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الويبـو 

 

WO/CF/19/2
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/١٠/٣ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

مؤتمر الويبو 

الدورة التاسعة عشرة (الدورة العادية الخامسة عشرة) 

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

التقرير 

الذي اعتمده المؤتمر 

تنـاول المؤتمـر البنـود التاليـة مــن جــدول األعمـال الموحـد (الوثيقـة A/36/1) : ١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٨  - ١
و٩ و٢٠ و٢٤ و٢٧ و٢٨ . 

 
 . (A/36/15 الوثيقة) ويـرد التقرير عن تلك البنود ، باستثناء البند ٢٠ ، في التقرير العام - ٢

 
ويرد التقرير عن البند ٢٠ في هذه الوثيقة .  - ٣

 
وتم انتخــاب السـيد/خوسـيه غراسـا أرانـا (الـبرازيل) رئيسـا للمؤتمـر ، وتـم انتخـاب السـيد/بيـير لوديـك (آنـدا)  - ٤

والسيد/فيسالف آوتاربا (بولندا) نائبين للرئيس . 
 
 

البند ٢٠ من جدول األعمال الموحد : 
 

تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية 
المرتبطة بالملكية الفكرية 

 
 

 . WO/CF/19/1 استندت المناقشات إلى الوثيقة - ٥
 

ــامل للنقـاط البـارزة مـن التقريـر وأحـاطت الجمعيـة علمـا بعـدد مـن  ولدى تقديم البند ، تقدمت األمانة بعرض ش - ٦
البيانات المتعلقة بالنصوص التشريعية المبلغة لمنظمــة التجـارة العالميـة والمتوافـرة حاليـا علـى موقـع الويبـو علـى الشـبكة 

A
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ــة الفكريـة علـى الشـبكة  العنكبوتية . وأضافت قائلة إن المنظمة تعتزم نشر مجلتها بشأن القوانين والمعاهدات المتعلقة بالملكي
العنكبوتية في المستقبل القريب بدال من الورق . 

 
ــزه  وهنأت آل الوفود التي أخذت الكلمة بشأن هذا البند الرئيس على انتخابه وعّبرت عن تقديرها للعمل الذي أنج - ٧
ــد مـن الوفـود عـن تقديـره للمسـاعدة الـواردة مـن الويبـو حتـى ذلـك التـاريخ  قطاع التعاون ألغراض التنمية . وأعرب العدي

وعّبرت تلك الوفود عن رغبتها في أن تستمر تلك المساعدة وتتسع في المستقبل بمزيد من الموارد . 
 

وعّبر وفد البرازيل عن تقديره للدعم الذي حصل عليه بلده من الويبـو فـي نـدوة عـن حمايـة المعـارف التقليديـة  - ٨
والملكية الفكرية تولى المعهد الوطنـي الـبرازيلي للملكيـة الصناعيـة تنظيمـها مؤخـرا فـي الـبرازيل بالتعـاون مـع الجماعـة 
األوروبية . وقال إن تلك الندوة حظيت بتغطية إعالمية واسعة ونجحت في إثارة االهتمام بقضايا الملكية الفكرية والمعـارف 
ــد علـى األهميـة التـي يعلقـها علـى أنشـطة الويبـو المتعلقـة  التقليدية وحماية التنوع البيولوجي وزيادة الوعي بها . وشدد الوف
بتدريب الموظفين الحكوميين في مجال الملكية الفكرية والحاجة إلى زيادة تلك األنشطة آلما آان ذلك ممكنا . وأشــار بصفـة 

خاصة إلى ضرورة تنظيم دورات أآاديمية الويبو العالمية للسلك الديبلوماسي وسائر الموظفين الحكوميين . 
 

وعبر وفد جامايكا عن تقديره للويبو على أنشطة التعاون اإلنمائي المنفذة في منطقة الكــاريبي وال سـيما التزامـها  - ٩
المتواصل بتطوير نظام إقليمي لإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة . وصرح الوفــد قـائال إن قـدرا آبـيرا مـن 
ــنة ١٩٩٩ علـى إنشـاء لجنـة إقليميـة معنيـة بـاإلدارة الجماعيـة لحـق  التقدم قد ُأحرز منذ أن وافق وزراء البلدان الكاريبية س
ــف . وذآـر أن وزراء  المؤلف والحقوق المجاورة . ومضى يقول إن ذلك قد أدى الحقا إلى إنشاء رابطة الكاريبي لحق المؤل
الكاريبي قد اعتمدوا في اجتماع الويبو الوزاري الثالث الذي انعقد في سانت لوسيا سنة ٢٠٠٠ قرارا يقتضي بصفــة خاصـة 
ــار إلـى أن جمعيـة واحـدة فـي جامايكـا تتولـى تحصيـل  تعزيز التعاون بين الرابطة ومكاتب الملكية الفكرية في اإلقليم . وأش
ــا جمعيـات وطنيـة أخـرى . وعـّبر  الجعائل واإلتاوات تتعامل اليوم مع الرابطة ، على أن من المرتقب أن تنضم إليها تدريجي
الوفد عن امتنانه لمكاتب حق المؤلــف وجمعيـات اإلدارة الجماعيـة التـي قدمـت مسـاعدتها إلـى جامايكـا فيمـا يتعلـق بتنميـة 

الموارد البشرية ، وخص بالذآر الجمعية اإلسبانية الوطنية للمؤلفين والناشرين التي قدمت برامج الحاسوب . 
 

وشدد وفد آوستاريكا على أهمية العمل الذي أنجزته الويبو في أمريكا الالتينية وال سيما آوستاريكا ، عن طريق  -١٠
ــاون ألغـراض التنميـة مـع بلـدان أمريكـا  مديرها العام ، الدآتور إدريس ، ونائب المدير العام ، السيد/آاستيلو ، ومكتب التع
ــتاريكا قـد حققـت نتـائج إيجابيـة جـدا فـي تطويـر  الالتينية والكاريبي . وشرح الوضع قائال إن آل األنشطة المنجزة في آوس
ــاون مـن شـأنه أن  الملكية الفكرية وتدريب الموظفين المسؤولين عن ذلك المجال في البلد . وأعرب عن اقتناعه بأن ذلك التع
يعزز عملية تحسين القوانين وحوسبة إجراءات مكاتب الملكية الفكرية وال سيما مكتب الــبراءات ومكتـب العالمـات . وعّلـق 
األهمية أيضا على عملية توحيد نظام الملكية الفكرية على المستوى دون اإلقليمي في أمريكــا الوسـطى وأوصـى فـي الختـام 
بزيادة الموارد البشرية والمالية في مكتب التعاون ألغراض التنمية مع بلدان أمريكــا الالتينيـة والكـاريبي فـي ضـوء الطلـب 

المتزايد على المساعدة التقنية في اإلقليم . 
 

وأثنى وفد النمسا على الويبو للنجاح المحقق في إنجاز أنشطة التعاون اإلنمائي . وقال إن بلده يساند تلك األنشطة  -١١
ــم النـدوة السـنوية  ويضطلع بدور نشط في سياقها ويعتزم االستمرار في ذلك وال سيما االشتراك في الدورات التدريبية وتنظي
المشترآة بين الويبو والنمسا عن الملكية الصناعيــة فـي فيينـا . وأضـاف قـائال إن المكتـب النمسـاوي للـبراءات عـازم علـى 

االستمرار في تقديم دعمه بخصوص برنامج الويبو للتعاون الدولي بشأن بحث االختراعات وفحصها . 
 

وأعرب وفد أنغوال عن امتنانه ألنشطة التعاون ألغراض التنمية التي أنجزتها الويبو . وأشــار إلـى نـدوة نظمتـها  -١٢
ــهد أنغـوال للملكيـة الصناعيـة والمعـهد الوطنـي للقطـاع الثقـافي فـي أنغـوال فـي الفـترة مـن ٤ إلـى ٦  الويبو بالتعاون مع مع
سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . وصرح قائال إن الندوة ضمــت مـا يزيـد علـى ١٢٠ شـخصا ، هـم وزراء ومسـؤولون آبـار وقضـاة 
وموظفون في الشرطة والجمارك وممثلون عن القطاع الخاص (وال سيما الشرآات الصغيرة والمتوسطة) وأساتذة جامعيون 
وفنانون ، منهم الكّتاب والموسيقيون . وأشار إلى أن الندوة انتهت ببيان األهمية التي تعلقها الويبو علـى تدريـب الموظفيـن . 
ــة  وبالرغم من التقدم المحرز بفضل مساعدة المنظمة ، طلب الوفد معونة إضافية وال سيما من أجل تعزيز طاقة مكتب الملكي

الصناعية وتنظيم ندوة عن الملكية الفكرية عامة واتفاق تريبس خاصة . 
 

ــاع  وعّبر وفد مصر عن دعمه ألنشطة الويبو في مجال التعاون ألغراض التنمية واعتبرها رآنا من أرآان االنتف -١٣
بنظام الملكية الفكرية الدولي بما يخدم مصالح جميع البلدان واألقاليم . وأعرب عن سروره إلنشاء شعبة أتمتة مكاتب الملكية 
الفكرية مؤخرا وعن تطلعه لالستفادة من تعاون تلك الشـعبة ومسـاعدتها . ورأى أن اللجنـة الدائمـة ينبغـي أن تكـون محفـال 
ــه  يحدد أولويات الويبو . وفي ذلك الصدد ، اقترح تضمين تقارير اللجنة الدائمة في المستقبل النتائج والتوصيات التي قد توج
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ــود ، علـى غـرار أسـاليب العمـل  إلى جمعيات الويبو لمزيد من الدعم أو العمل إلى جانب البيانات التي يدلي بها مختلف الوف
المعتمدة في لجان أخرى للويبو . وناشد األمانة مواصلة المشاورات مع الدول األعضاء في الويبو للنــهوض باللجنـة الدائمـة 

وتعزيز دورها آأداة في رسم رؤية الويبو . 
 

وأثنى وفد البرتغال على األنشطة التي أنجزتها الويبو في مجال التعاون اإلنمائي وال سيما أنشــطتها الراميـة إلـى  -١٤
تعزيز التعليم عن بعد والمبادرات التي اتخذتها من أجل النهوض باالنتفــاع بنظـام الملكيـة الفكريـة وال سـيما لـدى الشـرآات 
الصغيرة والمتوسطة . وصرح قائال إن حماية الملكية الفكرية لها دور أساسي في دفع عجلة النمو االقتصــادي بدعـم التنميـة 
الصناعية والتكنولوجية . وأشار إلى أن الويبو قد نظمت في لشبونة ندوة أقاليمية عالية المستوى عن الملكية الفكريــة للبلـدان 
ــن فـبراير/شـباط ٢٠٠١ . وقـال إن ذلـك أدى  األقل نموا بالتعاون مع المعهد البرتغالي للملكية الصناعية في األول والثاني م
إلى إصدار إعالن لشبونة الذي تم اعتماده الحقا في مؤتمر األمم المتحدة الثالث بشأن البلدان األقل نموا . وأضــاف يقـول إن 
ــو فـي مجـال التعـاون اإلنمـائي واالضطـالع بـدور نشـط فيـها وال سـيما  البرتغال عازمة على مواصلة دعمها ألنشطة الويب

اإلسهام في تنظيم أنشطة ترمي إلى النهوض بحماية الملكية الفكرية واالنتفاع بها آأداة في التنمية االقتصادية . 
 

وعّبر وفد آولومبيا عن امتنانه لألنشطة التي أنجزتها األمانة في مجال الملكية الفكرية ، علما بأنها موضوع مهم  -١٥
للغاية بالنسبة إلى البلدان النامية . واعتبر أحد التحديات التي تواجهها الويبو تمكين البلدان النامية من االنخراط في االقتصاد 
ــات اإلذاعـة  العالمي المعولم بفضل برنامج التعاون ألغراض التنمية . وشدد على أهمية حماية األداء السمعي البصري وهيئ
وقواعد البيانات والمعارف التقليدية وإحراز تقدم بشأنها . وشدد على حاجة آولومبيا لدعم الويبو في الجهود المبذولة لتعزيز 
ــى معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات .  إدارة حق المؤلف الوطنية وإنشاء بنية تحتية الزمة نتيجة النضمام آولومبيا مؤخرا إل
وعقد األمل على أن تحصل آولومبيا على المبادئ التوجيهية المعدة لمصلحة الشرآات الصغيرة والمتوسطة واالستمرار في 
االستفادة من التعاون المتاح في مجال تكنولوجيا المعلومات للوحدة الوطنية المتخصصة المعنية بالتعديات على حق المؤلــف 

ومكتب المدعي العام للدولة ، فضال عن برامج التدريب التي تنفذها أآاديمية الويبو العالمية . 
 

ــو . وصـرح قـائال إن  ورحب وفد غواتيماال بالدعم الذي تلقته غواتيماال ومنطقة أمريكا الوسطى برمتها من الويب -١٦
بلده قد نفذ االلتزامات المنبثقة عن اتفاق تريبس باعتماد قوانين بشأن حق المؤلف والملكية الصناعية نظر فيها مجلــس اتفـاق 
تريبس . وفي مضمار عملية إنشاء مكتب الدولة لمراقبة الملكية الفكرية وإلحاقه بمكتب المدعي العام للدولة ، عّبر الوفد عن 
الحاجة إلى دعم خاص في شكل تدريب الموظفين المسؤولين وتوفير األجهزة والمعـدات الالزمـة . وفـي الختـام شـدد علـى 
ــو نظامـا موحـدا لتوزيـع الوثـائق عـبر اإلنـترنت وإتاحـة آـل الوثـائق باللغـات الرسـمية قبـل انعقـاد  ضرورة أن تضع الويب

االجتماعات أو المؤتمرات المعنية . 
 

 MARIPOSA ورّآز وفد آوبا على الدعم الذي حظــي بـه مـن الويبـو لـدى إعـداد الطبعـة الثانيـة مـن قـرص -١٧
ــك طلبـات العالمـات  المدمج (BUTTERFLY) الذي يحتوي على معلومات تتعلق بالعالمات السارية في آوبا ، بما في ذل
الدولية المودعة بناًء على اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولـي للعالمـات . وشـدد علـى الجـهود التـي بذلتـها أآاديميـة الويبـو 
العالمية في دورات التعليم عن بعد وأهمية مشروع اإلدارة الجماعية اإلقليمـي المنفـذ فـي منطقـة الكـاريبي باعتبـاره وسـيلة 
ــرى . وعـّبر عـن امتنانـه للتعـاون المتـاح فـي مجـال  لتعزيز التعاون بين المكاتب اإلقليمية ومثاًال يحتذى به في األقاليم األخ
ــاذ إلـى المعلومـات المتعلقـة بالملكيـة  الحوسبة والذي حقق نتائج إيجابية جدا في تطوير مكتب الملكية الصناعية الكوبي والنف
ــى البلـدان الناميـة وعـادت  الصناعية . وسلط الضوء على نوعية الخدمات اإلعالمية المتعلقة بالبراءات التي قدمتها الويبو إل
ــي مشـروع  بفائدة آبيرة على المنتفعين ، فضال عن الدور الذي اضطلعت به الويبو في مجال التجارة اإللكترونية وال سيما ف
ــة علـى إنشـاء اللجنـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة  الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت . وفي الختام ، عّلق األهمي
بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور وأعرب عن امتنانه للويبو على العمل الــذي أنجـزه مكتـب 
التعاون ألغراض التنمية مع بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي عامة وعلى تنظيم ندوات بشأن معاهدة التعاون بشأن البراءات 

في آوبا خاصة . 
 

ــة الفكريـة التـي شـهدت تطـورا ملموسـا خـالل  وشدد وفد إآوادور على األهمية التي يعلقها على موضوع الملكي -١٨
السنوات القليلة الماضية ابتداء باإلصالحات التشريعية الالزمة لمراعاة المعايير الدولية وانتهاء بتطبيقها وتنفيذها الذي أمكن 
تحقيقه بفضل الدعم المتأتي من الويبو مباشرة بعد انضمام إآوادور إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات . وأضاف الوفد قائال 
إن ذلك الدعم قد سمح بتعزيز مكتب الملكية الفكرية والتعريف بدورها لدى الهيئات القضائية وموظفي الجمارك والشــرطة . 
ــن المعـتزم عقـد نـدوة فـي آويتـو عـن المعـارف التقليديـة والمـوارد الوراثيـة والفولكلـور وقـال إن ذلـك  ومضى يقول إن م
الموضوع مهم جدا بالنسبة إلى بلده نظرا لتنوعه اإلثني والثقافي والبيولوجي وأن مــن المعـتزم أيضـا عقـد اجتمـاع لمديـري 
مكاتب الملكية الفكرية في أمريكا الالتينية خالل الفترة ذاتــها األمـر الـذي يـدل علـى اهتمـام المنطقـة بتبـادل اآلراء وتعزيـز 
حماية الملكية الفكرية وإنفاذها . وفي الختام ، عقد األمل على أن يتمكــن المديـر العـام ، الدآتـور آـامل إدريـس ، مـن قبـول 
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دعوة حكومة إآوادور إلى االشتراك في اجتماع رؤساء المكــاتب الذيـن يعتـبرون بمثابـة الجـهات الرئيسـية المعنيـة بتطبيـق 
الملكية الفكرية وإدارتها في أمريكا الالتينية . 

 
ــد بنمـا الويبـو علـى الدعـم الـذي قدمتـه إلـى البلـدان الناميـة ال سـيما فـي مجـال الحوسـبة وتكنولوجيـا  وشكر وف -١٩
المعلومات واستفاد منــه مكتبـه الوطنـي بشـأن الملكيـة الفكريـة . وأشـار الوفـد إلـى الوثيقـة .PCIPD/2/5/Rev وال سـيما 
األنشطة المحددة في مضمار عملية تحديث الملكية الفكرية وتعميمها في الفقرتيــن ٥١ و٥٤ واقـترح التعـاون عـن آثـب مـع 

األمانة في إنجاز األنشطة المذآورة وتزويد المنطقة بالتجهيزات الوطنية لتسهيل عمل الويبو المقبل . 
 

ــو علـى أنشـطة التعـاون اإلنمـائي وال سـيما األنشـطة المتعلقـة بإسـداء المشـورة  وعّبر وفد غانا عن امتنانه للويب -٢٠
التشريعية وإنشاء المؤسسات واإلدارة الجماعية وأآاديمية الويبو العالمية والنهوض بالنشاط اإلبداعي واالبتكاري . وصــرح 
ــازات الكثـيرة  قائال إن أنشطة الويبو المنفذة في غانا قد دفعت عجلة تطوير نظام الملكية الفكرية الوطني . وبالرغم من اإلنج
المحققة بفضل مساعدة الويبو ، شدد الوفد على الحاجة إلى مزيد من المساعدة ال سيما من أجــل تنميـة المـوارد البشـرية فـي 
إطار إدارة مكاتب الملكية الفكرية الوطنية وصياغة القوانين . وصرح قائال إن تلك المساعدة ضرورية ألنها تمّكن غانا مــن 

تناول المسائل المتعلقة بتطوير نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية وإدارته . 
 

وتحدث وفد فنزويال باسم مجموعة بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي ووصـف اجتمـاع اللجنـة الدائمـة المعنيـة  -٢١
بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية الذي انعقد في فبراير/شــباط ٢٠٠١ بأنـه فرصـة ممتـازة لتقييـم برامـج 
ــق بالتعـاون ألغـراض التنميـة مـع  التعاون التي تنفذها الويبو وعقد األمل على أن تستمر المنظمة في تعزيز برنامجها المتعل
الترآيز بصفة خاصة على مجاالت مثل إنشــاء المؤسسـات وتحديـث األنظمـة الحاسـوبية الخاصـة بمكـاتب الملكيـة الفكريـة 
وتدريب الموارد البشرية وتشجيع تدريس الملكية الفكرية في الجامعات والنهوض باإلدارة الجماعية لحق المؤلــف والحقـوق 
ــاع اإلقليمـي  المجاورة في بلدان اإلقليم وما إلى ذلك . وأعرب عن رضاه بالتقييم الذي أجراه خبير استشاري خارجي لالجتم
السنوي لمديري مكاتب الملكية الصناعية في أمريكا الالتينية ، والتقرير الــذي أعـده ذلـك الخبـير والـذي آشـف عـن دروس 
مهمة يمكن استخالصها لتحسين نوعية التعاون الذي تتيحـه الويبـو ووقعـه . وشـدد علـى أهميـة التعـاون فـي مجـاالت مثـل 
البيانات الجغرافية والمعارف التقليدية واالبتكارات التكنولوجية وثنى على دعوة مجموعة بلدان أمريكــا الالتينيـة والكـاريبي 
إلى توفير الوثائق المطبوعة وآل المعلومات المتاحــة علـى اإلنـترنت باللغـة اإلسـبانية . وتحـدث الوفـد باألصالـة عـن بلـده 
ــانون الملكيـة الصناعيـة وتنظيـم نـدوة  ورحب بالدعم الذي تلقاه وال سيما المساعدة على إعداد التعديالت الخاصة بمشروع ق
عن البيانات الجغرافية وندوة عن المعارف التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور ، سمحت للبلد بالبت فـي موقفـه مـن ذلـك 
الموضوع آما سمحت بالتقريب بين مختلف المجاالت مثل القطاع العام والقطاع التقليدي والمجتمعات المحلية األصليـة فـي 
البلد . وشدد على أهمية الشرآات الصغيرة والمتوسطة آعامل أساسي في تنمية فنزويال واقترح تنفيذ برامج التنمية في ذلـك 

المجال باستعمال تكنولوجيا المعلومات الواردة في البراءات . 
 

وشدد وفد هندوراس على الجهود التي بذلها بلده لالنخراط في النظام االقتصادي الدولي لتحقيق مزيد من التنمية  -٢٢
ووصف الملكية الفكرية بأنها عنصر أساسي في دفع عجلة التنمية االقتصاديــة والتكنولوجيـة واالجتماعيـة . وأشـار إلـى أن 
الدعم الذي تلقاه من المكتب الدولي للويبو قد سمح لبلده بالشروع في عملية تحديث إداريـة لنظـام الملكيـة الفكريـة وال سـيما 
بفضل المساعدة المقدمة من أجل وضع نظام محوسب لدعم مكتب الملكية الفكرية وتوفير التدريب لموظفــي المكتـب وغـيره 
من المؤسسات . وقال أيضا إن المساعدة التي حصــل عليـها بلـده قـد سـهلت أيضـا عمليـة تحديـث اإلطـار القـانوني للملكيـة 
الفكرية للوفاء بااللتزامات التعاقدية الدولية وال سيما المترتب منها على اتفاق تريبس . وأضاف يقول إن الويبو قـد اختـارت 
ــل علـى أن يسـتمر فـي الحصـول علـى  بلده لمده ، في مرحلة ريادية ، بشبكة الويبو . وأقر بمدى التعاون الجاري وعقد األم

الدعم لنشر الملكية الفكرية ووضع مشروع للتكامل اإلقليمي في ذلك المجال . 
 

وعّبر وفد آينيا عن امتنانه للويبو على الدعم المتواصــل المقـدم مـن أجـل النـهوض بنظـام آينيـا لحمايـة الملكيـة  -٢٣
الفكرية . وصرح قائال إن المساعدة التشريعية التي قدمتها الويبو قد سمحت بمراجعة قوانين الملكية الفكريــة الخاصـة بكينيـا 
ــع التزامـات آينيـا المترتبـة علـى اتفـاق تريبـس .  في إطار منظمة التجارة العالمية التي رأت أن التشريع في غالبه يتمشى م
ــي آينيـا فـي مـارس/آذار ٢٠٠١ قـد انتـهت  وأضاف قائال إن المشورة التي أسدتها الويبو عقب تنفيذ مهمة لتقصي الحقائق ف
ــدة المحققـة بفضـل مسـاعدة الويبـو ، طلـب الوفـد  أيضا بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة القرصنة . وبالرغم من اإلنجازات العدي
مزيدا من المساعدة ال سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية وتعزيز اإلطار الوطني المؤسسي واإلداري لحماية الملكية الفكريــة 
بالنهوض بقدرات مكتب الملكية الفكرية بصفة خاصة . وعّبر الوفد أيضا عن دعمــه لمبـادرات الويبـو الراميـة إلـى تشـجيع 
الشرآات الصغيرة والمتوسطة على االنتفاع بنظام الملكية الفكرية ال سيما وأن تلك الشرآات هي حجرة األساس التـي يقـوم 
ــة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة  عليها العديد من االقتصادات وال سيما اقتصاد آينيا . وأثنى الوفد أيضا على الويبو إلنشاء اللجن

بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . 
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ــالعمل الـذي أنجزتـه الويبـو فـي إطـار  وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية وأعرب عن رضاه ب -٢٤
برنامج التعاون وشدد على أهمية مشروع شبكة الويبــو ومشـروع نظـام إدارة المعلومـات ألغـراض معـاهدة التعـاون بشـأن 
البراءات (IMPACT) بالنسبة إلى البلدان األفريقية . ورحب أيضا بالمبادرة المتخذة باالشتراك مع منظمة التجارة العالمية 
لمصلحة البلدان األقل نموا وأعرب عن الرغبة في االستفادة من تلك المبادرة لتطوير القدرات فــي مجـال الملكيـة الفكريـة . 
ورأى الوفد أن اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطــة بالملكيـة الفكريـة هـي المحفـل المناسـب لصياغـة 
السياسات في مجال التعاون وعّبر عن الرغبة في أن تستمر الويبو فـي تنفيـذ برنامجـها المتعلـق بتطبيـق اتفـاق تريبـس فـي 
القارة األفريقية وتحديث القوانين والمكاتب . ونوه الوفد أيضا بأنشطة الويبو في مجال المعارف التقليدية والفولكلور وأعرب 
عن رغبة مجموعة البلدان األفريقية في تنفيذ التعاون في شكل برامج على المدى المتوسـط والطويـل واقـترح إرفـاق نتـائج 
اللجنة الدائمة بتوصيات تسمح بتنشيط عمـل الويبـو ومراعـاة احتياجـات الـدول األعضـاء . وعّلـق األهميـة علـى الـدورات 
التدريبية وحمالت التوعية معتبرا إياها أداة ال غنى عنها في الترويج للملكيــة الفكريـة وعـّبر عـن أملـه فـي أن يتسـع نطـاق 
اشتراك الخبراء األفريقيين في تلك التظــاهرات . وأشـاد فـي ذلـك السـياق بأنشـطة أآاديميـة الويبـو العالميـة واقـترح إعـداد 

آراسات تعليمية عن الملكية الفكرية . 
 

وأثنى وفد الواليات المتحدة األمريكية على أنشطة اللجنة الدائمة وصرح قائال إن حكومته ملزمة ببرنــامج واسـع  -٢٥
ــاليم  النطاق في مجال التعاون اإلنمائي وال سيما لدعم تنفيذ اتفاق تريبس . وأضاف قائال إن عددا من البلدان النامية في آل أق
العالم قد حظي ، خالل فترة السنتين الجارية ، بمسـاعدته فـي إنشـاء أنظمـة الملكيـة الفكريـة وتعزيزهـا . وصـرح قـائال إن 
ــى نظـام  حكومة الواليات المتحدة األمريكية تعّلق األولوية على مساعدة البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة إل

االقتصاد الحر في جهودها الرامية إلى دفع عجلة حماية حقوق الملكية الفكرية . 
 

وحث وفد األردن الويبو على االستمرار في تطوير برامج تدريبية عملية ترمــي إلـى النـهوض بالطاقـات التقنيـة  -٢٦
ــي بلـدان اآتسـبت خـبرة فـي  لدى المفتشين الذين يكافحون القرصنة والتزوير . وفي ذلك الصدد ، طلب تنظيم تلك البرامج ف
ذلك المجال ألن ذلك يسمح بتبادل وجهات النظر بين البلدان . وشدد الوفد من جديد على الحاجة إلى اســتعمال اللغـة العربيـة 
في تلك البرامج . وطلب إلى الويبو أيضا النظر في االشتراك في رعايـة حمـالت توعيـة الجمـاهير والموظفيـن الحكومييـن 

والمنتفعين بالملكية الفكرية . 
 

ــة قـد تحسـنت وتوسـعت وال  وأشار وفد عمان إلى أن األنشطة المنجزة في إطار برنامج التعاون ألغراض التنمي -٢٧
ــي ذلـك الصـدد ، رحـب بعقـد محفـل  سيما تلك األنشطة التي أنجزها مكتب التعاون ألغراض التنمية مع البلدان العربية . وف
ــاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٢ . وعـّبر  دولي للويبو عن "الملكية الفكرية والمعارف التقليدية : هويتنا ومستقبلنا" في مسقط في ين
مـن جديـد عـن األهميـة المعلقـة علـى تدريـب المـوارد البشـرية وحـث الويبـو علـى مواصلـة جـهودها فـي توفـير التدريــب 

المتخصص في مجال الملكية الفكرية . 
 

وعّبر وفد أنتيغوا وبربودا عن امتنانه للويبو على الدعم المتواصل الذي تقدمــه مـن أجـل تعزيـز النظـام الوطنـي  -٢٨
لحماية الملكية الفكرية . وصرح قائال إن المساعدة المقدمة مؤخرا قد شملت توفير محطات عمل من اتحادي معاهدة التعاون 
بشأن البراءات ومدريد وبرنامجا يتعلق بالعالمات التجارية في ســياق مشـروع األتمتـة المنجـز فـي منطقـة الكـاريبي وبعثـة 
خبراء تم إيفادها ألغراض اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة والمساعدة السريعة المقدمة استعدادا لمراجعــة 
ــة التجـارة العالميـة . وأضـاف يقـول إن توفـير ذلـك البرنـامج المتعلـق بالعالمـات  تشريع الملكية الفكرية الوطني لدى منظم
التجارية سيسمح بإنشاء قاعدة للبيانات الخاصة بالتسجيالت . وعقد األمل على الحصول على مزيــد مـن األجـهزة والـبرامج 
الحاسوبية في إطار مشروع األتمتة في المستقبل القريب . وبالرغم من التقــدم المحـرز بفضـل مسـاعدة الويبـو ، شـدد الوفـد 
ــر المعلومـات المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة فـي صفـوف واضعـي  على الحاجة إلى مزيد من المساعدة وال سيما فيما يخص نش
ــة وحمايتـها آـأداة فـي التنميـة  السياسات وعامة الجمهور . وصرح قائال إن ذلك ضروري للنهوض باالنتفاع بالملكية الفكري
ــد االقـتراح الرامـي إلـى  االقتصادية . ودعا إلى مراعاة تفاوت األوضاع بين البلدان لدى تصميم أنشطة التعاون اإلنمائي وأي

تضمين تقرير اللجنة الدائمة النتائج المحققة . 
 

ــو وشـكر المديـر العـام علـى تمكيـن  وأثنى وفد مدغشقر على أنشطة التعاون ألغراض التنمية التي أنجزتها الويب -٢٩
نائبين له ، هما السيد/آاستيلو والسيد/آورشو من زيارة مدغشقر ، آدليل على فعالية ذلك التعاون . وعّلق أهمية خاصة على 
ــه/تمـوز ٢٠٠١ واشـترك  التعاون الذي يغطي جزر المحيط الهندي وذآر في ذلك الصدد اجتماعا انعقد في مدغشقر في يولي
فيه ٣٥٠ مقاوال وصاحبا لشرآات صغيرة ومتوسطة في جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس ومــايوت وريونيـون وسيشـيل 

للوقوف على موضوع حماية البيانات الجغرافية الخاصة بالمنتجات الصادرة عن تلك الجزر ومشكلة التزوير . 
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ــاج  وأثنى وفد قيرغيزستان على عمل اللجنة الدائمة وصرح قائال إن البلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر تحت -٣٠
إلى مزيد من المساعدة لتعزيز أنظمتها الخاصة بحماية الملكية الفكرية . وشدد على األهميـة المعلقـة علـى أنشـطة التدريـب 
ــاعدة فيمـا  التي تضطلع بها أآاديمية الويبو العالمية والحاجة إلى مزيد من البرامج المنفذة باللغة الروسية . وطلب أيضا المس
ــو لمـا تحملـه مـن مسـاعدة  يتعلق بالحصول على األجهزة والمعدات وعّبر عن اهتمام بلده باالشتراك في مشروع شبكة الويب

في تطوير نظامها لحماية حقوق الملكية الفكرية . 
 

وعبر وفد مالوي عن امتنانه للويبو على أنشطة التعاون اإلنمائي ولكل مكاتب الملكية الصناعية وحق المؤلف التــي سـاندت الويبـو فـي  -٣١
تلك األنشطة . وصرح قائال إن المنظمة قد قدمـت مسـاعدتها خـالل الفـترة قيـد النظـر إلـى مـالوي بتدريـب الموظفيـن الحكومييـن وتوفـير األجـهزة 
والمعدات من حواسيب وآالت لالستنساخ ومن خالل بعثة مشترآة بين الويبو واآلريبو لتقييم االحتياجات . وأضـاف يقـول إن حكومـة مـالوي تعمـل 
بنشاط على تنفيذ التوصيات التي جاءت في تقرير المهمة الذي سيكون أيضا أساسا لالقتراحات المتعلقــة بـاإلصالح التشـريعي فـي إطـار خطـة عمـل 
ــاه ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٦ . وأضـاف قـائال إن أنشـطة الويبـو فـي  وطنية ترمي إلى الوفاء بااللتزامات المترتبة على اتفاق تريبس في موعد أقص
مالوي قد سمحت بتعزيز الوعي واالهتمام بالملكية الفكرية في األوساط القانونية ولدى الجمهور العام . واســتطرد يقـول إن جمعيـة مـالوي القانونيـة 
تبحث اقتراحا يرمي إلى إنشاء معهد وطني للملكية الفكرية وشدد مع ذلك علــى الحاجـة إلـى مزيـد مـن المسـاعدة فـي شـكل دورات تدريبيـة وتكويـن 
الكفاءات وتسهيل اشتراك البالد في االجتماعات المهمة مثل اجتماع اللجنة الدائمة . ورأى أن اشتراك بلده في االجتماعــات يتمشـى مـع رؤيـة الويبـو 
ــذي تضطلـع بـه أآاديميـة الويبـو  الرامية إلى إشراك البلدان األقل نموا في عملية النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها . وأقر الوفد أيضا بالدور المهم ال
العالمية وبرنامجها للتعليم عن ُبعد الذي استفاد منه عدد من موظفي مالوي . وعبر الوفد عن تقديره أيضا لكل مكاتب الملكية الصناعية وحق المؤلف 

التي استمرت في التعاون مع الويبو بتوفير الموارد لبرامج أنشطة التعاون اإلنمائي . 
 

وأيد وفد أوروغواي البيان الذي أدلى به وفد فنزويال باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي ال سيما فيما  -٣٢
ــة الوطنيـة  يخص نشر الملكية الصناعية وقال إن إمكانية إزالة الغموض عن بعض جوانب الملكية الفكرية ودفع عجلة التنمي

في اإلقليم رهن بمدى انتشار اإللمام بالملكية الفكرية في آل شرائح المجتمع . 
 

ــى األنشـطة المنجـزة  وهنأ وفد غينيا االستوائية المنظمة واألمانة على جودة الوثائق المتاحة في االجتماعات وعل -٣٣
ــد أصبـح دولـة عضـوا فـي الويبـو وصـدق علـى اتفـاقيتي بـرن  في مجال التعاون ألغراض التنمية . وصرح قائال إن بلده ق
وباريس في سنة ١٩٩٧ . وفي مضمار التعاون ألغراض التنمية ، أشار الوفد إلـى أن غينيـا االسـتوائية قـد تسـلمت أجـهزة 
حاسوبية ومساعدة تشريعية سمحت لها باعتماد قانون جديد أدى إلى إنشاء مكتب للملكية الصناعية . ومع ذلك ، طلــب الوفـد 
مزيدا من المساعدة من الويبو من الممكن أن تقترن بعمل المكتب اإلسباني للــبراءات والعالمـات التجاريـة نظـرا إلـى اللغـة 
المشترآة بين البلدين . وصرح الوفد قائال إن غينيـا االسـتوائية قـد انضمـت أيضـا إلـى المنظمـة األفريقيـة للملكيـة الفكريـة 

ومعاهدة التعاون بشأن البراءات وعليها أن تفي ببعض االلتزامات الدولية المترتبة بصفة خاصة على اتفاق تريبس . 
 

وعبر وفد سانت لوسيا عن تقديره للويبو على أنشــطة التعـاون اإلنمـائي وال سـيما األنشـطة المنجـزة فـي سـانت  -٣٤
لوسيا . وصرح قائال إن بلده ال يزال في طور إعداد نظام الملكية الفكرية ويحتاج إلى مساعدة متواصلة بشأن تنمية المــوارد 
البشرية وتعزيز وعي الجمهور والحصول على الدعم التكنولوجي . وأضاف يقــول إن بلـده قـد حصـل علـى برنـامج بشـأن 
العالمات التجارية مؤخرا في سياق مشروع األتمتة الخاص بمنطقة الكاريبي وعقد األمل على تكييف ذلك المشروع ليناسب 
مختلف احتياجات بلدان المنطقة . واستطرد يقول إن البلدان المعنية تعتزم التعاون مع الويبو من أجل تحقيق ذلك وإن ســانت 
لوسيا تتطلع لمزيد من التعاون مع الويبو وال سيما فيما يخص األنشطة التي تلبي احتياجات الجزر الصغيرة مثل بلده سـانت 

لوسيا .  
 

ــأن الـهدف الرئيسـي  وأعرب وفد جمهورية آوريا الديموقراطية الشعبية عن رضاه بتقرير اللجنة الدائمة وذّآر ب -٣٥
المنشود من برنامج التعاون ألغراض التنمية هو مساعدة البلدان النامية على االستفادة من نظام حماية الملكية الفكرية بهدف 
التنمية االقتصادية  والثقافية وال سيما بدعم التعاون في مجال التشريع واألتمتة . ولفت النظر إلى فعالية التعاون فيمـا يتعلـق 
ــي مضمـار  بتوفير األجهزة والمعدات الالزمة ألتمتة أنظمة تسجيل الملكية الصناعية وشكر الويبو على الجهود التي بذلتها ف
أنشطتها المتعلقة بالتعاون ألغراض التنمية واقترح الترآيز فـي المسـتقبل علـى التدريـب المـهني مـن أجـل تمكيـن موظفـي 

البلدان النامية من مواجهة التطور الطارئ في التشريعات وتزايد الطلبات على التسجيل وتعميم االتصاالت اإللكترونية . 
 

وشكر وفد آوت ديفوار أمانة الويبو على الدعم الذي حظي به بلده خالل السنة الماضية . وشدد على أن األوساط  -٣٦
االقتصادية والجامعية والقضائية في آوت ديفوار بدأت تلم بمفهوم الملكية الفكرية ، على أن البلد ال يزال يواجه تحديا آبــيرا 
ــي صفـوف عامـة الجمـهور والمزارعيـن وأصحـاب الحـرف اليدويـة  يكمن في تجسيد العالقة بين الملكية الفكرية والتنمية ف
والشرآات الصغيرة والمتوسطة . وعليه ، رحب الوفد باالتجاهات المختارة والبرامج المنفذة حاليا لدى الويبو وال سيما فيما 
ــده فيمـا  يتعلق بحماية المعارف التقليدية والفولكلور والنفاذ إلى الموارد الوراثية . وأعرب عن امتنانه للمساعدة التي تلقاها بل
ــهوض بالبيانـات الجغرافيـة فـي آـوت ديفـوار بالتعـاون مـع المعـهد الوطنـي الفرنسـي للملكيـة  يخص تنفيذ مشروع رائد للن
الصناعية . وفي الختام ، أعرب الوفد عن اهتمام بلده ببرنامج الويبو المتعلق بالشرآات الصغيرة والمتوسطة واقتناعه بقدرة 
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ــن شـأنه أن يسـمح ببيـان  الويبو على تنفيذه مع مراعاة احتياجات البلدان النامية وخصائصها ، علما بأن تنفيذ ذلك البرنامج م
مدى إسهام نظام الملكية الفكرية في رفع المستوى التكنولوجي في البالد . 

 
وشكرت األمانة آل الوفود التي أخذت الكلـمة وأآـدت لـها عزمـها علـى اإلحاطـة علمـا بتفـاصيل آـل تعليقاتـها  -٣٧
واقتراحاتها واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذها . وردا على مسألة طرحها وفد مصر ، ذّآرت األمانة بأن الدول األعضاء آانت 
قد التمست ، في االجتماع األول للجنة الدائمة ، أن تجتمع اللجنة في موعد يسمح لها بتقييم ما يتم تنفيــذه مـن برامـج رئيسـية 
وفرعية في فترة السنتين وتقديم االقتراحات بشأن برنامج المنظمة وميزانيتها للفــترة الالحقـة . وعليـه ، أفـادت األمانـة بـأن 
التاريخ الذي وقع عليه االختيار لعقد اجتماع اللجنة آان الغرض منه إتاحة فرصة لتقييم األنشطة وتصويب المسار آلما آان 
ــة . وأضـافت قائلـة إن ذلـك قـد تـم وإن آـل  ذلك ممكنا وتضمين مشروع البرنامج والميزانية االقتراحات الصادرة عن اللجن
ــد تـم إدراجـها فـي مشـروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ .  االقتراحات المفيدة الصادرة عن اللجنة ق
ــل لجـان  وذآرت أن جدول أعمال اللجنة يتمشى مع عمل الويبو ، على أن عمل اللجنة الدائمة يحتاج إلى تنسيق دقيق مع عم

أخرى للويبو تفاديا ألي ازدواجية في العمل . 
 

وأحاط المؤتمر علما بمضمون الوثيقة WO/CF/9/1 واالقتراحات التي تقدمت بها آل الوفود .  -٣٨
 
 

[نهاية الوثيقة]
 
 
 
 


	ÇáæíÈÜæ
	WO/CF/19/2


