رغبته في أن تستمر على المستوى ذاته وتزيد في المستقبل . وفــي ذلـك الصـدد شـدد علـى أهميـة أنشـطة 
التعاون االنمائي وانصبابها المباشر على تدريب الموارد البشرية في قطاعات جديدة ، مثل القضاة ورجال 
الجمارك والشرطة وأعضاء مجالس النواب والمدرسين . وأضاف يقــول ان األهـداف الرئيسـية المنشـودة 
من التعاون االنمائي ال بد أن تظل تدريب المــوارد البشـرية ودعـم المؤسسـات وتقديـم المسـاعدة القانونيـة 
ـــل التنميــة  وتوعيـة عامـة الجمـهور بـالفوائد المترتبـة علـى الملكيـة الفكريـة باعتبارهـا عـامال مـن عوام
االقتصادية والتكنولوجية والثقافية . ورآز الوفد أيضا على الرؤيــة الجديـدة التـي أعطاهـا المكتـب الدولـي 
ألآاديمية الويبو العالمية وعقد األمل على أن يتيسر تصميم المشروعات المقبلة ، مثل مشروع التعليم عــن 
بعد ، مع مراعاة ظروف البلدان النامية ومواردها . ولفت الوفد األنظار الى األهمية الخاصــة التـي تعلقـها 
حكومة باراغواي على النهوض بالنشاط االبتكــاري واالبداعـي وقـال ان التنميـة ال بـد أن تتقـدم فـي ذلـك 
المجال اذا ما عملت الحكومة والجامعات ومراآز البحــث والويبـو معـا . وشـدد أيضـا علـى األهميـة التـي 
توليها الحكومة لحماية المعارف التقليدية وأعرب عن اهتمامه في أن تعزز الويبو جهودها في ذلك االتجاه 
. وأشار الى أن ثورة التجارة االلكترونية قد حملت معـها نشـاطا تشـريعيا دوليـا وهنـأ الويبـو علـى التقـدم 
ــول ١٩٩٩ وخـص بـالذآر المؤتمـر  المحرز في المشاورات واألعمال التحضيرية المنجزة منذ سبتمبر/أيل
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الذي انعقد مؤخرا بشأن التجارة االلكترونية والبرنامج الطموح المقدم في اطار وثيقة البرنامج والميزانيـة 
ــترح علـى الويبـو أن تنظـر فـي امكانيـة العمـل مـع منظمـة التجـارة  لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠٠١ . واق
العالمية على تطوير الحماية في اطار التجارة االلكترونية . واستطرد يقول انه يتعهد بـالعمل نحـو تحقيـق 

األهداف التي رسمتها الويبو وفقا للمهمة التي أسندتها اليها الدول األعضاء فيها . 
 

وأحاط المؤتمر علما باالقتراحات التي تقدمت بها جميع الوفود .  -٢٨
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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