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WO/GA/26/10
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/١٠/٣ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

الدورة السادسة والعشرون (الدورة االستثنائية الثانية عشرة) 

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

التقرير 

الذي اعتمدته الجمعية 

تناولت الجمعية العامة البنود التالية من جدول األعمــال الموحـد (الوثيقـة A/35/1) :  ١ و ٢ و٤  - ١
و٥ و٧ و٨ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٩ و٢٠ و٢١ و٢٢ و٢٧ و٢٨ . 

 
ويرد تقرير عن البنــود المذآـورة أعـاله ، فيمـا عـدا البنـود ٨ و١٣ و١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٩  - ٢

 . (A/35/15. الوثيقة) و٢٠ في التقرير العام
 

ويرد في هذه الوثيقة التقرير عن البنود ٨ و١٣ و١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٩ و٢٠ .  - ٣
 

وترأس اجتماع الجمعية العامة السيد/مارينو بورزيو رئيس تلك الجمعية .  - ٤
 

A
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البند ٨ من جدول األعمال الموحد : 
 

تقرير عن اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 
واللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال 

 
 . WO/GA/26/4 استندت المناقشات الى الوثيقة - ٥

 
 WO/GA/26/4 قدم الرئيس هذا البند مشيرا الى أن مضمون الوثيقـة المعروضـة علـى الجمعيـة - ٦
ومرفقاتها تتضمن آخر تقارير اللجنة االستشارية المعنية بالسياسـات واللجنـة االستشـارية المعنيـة بقطـاع 
األعمال ، باالضافــة الـى نـص اعـالن الملكيـة الفكريـة العـالمي آمـا أجازتـه اللجنـة االستشـارية المعنيـة 
ــيد/هـنري أولسـن بعنـوان "دور  بالسياسات في يونيه/حزيران ٢٠٠٠ وآذلك نص الدراسة التي أعدها الس
ــد  وأنشطة الويبو في عالم متغير" وعرضها على اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات في اجتماعها المنعق
في يونيه/حزيران ٢٠٠٠ . آما أشار الرئيس الى القرارات التي أجازتها اللجنة االستشارية المعنية بقطاع 
األعمال حول أسماء الحقول على االنترنت والحصول والمحافظة على حماية البراءات والتطبيق المناسب 
لمعايير البراءات في مجال البيوتكنولوجيا . ودعا الرئيـس سـمو األمـير الحسـن بـن طـالل رئيـس اللجنـة 

االستشارية المعنية بالسياسات لتقديم تقريره . 
 

ــالعمل مـع أعضـاء اللجنـة  في مستهل تقريره أعرب سمو األمير الحسن بن طالل عن اعتزازه ب - ٧
االستشارية المعنية بالسياسات المرموقين آما أعرب عن تقديره للراحـل معلـم يوليـوس نـيريري الرئيـس 
ــات . وأوضـح سـمو  السابق لجمهورية تنزانيا المتحدة والعضو المؤسس للجنة االستشارية المعنية بالسياس
األمير أن اللجنة تضطلع بمهام متنوعة وذلك بحكم تشكيل من أعضاء ينتمون الى خلفيات مختلفة . وذآـر 
رئيس اللجنة أن لجنته قد حاولت في مداوالتها بحث دور الملكية الفكرية في عالم اليوم آما نظرت الحلول 
المحتملة لتحديات الملكية الفكرية والعولمة . وأبان سمو األمير أنه يصعب ترجمة لفظ "العولمة" الى اللغة 
ــظ "الكونيـة" عندمـا يـدور الحديـث حـول تقاسـم قيـم عالميـة .  العربية ولذلك فان سموه يفضل استعمال لف
وأضاف سموه أنه يجب االعتراف في هذا الصــدد بالتحديـات التـي واجهتـها العولمـة . وأشـار سـموه الـى 
السيد/روجر مورجن األستاذ في آلية االقتصاد في لندن والذي قال عند حديثه عن أوروبــا بأنـه مـن األهـم 
الحديث عن "حاالت الدول" وليس "مجتمع الدول" . وأضــاف سـموه أنـه وعلـى ضـوء ذلـك فانـه يفضـل 
ــموه  الحديث عن ثقافة المشارآة وأن ينظر الى الثقافة باعتبارها منبرا للفكر العالمي المعاصر . ثم انتقل س
الى الحديث عن اعالن الملكية الفكرية العالمي ، وشدد سيادته على أن ذلك االعالن ، والذي ابتدره ســعادة 
نائب الوزير هيساميتسو آراي ، يعتبر وثيقة عمل تؤآد على أهمية الملكية الفكريـة ودور الويبـو الريـادي 
الفريد في هذا المجال . وقال بأن نص االعــالن يشـدد علـى آونيـة الملكيـة الفكريـة ويضـع األسـاس لفـهم 
مشترك ؛ وقال سموه بأنه يستحضر هنا المثل العربي الذي يقول بأن االدراك يسبق الفهم . وأضــاف سـمو 
األمير أن االعالن يعبر عن مبادىء توجيهية خاصة بالعدالة في نظام الملكية الفكرية آما ارتكــز االعـالن 
على عدة أمثلة مــن االختراعـات القديمـة والحديثـة ، واالبـداع الفنـي وأنظمـة التعريـف لتـأآيد أن الملكيـة 
الفكرية مغروسة في آل الشعوب والثقافات وانها قد لعبــت دورا هامـا فـي تطـور البشـرية . وذآـر رئيـس 
اللجنة أن االعالن يشدد على أهمية تطوير استراتيجيات التعاون العالمي لخدمة الجميع . وقال سمو األمير 
ــت . وأضـاف سـموه  ان الحديث ال يدور حول التكافل فحسب ، ولكن على االستقالل المتبادل في ذات الوق
أن اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات قد حاولت توحيد أراءها حول المبادىء األساسية للملكية الفكريـة 
وأضاف بأن االعالن قد تم اعتماده باالجماع . وأضاف سموه بأن للدول األعضاء الخيــار فـي األخـذ بـهذا 
االجماع واخضاعه للبحث اليوم وفي المستقبل . وارتأى سمو األمير أن االعـالن يعتـبر أداة فعالـة وأعـاد 
لألذهان بأن االعالن معروض اليوم لالحاطة به والتعليق عليه وليس القراره . وذآر سمو األمير أن قبول 
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موضوعات الملكية الفكرية في اطار العولمة يعتبر من أولويات اللجنـة االستشـارية المعنيـة بالسياسـات . 
ــموه  وقال سموه بأن مفهوم المجتمع المدني العالمي مفهوم غامض يحمل بين طياته األمل والفناء . وقال س
بأن البحث يترآز اليوم حول ايجابيات وسلبيات العولمة . وقال بان هنالك ضرورة ، على الرغم مــن ذلـك 
، لالنتقال من منهج التكامل الى منهج المشارآة . وقال بان هذا المنهج سيقود البشرية في رحلتــها الطويلـة 
مـن "المدنيـة" الـى "البشـرية" . والحـظ أنـه يتعيـن علـى القوانيـن الدوليـة مراعـاة الثقافـات فـــي شــكلها 
ــهلة االسـتعمال لقواعـد العولمـة وحقـوق الملكيـة  ومضمونها . وأضاف سموه بأنه يتعين وضع تعاريف س
الفكرية ومنظمة التجارة العالمية . وأعاد سمو األمير الى األذهان تواتر ألسئلة حول الفائدة المرجوة منـها 
ــن أملـه  . وقال بأنه يأمل أن تسهم جهود اللجنة في االجابة على تلك التساؤالت . آما أعرب سمو األمير ع
في أن تستخدم توصيات االعالن آأساس لمشاورات مسـتقبلية وخاصـة فيمـا يتصـل بموضـوع المعـارف 
التقليدية . آما أعرب سموه عن سعادته باالنتقال من مرحلة المعلومات الى مرحلة المعارف ، بما في ذلــك 
المعارف التقليدية وأآد ايمانه العميق بأن أي مقترحات عالمية تستمد شرعيتها من صلتها بالتقاليد البشرية 
الدينية والثقافية والقانونية . وأضاف وأنه وبمراعاة ذلك لن تكون الكونية عبئا على الجنس البشرية ولكنها 
ــة بـالجذور . وأعـاد سـمو األمـير  ستصبح عوضا عن ذلك أداة لتحديث وتوسيع التقاليد مع االحتفاظ بالصل
الى األذهان توصيات اللجنة الداعية الى ايالء أهمية خاصة النفاذ معاهدة قانون البراءات وتطبيقها ؛ بـذل 
الجهود من أجل تحقيق تنسيق أآبر في مجال قانون الملكية الصناعية ؛ انشاء هيئة استشارية مستقلة تعنــى 
بالتطور الدولي لنظام البراءات وتتألف من أشخاص يختارهم المدير العـام بصفتـهم الشـخصية ، علـى أن 
ــة فـي  تتولى تلك الهيئة اسداء النصح والمشورة للمدير العام بينما تحتفظ الدول األعضاء بصالحيتها الكامل
ــي مجـال الملكيـة الفكريـة ؛  اتخاذ القرارات ؛ تطوير مشروع شامل طويل األجل للنهوض بثقافة راسخة ف
دعم السياسة الرامية الى تقديم ميداليات الويبو ؛ تضمين جدول أعمـال اللجنـة قضايـا عالميـة جديـدة مثـل 
المعارف التقليدية والموارد الوراثية والبيوتكنولوجيا . وأضاف سمو األمير أن هنالك مسافة شاسعة تفصل 
بين الحلم والواقع وأعرب عن أمله في أن تثمر أعمال اللجنة عن بناء جسر لالنسانية . وفـي نهايـة آلمتـه 

عبر سمو األمير عن شكره للمدير العام ولزمالئه في اللجنة . 
 

تقدم الرئيس بالشكر لسمو األمير الحسن بن طالل على التقرير ونوه الى حرية الدول األعضـاء  - ٨
في األخذ بتوصيات اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات . 

 
ورحب وفد مصر بسمو األمير الحسن بن طالل وأعرب عن استحسانه للتقرير الذي قدمه حول  - ٩
ــا الملكيـة  أعمال اللجنة . وقال الوفد بأن وجود سمو األمير في هذه اللجنة يعكس األهمية المتصاعدة لقضاي
الفكرية آما يدلل علـى حكمـة سـمو األمـير ومعرفتـه الواسـعة . وأخـيرا أعـرب الوفـد عـن تقديـره للجنـة 

االستشارية المعنية بالسياسات وتمنى لها التوفيق في أعمالها . 
 

وتحدث وفد السويد حيث تقدم بالشكر لألمير الحسن بن طالل وأضاف بأنه يعتبر اعالن الملكيــة  -١٠
الفكرية العالمي مبادرة هامة للغاية . آما أعرب عن اعتقاده بضــرورة االعتمـاد علـى المبـادىء األساسـية 
ــيز صياغتـه .  للملكية الفكرية لدى مواجهة آثار العولمة . وأآد الوفد على أهمية االعالن ووثاقة صلته وتم
وقال الوفد بأن التجربة قد دلت على أن مثل هذه الوثائق تنطوي على آثار هامة وعمليــة وسياسـية . وبنـاء 

على ذلك أضاف الوفد فان بالده تؤيد االعالن وتتطلع الستخدامه الفعال في المستقبل .  
 

آما تقدم وفد فنلندا بالشكر لسمو األمير الحسن بن طالل على عرضه لتقرير اللجنة االستشــارية  -١١
ــره للحكمـة واألفكـار الجديـدة  المعنية بالسياسات ، وأشاد بمستوى التقرير الممتاز . وأعرب الوفد عن تقدي
التي تضمنها التقرير . وقال بأنها تعتبر بداية حسنة للتداول حول الملكية الفكرية . آما تقــدم الوفـد بالتهنئـة 

الى المدير العام على مبادرته بانشاء هذه اللجنة وهنأ أعضاء اللجنة على نجاح أعمالهم . 
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وتحدث وفد اليابان وأثنى على سمو األمير الحسن بن طــالل وعلـى اللجنـة االستشـارية المعنيـة  -١٢
بالسياسات . وأضاف الوفد بأن اعالن الملكية الفكرية العالمي يستحق قــدر آبـير مـن االطـراء . وأضـاف 
بأن االعالن سيصبح وثيقة هامة للجمهور وأوساط الملكية الفكرية على حد سواء . وأعرب الوفد عن أمله 

أن يتيح االعالن اطارا لبحث القضايا في اطار عمل الويبو . 
 

وأعرب وفد بلغاريا عن تهنئته للمدير العام على االنجازات المتميزة التي تمخضــت عـن أعمـال  -١٣
اللجنتين وعن اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات على وجه خــاص . وأثنـى الوفـد علـى اعـالن الملكيـة 
الفكرية العالمي وأعرب عن أمله في المصادقة على االعالن . آما أعرب الوفد عن اعتقــاده بـأن االعـالن 
يعتبر وسيلة جيدة الزالة الغموض ، تتميز بسياقة سهلة ويمكن استخدامها في اطار اليوم العالمي المقـترح 
. وأعرب الوفد عن أمله في مضاهة.هذا االعالن باالعالن العالمي لحقــوق االنسـان . وأضـاف الوفـد بـأن 
دراسة السيد/أولسن تعتبر جدوال لألعمال ويتعين ادراج محتــوى مضمـون الدراسـة فـي برنـامج الويبـو . 

ونادى الوفد بضرورة نشر المعلومات الخاصة بأنشطة اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات . 
 

ــترام التـي أوردهـا سـمو  وتحدث وفد جمهورية تنزانيا المتحدة وأعرب عن تقديره لعبارات االح -١٤
األمير الحسن بن طالل في حق الراحل يوليوس نيريري الرئيس السابق لجمهورية تنزانيا المتحدة . 

 
وأعرب وفد بنغالديش عن تقديره العميق لسمو األمير الحسن بن طالل واعجابه بأعمال اللجنـة  -١٥
االستشارية المعنية بالسياسات . وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن انشاء اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات 

يعكس قدرة المدير العام االبداعية . 
 

وقد نظــرت الجمعيـة العامـة للويبـو فـي محتويـات الوثيقـة WO/GA/26/4 ومضمـون  -١٦
مرفقاتها . 

 
 

البند ١٣ من جدول األعمال الموحد : 
 

أسماء الحقول على االنترنت  
 

 . WO/GA/26/3 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٧
 

عرض الرئيس هذا البند من جدول األعمال واصفا نشاط الويبو في موضوع أسماء الحقول على  -١٨
االنترنت بالنجاح بما يغاير االعتقاد السائد ببطء استجابة المنظمــات الدوليـة لبعـض الموضوعـات . وقـال 
الرئيس بأن مجال االنترنت وتسجيل أسماء الحقول قد شهد تطورات هائلة وأن المشكالت التي طرأت فــي 
فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ قــد أفـرزت قلقـا عالميـا حـول بعـض حـاالت سـوء االسـتخدام وخاصـة فـي 
مجاالت العالمات التجارية والملكية الفكرية . وأشاد الرئيس بالسـرعة التـي اسـتجابت بـها الويبـو بانشـاء 
ــظ الوفـد أنـه  نظام وقواعد لتسوية المنازعات وتعاونها مع األمانة لتسجيل الحقول النفاذ هذا النظام . والح
ــات تلقـى مرآـز الويبـو للتحكيـم والوسـاطة مـا  وفي أقل من عام واحد من بدء تشغيل نظام تسوية المنازع
يربو على ٠٠٠ ١ قضية وأضــاف بـأن تلـك القضايـا تتـم تسـويتها بفعاليـة وبـدون نفقـات باهظـة . وتقـدم 
الرئيس بالتهنئة للمكتب الدولي على مبادرته النموذجية فــي هـذا المجـال وذلـك بتوفـير حـل سـريع وفعـال 
ــول . وأوضـح الوفـد أن الـدول األعضـاء فـي  لمشكلة حقيقية وتوفير رادع لسوء االستخدام في أسماء الحق
الويبو قد اقترحت مؤخرا أن تعد الويبو دراسة تمتاز بالشــفافية حـول عـدد مـن القضايـا العالقـة فـي سـجل 
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أسماء الحقول على االنترنت بما في ذلك حماية األسماء الشخصية واألسماء الدولية غير المســجلة الملكيـة 
للمستحضرات الصيدالنية وأسـماء المنظمـات الدوليـة الحكوميـة بصفتـها الكاملـة والمختصـرة والبيانـات 

الجغرافية أو المصطلحات الجغرافية واألسماء التجارية .  
 

وتحدث وفد آوبا وتقدم بالتهنئة للمكتب الدولي على جهوده والنتائج التي أحرزها في االجراءات  -١٩
الموحدة لتسوية المنازعات والتي توفر آلية ادارية فعالة لتسوية النزاعات يستفيد منها المجتمع الدولي فـي 
مواجهة منازعات السطو االلكتروني . وأعرب الوفد عــن تشـجيعه لـهذا العمـل ودعمـه للمبـادرة الخاصـة 
بمشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول على االنترنت للتصدي للقضايا العالقة والهامــة . وأشـار الوفـد 
الى األهميــة الكبـيرة التـي توليـها بالدهـا للحمايـة مـن االسـتعمال التعسـفي لألسـماء الشـخصية واألسـماء 
التجارية والبيانــات الجغرافيـة والمصطلحـات الجغرافيـة وأسـماء المنظمـات الدوليـة الحكوميـة بصيغتـها 
الكاملة والمختصرة . وأخيرا أعرب الوفد عن دعمه لتعاون المكتب الدولي مع أمناء سـجل الحقـول العليـا 

 . ccTLD المكونة من رموز بلدان
 

وعبر وفد مصر امتنانه للعمل الممتاز الذي أنجزته الويبو في حماية أصحاب العالمات التجارية  -٢٠
ــاء آليـة تسـوية  من المشكالت التي تنجم عن استخدام االنترنت وتسجيل أسماء الحقول ، آما أثنى على انش
النزاعات لوضع الحلول لتلك المشكالت . وقال الوفد بــأن وضـع اجـراءات صارمـة فـي مجـال العالمـات 
التجارية وأسماء الحقول يعتبر أمرا هاما بالنسبة لمصر ، وأشار الوفد الى أن الرئيس المصـري قـد شـكل 
ــرب الوفـد عـن  لجنة وطنية لمعالجة هذا الموضوع ، وذلك آثمرة لعمل الويبو في هذا المجال . وأخيرا أع
دعمه لوضع السياسة الموحدة لتسوية المنازعات بوصفها أداة موحدة وهامــة لتسـوية المنازعـات واجـراء 

 . ccTLD الدراسات حول الموضوعات المتعلقة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان
 

وقال وفد البرازيل في آلمته أن المكتب الدولي قد استطاع بجدول أعمال الويبو الرقمي أن يتبــوأ  -٢١
ــارة االلكترونيـة . وأشـار الوفـد الـى نجـاح مؤتمـر الويبـو  الريادة في حماية الملكية الفكرية في مجال التج
الدولي حول التجارة االلكترونية والملكية الفكرية والذي عقد في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ وأشار الوفــد أيضـا 
الى انعقاد مؤتمر الويبو العالمي حول الملكية الفكرية والتجارة واالبداع التقني والمنافســة والـذي عقـد فـي 
ريو دي جانيرو خالل الفترة مــن ١٩ الـى ٢١ يونيـه/حزيـران ٢٠٠٠ . وأوضـح الوفـد أن وزيـر التنميـة 
ــة  والصناعـة والتجـارة الخارجيـة قـد افتتـح ذلـك المؤتمـر الـذي نظمتـه الويبـو بالتعـاون مـع وزارة التنمي
والصناعة والتجارة الخارجية في البرازيل والمكتب الوطنــي للملكيـة الفكريـة وذلـك بـهدف تمكيـن الـدول 
النامية من تبادل اآلراء حول موضوعات الملكية الفكرية والتنمية . وأضــاف الوفـد بـأن ذلـك المؤتمـر قـد 
حظي بمشارآة واسعة من القطاع الخاص والقطاع العام ودوائر البحث وشــارك فيـه متحدثـون مـن بلـدان 
ــواي آمـا شـارك فيـه السـيد/روبـيرتو آاسـتيلو نـائب  عديدة من بينها شيلي والصين ومصر وآينيا وأورغ
ــر التعـاون ألغـراض التنميـة ألمريكـا الالتينيـة والكـاريبي .  المدير العام للويبو والسيد/ارسنتو روبيو مدي
ــادة تبلـغ ٦ر٨ مليـون مسـتخدم  وأوضح الوفد أن التجارة االلكترونية تشهد تصاعدا هائال ، ويشمل ذلك زي
لالنترنت . وأضاف بأن التقديرات تشير الى انجاز ٨٠% من العمليات المصرفيـة فـي الـبرازيل بصـورة 
الكترونية خالل الخمس سنوات الماضية . وتقدم الوفد بالتهنئة لمرآز الويبو للوساطة والتحكيم للعمل الهام 
ــات فـي أسـماء الحقـول وأوضـح بـأن العديـد مـن الشـرآات البرازيليـة قـد  الذي يقوم به في مجال المنازع
استعانت بهذه الخدمة بنجاح . وفي هذا االطار ، أعرب الوفد عن تــأييده التـام للمبـادرة الخاصـة بمشـروع 
ــة بمكـان أن تضطلـع الويبـو بدراسـة  الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول على االنترنت وقال بأنه من األهمي
واعداد توصيات حول موضوعات سوء النية والتسجيل التعسفي والمضلل ألسماء الحقول والتي تتعارض 
مع األسماء الشخصية واألسماء الدولية غير المسجلة وأسماء المنظمات الدولية الحكومية بصيغتها الكاملة 

والمختصرة والبيانات الجغرافية والمصطلحات الجغرافية واألسماء التجارية .  
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وتناول وفد شيلي الكلمة مهنئا الويبو على عملها في مجال أسماء الحقول على االنترنت ، والذي  -٢٢
جاء في الوقت المناسب ، والحظ بعين الرضا توسيع هذا العمل ليشمل الحقوق في مجاالت أخرى يتناولها 
مشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول على االنترنت . ولكن الوفد أعرب عن أهمية توخي الحذر تجاه 
االعـتراف بـالحقوق وتسـوية المنازعـات الخاصـة بالبيانـات الجغرافيـة وقـال بـأن هـذا الموضـوع يتمــيز 
بالحساسية في العديد من البلدان وقد ثبــت ذلـك فـي صعوبـة تحقيـق تقـدم حـول هـذا الموضـوع فـي اطـار 
مفاوضات اتفاق تريبس . والحظ الوفد أن لجنة الويبو الدائمـة حـول قـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم 
والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية قد اجتمعت مؤخـرا لبحـث تقريـر المكتـب الدولـي حـول البيانـات 
ــوه الوفـد الـى اختـالف المواقـف  الجغرافية وأن المناقشات في ذلك اللقاء قد تميزت باختالف المواقف . ون
ــم التوصـل  تجاه منهج البيانات الجغرافية مقارنة مع مجاالت الملكية الفكرية األخرى ، وأشار الى أنه لم يت
بعد الى تعريف محدد لهذا المصطلح وفقا للسندات الدولية المختلفــة . وأشـار الوفـد الـى تـأجيل اجتماعـات 
اللجنة الدائمة حول قانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية حتى تتمكن 

من تعزيز دراستها حول هذا الموضوع . 
 

وأعرب وفد الدانمرك عن امتنانه للعمــل الـذي تقـدم بـه الويبـو فـي مجـال أسـماء الحقـول وأآـد  -٢٣
مساندته التامة للعمل المستقبلي الذي سينجز في هذا المجال .  

 
ــى المنظـور وانجـاز  ومن جانبه عبر وفد أوروغواي عن تهنئته للمدير العام والمكتب الدولي عل -٢٤
برامج العمل في مجاالت تحفها الصعوبات آالعالمات التجارية وأسماء الحقول . آمــا أشـاد الوفـد بمرآـز 
الويبو للتحكيم والوساطة على أدائه وعـبر عـن أملـه فـي احـراز نجـاح ممـاثل فـي أنشـطة برامـج الويبـو 

المقترحة .  
 

وأثنى وفد جمهورية آوريــا علـى النتـائج التـي تحققـت فـي مشـروع الويبـو األول بشـأن أسـماء  -٢٥
الحقول على االنترنت آما أشاد بعمل مرآز الويبو للتحكيم والوساطة في تسوية منازعــات أسـماء الحقـول 
التي تنطوي على حقوق الملكية الفكرية . وأعرب الوفد عن تأييده التام للتوقيت المناسب والمنهج الموسـع 
الذي يختطه مشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول على االنترنت . آما أعرب الوفد عن مساندته لعمل 
الويبو في دراسة واعداد توصيات لمعالجة حماية حقوق الملكية الفكرية والممارسات المثلى بشأن الحقــول 

 . ccTLD العليا المكونة من رموز بلدان
 

وأحـاطت الجمعيـة العامـة علمـا بارتيـاح بمضمـون الوثيقـة WO/GA/26/3 وتقدمـــت  -٢٦
بالتهنئة للويبو على عملها في مجال أسماء الحقول وشجعتها علــى مواصلـة العمـل وفـق مـا هـو 

مقترح . 
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البند ١٥ من جدول األعمال الموحد : 
 

بعض المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية 
والمعارف التقليدية والفولكلور 

 
 . WO/GA/26/6 & 9 استندت المناقشات الى الوثيقتين -٢٧

 
وشدد وفد الجزائر على أن موضوع  المـوارد الوراثيـة يكتسـي أهميـة آـبري  بالنسـبة لبـالده .  -٢٨
وأشار الى أن األهمية التي توليها بالده لموضوع الموارد الوراثية ينعكس حاليا في اضطالع بالده باعداد 
ــتولدي النباتـات لتنظيـم  "مشروع القانون األفريقي النموذجي لحماية المجتمعات المحلية والمزارعين ومس
ــد بمعالجـة الويبـو لموضـوع المـوارد الوراثيـة وأعـرب عـن  النفاذ الى الموارد البيولوجية" . ورحب الوف

تأييده التام النشاء لجنة حكومية تتولى دراسة تلك الموضوعات . 
 

ــة المـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور  وصرح وفد األردن قائال انه يرى أن حماي -٢٩
ــم . وعـبر عـن تـأييده لالتجـاه الـذي اتخذتـه  تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية رئيسية في المجتمع المعول
ــات بغـرض  الويبو في تلك المسائل األربع . وفي المقام األول ، رحب بما أتاحته الويبو من تسهيال للمناقش
تحسين فهم جوانب الملكية الفكرية المرتبطة بالموارد الوراثيــة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور . ورحـب 
في المقام الثاني باقدام الويبو على جمع المعلومات بطرح استبيان عن االختراعـات البيوتكنولوجيـة ، بمـا 
ــة  فـي ذلـك الجوانـب المرتبطـة بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة . وأيـد فـي المقـام الثـالث اقامـة اللجن
ــة والفولكلـور . وشـدد علـى  الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدي
ــا تكتسـي أهميـة آـبرى فـي تلـك البلـدان . وفـي  أهمية اشتراك البلدان النامية فيها نظرا الى أن تلك القضاي
ــد مـن بعثـات تقصـي الحقـائق وجمـع المعلومـات عـن المعـارف  المقام األخير ، دعا الوفد الى ارسال مزي
التقليدية . وأشار الى أن المعاهدة المقترحة بشأن حماية األداء السمعي البصري تتعلق أيضا ببعــض أوجـه 
ــة المعـارف التقليديـة  التعبير الفولكلوري التي ينبغي حمايتها . وفي الختام ، دعا الويبو الى النهوض بحماي
بتعريف المصطلحات المتعلقة بها والتقنين لها بما يكفل االنتفاع المنصــف بكـل المـوارد المتاحـة فـي ذلـك 

المجال . 
 

وتحدث وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكــاريبي وأثنـى علـى  -٣٠
العمل الذي أنجزته الويبو خالل السنوات الثالث الماضية والجهود الحثيثة التي بذلها المدير العام للتوصــل 
الى توافق في اآلراء حول انشاء اللجنــة المقترحـة وأشـار الـى أن تلـك الجـهود تنبثـق عـن الـتزام سياسـي 
رئيسي معقود في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد معــاهدة قـانون الـبراءات . وأفـاد الوفـد بـأن المجموعـة 
ــك علـى أن المجموعـة  آانت ترغب في نطاق أوسع لمهمات اللجنة وتحديد أدق لمسؤولياتها . وشدد مع ذل
تؤيد تماما االقتراح الوارد في الوثيقة WO/GA/26/6 . ولفت األنظار الى أن المجموعة قد طرحت وثيقتها 
WO/GA/26/9 المؤرخة في ١٤ سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ الـى جـانب اقـتراح المديـر العـام . وقـال ان تلـك 
الوثيقة تنقسم الى شقين من الممكن بحثهما في اطار البند قيد النظر من جدول األعمــال . وأفـاد بـأن الشـق 
ــارف التقليديـة وحاجتـها الـى حمايـة  األول يرد في المرفق األول من الوثيقة WO/GA/26/9 بعنوان "المع
ــاني مـن الوثيقـة بعنـوان "لجنـة  مناسبة بموجب الملكية الفكرية" . وقال ان الشق الثاني يرد في المرفق الث
الويبو المعنية بالعالقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليديــة" . وأشـار الـى أن وثيقـة 
المجموعة تجسد بشقيها مختلف اآلراء في تلك المجموعة االقليمية دون اخالل بموقــف  أعضائـها . ولفـت 
األنظار الى أن المجموعة قد أدلت ببيان في الدورة الرابعة والثالثين لجمعيات الدول األعضاء فــي الويبـو 
سنة ١٩٩٩ في ذلك الشأن وأفادت حينها بضرورة انشاء لجنة معنية بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة 
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والمعارف التقليدية . وشدد الوفد على أن المجموعة تعـبر مـن خـالل وثيقتـها بشـقيها عـن دعمـها الكـامل 
القتراحات المدير العام وال تســعى الـى الحيلولـة دون بحـث تلـك المسـائل فـي أيـة محـافل أخـرى متعـددة 

األطراف قد ترغب في الوقوف عليها بالتحليل أو التفاوض أو البحث . 
 

وتحدث وفد أوغندا باسم مجموعة البلدان األفريقية وشدد على أن المجموعة تعلق أهميــة آـبرى  -٣١
على القضايا المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور وتعتبرها مجاال مهما للبلدان النامية 
والبلدان المتقدمة على حــد سـواء . وأشـار الـى أن القـارة األفريقيـة غنيـة بالمعـارف التقليديـة والفولكلـور 
وترغب في أن يتيسر االعتراف بذلك التراث على الوجه المناسب في اطار نظام الملكيـة الفكريـة الدولـي 
وبما يخدم مصلحة البشرية آلها . وعبر الوفد عن تقديره للويبو والمدير العام لما أبديا من عناية وحساسية 
ــة دراسـة جيـدة وشـاملة لقضايـا الملكيـة الفكريـة  لدى اعداد الوثيقة WO/GA/26/6 التي تعتبرها المجموع
ــادرة المديـر العـام بانشـاء شـعبة فـي المنظمـة وتكليفـها  العالمية البارزة . وعبر الوفد عن تقديره أيضا لمب
ــي السـنتين المـاضيتين وتناولتـا  بتناول تلك القضايا العالمية الجديدة . وأقر بأهمية ندوتين عقدتهما الويبو ف
الملكية الفكرية والمعارف التقليدية ورأى أنهما آانتا محفلين مفيديــن لتبـادل اآلراء والسـعي الـى توفيقـها . 
ــي أوفدتـها الويبـو مفيـدة فـي اقامـة قـاعدة للمناقشـات وتحديـد احتياجـات  واعتبر بعثات تقصي الحقائق الت
ــدد وتطلعاتـهم فـي مجـال الملكيـة الفكريـة ، وال سـيما أصحـاب المعـارف فـي المجتمعـات  المستفيدين الج
ــأن الوقـت قـد حـان لتجـاوز عمليـات  األصلية . وذآر بما قاله في الماضي وأعرب عن اقتناع المجموعة ب
ــاء هيئـة داخـل الويبـو تتنـاول فعـال تلـك القضايـا . وفـي ضـوء ذلـك ، قـال الوفـد ان  تقصي الحقائق وانش
ــة الفكريـة  المجموعة ترحب بانشاء اللجنة الحكومية الدولية المقترحة والمعتزم تكليفها بتناول قضايا الملكي
ــوري  المتعلقة بالنفاذ الى الموارد الوراثية واقتسام المنافع وحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الفولكل
 WO/GA/26/9 بما في ذلك منتجات الحرف اليدوية . وأضاف قائال ان المجموعــة قـد نظـرت فـي الوثيقـة
التي تقدمت بها مجموعة بلــدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي ورأت أنـها تحتـوي علـى اقتراحـات ملموسـة 
للسير في ذلك االتجاه . وأفاد بأن المجموعة تقترح اعتبار تلك االقتراحات أساسا لمناقشات رسمية تجريها 
اللجنة الجديدة . وعبر بالتالي عن رغبــة المجموعـة فـي التعبـير عـن دعمـها القتراحـات مجموعـة بلـدان 

أمريكا الالتينية والكاريبي آما وردت في الوثيقة . 
 

وتحدث وفد ماليزيا باسم مجموعة البلدان اآلسيوية ورحب باالقتراحات الرامية الى انشــاء لجنـة  -٣٢
حكوميـة دوليـة وعـبر عـن تـــأييده الكــامل لذلــك . وصــرح قــائال ان االقــتراح آمــا ورد فــي الوثيقــة 
WO/GA/26/6 ممتاز وآان ضروريا منذ زمن طويل . وأضاف قائال الى ان المعارف التقليدية ، بما فيــها 
الفولكلور ، قد حظيت باهتمام متزايد في عدة فروع على الصعيد السياسي ، منها البيئة والصحة واألغذيــة 
والزراعة وحقوق االنسان والتجارة والتنمية االقتصادية والثقافة . واستطرد يقول ان دور الملكية الفكريــة 
في حماية المعـارف التقليديـة قيـد النظـر حاليـا علـى الصعيـد السياسـي فـي عـدة مجـاالت باالضافـة الـى 
المناقشات الجارية في أوساط الملكية الفكرية . وأعرب الوفـد عـن رضـى المجموعـة بـالعمل المسـتفيض 
ــارف التقليديـة بارسـال بعثاتـها لتقصـي الحقـائق واجـراء  الذي أجرته الويبو لمعالجة موضوع حماية المع
الدراسات االستقصائية على المســتوى القطـري وعقـد المشـاورات التـي اشـترك فيـها أصحـاب المعـارف 
التقليدية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية . وأشـار الـى أن المعـارف التقليديـة بـالرغم مـن أنـها تحظـى 
بمكانة بارزة ، لم تتح المعلومــات الكافيـة عـن حمايتـها القانونيـة . ولفـت األنظـار الـى أن النتـائج األوليـة 
ــن وجـود أنظمـة خاصـة بالمعـارف التقليديـة مـن الممكـن  المترتبة على العمل المنجز حتى اآلن تكشف ع
ــاص بحمايـة المعـارف التقليديـة ونظـام  مساندتها بنظام الملكية الفكرية . وشدد على امكانية وضع نظام خ
قادر على تفادي استغالل تلك المعارف بما يخالف األخالق . وأشار أيضا الى أن بعثات تقصي الحقائق قد 
ــف الفـروع التقليديـة  آشفت عن أن المعارف التقليدية مصدر غني ومتنوع لالبداع ولالبتكار ويغطي مختل
لقانون الملكية الفكرية ، مثل حق المؤلف والملكية الصناعية . ورأى أن احدى النتائج المهمــة اآتشـاف أن 
ــة ومجتمعـات الشـعوب األصليـة قـد أبرمـت بروتوآـوالت لحمايـة المعـارف  العديد من المجتمعات المحلي
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التقليدية واالبتكارات المستندة الى تلك المعارف في اطار القانوني العرفــي . وأشـار الوفـد الـى الفقـرة ٢٠ 
ــي تناولـها  من الوثيقة WO/GA/26/6 وصرح قائال ان المجموعة توافق تماما على قائمة القضايا التي ينبغ
ــاء  آما وردت في تلك الفقرة علما بأنها غير شاملة . ورأى أن من شأن ذلك أن يتيح المرونة للدول األعض
آي تتقدم باقتراحات تتطرق لقضايا جديدة قد تطرأ على اللجنة الحكومية الدولية المقترحة . ورحــب الوفـد 
ــا وآسـيا فـي اجتماعـات  باالقتراح الذي يدعو الويبو الى تسهيل اشتراك البلدان النامية وبعض بلدان أوروب
اللجنة ودعوة بعض المنظمات الدوليـة والمنظمـات االقليميـة غـير الحكوميـة المعنيـة لالشـتراك فـي تلـك 
ــة المقترحـة المعـتزم عقـده فـي  االجتماعات بصفة مراقب . وعلق أهمية حاسمة على االجتماع األول للجن
مارس/آذار أو أبريل/نيسان ٢٠٠١ ألن اللجنة ستبت في بنـود جـدول األعمـال التـي ينبغـي العمـل عليـها 
وادراجها في قائمــة األولويـات . واختتـم الوفـد آلمتـه بالتشـديد علـى أن قضيـة حمايـة المعـارف التقليديـة 

والموارد الوراثية والفولكلور ال تهم البلدان النامية فحسب بل هي قضية تهم الجميع . 
 

ـــطى ودول البلطيــق وأشــار الــى أن  وتحـدث وفـد بلغاريـا باسـم مجموعـة بلـدان أوروبـا الوس -٣٣
الموضوع قيــد النظـر ليـس بـالموضوع الجديـد ألنـه مطـروح فـي جـدول أعمـال مختلـف المنظمـات وأن 
األنشطة المنجزة في هذا المجال عديدة . وقال ان ذآر ذلك على لسان معظم الوفود يبين أنــه قضيـة يتعيـن 
على الجمعية العامة للويبو أن تضعها في قائمة أولوياتها . وأفاد بأن المشكلة هي الحاجة الى الحماية التــي 
ال يستطيع النظام الحالي توفيرها وال بد من ايجاد حلول لذلك . وقال الوفد ان المسألة مسألة وقت فقط وان 
التشكيك في أهمية الموضوع من شـأنه أن يؤخـر العمـل الضـروري ال أآـثر . وعلـق األهميـة علـى تلـك 
ــى المجموعـة واعتـبر الويبـو المنظمـة المناسـبة لبحثـها . وأشـار الوفـد الـى اثنتيـن مـن  القضايا بالنسبة ال
ــام األول أهميـة تبـاع  الخصائص الرئيسية التي يتسم بها المنهج المتبع في بلدان المجموعة . وذآر في المق
منهج تدريجي ريثما تظهر نتائج االجتماع األول للجنة المقترحة ليتيسر بعد ذلــك تحديـد االطـار المناسـب 
للمناقشات بشأن الموضوعات الثالثة المترابطة والمستقلة في آن واحد . وأشار في المقام الثاني الى اتبـاع 
ــالزم  منهج واقعي وحث الدول األعضاء على تفادي االفراط في تقييمها للحلول الممكنة واالطار الزمني ال
ــد دورة  واالحاطة بالصعوبات على اختالف طبيعتها ال سيما بالنظر الى تشابك تلك القضايا . ورأى أن عق
للجنة مرة آل سنة يفي بالحاجة . وطلب توضيح عالقة اللجنـة المقترحـة بسـائر الـهيئات فـي بنيـة الويبـو 
وبيان اختصاصاتها وتوضيح النتائج المتوقعة منها والفوارق الرئيسية بين اللجنة الحكومية الدولية ولجنـة 
ــم  دائمة . وأثنى الوفد على الويبو للوثيقة WO/GA/26/6 التي اعتبرها موجزا ممتازا للوضع الراهن وما ت
انجازه حتى اآلن في المجال المعني . ووافق على االقتراح الرامي الى انشاء الهيئة الجديدة الذي رأى أنـه 
 (WO/GA/26/9) جاء في موعده . ورحب الوفد أيضا بوثيقة مجموعة بلــدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي
التي قال انها تحتوي على وصف لألهداف والخلفية الدولية وأنظمــة الحمايـة الممكـن تطبيقـها فضـال عـن 
ــة ، بمـا فـي ذلـك الجوانـب القانونيـة  عرض جيد لمختلف العناصر التي ينبغي بحثها أثناء المناقشات المقبل
واالقتصادية وما يتعلق بالبيئة . واقترح اضافة تلك الوثيقة الى مجموعة الوثائق التي ينبغي النظر فيها في 
الدورة األولى للجنة الجديدة . واختتم آلمته بــاقتراح أن يتقـدم آـل وفـد معنـي أو مجموعـة اقليميـة مهتمـة 
بوثيقة تعبر عن موقفها ألغراض الدورة األولى للهيئة الجديدة في حال تــم اتخـاذ قـرار ايجـابي بانشـائها ، 

ورأى أن من شأن ذلك أن يسهم في بيان النقاط الرئيسية المتفق أو المختلف عليها . 
 

ــة بـاء وصـرح قـائال ان الكثـيرين يقـرون باألهميـة المـتزايدة  وتحدث وفد اليابان باسم المجموع -٣٤
للموارد البشرية والمعارف التقليدية والفولكلور على اختالف قيمتها . وعبر عن تأييد المجموعــة القـتراح 
ــال ان المجموعـة تـرى أن مـن الضـروري بحـث تلـك  المدير العام الوارد في الوثيقة WO/GA/26/6 . وق
ــن آـل الـدول األعضـاء مـن  القضايا دون المساس بنتائج عمل اللجنة واقترح بدء العمل بتبادل الخبرات بي
أجل تحديد نطاق تلك القضايا . ورأى أن من الضروري أن تنظر اللجنة في آل جوانب القضيـة وأوصـى 
باحالة آل موضوع ترى اللجنة أنه يقتضي خبرة متخصصة ، مثل البراءات ، الى اللجنة الدائمة المسؤولة 
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ــى أهميـة الحفـاظ علـى عالقـات وثيقـة مـع سـائر الـهيئات الحكوميـة  عن تناول ذلك الموضوع . وشدد عل
الدولية التي تتناول ذلك الموضوع أيضا . 

 
ــها فـي ذلـك المجـال وعـبر عـن تـأييده لالقـتراح  وأشاد وفد الصين بالمدير العام للجهود التي بذل -٣٥
 WO/GA/26/6 ــب الثالثـة المحـددة فـي الوثيقـة الرامي الى انشاء لجنة حكومية دولية . وفضال عن الجوان
لمواصلة بحثها ، ذآر الوفد مسائل أخرى ينبغي بحثها . وفيما يتعلق بالموارد البيولوجية ، رأى أن العديــد 
من القضايا تحتاج الى الدراسة والتنسيق نظرا الى التطور الســريع الـذي تشـهده التكنولوجيـا البيولوجيـة . 
ــرية والطريقـة التـي ينبغـي اعتمادهـا لحمايـة الحيوانـات  ودعا الى النظر في ضرورة حماية الجينات البش
والنباتات المعدلة جينيا والطريقة التي ينبغــي اعتمادهـا لحمايـة العـالج بالجينـات وامكانيـة تفـادي حـاالت 
التعسف في استخدام تكنولوجيا االستنساخ وامكانية تنسيق القواعد التي تنظم ايداع المـواد البيوتكنولوجيـة 
ــى البلـدان الناميـة بصفـة  واتاحتها . هذا باالضافة الى أهمية موضوع النفاذ الى الموارد الوراثية بالنسبة ال
ــارف التقليديـة والفولكلـور فقـد علـق الوفـد أهميـة آبـيرة علـى تلـك  خاصة . أما فيما يتعلق بموضوع المع
المشكالت وغيرها من المشكالت المشابهة بالنسبة الى الثقافات التي تتميز بخصائص وطنية . وشدد علــى 
أن المعارف التقليدية بمثابة انجازات حققتها أمة على مدى تاريخها الطويل . واستطرد يقول ان العديد من 
الشعوب قد عمل بجد من أجل التوصل الى تلك النتيجة وان المعارف التقليدية تجسد الخصائص التي تميز 
ــترح  ثقافة األمة . وعليه ، عبر الوفد عن تأييده لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور واق
أن تسهم الحكومات بنشاط في ذلك العمل بسبب استحالة تحديد أصحاب الحقــوق فـي المعـارف التقليديـة ، 
ورأى أن من شأن ذلك أن يسمح للحكومة بادراج الموضوع قيد النظر في سياستها الثقافية الوطنية . وذآر 
الوفد الفولكلور على سبيل المثال ودعا الدول األعضاء الى تحديد أشكال التعبــير الفولكلـوري التـي ينبغـي 
حمايتـها ورأى أن مـن الممكـن أن تتولـى الحكومـات تكليـف هيئـة بـالتصريح باالنتفـاع بأشـــكال التعبــير 
الفولكلـوري وتحصيـل الرسـوم بمـا يناسـب المنتفعيـن . وقـال ان مـن الضـروري االسـتفادة مـن األمــوال 

المحصلة لدفع عجلة التنمية والحفاظ على وجود الثقافات الوطنية . 
 

وأثنى وفد بـيرو علـى  الجـهود التـي بذلتـها الويبـو  للتصـدي لمسـألة انشـاء اللجنـة المقترحـة .  -٣٦
ــوع البيولوجـي  وصرح قائال ان بلده غني بتنوعه وفي قائمة البلدان العشرة األغنى بالموارد الوراثية والتن
والموارد البيولوجية . وأضاف يقول ان بيرو بلد يضم ٤٤ فئة اثنية لدى آلـها معـارف قيمـة جـدا وينطـق 
بعدة لغات . وأعرب عن قلقه من تعرض تلك الثروة لالنتفاع غير السليم وغير المشروع بصورة خاصة . 
ــالده قـد أنجـزت سلسـلة مـن الـبرامج واعتمـدت تشـريعا حديثـا للحفـاظ علـى  وأحاط الجمعيات علما بأن ب
مواردها الطبيعية والبشرية وحمايتها . وذآر بعض الصكوك القانونيــة الرئيسـية المعتمـدة ، ومنـها قـانون 
البيئة وقانون حماية استخدام التنوع البيولوجي واالستراتيجية الوطنية لصيانة التنـوع البيولوجـي وقـانون 
حماية المناطق الطبيعية . وأشــار الـى أن مشـروع نظـام لحمايـة المعـارف الجماعيـة والتقليديـة للشـعوب 
األصلية والنفاذ الى الموارد الوراثية قد صــدر فـي جريـدة بـيرو الرسـمية فـي ٣٠ أغسـطس/آب ٢٠٠٠ . 
وأضاف قائال الى ان ذلك المشروع قد تم اعداده باشتراك واسع مــن القطـاعين العـام والخـاص وبالتعـاون 
مع منظمات غير حكومية وممثلين عن مجتمعات الشعوب األصلية . وذآــر أن بـالده تـأمل فـي أن تسـمح 
ــيما ضمـان توزيـع عـادل  تلك الصكوك القانونية بتحقيق أهداف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وال س
ـــك  ومنصـف للفوائـد المسـتخلصة مـن المـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة . وقـال ان أحـد أغـراض تل
الصكوك تطبيق شرط الحصـول علـى الموافقـة المسـبقة المدعومـة بالمعلومـات مـن المجتمعـات المحليـة 
المعنية لالنتفاع بتلك المعارف . واختتم آلمته داعيا الى دعم الجهود التي بذلتها عدة بلدان ، ومنها بــيرو ، 

في ذلك الصدد . 
 

ورحب وفد الهند باقتراح المدير العام بانشاء اللجنة الحكومية الدولية وأيده تماما . وأشار الى أن  -٣٧
ــي باعتمـاد معـاهدة قـانون  الهند قد شددت على أهمية ذلك الموضوع أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المعن
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البراءات وطلبت الى الويبو النظر في تلك المسائل . وذآر بضرورة السماح لكل بلد بممارســة حقوقـه فـي 
السيادة على موارده البيولوجية . وقال ان من الضــروري أن تشـمل تلـك الحقـوق حقـوق الملكيـة الفكريـة 
ــي السـيادة علـى المـوارد الوراثيـة دون اعاقـة النشـاط االبداعـي أو  لضمان امكانية ممارسة تلك الحقوق ف
االبتكاري . وأضاف يقول ان الهند اقـترحت لذلـك انشـاء آليـات القتسـام المنـافع الناجمـة عـن االسـتغالل 
التجاري للموارد البيولوجية . وبخصوص الفولكلور ، أحاط الوفد المجتمعين علمــا بتحقيـق توافـق لـآلراء 
ــهادىء فـي نـدوة اقليميـة للويبـو انعقـدت فـي سـيدني (أسـتراليا) فـي مـارس/آذار  في اقليم آسيا والمحيط ال
٢٠٠٠ . وقال ان اآلراء اجتمعت على الحاجة الى نظام خاص بحماية الفولكلور وانشاء بنيات حكومية أو 
ــوي علـى قـدر مـهم مـن الوثـائق .  مؤسسية لضمان فرص النفاذ واقتسام المنافع وتطوير قاعدة بيانات تحت
وذآر أن ذلك التوافق في اآلراء من الممكن اتخاذه اطارا واسعا لمناقشات اللجنة الحكومية الدولية . ووافق 
الوفد على ما قاله المدير العام بضرورة اجراء المناقشات بشأن اللجنة المقترحة بطريقـة تقنيـة بعيـدة عـن 
ــي اآلراء . وأيـد الوفـد فكـرة انشـاء  العواطف لكي تتمكن الدول األعضاء من التوصل بسرعة الى توافق ف
أفرقة خبراء متخصصين في ظل اللجنة لتناول جوانب محددة في تطبيق أنظمة حماية المعارف التقليدية . 

 
وساند وفد مصر البيان الذي أدلى به وفد أوغندا باسـم مجموعـة البلـدان األفريقيـة ووافـق علـى  -٣٨
االقتراح الذي تقدم به المدير العام . وأشار الى أن البلـدان الناميـة وشـعوبها فيـها أهـم أصحـاب المعـارف 
التقليدية وأشكال الفولكلور ورأى أن من الضروري أن تظل صاحبة السيادة في مـا يتعلـق باالنتفـاع بتلـك 
الموارد . وقال ان الوثيقة WO/GA/26/6 تحتوي على معلومات مهمة جــدا وبنـاءة بشـأن الملكيـة الفكريـة 
والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلـور وال سـيما االقتراحـات الرئيسـية النشـاء لجنـة حكوميـة 
ــدان أخـرى آمـا ورد  دولية . وشدد الوفد على أهمية تمويل اشتراك الخبراء الوافدين من البلدان النامية وبل
في الفقرة ١٦ من الوثيقة من أجل ضمان نجاح اللجنة . ودعا الى تعريــف مـهمات اللجنـة وأهدافـها بـأآبر 
قدر ممكن من الوضوح . ورأى أن ليس من الضروري أن يكــون ذلـك المنـبر مقصـورا علـى آـل الـدول 
األعضاء في الويبو فقط بل ينبغي اتاحتــه آمحفـل رئيسـي لتنـاول المعـارف التقليديـة بطريقـة موضوعيـة 
ومفصلة . واقترح أن تعد اللجنة تقارير وترفعها الى الهيئات المعنية . وأيد فكرة االسـتفادة مـن اقتراحـات 
ــات فـي اللجنـة المقترحـة . ووافـق علـى  مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي آأساس رئيسي للمناقش
دعوة المدير العام الى تفادي تسييس تلك المسائل . وصــرح قـائال ان أغلبيـة البلـدان الناميـة تتمتـع بـتراث 
غني في مجال المعارف التقليدية وان ذلك هو الذي دفع بعض القوى الخارجية الــى اسـتغاللها تجاريـا فـي 
مختلف المجاالت ، بما في ذلك الطب والصناعة واألدب والموسيقى والعديد من المجــاالت األخـرى التـي 
ــة المقترحـة الـى اعـداد دراسـة موضوعيـة  تكتسي فيها المعارف التقليدية أهمية آبرى . وساند دعوة اللجن
ــي ذلـك حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة  ألفضل السبل التي تكفل حقوق أصحاب المعارف التقليدية بما ف
والبراءات والبيانات الجغرافية . ورأى أن يتم ذلك بالتقنين للمعــارف التقليديـة وضمـان حقـوق الشـعوب . 
وعبر الوفد عن اقتناعه بأن توفير الحقوق في المعارف التقليدية يشجع على زيادة احترام الملكيــة الفكريـة 
ــترح أن تضطلـع الويبـو بـدور رئيسـي فـي ذلـك  عامة ألنه يضمن حقوق أصحاب المعارف التقليدية . واق
ــه  المجال بتوفير الحماية من القرصنة . آما اآد الوفد على أهمية موضوع المحافظة على الفولكلور وتوثيق

، ورحب باقتراح المدير العام الرامي الى معالجة الموضوع في اطار اللجنة الحكومية المقترحة . 
 

وساند وفد فنزويال البيان الذي أدلى به وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعـة بلـدان أمريكـا  -٣٩
ــى تحقيـق توافـق فـي  الالتينية والكاريبي وأعرب عن تأييده الكامل القتراح المدير العام وجهوده الرامية ال
ــة المقترحـة . وأقـر الوفـد بأهميـة اسـهام الـدول األعضـاء ، بمـا فـي ذلـك البلـدان  اآلراء بشأن انشاء اللجن
المتقدمة والبلدان النامية في القارة األمريكية وأفريقيا وآســيا والمحيـط الـهادىء . وأشـار الـى البيـان الـذي 
أدلى به وفد بلغاريا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق ووافق على أن ذلك الموضوع من 
األولويات التي يتعيــن علـى المجتمـع الدولـي أن يجـد لـها حلـوال . وعـبر عـن تقديـره السـهام الويبـو فـي 
ــة  النهوض بعمل البلدان النامية في مجال الملكية الفكرية وال سيما تعزيز قدرتها على تناول موضوع حماي
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الموارد الوراثية والمعارف التقليدية . واعتبر أن تلك المساعدة قد أسـهمت فـي ادراك الحاجـة الـى محفـل 
ــة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة والمعـارف  مكرس للنظر بشكل منتظم وشامل في الروابط التي تجمع الملكي
التقليدية . ورأى أن االبتكــارات التـي أنجزتـها الشـعوب المحليـة واألصليـة تجعلـها جديـرة بنظـام لحمايـة 
حقوقها بالطريقة التي يتمتع بها أي شخص آخر أقدم على انجاز ابداع بــأي شـكل مـن األشـكال . وعليـه ، 
صرح قائال ان حكومة فنزويال ترغب في االنضمام الى تلك المبادرة الدولية وقـد اعتمـدت أساسـا قانونيـا 
ــها بـالنص علـى أحكـام صريحـة فـي دسـتور الجمهوريـة األخـير لسـنة  متينا لالقرار بتلك الحقوق وحمايت
١٩٩٩ وفي القانون الوطني بشأن التنوع البيولوجي . وأشار الوفد الى أن ذلك القانون يحتوي على فصــل 
عن االعتراف بالمعارف التقليديـة للشـعوب والمجتمعـات األصليـة وحمايتـها . وأضـاف قـائال انـه يعتـبر 
الوثيقة WO/GA/26/9 التي تقدمت بها مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي اسهاما أوليـا سـليما جـدا 

للمناقشات وعقد األمل على تناوله بمزيد من التفصيل في اطار لجنة الويبو المقترحة . 
 

ــة باسـم مجموعـة  وعبر وفد بنما عن تأييده الكامل للبيان الذي أدلى به وفد الجمهورية الدومينيكي -٤٠
بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي وأحاط الجمعية علما بالعمل المتخذ على الصعيد الوطني لحماية المعارف 
التقليدية . وصرح قائال ان الهيئة التشريعية في بنما قد أصدرت القانون رقم ٢٠ في يونيه/حزيران ١٩٩٩ 
ــة الحقـوق الجماعيـة للشـعوب األصليـة فـي المعـارف التقليديـة وأشـكال  وان ذلك القانون ينص على حماي
التعبير الفولكلوري . ورأى أن ذلك يضع بنما في مقدمــة البلـدان الناشـطة فـي ذلـك المجـال علـى الصعيـد 

االقليمي ويوضح مدى األهمية التي تعلقها الحكومة على انشاء اللجنة الحكومية الدولية . 
 

وتحدث وفد فرنسا باسم أعضاء االتحاد األوروبـي وشـكر المكتـب الدولـي والمديـر العـام علـى  -٤١
الوثيقتيـن قيـد النظـر والمشـاورات العديـدة التـي أجراهـا المديـر العـام . وصـرح قـائال ان بلـدان االتحـــاد 
األوروبي ، اذ ال تزال متمسكة بـااللتزام الـذي قطعتـه فـي مـايو/أيـار المـاضي فـي المؤتمـر الدبلوماسـي 
ــانون الـبراءات ، ترغـب اآلن فـي تـأآيد موافقتـها علـى بـدء النظـر فـي المسـائل  المعني باعتماد معاهدة ق
المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور داخل الويبو . وعــبر الوفـد عـن 
ــة دوليـة . ورأى الوفـد أن  دعم بلدان االتحاد األوروبي القتراح المدير العام الرامي الى انشاء لجنة حكومي
آل قضية من القضايا المعتزم طرحها علــى اللجنـة تخـص فرعـا مختلفـا مـن فـروع الملكيـة الفكريـة وأن 
هيئات الويبو الحالية غير قادرة على تناول آل تلك المسائل معا . وعليه ، عبر عــن اقتنـاع بلـدان االتحـاد 
األوروبي بالحاجة الى محفل جديد مكلف بمهمات محددة ويمكن مساءلته أمام الجمعية العامـة علـى عملـه 
ــد الـى أن تلـك القضايـا معقـدة جـدا  اذا ما آان الغرض المنشود التوصل الى نتائج محددة جدا . وأشار الوف
ورأى أن من الصعب حتى اآلن التنبؤ بنتيجة المناقشات المقبلة . وعبر عن أمله فـي أن تكـون المناقشـات 
التي تسهلها اللجنة المقترحة مثمرة وبناءة . وآدليل على األهمية التي تعلقها بلدان االتحاد األوروبي علـى 

تلك القضايا ، أعرب الوفد عن أمله في اشراك المجموعة األوروبية في عمل تلك الهيئة الجديدة . 
 

وأعرب وفد جمهورية ايران االسالمية عن امتنانه للمدير العام على ما أبداه مــن اهتمـام بقضيـة  -٤٢
المعارف التقليدية المهمة جدا والتي يعتبرها من أهم القضايا بالنسـبة الـى البلـدان الناميـة . وشـرح موقفـه 
ــل انـها تـراث البشـرية  قائال ان المعارف التقليدية ال تقتصر على أي مجال محدد من التكنولوجيا أو الفن ب
الذي تم تناقله عبر األجيال علــى مـدى تـاريخ االنسـانية . وأشـار الـى وجـود نـواح مختلفـة فـي المعـارف 
ــة حمايـة منتجـات الحـرف اليدويـة التـي لـها  التقليدية التي تهم ايران الى حد آبير وشدد مع ذلك على أهمي
تاريخ عريق في الحضارة االيرانية . ورأى أن حماية تلك المنتجات ال تهم ايران فحسب بل تهم أيضا عدة 
بلدان نامية لها تقاليدها وتراثها الثقافي . وطلــب الـى المديـر العـام الترآـيز علـى الحاجـة الـى حمايـة تلـك 
ــن تأييدهـا لحمايتـها . وصـرح قـائال ان  المنتجات بموجب الملكية الفكرية ودعا سائر الوفود الى التعبير ع
الغرض الرئيسي المنشود من جهود الويبـو ينبغـي أن ينصـب علـى اعـداد أحكـام تحمـي منتجـي الحـرف 

اليدوية من اقدام الغير على تقليد منتجاتهم بما يخالف القانون في ايران وفي البلدان المتقدمة . 
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وعبر وفد المغرب عن األهمية الحاسمة التي يعلقها بلده على حماية الموارد الوراثية والمعارف  -٤٣
ــد أوغنـدا باسـم مجموعـة البلـدان األفريقيـة دعمـا لفكـرة  التقليدية والفولكلور . وأيد البيان الذي أدلى به وف
انشاء اللجنة الحكومية الدولية . وأشار الى أن بلده له تقاليد عريقة في عالم النبات وعالم الحيــوان والثقافـة 
مما يسمح له بالسعي الى الحصول على الحماية للموضوعات قيد النظر ال سيما في ضوء العولمة الجارية 
. وذآر على سبيل الماثل العمل الذي أنجزه بلده في مجال الحرف اليدوية وشمل اعداد قائمة بمختلف تلـك 
الحرف بمســاعدة المعـهد الوطنـي الفرنسـي للملكيـة الصناعيـة . ورحـب بتقـارب مصـالح البلـدان الناميـة 

األخرى في ذلك المجال ووافق على الحاجة الى انشاء اللجنة . 
 

ــيما وفـد أوغنـدا الـذي  وعبر وفد مدغشقر عن تأييده لبيانات الوفود التي أخذت الكلمة قبله وال س -٤٤
تحدث باسم مجموعة البلدان األفريقية . وقال ان بلده يعلق أهمية آبيرة على المــوارد الوراثيـة والمعـارف 
ــي تلـك  التقليدية والفولكلور وشدد على الحاجة الى اطار مناسب لتمكين الدول األعضاء من امعان النظر ف

المسائل . 
 

وأيد وفد جمهورية تنزانيا المتحدة بيان مجموعــة البلـدان األفريقيـة بشـأن هـذا البنـد مـن جـدول  -٤٥
األعمال آما أدلى به وفد أوغندا . وأقر بأهمية اتاحة حماية مناســبة للمعـارف التقليديـة والمـوارد الوراثيـة 
ــل  وأشكال التعبير الفولكلوري بموجب الملكية الفكرية . وصرح قائال انه يتطلع الى استمرار العمل من أج
توفير تلك الحماية فــي أي شـكل يحبـذه أصحـاب المعـارف التقليديـة والمـوارد الوراثيـة والفولكلـور علـى 
الصعيد العالمي . وعبر عن اقتناعه بأن حماية تلك الموضوعات بموجب الملكية الفكرية يحمل قدرا هائال 
من الفوائد االجتماعية واالقتصادية للبلدان النامية والبلدان األقــل نمـوا . ورأى أيضـا أن تلـك التدابـير مـن 
شأنها أن تعزز فهم مفاهيم الملكية الفكرية لدى جماهير تلك البلدان وتعزز دور الملكيــة الفكريـة بمـا يخـدم 
ــهذا البنـد  البشرية . وفي ختام آلمته ، قال الوفد ان العديد من الوفود يتطلع الى خروج المداوالت المتعلقة ب

المهم جدا من جدول األعمال بنتيجة ايجابية . 
 

ــة واقـتراح المديـر العـام الرامـي الـى انشـاء اللجنـة  وأيد وفد آينيا بيان مجموعة البلدان األفريقي -٤٦
الحكومية الدولية . وصرح قائال ان آينيا عبرت عن قلقها ازاء موقف المنظمات المختلفة التي شارآت في 
بحث مسائل الملكية الفكرية وال سيما المعارف التقليدية . وأعرب الوفـد عـن سـروره القـدام الويبـو علـى 
ــة وأن آينيـا آـانت  تناول ذلك الموضوع اآلن . وأشار الى أن المسألة آانت موضع نقاش في محافل مختلف
من البلدان التي تقدمت باقتراحات في ذلك الصدد الى المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في سياتل 
في السنة الماضية بتأييد من عدد من البلدان ، بما فيها مجموعة بلدان أمريكا الالتينيــة والكـاريبي . وعـبر 
الوفد عن تقديره لطرح ذلك الموضوع في المحفل المناسب الذي يبعد بعض الشيء عن السياسة ، آما قال 
رئيس الجمعيات . وعبر عن األهمية التي يعلقــها علـى تنـاول مختلـف جوانـب الموضـوع بطريقـة مهنيـة 
وقانونية . وأشار الى أن بعض البلدان في أفريقيا قد تقدمت بمشروع "القانون األفريقي النموذجــي لحمايـة 
حقوق المجتمعات المحلية والمزارعين ومستولدي النباتــات وتنظيـم فـرص النفـاذ الـى المـوارد الوراثيـة" 
وذلك بما يتوافق مع المادة ٢٧٠٣(ب) من اتفاق تريبس الخاص بمنظمة التجارة العالمية ومع األخذ بعيــن 
االعتبار أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي الخاصة بحماية حقوق المجتمعات المحليــة ونفاذهـا الـى مواردهـا 
ــها  الوراثية . وشرح الوفد موقفه قائال ان البلدان قدمت اقتراحها ألنها أدرآت مدى أهميته بالنسبة الى تنميت
الوطنيـة . وأعـرب عـن اهتمامـه الشـديد بتمكيـن المجتمعـات المحليـة مـن النفـاذ الـى مواردهـا الوراثيـــة 
والبيولوجية واســتخدامها وضـرورة اقتسـام المنـافع المترتبـة علـى اسـتخدام تلـك المـوارد بـأي شـكل مـن 
األشكال . وأشار الوفد الى أن بلده يتمتع بثروة من الموارد البشرية والمعارف التقليدية وعرض خبرة بلده 
األفريقية لمواصلة العمل في الويبو . وأيد أيضا االقتراح الرامي الى السماح لعـدد مـن المنظمـات الدوليـة 



 WO/GA/26/10
 - 14 -

 
 

الحكومية األخرى وبعض المنظمات الرئيسية غير الحكومية التي لديــها مجموعـات مـن المعـارف وآثـير 
من الوثائق عن موضوعات محددة باالشتراك في تلك المحادثات . 

 
وأشار وفد البرازيل الى األهداف التي أعلن عنها المدير العام في رسالته مــن أجـل رفـع الطـابع  -٤٧
السياسي عن الملكية الفكرية وتبسيط مفاهيمها . وقال ان خير مثل على ذلك المنهج هو االقتراح الذي تقدم 
به المدير العام النشاء اللجنة الدولية الحكومية . وفال الوفد ان انشاء محفل من ذلـك القبيـل سيسـاعد علـى 
ــة بالملكيـة الفكريـة والتنـوع البيولوجـي والفولكلـور . واقـترح  نشر فهم أوضح لدى البلدان للقضايا المتعلق
الوفد أيضا أن امكانية نظر اللجنة في السبل المناسبة والكفيلة بتقديم التوجيهات للبلـدان بشـأن قضايـا مثـل 
ــم فـي النفـاذ الـى المـوارد الوراثيـة ونقـل التكنولوجيـا وحمايـة  خطط اقتسام المنافع والموافقة مع سابق عل
المعارف التقليدية والفولكلور . وعلى الصعيد الدولي ، أبرز الوفد أن المنظمات الدولية الحكومية األخرى 
تتوقع من الويبو دورا أآثر فعالية في تلك القضايا . وأشار الى القرار V/16 الذي اتخذه مؤتمـر األطـراف 
في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن المادة ٨(ي) واألحكام المتعلقة بها . وقال ان القــرار يعـترف 
باألهمية التي يكتسيها نظام خاص ، وأنظمة أخرى مناسبة ، لحماية المعارف التقليدية للمجتمعات األصلية 
والمحلية واالقتسام العادل للمنافع المحصلة من االنتفاع بها . وأّآد الوفد على أن القرار V/16 ينص أيضـا 
على ضرورة انجاز برنامج العمل الرامية الى تنفيذ المادة ٨(ي) من االتفاقية المتعلقة بـالتنوع البيولوجـي 
بالتعاون مع منظمات معنية أخرى ، بما فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) . واضاف قـائال ان 
مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي يدعو في القرار V/26 المنظمات المعنية األخرى 
، بما فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، الى تحليل قضايا حقوق الملكية الفكرية في عالقتها بالنفاذ الى 
الموارد الوراثية واالقتسام العادل للمنافع ، بما في ذلك اتاحة المعلومات عــن منشـأ المـوارد الوراثيـة ، ان 
عرف ، عند ايداع طلبات حقوق الملكية الفكرية ، بما في ذلك البراءات . واستطرد الوفد قائال ان المؤتمــر 
يطلب في القرار V/26 أيضا من المنظمات الدولية المعنية ، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية واالتحاد 
ــدة ، أن تراعـي فـي عملـها علـى قضايـا الملكيـة الفكريـة ، األحكـام  الدولي لحماية األصناف النباتية الجدي
المعنية من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، بمــا فـي ذلـك وقـع حقـوق الملكيـة الفكريـة علـى صيانـة 
التنوع البيولوجي واالنتفاع به على نحو مستديم ، وال سيما قيمـة معـارف المجتمعـات األصليـة والمحليـة 
وابتكاراتهما وعاداتهم التي تجسد األنماط التقليدية المتعلقة بالحفاظ علــى التنـوع البيولوجـي واالنتفـاع بـه 
على نحو مستديم . وعلى الصعيد الوطني ، ذآر الوفد أن عدة بلدان شـرعت فـي تنفيـذ تشـريعات الملكيـة 
الفكرية مع تنفيذ تشريعات بشأن حماية مواردها الوراثيـة ومعارفـها التقليديـة وفولكلورهـا . ورأى أنـه ال 
ــة ، مثـل اتفـاق  يوجد أي تضارب أصلي بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومعاهدات الملكية الفكري
تريبس . وقال انه من الضــروري أن يتـم تنفيـذ االتفاقيـة المتعلقـة بـالتنوع البيولوجـي ومعـاهدات الملكيـة 
ــادل . ورأى الوفـد أن التحـدي الـذي يواجـه اللجنـة هـو تسـهيل التبـادل المثمـر للخـبرات  الفكرية بدعم متب
ــول ، اذا اقتضـى الحـال ، لضمـان تنفيـذ تشـريعات الملكيـة الفكريـة والتنـوع  الوطنية والنظر في ايجاد حل
البيولوجي والفولكلور على نحو سلس . ونقل اآلراء المدلى بها في المحافل الدوليـة والقائلـة بـأن تضطلـع 
الويبـو بـدور مفيـد فـي المناقشـات الدوليـة عـن الملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة والمعـــارف التقليديــة 
والفولكلور . ويعتقد الوفد أن الويبو ، بفضــل خبرتـها ومواردهـا ، قـادرة علـى أن تـأتي باسـهام آبـير فـي 
ــد ان رفـع الغمـوض عـن تلـك القضايـا يقتضـي مـن  المناقشات الدولية في حدود اختصاصاتها . وقال الوف
البلدان أن تجري مناقشات دون استباق الحصيلة النهائية ألعمال اللجنــة . وأشـار الـى أن عـددا آبـيرا مـن 
ــأييدهم  الدول األعضاء في الويبو أعربوا خالل المناقشات التي دارت سلفا في الجمعية العامة الحالية عن ت
النشاء محفل للمداوالت بشأن العالقات بين الملكية الفكرية والقضايا المرتبطة بالتنوع البيولوجــي . وضـم 
ــود فـي البيـان  الوفد بالتالي صوته الى آل تلك البلدان معربا عن تقديره الستيفاء المدير العام االلتزام المعق
المتفق عليه في المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات ، والذي يقضي بانشــاء محفـل 
تدور فيه المناقشات عن القضايا المرتبطة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . وفي الختام ، 
أعرب الوفد عن موافقته الشاملة للوثيقة WO/GA/26/6 ووصفها بأنها تزيد من زخم مناقشات اللجنـة فـي 
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المستقبل . وأشار الى أن الوثيقة تعرض بشكل واضح النطاق الواسع للموضوعات التي يمكــن أن تناقشـها 
اللجنة . 

 
ــى بـه وفـد ماليزيـا باسـم المجموعـة اآلسـيوية .  وأعلن وفد اندونيسيا عن موافقته للبيان الذي أدل -٤٨
وأشار الى أن الدول األعضاء قد ناقشت القضايا العالمية الجديدة المشـمولة فـي البنـد ١٥ خـالل السـنوات 
المنصرمة . وقال ان تلك المناقشات وحدها تدل على الحاجة الملحة الى انشاء اللجنة الدولية الحكومية فــي 
ــة  الويبو للتصدي الى تلك القضايا . وأعرب بالتالي عن تأييد حكومة بلده الشامل لالقتراح الوارد في الوثيق
WO/GA/26/6 . وشدد بوجه خاص على الحاجة الى ضمان اشتراك خــبراء وممثليـن مـن البلـدان الناميـة 

في العمل المقبل اشتراآا آامال وفعاال على جميع األصعدة . 
 

ــة  وصـرح وفـد تـايلند أن حكومـة بلـده نظـرت بدقـة فـي اقـتراح المديـر العـام الـوارد فـي الوثيق -٤٩
WO/GA/26/6 . ورأى الوفـد أن ظـهور البيوتكنولوجيـا الحديثـة أضفـــى علــى المــوارد الوراثيــة قيمــة 
اقتصادية وعملية وتجارية متزايدة بالنسبة الى تشكيلة واسعة من أصحاب المصــالح . وأشـار الوفـد أيضـا 
الى أن المعارف التقليدية المرتبطة بتلك الموارد وما يتصل بها مــن قضايـا فـي مجـال الفولكلـور اآتسـبت 
أهمية اقتصادية وثقافية جديدة . ودعا الوفد الى تعزيز تلك التطورات واألخــذ بـها ، ال سـيما فـي مجـاالت 
الصيانة واالدارة واالنتفاع المستديم وغير االستغاللي واقتسام المنافع من خالل سياســات وطنيـة واقليميـة 
ودولية مناسبة . وأضاف قائال ان على الويبو ، باعتبارها وآالة متخصصة تابعة لألمم المتحــدة ومسـؤولة 
ــع بـأدوار مهمـة فـي الجـهود المشـترآة والراميـة الـى  عن النهوض بالملكية الفكرية في العالم ، أن تضطل
ــق فـهم أحسـن للقضايـا الملكيـة الفكريـة المترابطـة  تسهيل المناقشات فيما بين أصحاب المصالح بغية تحقي
والمتعلقة بالموارد والوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . وبالنظر الى ما سبق ، شدد وفد علــى اقتنـاع 
ــة حقـوق الملكيـة الفكريـة وتسـهيل  بلده بأن اتباع منهج جامع يكون متمشيا مع األهداف المنشودة من حماي
تحقيقها باالضافة الى اقتسام المنافع ، وخّص بالذآر أهداف الويبو .وفي الختــام ، أعـرب الوفـد عـن تـأييد 

بلده لالقتراح الذي تقدمت به المجموعة اآلسيوية والرامي الى انشاء لجنة دولية حكومية . 
 

وأعرب وفد سري النكا عن موافقتــه علـى البيـان الـذي أدلـى بـه وفـد ماليزيـا باسـم المجموعـة  -٥٠
اآلسيوية . وضم الوفد صوتــه الـى الوفـود األخـرى فـي تقديـر المبـادرة التـي اتخذهـا المديـر العـام لتقديـم 
ـــة  االقـتراح الـوارد فـي الوثيقـة WO/GA/26/6 . وقـال الوفـد ان سـرعة التطـورات التكنولوجيـة والعولم
تقتضي بحثا مسهبا لقضايا الملكية الفكرية المستجدة مــن أجـل ايجـاب أجوبـة تجديديـة ومناسـبة للتحديـات 
ــام الملكيـة الفكريـة . وعـّبر عـن  الجديدة . وبّين أن تلك التغييرات قد أدت الى توسيع النطاق المشمول بنظ
ــل تعزيـز فـهم العالقـة  ارتياحه أمام الجهود التي تبذلها الويبو وشعبة قضايا الملكية الفكرية العالمية من أج
المتبادلة بين الملكية الفكرية والمعارف التقليدية والبيوتكنولوجيا والتنوع البيولوجي . وأبدى الوفــد تقديـره 
للطريقة التي اتبعتها الويبو فـي توجيـه سياسـتها العامـة نحـو المجـاالت الجديـدة فـي الملكيـة الفكريـة مـع 
االستمرار في مزاولة األنشطة األخرى بكفاءة . وأعرب الوفـد عـن تـأييده الشـامل االقـتراح الداعـي بـأن 
توافق الجمعية العامة على انشاء اللجنة الدولية الحكومية . وأضاف الوفد أن االقتراح يتمشى والوالية التي 
ــل التمـهيدي وتسـهل المناقشـات مـن أجـل  وآلتها الدول األعضاء للويبو . وقال ان اللجنة سوف تنجز العم
ــهم أحسـن لقضايـا الملكيـة الفكريـة المترابطـة والمتصلـة بـالموارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة  تحقيق ف
والفولكلور . وبالنظر الى الخبرة التي اآتسبتها الويبو في ذلك المجال من خالل أنشطتها السابقة والتزامها 
ــوار بيـن البلـدان  بالتصدي الى احتياجات األمم فيما يتعلق بالتنمية ، فان الوفد يعتقد أن الويبو أهل لبدء الح
المتقدمة والبلدان الناميـة حـول حقـوق الملكيـة الفكريـة وعالقتـها بـالموارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة 
ــي الختـام ، أعلـن أن بلـده مسـتعد ، فـي اطـار مـوارده المحـدودة ، لالشـتراك بنشـاط فـي  والفولكلور . وف

مناقشات تلك المناقشات الدولية الحكومية . 
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ــي  وضم وفد جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية صوته الى تلك البلدان في تأييد االقتراح الرام -٥١
الى انشاء لجنة دولية حكومية . وأشار الوفد الى البيان الذي أدلى به وفد ماليزيا باسم المجموعــة اآلسـيوية 
. وأبرز أن الموضوعات الجاري مناقشتها حاليا تكتسي أهمية بالغة بالنسبة الى جميع الدول األعضاء آما 
تستقطب اهتمامها أيضا . والحظ الوفد مع االرتياح أن أغلبية الدول األعضاء تؤيد انشاء اللجنة المقترحــة 

ولم يسّجل أي اعتراض على االقتراح . وفي الختام ، أوصى الوفد بالتعجيل في انشاء اللجنة المقترحة . 
 

ــد نيجيريـا موافقتـه الشـاملة علـى البيـان الـذي أدلـى بـه وفـد أوغنـدا باسـم المجموعـة  وأبدى وف -٥٢
ــره للمديـر العـام وموظفيـه علـى العمـل المنجـز فـي مجـال المـوارد الوراثيـة  األفريقية . وأعرب عن تقدي
والمعارف التقليدية والفولكلور . وعّبر عن تأييده الشامل للوثيقـة WO/GA/26/6 وعـن مسـاندته للعنصـر 
الثالث في الوثيقة بوجه خــاص والمتعلـق بالقضايـا التـي ينبغـي أن تنظـر فيـها اللجنـة الدوليـة الحكوميـة . 
وأعرب الوفد عن تقديره أيضا للمبادرة مجموعة بلــدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي التـي انتـهت بـاصدار 
ــد فـي أن تشـكل وثيقـة المجموعـة قـاعدة تسـتند اليـها مناقشـات اللجنـة  الوثيقة WO/GA/26/9 . وأمل الوف
ــوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور  الدولية الحكومية في المستقبل . والحظ الوفد أن مسألة الم
ــألة بيـن الشـمال والجنـوب . وشـدد علـى التصـدي للقضايـا بعقليـة منفتحـة ونـوع مـن  ينبغي أال تكون مس
الموضوعية وإال فان اللجنة لن تحرز أي تقدم . واعتبر أن المحاولة الحالية لرسم خط فاصل بيـن الملكيـة 
ــطة االنسـان  الفكرية والمعارف التقليدية لن تسفر عن أي شيء . وأشار الى بيان سابق ذآر فيه أن آل أنش
ــارف التقليديـة سـابقة لكـل  قائمة على المعارف . وأضاف أنه سواء في الشمال أو في الجنوب ، آانت المع
أشكال المعارف األخرى . واقترح بحــث قضيـة المعـارف التقليديـة بـهدف مشـترك ، أال وهـو االعـتراف 
بوجودها وتحديد دورها ووضع خطة للمكافأة على اسهامها من أجل البشـرية . وأبـدى الوفـد قلقـه مـن أن 
المنهج المتبع حاليا والموقف المتخذ اآلن فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور انمـا 
ينبعان من تفسير للملكية الفكرية قد يكون حصريا ، بل ومتأثرا بنظام اتفاق تريبس . وقال ان ما يزيد مـن 
مخاوفه أيضا أن الحماية بموجب البراءات ، التي تخدم الصالح العام ، أصبحت خاصة أآثر فأآثر وحكرا 
على مواطنين ذوي الشرآات ، وهو أشخاص يســعون الـى تحقيـق أقصـى قـدر مـن األبحـاث فيـؤدي بـهم 
ــي البلـدان الناميـة . وأضـاف قـائال ان مزايـا تلـك التغـيرات  سعيهم الى اغفال المصلحة العامة ، ال سيما ف
الهائلة والبراءات الممنوحة والتي آان من المفروض أن تنعكس على حيــاة النـاس لـم تتحقـق . والحـظ أن 
من المتوقع أن يستمر أولئك الذين تأثروا بتلك التغييرات في المطالبة بتعريف أآثر ليبرالية لحقوق الملكية 
الفكرية الى أن تصبح تلك المزايا عالمية وتضمن الشفافية في شروط اآتساب الموارد الوراثية والمعــارف 
التقليدية والفولكلور وادارتها واالنتفاع بها بالعدل . ونقل الوفد قول الخبير االستشاري في العلوم والموارد 
ــد بالتـالي  البشرية ، بيشوب و. فريد ، قوله ان االحسان المعنوي لتقدمنا يقاس بمزاياه للبشرية . ويرى الوف
أن الحاجة ملحة الى اعادة تعريف الملكيــة الفكريـة لتشـمل حقـوق أصحـاب المعـارف التقليديـة مـن أفـراد 
وجماعـات . وأعـرب الوفـد اذن عـن تـأييده الشـامل للتوصيـة الداعيـة الـى انشـاء لجنـــة دوليــة حكوميــة 
ــة فـي نهايـة المطـاف توصيـات مناسـبة بشـأن الحمايـة  موضوعية ونزيهة . والتمس الوفد أن تصدر اللجن
ــال فـي  القانونية للحقوق قائمة على نظام خاص ومالئم . وأعرب الوفد عن عزمه على االشتراك بشكل فع

اللجنة الدولية الحكومية عند اجتماعها السنة المقبلة . 
ــى دراسـة المسـائل المتعلقـة بالصلـة  وأثنى وفد آوت ديفوار على المدير العام مبادرته الرامية ال -٥٣
ــى جـودة  بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . وهنأ الوفد المدير العام عل
ــد  العمل التحضيري المنجز في هذا الصدد . وأعرب الوفد عن موافقته الشاملة على البيان الذي أدلى به وف
أوغندا باسم المجموعة األفريقية . وأّآد أن بلده يعلق أهمية آبرى على برنامج الويبو بشأن حماية الموارد 
ــح بـاب الملكيـة الفكريـة  الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . ويعتقد الوفد أن تلك المبادرة ستسمح بفت
ــالذآر فـي هـذا الصـدد سـكان  أمام ماليين السكان ممن آانوا الى هذا الحين على هامش العولمة . وخص ب
األرياف األفريقية ، حيث تزيد نسبة األمية على ٧٠ فــي المائـة وتنتشـر فـي الوقـت ذاتـه قـدرات ابداعيـة 
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وابتكارية غنية . وأضاف الوفد أن ذلك البرنامج من شأنه أن يوفق بين المعاصرة واألصالــة فـي البشـرية 
جمعاء . وفي الختام ، أعرب عن تأييده لبرنامج العمل ذلك في اطار اللجنة الدولية الحكومية . 

 
وأعرب وفد بنغالديش عن تقديره العميق للمكتـب الدولـي اذ أتـاح الوثيقـة WO/GA/26/6 التـي  -٥٤
تحتوي على اقتراحات ممتازة . وذآر الوفد أن االنسان يعتمد منذ فجر الحضارات على الطبيعة في عيشه 
ــوارد البيئيـة تظـل مصـدرا أساسـيا  ، فنشأت بذلك عالقة رمزية بين االنسان والبيئة . وأضاف قائال ان الم
لتحسين الحياة االقتصادية واالجتماعية . وخص بالذآر الموارد الوراثية والمعارف التقليديـة التـي منحـت 
للبلدان النامية استراتيجيات فعالة ومستديمة للبقاء . ونقـل الوفـد تقديـرات تـدل علـى أن المـوارد الوراثيـة 
الجاري االنتفاع بها في االقتصاد العالمي تتراوح قيمتها بين ٥٠٠ و٨٠٠ مليار دوالر أمريكي . وقـال ان 
ذلك يعادل الموارد المخصصة لقطاع الحاسوب في العالم . واعتبر أن من السخرية عدم مكافأة المجتمعات 
على حماية "آنز الطبيعة" ذاك ، بل وحرمانا وتهميشها باستمرار . وأضاف قائال ان التطــورات السـريعة 
في البيوتكنولوجيا وعلم الوراثة الجزيئي وتكنولوجيا المعلومات أتاحت امكانيــات جديـدة لتطويـر المـوارد 
ــة وبتسلسـل الجينـات جعـل مـن  الوراثية بما يخدم رفاهية االنسانية . وبّين أن فرص العمل بجنيات منفصل
ــائال ان نظـام الملكيـة الفكريـة قـد أضـاف أبعـادا جديـدة  الموارد الوراثية "سلعة استراتيجية" . واستطرد ق
لقضية النفاذ الى الموارد الوراثية واقتسام المنافع ، ال سيما فــي تحديـد حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي المـواد 
ــدة مـن حمايـة حقـوق  والمعلومات الوراثية . وتوقع الوفد أن الجهود المبذولة في تطبيق أشكال عالمية جدي
ــافع فيمـا  الملكية الفكرية من شأنها أن تترك وقعا طويل األجل على النفاذ الى الموارد الوراثية واقتسام المن
ــن التنميـة ينظـر الـى المـوارد الوراثيـة والمعـارف  يتعلق بتلك الموارد . وأعلن عن ظهور نموذج جديد م
ــة وعاداتـها تحتـوي علـى  التقليدية آأجزاء ال تتجّزأ من عملية التنمية . وقال ان معارف المجتمعات المحلي
دروس قيمة في صياغة السياسات العامة . وذآر بالتالي أن مفاهيم المـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة 
ينبغي أن تندمج ضمن جدول األعمال العام ألغراض التنمية . وأعرب الوفد عن ارتياحــه العتمـاد الويبـو 
ــت  سياسة تواآب الواقع العالمي المتغير . وأثنى على المدير العام نظرته واالجراءات التي يتخذها في الوق
المناسب في مجال الموارد الوراثية . وأفصح الوفد عن تأييده القـوي لالقـتراح الرامـي الـى انشـاء اللجنـة 
الدولية الحكومية من أجل مواصلة تعزيز جهود الويبو في ارساء نظام عادل ومنصــف ومتـوازن للحمايـة 
واقتسام المنافع فيما يتعلق بــالموارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور . واقـترح أن تعمـل الويبـو 
بشكل وثيق مع وآاالت دولية أخرى مثل منظمة التجارة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للتجـارة والتنميـة 
(األونكتاد) ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وأمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في ارساء 
ــريعية واالداريـة للبلـدان األقـل نمـوا فـي  نظام عالمي جديد في هذا الصدد . وأشار الوفد الى أن البنى التش
الغالب غير مالئمة لضمان الحماية واقتسام المنافع آما سبق الذآر . واقـترح الوفـد بالتـالي وضـع برامـج 

خاصة للتناول الوضع الخاص لتلك البلدان . 
 

ــد آوبـا عـن موافقتـه علـى البيـان الـذي أدلـى بـه وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة باسـم  وأعرب وف -٥٥
مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . ورّحب باالقتراح الذي تقدم به المدير العام والرامي الى انشاء 
ــة التدابـير الكفيلـة بتسـهيل اشـتراك البلـدان  اللجنة الدولية الحكومية موضع النقاش . وشدد الوفد على أهمي
ــها آوبـا فـي اللوائـح بشـأن النفـاذ الـى المـوارد  النامية في اللجنة . وفي الختام ، أشار الى الجهود التي تبذل

الوراثية وحمايتها . 
 

وهنأ وفد غانا المدير العام وموظفيه على جودة الوثيقة WO/GA/26/6 والنجاح في تنفيذ أنشــطة  -٥٦
ــان الـذي أدلـى بـه وفـد  الويبو في ذلك المجال خالل السنوات المنصرمة . وأعرب عن موافقته الشاملة للبي
ــة . وأثنـى علـى المديـر العـام والمكتـب الدولـي العمـل المنجـز فـي مجـال  أوغندا باسم المجموعة األفريقي
المعارف التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور . وشدد الوفد على أن حكومته اتبعت العمــل الـذي أنجزتـه 
الويبو حتى اآلن في ذلك المجال نظرا الى الوقع االيجابي الـذي ترآتـه فـي السياسـات الوطنيـة للبلـد فيمـا 
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يتعلق بموضوع النقاش . وفي الختام ، أعرب الوفد عن تأييده لالقتراحات التي تقدم بــها المديـر العـام فـي 
 . WO/GA/26/6 الوثيقة

 
وقال وفد عمان بأن المسائل المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور هي محــط  -٥٧
اهتمام خاص بالنسبة الى سلطنة عمان . وأضــاف أن أهميـة تلـك الموضوعـات قـد أآـد عليـها المتحدثـون 
السابقون آلهم . وأعرب الوفد عن تأييده الشامل لمضمون الوثيقة WO/GA/26/6 . وذّآر بأن المدير العام 
اطلع على وجهات نظر عمان حول هذا الموضع خــالل زيارتـه األخـيرة الـى السـلطنة فـي فـبراير/شـباط 
ــد البيـان الـذي أدلـى بـه وفـد ماليزيـا باسـم المجموعـة اآلسـيوية . وأعـرب عـن تـأييده  ٢٠٠٠ . وأآد الوف
لمضمون الوثيقة WO/GA/26/9 . وفي الختام ، آّرر الوفد تأييده النشاء اللجنة الحكومية الدولية المقترحة 

 .
 

وشكر وفد جنوب أفريقيا المدير العام والمكتب الدولي على عملهما الذي أفضى الى انشاء اللجنة  -٥٨
الدولية الحكومية الجديدة . وأعرب عن تطلعه الى انشاء محفل تــدور فيـه تلـك المناقشـات . وفـي الختـام ، 

أعرب الوفد عن عزمه االشتراك بفعالية في ذلك المحفل واالضطالع بدور فيه . 
 

وأعرب وفد السودان عن مساندته لمــا جـاء فـي آلمـة  وفـد أوغنـدا انابـة عـن مجموعـة البلـدان  -٥٩
األفريقية ومساندته لما تضمنته آلمات مجموعات أخرى من مساندة  للجنــة المقترحـة . آمـا أعـرب الوفـد 
ــه علـى الوثيقـة WO/GA/26/6 . وأبـرز الوفـد فـي آلمتـه أهميـة انشـاء اللجنـة الدوليـة الحكوميـة  عن ثنائ
وتسهيل اشتراك خبراء من البلدان النامية ومن بعض بلدان أوروبــا وآسـيا . وشـدد علـى ضـرورة  اتاحـة 
المصطلحات  المناسبة وتعريف الموارد الوراثية تعريفا دقيقا يكون جامعا ومانعا ؛ أي يكون جامعا بمعني 
أن يشمل آل ما هو من جنس الوراثية ، ومانعــا بمعنـي أن يسـتبعد آـل مـا هـو ليـس مـن جنـس الوراثـة . 
وأعرب الوفد عن ثقته في قدرة المكتب الدولي على توفير تعريف من ذلك القبيل . واقترح أن تشمل والية 
ــة السـبل والوسـائل الكفيلـة بمكافحـة القرصنـة . وأشـار الوفـد الـى الحقـوق  اللجنة الدولية الحكومية مناقش
الجماعية بصفتها جانبا جديدا وحّساسا . وأثار االنتباه الى بعض تلك الجوانــب معربـا عـن ثقتـه فـي قـدرة 
ــن خـالل الدراسـات واألبحـاث التـي ينجزهـا . وأبـدى الوفـد  المكتب الدولي على اتاحة التحليل المناسب م
تأييده للوثيقة WO/GA/26/9 المقدمة من مجموعة دول امريكا الالتينيـة والكـاريبي وقـال ان تلـك الوثيقـة 

ترسي قاعدة جيدة يستند اليها العمل الجماعي والمشترك بين المجموعات االقليمية . 
 

وأفصح وفد ترينيداد وتوباغو عن تأييده الشامل للتوصيات التي تقّدم بها المدير العــام تحـت هـذا  -٦٠
البند من جدول األعمال . وأبدى أيضا موافقته الشاملة على البيان الذي أدلى به وفد الجمهورية الدومينيكية 
ــة المعـارف التقليديـة والحمايـة القانونيـة  باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . وشدد على أهمي
للفولكلور بالنسبة الى بلده وال سيما بالنسبة الى الموسيقى والطب والشــعبي . وقـال ان بلـده آـان مـن بيـن 
البلدان التي أجريت فيها بعثات تقصي الحقائق عن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية في منطقة الكاريبي 
. وأعلن أن بلده ينظر حاليا في مختلف الخيارات لوضع تشريع بشأن حماية الفولكلور . وأعرب الوفد عن 

تطلعه الى المناقشات في ذلك المحفل الجديد . 
 

وأبرز وفد جامايكا األهمية التي يعلقها بلده على الملكيــة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة والمعـارف  -٦١
ـــها وفــد الجمهوريــة  التقليديـة والفولكلـور . وأعلـن موافقتـه الشـاملة علـى وجـهات النظـر التـي عـبر عن
ـــوارد ثقافيــة  الدومينيكيـة باسـم مجموعـة بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي . وذآـر أن جامايكـا تملـك م
وبيولوجية غنية ، شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان النامية . وأضــاف قـائال ان بلـده يبـذل آـل الجـهود 
للمحافظة عليها وصونها . وأحاط الوفد علما باألنشطة التي بدأتها الويبو وتوقع أن تنجز الــدول األعضـاء 
ــك المجـال . ورحـب الوفـد بانشـاء شـعبة قضايـا الملكيـة الفكريـة  المزيد من األنشطة مع تقدم العمل في ذل
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العالمية . وأعرب عن تأييده النشاء محفل محّدد داخل الويبو يتولى التصدي لتلك القضايا على نحو منتظم 
وثابت . وفي الختام ، وافق الوفد على االقتراح الرامي الى عقد اجتماع أول سنة ٢٠٠١ . 

 
ــة الحكوميـة .  وأبدى وفد آوستاريكا مساندته القتراح المدير العام الرامي الى انشاء اللجنة الدولي -٦٢
ــذي أدبتـه  ووصف تلك المبادرة على أنها من أهمل األهداف في عمل الويبو . وأحاط علما بالدعم الثابت ال
عدة بلدان لصالح تلك المبادرة في هذه الجمعية . وأعرب عن موافقته الشــاملة لجميـع البيانـات التـي أدلـت 
بها مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي قال انها تعبر عن مصالح العديد من البلدان آكوستاريكا التي 
ــذل  تسعى الى مشارآة تجديدية وفعالة في المناقشات الدولية حول تلك الموضوعات . وذآر الوفد أن بلده ب
جهودا جبارة فيما يتعلق باألنشطة التشريعية والحكومية الرامية الــى حمايـة التنـوع البيولوجـي ممـا أسـفر 
عن اصــدار قـانون بشـأن التنـوع البيولوجـي . ووصـف ذلـك بأنـه مثـال لتنفيـذ االتفاقيـة المتعلقـة بـالتنوع 
ــالل اصـدار تصريحـات للنفـاذ الـى  البيولوجي . وقال ان القانون ينص على حماية الموارد الوراثية من خ
المواد الوراثية ومكونات أخرى من التنوع البيولوجي والبحث فيها . وأضاف قائال ان تلك الجــهود شـملت 
تصنيف جميع أصناف الموارد وبحثها وجمعها ، مما يشكل تنوعا بيولوجيا قّيما . وأشار الى ٥ فــي المائـة 
ــة  من التنوع البيولوجي العالمي يقع في آوستا ريكا . وأشار الي وجود معهد وطني للتنوع البيولوجي آهيئ
ــال ان حكومـة بلـده  ذات وظائف محددة .. وبّين أن انشاء تلك الهيئة يدل على التزام بلده بمبدأ التفاهم  . وق
تقر بأهمية ذلك الموضوع على الصعيد العالمي ورأى بالتالي ضرورة تنفيذ آليات للحماية . وأعــرب عـن 
تأييده القتراح المدير العام الرامي الى اشاء اللجنة الدولية الحكومية . وطــالب بمراعـاة احتياجـات البلـدان 
ــا فـي الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة . وأعـرب  النامية والقوى االقتصادية تلك البلدان والتي تتمثل أساس
الوفد عن أمله في تتيح تلك المبادرات امكانية حقيقية للتشجيع على االبتكار ونقل المعارف العلميــة  ، ففـي 

ذلك منافع آبيرة للمجتمعات . 
 

ووافق وفد ليسوتو آليا على البيان الذي أدلى به وفد أوغندا باسم المجموعة األفريقية . وأعـرب  -٦٣
عن تأييده لمبادرة المكتب الدولي من أجل حماية المعارف التقليدية والموارد الوراثيـة والفولكلـور . وقـال 
ـــة  ان تلـك المبـادرات تتمشـى وقـرار أصـدره مجـل وزراء المنظمـة االقليميـة األفريقيـة للملكيـة الصناعي
ــى أن البلـدان  (األريبو) خالل دورتها السابعة التي عقدت في سوازيلند في أغسطس/آب ٢٠٠٠ . وأشار ال
األفريقية تزخر بثروات غنية من المعارف التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور . وأضاف أنــه اذا آـانت 
تلك الموارد تستعمل بانصاف لفائدة جميع األطــراف المعنيـة ، بمـا فيـها المجتمعـات األصليـة ، فـان ذلـك 

سوف يسهم ايجابيا في التخفيف من الفقر . وفي الختام ، أرب الوفد عن تأييده القتراح المدير العام . 
 

ــى بـه وفـد أوغنـدا باسـم المجموعـة األفريقيـة . ووصـف  ووافق وفد ليبيريا على البيان الذي أدل -٦٤
مسألة الموارد الوراثية على أنها حاسمة بالنسبة الى بلده الذي يتخلص من حرب أهلية دامت ســبع سـنوات 
. وأعرب عن تأييده النشاء اللجنة الدولية الحكومية . وفي الختام ، أثنى الوفد على المكتب الدولي والمدير 
العام المساعدة الهائلة التي حصل عليها بلده في جهوده من أجل تحسين عمل نظام الملكية الفكرية في البلد 

 .
 

وأعرب وفد باراغواي عن موافقته على البيان الذي أدلى بــه وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة باسـم  -٦٥
مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . وأّآد على تأييده لالقتراح الــذي تقـدم بـه المديـر العـام . ورأى 
ــات الكفيلـة بحمايـة أصحـاب المعـارف  الوفد أن انشاء اللجنة سوف يسمح للدول األعضاء باستكشاف اآللي
ــات الجديـدة التـي يمكـن وضعـها لذلـك الغـرض . وضـم الوفـد  التقليدية ، بل وتسمح لهم أيضا بتحديد اآللي
صوته الى الوفود التي أبرزت أهمية حماية أصحاب المعارف التقليدية . ورّآز أيضا على ما يلي :  آليات 
البراءات ال تمنح البراءات فقط بل تتيح لجميع أصحاب المصــالح آـل المعـارف التـي يملكـها اآلخـرون ، 
بحيث يتسنى االنتفاع بتلك المعارف بتراخيص سليمة مـن أجـل تكويـن المزيـد مـن الـثروات والرفاهيـة . 



 WO/GA/26/10
 - 20 -

 
 

وأضاف قائال ان مزايا االعتمــاد علـى تلـك اآلليـات لحمايـة المعـارف التقليديـة مـن شـأنها أيضـا أن تتيـح 
الحماية بل أن تجعل أيضا تلك المعارف متاحة لكي تنتفع بها آل األطـراف المعنيـة . وأعـرب الوفـد عـن 
ــى تحقيقـها . وضـم وصتـه الـى  اتقاده بأن تعميم المعارف على ذلك النحو يمثل أسمى فائدة يمكن السعي ال
ــاون فـي التصـدي الـى المـوارد الوراثيـة والمعـارف  وفد فنزويال في شكر المدير العام وموظفي على التع
التقليدية . وقال الوفد ان بلده مستعد للتعاون مع المكتب الدولي ومــع الـدول األعضـاء األخـرى أيضـا فـي 
البحث عن أنسب السبل لحماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور .وفي الختام ، تقدم بالشكر 
الى آل المجموعات االقليمية التي دعمت الوثيقة WO/GA/26/9 التي تقدمت بــها مجموعـة بلـدان أمريكـا 
ــق فـي المجموعـة ، سـيعمل مـن أجـل  الالتينية والكاريبي . وأضاف الوفد قائال انه بعد توافق اآلراء المحق
ــد العـالمي مـع جميـع الـدول األعضـاء فـي الويبـو حـول مضمـون  تحقيق توافق لآلراء مماثل على الصعي

الوثيقة . 
 

وشكر وفد آولومبيا المدير العام على الوثيقة WO/GA/26/6 . وأعرب الوفد عــن موافقتـه علـى  -٦٦
ــدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي . وأشـار  البيان الذي أدلى به وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بل
ــى فـي النقـاش الواسـع النطـاق والقيـم الدائـر خـالل  الى أن األهمية الخاصة التي تكتسيها هذه القضية تتجل
الجمعيات الحالية . ووافق على اآلراء التي عّبرت عن ضرورة الترآــيز تدريجيـا علـى القضيـة ومراعـاة 
نطاق عمل اللجنة وأهدافها خالل الدورة األولى ســنة ٢٠٠١ . وأشـار الـى أهميـة انجـاز عمـل يمكـن مـن 
وضع تعريف دقيق جدا لمفهوم مل موضوع من المواضيع التي طرحها المدير العام للنظر فيها . وأعــرب 
عن ارتياحه للدعم الشامل الذي حظي به انشاء اللجنة الدولية الحكومية . وشكر الوفود على االهتمام بذلــك 
ــاريبي وآولومبيـا آـانت قـد أثريـت خـالل  االقتراح ، وهي مبادرة من مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والك
ــبراءات مؤخـرا . وذآـر الوفـد أن المديـر العـام أولـى  المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون ال
والية اعداد اقتراح وهاهو عرضه اآلن في الوثيقة WO/GA/26/6 وحظي بترحيب الدول األعضاء . وفي 
الختام ، أشار الوفد أن الويبو أآّدت ، فيما يخّص هذه القضية على وجه التحديد ، قادرة علــى انجـاز عمـل 

يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية في الحاضر والمستقبل أيضا . 
 

وعّبر وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية عن موفقته على بيان المجموعة األفريقية . وقال الوفد  -٦٧
ان الثقافة واألرض ال يفترقان في أفريقيا وفي مناطق أخرى من العالم أيضــا . وأشـار الـى التنـوع االثنـي 
الهائل في أفريقيا . وقـان ان بلـده يزخـر بـثراء ثقـافي اسـتثنائي وهـو جديـر بالحمايـة ضـد االتجـار غـير 
ــادرة الويبـو الراميـة الـى انشـاء لجنـة دوليـة حكوميـة  المشروع أو سوء االستعمال . ورحب الوفد اذن بمب
تعنى بتلك القضايا . وأضاف أن عمل اللجنة سوف يفضي الى وضع اطار قانوني دولي لتسهيل النفاذ الــى 
الموارد الوراثية وضمان االقتسام العــادل للمنـافع المحصلـة مـن االنتفـاع بـها وحمايـة المعـارف التقليديـة 
ــتجابة فكفـاءة لتطلعـات  والفولكلور . وأعرب الوفد عن أمله في أن تكون اللجنة بعد انشائها قائدة على االس

الدول األعضاء . 
ــه وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة باسـم مجموعـة  وأبدى وفد هايتي موافقته على البيان الذي تقدم ب -٦٨
ــي الـى انشـاء لجنـة دوليـة  بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . وأعرب عن تأييده القتراح المدير العام الرام
حكومية . وشدد الوفد على أن حماية ذلك الموضوع قضية تكتسي أهمية حاسمة بالنسبة الى بلده . وينتظر 

الوفد بدء أعمال اللجنة بكل حماس . 
 

ــد عـن  ووصف وفد أوزبكستان الجمعية العامة بأنها جيدة التنظيم وجلساتها مثمرة . وأعرب الوف -٦٩
ــو معنيـة بحمايـة المعـارف التقليديـة  تأييده القتراح المدير العام الرامي الى انشاء لجنة دولية حكومية للويب
ــك الموضوعـات تكتسـي أهميـة آـبرى . وبـالنظر الـى الـتراث  والموارد الوراثية والفولكلور . وقال ان تل
الغني الذي يزخر به األوزبك في ذلك المجال ، واألهمية البالغــة التـي تعلقـها عليـه حكومـة أوزبكسـتان ، 
طلب الوفد من الويبو أن تعقد االجتماع األول لتلك اللجنة في أوزبكستان ، في سمرقند مثال ، وهــي مدينـة 
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معروفة في العالم أجمع بطابعها التاريخي ، وذلك في أي وقت يكون مناسبا للويبو . وأشار الى أن حكومة 
أوزبكستان سوف ترسل دعوة رسمية تحتوي على االقتراح الى الويبو في الوقت المناسب . 

 
ــم والثقافـة (اليونسـكو) أن اقـتراح المديـر العـام  وصّرح ممثل منظمة األمم المتحدة للتربية والعل -٧٠
ــدان الناميـة . وأعـرب  الرامي الى انشاء اللجنة و اقتراح منصف ومالئم يستجيب للتطلعات المشروعة للبل
ــها الثقافيـة وهـو  ممثل اليونسكو عن اعتقاده بأن التراث غير الملموس للبلدان النامية جزأ أساسي من هويت
ــا الـى توفـير الخـبرات الدوليـة للبلـدان الناميـة  أيضا وسيلة عملية للنهوض بتنمية السكان األصليين . ودع
ــير بـدون حـق .  للحصول على الحماية القانونية لذلك التراث المعرض لالنقراض أو الى تملكه من قبل الغ
ــك المجـال . وقـال ان  وأعرب الممثل عن استعداد منظمته لالسهام في تحقيق تطلعات البلدان النامية في ذل
تلك المشارآة سوف تكتسي أهمية خاصة ألن المدير العام لليونسكو السيد/آوشيرو ماتســورا يعلـق أهميـة 

بالغة على حماية التراث غير الملموس الذي سيظل دائما تراثا للبشرية جمعاء . 
 

 WO/GA/26/9و WO/GA/26/6 وأحاطت الجمعية العامة للويبو بمضمـون الوثيقتيـن -٧١
 . WO/GA/26/6 وأقّرت االقتراحات الواردة في الفقرات ١٣ و١٦ و١٧ و١٨ من الوثيقة

 
 

البند ١٦ من جدول األعمال الموحد: 
 

اقتراحات بشأن حماية الملكية الفكرية 
فيما يتعلق بالشرآات الصغيرة والمتوسطة 

 
 . WO/GA/26/5 استندت المناقشات الى الوثيقة -٧٢

 
قّدمت أمانة المكتب الدولي لبند جدول األعمال فيما يتعلــق بالطلبـات التـي تقدمـت بـها حكومـات  -٧٣
الدانمرك والعند وسنغافورة (نيابة عن رابطة أمم جنوب شرقي آســيا) والسـويد والداعيـة الـى أن تضطلـع 
ــاع  الويبو بدور أآبر وأهم في تعزيز القدرة التنافسية للشرآات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعزيز انتف
تلك الشرآات بحقوق الملكية الفكرية بالمزيد من الفعالية والى تضمين بند في جدول األعمال تناقشه الدول 
األعضاء خالل هذه االجتماعات . واستطردت األمانة مبّينة أن الشرآات الصغيرة والمتوسطة لها أهميتها 
ــها والناميـة . وأشـارت الـى مجـيء االنـترنت ورفعـها آـل  بالنسبة الى الجميع االقتصادات ، والمتقدمة من
الحواجز التي آانت مفروضة على انشـاء الشـرآات . وأضـافت أن ذلـك أدى الـى خفـض الحجـم المثـالي 
للشـرآات . وضربـت اللجنـة أمثلـة عـن الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة وقـالت ان ٩٨ فـي المائـــة مــن 
ــل ٣٥  الشرآات في سويسرا تدخل في تلك الفئة وثالثة ماليين من الشرآات في الهند تعتبر آذلك وهي تمث
في المائة من اجمالي الصادرات ، وأنها ، أي الشرآات الصغيرة والمتوسطة ، مسؤولة عن ٧٠ في المائة 
من جملة المبيعات في أوروبا . وأشارت الى أن الشرآات الصغيرة والمتوسطة مضطرة أآــثر فـأآثر الـى 
االعتماد على المعارف في ظل اقتصــاد اليـوم الـذي يقـوم ذاتـه علـى المعـارف . وقـالت األمانـة ان نظـام 
الملكية الفكرية من شأنه أن يساعدها في حماية المعارف واالنتفاع بها . وأضافت أن ذلك يدعو الى وضــع 
ــة الفكريـة وبالتـالي زيـادة انتفاعـها بـه . ونقلـت عـن المديـر العـام  مبادرة دولية لزيادة وعيها بنظام الملكي
ترحيبه ، نظرا الى ما سبق ، بااللتماس الذي تقدمت به الحكومــات المذآـورة أعـاله فتقـّدم بمذآـرة يقـترح 
ــامج جديـد لألنشـطة يرآـز احتياجـات الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة فيمـا يتلـق بالملكيـة  فيها انشاء برن

الفكرية وادراجه ذلك البرنامج في مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين المقبلة . 
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وأعرب وفد ايطاليا عن تقديره الدراج هذا البند ضمن جدول األعمال آمال فــي أن يكـون بمثابـة  -٧٤
الخطوة األولى في تقديم المساعدة للشــرآات الصغـيرة والمتوسـطة . وأشـار الوفـد الـى أن تلـك الفئـة مـن 
الشرآات تشكل العمود الفقري من االقتصاد االيطالي وتحتاج الى دعم الحكومة ومساعدتها لالستمرار في 
ـــوزراء  التطويـر واالسـهام فـي التنميـة االقتصاديـة الوطنيـة . وذآـر الـى المؤتمـر الـذي انعقـد مؤخـرا لل
ــة تحـت عنـوان "تعزيـز القـدرة التنافسـية  المسؤولين عن الشرآات الصغيرة والمتوسطة ووزراء الصناع
ــا  للشرآات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد العالمي :  االستراتيجيات والسياسة العامة" في مدينة بولوني
في يونيه/حزيران هذه السنة . وقال ان االجتماع حضره ممثلو ٤٨ بلدا والعديد من الوآـاالت الدوليـة بمـا 
ــدور الحاسـم لحقـوق الملكيـة الفكريـة بالنسـبة الـى القـدرة  فيها الويبو . وذآر الوفد أن المؤتمر أشار الى ال
التنافسية وأن الشرآات الصغيرة والمتوسطة هي البوابة الى االبتكار وأنه ينبغــي أن ترآـز علـى التطويـر 
والتدريب والنفاذ الى المعلومات . وأخبر الوفد الجمعيات بأن وزارة الصناعة االيطاليــة تعمـل حاليـا علـى 
ــة ليـس المبـادرة  انشاء شبكة دولية للشرآات الصغيرة والمتوسطة . وأآد للجمعيات أن انشاء الشبكة الدولي
الوحيدة التي تقوم بها الحكومة االيطالية بل ان هناك أنشطة أخرى ترمي الى نشر الوعــي بحقـوق الملكيـة 
الفكرية االنتفاع بها . وأعلن عن تنظيم ٤٧ ندوة حتى اآلن وحضرها ما يزيد على ٨٠٠ ١ مشترك . وفي 

الختام ، أآد الوفد للويبو على مساندة الحكومة االيطالية لتلك االقتراحات . 
 

وشكر وفد النمسا المدير العام واألمانة على أدائها المرضي . وأثنى بوجـه خـاص علـى الجـودة  -٧٥
والوضوح الذين اتسمت بهما الوثائق المعروضــة علـى نظـر الوفـود . وأآـد الوفـد علـى مسـاندة حكومتـه 
لالقتراح الرامي الى انشاء برنامج جديد لألنشطة يرآز علــى احتياجـات الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة 
فيما يتعلق بالملكية الفكرية وادراجه في مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين المقبلة . واشار الـى أن 
ــد الـى آخـر ،ان بعـض المكـاتب الوطنيـة للملكيـة الفكريـة قـد  تعريف تلك الفئة من الشرآات يختلف من بل
اعتمدت تدابير لدعم مواطنيها . واقترح الوفد في هذا الصدد أن تشترك المكاتب الوطنيـة للملكيـة الفكريـة 

بشكل وثيق في صياغة أنشطة البرنامج الخاصة بتلك الشرآات . 
 

ــدا باسـم المجموعـة األفريقيـة . وأعـرب عـن مسـاندة المجموعـة لالقتراحـات  وتحدث وفد أوغن -٧٦
المقدمة . وأشار مع التأييد الى المالحظات التمهيدية التي أدلت بها األمانة فيما يخص األهمية التي تكتسيها 
ــي التنميـة االقتصاديـة . والحـظ الوفـد أن تحسـين القـدرة التنافسـية لتلـك  الشرآات الصغيرة والمتوسطة ف
ــى ادراج  الشرآات هو بند ذو أولوية في جداول أعمال معظم الحكومات . وأثنى الوفد على المدير العام عل
هذا في جدول األعمال في الوقت المناسب وهنأه على ذلك . ودعا الوفد الى عدم حصر تعريــف تلـك الفئـة 
من الشرآات في التعريف الوارد آمثال في المذآرة بل ينبغي أن يكون التعريف مرنا بحيث يشمل مختلف 
أنواع الشرآات التي تعتبر صغيرة ومتوســطة فـي مخلـف البلـدان . واسـتطرد الوفـد قـائال ان دور الويبـو 
حاسم جدا في بناء قدرات الشرآات الصغيرة والمتوســطة فـي الـدول األعضـاء وقدراتـها علـي االخـتراع 
واالبتكار . وأعرب الوفد عن مساندة تلك االقتراحات معبرا عن تفضيله أن يبدأ العمل التمــهيدي مـن أجـل 

ذلك خالل فترة السنتين الحالية . 
 

ورّحب وفد الهند بتلك االقتراحات معربا عن تأييده الشامل لها على اعتبار أن البلد آان من بيــن  -٧٧
ــي التمسـت مـن المديـر العـام النظـر فـي انشـاء برنـامج جديـد لألنشـطة يرآـز علـى احتياجـات  البلدان الت
ــرض ضمـن برنـامج فـترة  الشرآات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالملكية الفكرية وادراج بند لذلك الغ

السنتين القادمتين . 
 

ــدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي . وأعـرب  وتحدث وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بل -٧٨
عن شكره للحكومات التي  التمست ادراج هذا البند ضمن جدول األعمال . وقال ان ذلك االقــتراح يتمشـى 
ــة مـن أجـل جعـل نظـام الملكيـة الفكريـة أآـثر صلـة باالحتياجـات  والمحاوالت التي تبذلها بلدان المجموع
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ــيرة والمتوسـطة  السائدة . وارتأى الوفد أن يرآز برنامج العمل المقترح على تعزيز فعالية الشرآات الصغ
وال يقتصر على توسيع نطاق برامج األنشطة الحالية آي تشمل تلك الفئة من الشرآات . وأضاف مقترحـا 
ــرآات الصغـرى وأفـراد المخـترعين . وفـي الختـام ،  النظر في أن يشمل برنامج العمل المقترح أيضا الش

اقترح الوفد أن المدير العام هو الذي ينبغي أن يقرر آيف تنفذ تلك األنشطة . 
 

وتحدث وفد بلغاريا باسم دول أوروبا الوسطى والبلطيق . ورحب بالمبادرة مبرزا أن الشـرآات  -٧٩
الصغـيرة والمتوسـطة تكتسـي أهميـة خاصـة بالنسـبة الـى المنطقـة ذات االقتصـادات المنتقلـة الـى نظـــام 
االقتصاد الحر وتمر بالتالي بمرحلة اعادة الهيكلة والخصخصــة . وبّيـن أن تلـك الشـرآات تمثـل فـي ذلـك 
السياق العمود الفقري لتلك االقتصادات . وارتأى أن المساعدة المتاحة لتلك الفئــة مـن الشـرآات ينبغـي أن 
تكون عملية . وقال انها قضية جامعة لمجاالت مختلفة وينبغي بالتـالي التعـامل معـها علـى صعيـد برامـج 
الويبو آلها . وأعرب الوفد عن أمله في أن يشترك في جميع مراحل وضع برنامج المساعدة الجديـد ، بمـا 
في ذلك وضع الصيغة النهائية الختصاصه . وأضاف قائال ان البرنامج ينبغـي أن يرآـز ، بـأي حـال مـن 
األحـوال ، علـى تلـك الفئـة مـن الشـرآات بمقارنتـها مـع الشـرآات الصغـرى وأن يكـــون مصممــا وفقــا 

لالحتياجات الخاصة بكل منطقة على حدة . وفي الختام ، أعرب الوفد عن تأييده الشامل لالقتراح . 
 

وأّيد وفد آوبا البيان الذي تقدمـه بـه وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة باسـم مجموعـة بلـدان أمريكـا  -٨٠
الالتينيـة والكـاريبي . وعـّبر عـن أملـه فـي أن تـترك تلـك األنشـطة وقعـا ايجابيـا علـى االســـتثمار ونقــل 
ــع تحديـا جديـدا  التكنولوجيا واالبتكار وخلق رؤوس األموال . ورأى الوفد أن مثل ذلك البرنامج سوف يرف
أمام الويبو ومكاتب الملكية الفكرية اذ أنه سيقتضي اعداد معلومات خاصة وخدمات أخرى لفـائدة الزبـائن 
بما يمكن الشرآات الصغيرة والمتوسطة من االستفادة من نظام الملكية الفكرية على أآمل وجه . وفي هــذا 
الصدد ، دعا الوفد الى تشجيع تلك الشرآات على وضع سياسات داخلية بشأن ادارة حقوق الملكية الفكرية 
. وشكر الوفد المدير العام على ادراج هذا البند ضمن جــدول األعمـال . وفـي الختـام ، أعـرب عـن تـأييده 

الشامل لالقتراح . 
 

ــا عـن تـأييده الشـامل  وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء . ورحب بمبادرة المدير العام معرب -٨١
وتعاونه الكامل . وأشار أن عدة أعضاء في المجموعة لها برامجها الخاصة في ذلك المجال وهــي مسـتعدة 
لمساعدة الويبو في وضـع البرنـامج وتنفيـذه . والحـظ الوفـد أن تعريـف الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة 
يختلف من بلد الى آخر ودعا الويبو الى مراعاة ذلــك االختـالف عنـد تصميـم برنـامج األنشـطة المقـترح . 

واقترح الوفد انشاء آلية رسمية داخل الويبو آي تشرف الدول األعضاء على تلك العملية . 
 

وأعرب وفد جامايكا عن موافقته الشاملة للبيان الذي أدلى به وفــد الجمهوريـة الدومينيكيـة باسـم  -٨٢
مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . وأآد الوفد على أن الشرآات الصغيرة والمتوسطة تشكل مكنــا 
ــيرة مـن السـلع . وأشـار الـى أن تلـك الشـرآات تعـاني مـن ارتفـاع  أساسيا في اقتصادها وأن تنتج آمية آب
تكـاليف االنتـاج – بالمقارنـة مـع تكـاليف انتـاج الشـرآات الكبـيرة - ألنـها تفتقـر الـى اقتصـادات الكـثرة . 
وأضاف قائال ان تحسين قدرتها التنافسية عن طريق الحفز على االبتكار واالبداع وبالتالي زيادة االنتاجية 
ــام ، أعـرب  وخلق فرص العمل ، آل ذلك يمثل عنصرا أساسيا في السياسة جامايكا االقتصادية . وفي الخت
ــز علـى  الوفد عن تأييده الشامل للمبادرة وعن دعمه لالقتراح الرامي الى انشاء برنامج جديد لألنشطة يرآ
ــيرة والمتوسـطة فيمـا يتعلـق بالملكيـة الفكريـة وادراجـه فـي مشـروع البرنـامج  احتياجات الشرآات الصغ

والميزانية لفترة السنتين المقبلة . 
 

وتحث وفد ماليزيا باسم المجموعة اآلسيوية . وأعرب عن تأييده الشـامل لالقـتراح الرامـي الـى  -٨٣
ــى احتياجـات الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة فيمـا يتعلـق بالملكيـة  انشاء برنامج جديد لألنشطة يرآز عل
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الفكرية وادراجه في مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين المقبلة . وأآد الوفد على أن تلــك الشـرآات 
تشكل العمود الفقري القتصادات بلدان آسيا والمحيط الهادئ وأن على راسمي السياســات أن يشـجعوا تلـك 
الشرآات ودعموها من أجل االنتفاع بنظام الملكية الفكرية لتحسين قدراتها التنافسية . وأشار الوفد الــى أن 
العديد من تلك الشرآات غير واعية بمزايا نظام الملكية الفكرية وأن الوقت قد حان لمناقشة تلــك المسـألة . 
وفي الختام ، حف الوفد الويبو على اسداء نصائح عمليـة للشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة حـول االنتفـاع 

الفعال بنظام الملكية الفكرية . 
 

وهنـأ وفـد أنتيغـوا وبربـودا الرئيـس علـى انتخابـه . وشـكر المديـر العـام واألمانـة علـى أدائـــها  -٨٤
ــذي أدلـى بـه وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة باسـم مجموعـة  المرضي . أفحص عن موافقته الشاملة للبيان ال
ــذي تقـدم بـه المديـر العـام . وأخـبر الوفـد  بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . وأعرب عن دعمه لالقتراح ال
الجمعية بأن بلده له اقتصاد صغير وموارد طبيعية محدودة ويعتمد بالتالي على قطـاع الخدمـات مـن أجـل 
النمو والتقدم . وطلب الوفد من الويبو أن تنجــز دراسـة عـن االقتصـادات الصغـيرة وخصائصـها الممـيزة 
بحيث يراعي آل برنامج جديد لألنشطة االحتياجات الخاصة بتلك االقتصادات . وأبرز الوفد أيضــا أهميـة 
الوعي باالبداع ومزايا نظام الملكية الفكرية بالنسبة الى التنمية االقتصادية بشكل عام والشرآات الصغيرة 

والمتوسطة على وجه الخصوص . 
 

وأعرب وفد اندونيسيا عن تقديره لرد المدير العام االيجابي على االلتماس الذي تقدمت به بعض  -٨٥
ــامج  البلدان- بما في ذلك الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرقي آسيا -  من أجل النظر في وضع برن
ــة الفكريـة وادراجـه  جديد لألنشطة يرآز على احتياجات الشرآات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالملكي
في مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين المقبلة . وأبدى الوفد موافقته الشـاملة للبيـان الـذي أدلـى بـه 
ــد الـى األذهـان أن الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة فـي  وفد ماليزيا باسم المجموعة اآلسيوية . وأعاد الوف
ماليزيا آانت ، خالل األزمة االقتصادية التي ضربت آســيا ، هـي القـوة الدافعـة لمقاومـة األزمـة وضمـان 
ــال ان الحكومـة االندونيسـية قـد اسـتفادت مـن تلـك األزمـة اذ جعلـت مـن أولوياتـها  استمرار االقتصاد . ق
النهوض بتلك الشرآات من خالل االصالح التجاري وتحديث اللوائـح ومراجعـة القوانيـن ، بمـا فـي ذلـك 
القوانين بشأن حقــوق الملكيـة الفكريـة . واسـتطرد الوفـد قـائال ان مـن المـهم جـدا مسـاعدة تلـك الفئـة مـن 
الشرآات ودعمها آي تستوعب نظام الملكية الفكرية وآيفية االنتفاع به آي تجعلها أآثر قدرة على التنافس 
ــوب شـرقي آسـيا عـن األبعـاد  . وأشار الوفد الى المحفل دون االقليمي المشترك بين الويبو ورابطة أمم جن
الجديدة والمستجدة للملكية الفكرية في القرن الحادي والعشرين والذي انعقد في مدينة بالي في يوليه/تمــوز 
١٩٩٩ . وقال انه تم االتفـاق خـالل ذلـك االجتمـاع علـى دعـم الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة وتشـجيع 
انتفاعها الفعال بنظام الملكية الفكرية . وطلب مــن الويبـو أن تـأخذ ذلـك فـي الحسـبان عنـد وضـع برنـامج 
األنشطة الجديد لفائدة تلك الفئة من الشرآات . وأبرز الوفد أن عدم وعي تلـك الشـرآات بالملكيـة الفكريـة 
يؤثر في قدراتها التنافسية اذ يقلص الدور الذي تضطلع بــه فـي التجـارة الدوليـة ويقلـل مـن ثقـة المسـتهلك 
ويؤثر سلبا أيضا في الجهود التي تبذلها الحكومات مــن أجـل التشـجيع علـى االبتكـار واالبـداع . وأعـرب 
ــز وعـي  الوفد عن موافقته الكاملة على اقتراح المدير العام وتأييده الشامل له ، وأشار مع ذلك الى أن تعزي
ــة الفكريـة يمكـن أن يتحقـق بفعاليـة أآـبر بانجـاز دراسـة عـن  الشرآات الصغيرة والمتوسطة بنظام الملكي

القضايا الرئيسية التي ينبغي التصدي لها . 
 

وأشار وفد النرويج الى تدخله فــي االجتمـاع السـابق للجمعيـات عـن اهتمامـه ببحـث احتياجـات  -٨٦
ــي بلـده فيمـا يتعلـق بحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة ودورهـا فـي تعزيـز  الشرآات الصغيرة والمتوسطة ف
قدراتها التنافسية . وأخبر الوفد الجمعية بأن ٩٥ في المائة من الشــرآات فـي البلـد هـي مـن فئـة الشـرآات 
الصغيرة والمتوسطة أي أنها شرآات تشّغل أقل من ٢٠٠ عامل . والحظ أن انتفــاع تلـك الشـرآات بنظـام 
الملكية الفكرية يظل قليال . وأشار الوفد مع االرتياح الى المشروع الــذي تعمـل علـى تنفيـذه حاليـا حكومـة 
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ــة الفكريـة فـي الـنرويج . وقـال ان  النرويج والويبو عن انتفاع الشرآات الصغيرة والمتوسطة بنظام الملكي
نتائج المشروع ستكون مفيدة جدا بالنسبة الى الـدول األعضـاء األخـرى . وذّآـر الوفـد الجمعيـة بـأن دور 
ــام الملكيـة الفكريـة فـي جميـع أرجـاء العـالم . وأشـار الـى أهميـة الشـرآات  الويبو هو تعزيز االنتفاع بنظ
الصغيرة والمتوسطة بالنسبة الى االقتصادات الوطنية . فأعلن ، بالنظر الى آل ذلك ، عن تأييده للويبو في 

وضع ذلك البرنامج الجديد لألنشطة . 
 

ــام . وأشـار  وأعرب وفد األردن عن تقديره العميق للرئيس وعن تأييده الكامل لمبادرة المدير الع -٨٧
ــع بـه الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة فـي النمـو االقتصـادي . ورّحـب  الوفد الى الدور المهم الذي تضطل
باقتراح األمانة آما ورد في الفقرة ٥ مــن المذآـرة . وأشـار الـى أن األردن ، شـأنها فـي ذلـك شـأن بلـدان 
عربية أخرى ، تحتاج الى المساعدة المالية من أجل انشــاء شـبكات تربـط فيمـا بيـن تلـك الشـرآات وتتيـح 
ــائال ان مسـاعدة الويبـو تكتسـي أهميـة آبـيرة فـي  المعلومات والفرص لتنمية الموارد البشرية . وأضاف ق
تشجيع تلك الشــرآات علـى االنتفـاع بنظـام الملكيـة الفكريـة مـن أجـل تحسـين منتجاتـها وتعزيـز قدراتـها 
ــاعدة البلـدان  التنافسية . ودعا الوفد أيضا مكتب الويبو للتعاون ألغراض التنمية مع البلدان العربية الى مس
العربية على االنتفاع بنظام الملكية الفكرية . وفيما يتعلق بتعريف الشــرآات الصغـيرة والمتوسـطة  أشـار 
الى أن التعاريف تقد تتفاوت آثيرا بين البلدان ، وال سيما بين البلــدان المتقدمـة والبلـدان الناميـة . وأعـرب 
عن أمله في أن يكون التعريف المطبق في برنامج أنشطة الويبو تعريفا منصفا وعادال فــي ضـوء المـوارد 

المتاحة للبلدان النامية . 
 

ــادرات . وفـي اشـارة الـى مذآـرة  وشكر وفد تونس المدير العام على حسه الممتاز في اتخاذ المب -٨٨
ــأييده الشـامل لفكـرة اعـداد برنـامج لألنشـطة يرآـز علـى  المدير العام ، رّحب الوفد باالقتراح معربا عن ت
الشرآات الصغيرة والمتوسطة في فترة الســنتين المقبلـة . وأعلـن الوفـد أن الحكومـة التونسـية عملـت مـع 
الويبو من أجل انشاء مرآز لالبتكار يرمي الى مساعدة تلك الفئة من الشرآات لتناول قضايا مثــل االبكـار 
ــى  والتطور التكنولوجي وحماية الملكية الفكرية . وأعرب الوفد أيضا عن دعمه وتأييده الشامل للبيان المدل
ــي أن  به باسم المجموعة األفريقية . وطلب من الويبو أن تقدم المساعدة للبلدان النامية . وأعرب عن أمله ف

يرى أنشطة الويبو ألغراض التنمية تتزايد في ذلك االتجاه . 
 

ــن تـأييده الشـامل لمبـادرة المديـر العـام . وتطـرق بتفصيـل الـى احـدى  وأعرب وفد الدانمرك ع -٨٩
األسباب المذآورة في المذآرة والتي تدفع الى تحويل توجيه الجهود التي تبذلها الويبو نحو لفائدة الشرآات 
ــاس االبتكـار . وقـال ان مـن حـق  الصغيرة والمتوسطة . والحظ الوفد أن تلك الفئة من الشرآات تشكل أس
مالكي البراءات أن يتمكنوا من مكافحة التعديات بطريقة سريعة وغير مكلفة . وأضاف أنه مع ذلـك يعـدل 
العديد من تلك الشرآات عن مكافحة التعدي ألن ذلك يعتبر خطيرا أو مكلفا ، وبل وتحجم في الغـالب عـن 
طلب الحماية بموجب البراءة أساسا . وشدد الوفد بالتالي على أهميـة اقامـة خطـة للتـأمين باعتبـار خطـوة 
ــة . وأعلـن الوفـد أن البرلمـان األوروبـي  حاسمة نحو تحسين انتفاع تلك الفئة من الشرآات بالملكية الفكري
ــالمي  واللجنة األوروبية قد اعتمدا ذلك الموقف . وقال ان الوقت قد حان للنظر في المسألة على الصعيد الع
. واقترح الوفد بناء على ذلك أن تعمل الويبو ، بالتنسيق مع اللجنة األوروبية والدانمرك ، على بحث مدى 

الحاجة الى ذلك وعن آيفية تطبيقه . 
 

ورّحب وفد البرازيل بحرارة باقتراح المدير العام . ووافق على الحاجة الى الترآيز بشكل آبــير  -٩٠
على الشرآات الصغيرة والمتوسطة وانتفاعها بنظام الملكية الفكرية . وشدد الوفد على الــدور المـهم الـذي 
تضطلع به تلك الفئة من الشرآات في االقتصاد البرازيل وهو اقتصاد تنتمي فيه معظم الشرآات الـى تلـك 
الفئة . وأشار الوفد الى أن التكنولوجيا الجديد تساعد في تطوير تلك الشـرآات مـبرزا دور تلـك الشـرآات 
في توليد تكنولوجيا جديدة . والحظ بالتالي أن النفاذ الى نظام الملكية الفكرية هو من بين القضايا الحاســمة 
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التي ينبغي التصدي لها . وفي هــذا الصـدد ، أعلـن الوفـد أن المعـهد الوطنـي للملكيـة الفكريـة (INPI) بـدأ 
مؤخرا تنفيذ برنامج يثير انتباه تلك الشرآات الى حقوق الملكية الفكرية . وفيمــا يتعلـق بتعريـف الشـرآات 

الصغيرة والمتوسطة ، اقترح الوفد أن يشمل أيضا المخترعين المستقلين والشرآات الصغرى . 
 

وأعرب وفد المغرب عن موافقته للبيان المقدم باسم أفريقيا . واشار الى األهمية االقتصادية التي  -٩١
ــي المائـة مـن جميـع الشـرآات .  تكتسيها الشرآات الصغيرة والمتوسطة في المغرب اذ تمثل حوالي ٩٠ ف
ــيرا مـن نظـام الملكيـة الفكريـة ، ممـا يـترك امكانيـات  وأشار الى أن تلك الشرآات في الغالب ال تستفيد آث
هائلة دون استغالل . وأعلن أن الســلطات المغربيـة قـد بذلـت جـهودا جبـارة مـن أجـل تعزيـز انتفـاع تلـك 
الشرآات بحقوق الملكية الفكرية ونفذت العديد من األنشطة لذلــك الغـرض . وأعـرب الوفـد مـع ذلـك عـن 
ــترة السـنتين  الحاجة الى دعم الويبو في تلك العملية . ورّحب باالقتراح الرامي الى تنفيذ برنامج جديد في ف

المقبلة . وفي الختام ، اقترح الوفد أن تنشئ الويبو شعبة مستقلة تعنى بالشرآات الصغيرة والمتوسطة . 
 

ــد  وأعرب وفد هنغاريا عن ارتياحه لالقتراح الرامي الى تغيير ترآيز أنشطة الويبو لوضع المزي -٩٢
من التشديد على احتياجات الشرآات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلــق بالملكيـة الفكريـة . وأعلـن الوفـد أن 
ــالتمويل المشـترك ،  مكتب هنغاريا للبراءات وضع مشروعات مستقلة ، بعضها بالتمويل الذاتي وبعضها ب
ترمي الى دعم تلك الفئة من الشرآات من أجل زيادة وعيها بالملكية الفكرية وتعزيز انتفاعها بها . والحظ 
ــرآات مـن الملكيـة الفكريـة مـن شـأنه أن يشـجع المكـاتب الوطنيـة  الوفد أن نهوض الويبو بانتفاع تلك الش

للملكية الفكرية على ذلك أيضا . 
 

وشدد وفد األرجنتين على أهمية تلك القضية بالنسبة الــى بلـده . وشـكر البلـدان التـي جـاءت فـي  -٩٣
األصل بالمبادرة وشكر المدير العام أيضا . وقال الوفد ان المكتب الوطني للملكية الفكريـة فـي األرجنتيـن 
يتعامل أآثر فأآثر مع الشرآات الصغيرة والمتوسطة . وأعلن أن المكتب وّقع فـي الشـهر المـاضي اتفـاق 
ــك الفئـة مـن  تعاون مع أمانة العلوم والتكنولوجيا من أجل النهوض باالبتكار وتعزيز القدرة التنافسية في تل
الشرآات . وذآر أن األنشطة التي بدأها المعهد الوطني للملكية الفكرية (INPI) شملت اشـتراك الجامعـات 
والمعاهد بغية دمج أعمال تلك المؤسسات في مجال البحــث والتطويـر مـع احتياجـات الشـرآات الصغـيرة 
والمتوسطة . واقترح الوفد بالتالي أن تفكر الويبو في امكانية انجاز أنشطة ترمي الى الجمع بين الجامعات 
والشرآات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية قصد تشجيع االســتثمار فـي البحـث والتطويـر وتعزيـز 
الوعي بالويبو في تلك القطاعات . وبالنسبة الى تعريـف الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة ، وبـالنظر الـى 
ــأى الوفـد أن يـترك المجـال مفتوحـا لكـل بلـد آـي يطبـق برامـج الويبـو وفقـا  تعدد التعاريف المتاحة ، ارت

الحتياجاته الخاصة به . وفي الختام ، أعرب الوفد عن استعداده لالشتراك بفعالية في اعداد البرامج . 
 

وشـكر وفـد جنـوب أفريقيـا المديـر العـام علـى ادراج هـذا البنـد فـي جـدول األعمـال . وقــال ان  -٩٤
االقتراح جاء في أوانه اذ أن بلده يتناول حاليا العديد من القضايا التــي تخـص تطويـر الشـرآات الصغـيرة 
والمتوسطة . وقال أن القضية ينبغي أن تحظى باألولوية األولى وأن تكون برنامجا قائما بذاته . واســتطرد 
قائال انه من المهم جدا أن ترآز الويبــو جـهودها لفـائدة تلـك الفئـة مـن الشـرآات . واقـترح أن تشـمل تلـك 

الجهود الشرآات الصغرى أيضا . 
 

وشرح وفد سويسرا األسباب التي دفعت الى عدم اعتماد أية تدابير خاصة بالشــرآات الصغـرى  -٩٥
والمتوسطة في بلده مشيرا الى صعوبة تحديد المعيار المتبع فـي تعريـف تلـك الفئـة مـن الشـرآات وآـون 
ــا  حجم الشرآات ال يشكل دائما معلومات آافية عن قدرتها على االنتفاع بنظام الملكية الفكرية . وشدد أيض
على ان انعدام الوعي وليس قلة الموارد ، قد يكون السبب الرئيســي الـذي يجعـل تلـك الشـرآات ال تسـتفيد 
بنظام الملكية الفكرية آما ينبغي . وفي الختام ، أوضح  الوفد أنه ومع تــأييده لتلـك المبـادرات الراميـة الـي 
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تعزيـز الوعـي بالشـرآات الصغـرى والمتوسـطة ، اال انـه يعتقـد بضـرورة ادراج المخـترعين المســتقلين 
ــراءات عـن تخفيـض فـي الضرائـب نسـبة  والشرآات الصغرى ضمن انشطة الويبو ، واال تسفر تلك االج

لالسباب المذآورة أعاله. 
 

ــطى والقوقـاز وأوروبـا الشـرقية . والحـظ أن  وتحدث وفد االتحاد الروسي باسم بلدان آسيا الوس -٩٦
ــات أخـرى تضطلـع بـدور فعـال فـي توفـير المسـاعدة للشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة .  هناك عدة منظم
وأعرب عن أمله في أن يكون برنامج الويبو ألغراض المساعدة منسقا بشكل جيد مع البرامج الوطنية مــن 

النوع ذاته وأن يأخذ في االعتبار خبرات المنظمات األخرى التي تعمل بنشاط في المجال . 
 

ــه مبـادرة  وأعرب وفد الصين عن ارتياحه الدراج هذا البند في جدول األعمال. ووصف ذلك بأن -٩٧
مهمة جدا . وأعلن أن الجهود التي بذلتها الســلطات الصينيـة مـن أجـل تعزيـز انتفـاع الشـرآات الصغـيرة 
والمتوسطة بالملكية الفكرية قد أثمرت حتــى اآلن عـن نتـائج ايجابيـة . وأشـار الـى أن الـبرامج الحكوميـة 
ــية هـي آالتـالي :  أوال  الرامية الى تعزيز االنتفاع بالملكية الفكرية ينبغي أن ترّآز على ثالثة أنشطة رئيس
ــي الشـرآات باهميـة  حمايـة الملكيـة الفكريـة ، وثانيـا ينبغـي أن  ينبغي أن تسعى الحكومات الى اثراء وع
تساعد السلطات العامة الشرآات الصغيرة والمتوسـطة لتدريـب الموظفيـن المعنييـن علـى قضايـا الملكيـة 
الفكرية ، وثالثا ينبغي أن تساعد الحكومــات الشـرآات علـى تعزيـز طاقاتـها مـن أجـل تعريـف مصالحـها 
وحماية حقوقها في الملكية . وفي الختام ، أآد الوفد من جديد على تأييده لالقتراح الذي تقدم به المدير العام 

 .
 

وأبدى وفد بليز موافقته على البيان الذي أدلى به وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بلدان  -٩٨
أمريكا الالتينية والكاريبي . وشدد على نقطتين اثنتين أولهما أن الوفد يتفق مــع وفـد أوغنـدا بشـأن الحاجـة 
ــك أن الشـرآات الصغـرى  الى توسيع نطاق البرنامج ليشمل الشرآات الصغرى والمخترعين المستقلين ذل
ــد أال تسـتبعد الشـرآات الصغـيرة  في البلدان النامية والبلدان األقل نموا توجد في وضع أسوء . وطلب الوف
ــى تعريـف الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة .  في البلدان النامية والتي تشّغل أقل من ٢٥٠ شخصا نظرا ال
وفي هذا الصدد ، أعرب الوفد عن تأييده لالقتراح الذي تقدم به وفد األرجنتيــن والـذي يدعـو الـى السـماح 
لكل بلد أن يطبق تعريفه الخاص بشأن الشرآات الصغيرة والمتوسطة . وفيما يتعلق بالنقطة الثانية ، أبــدى 
الوفد موافقته على ايالء اهتمام خاص للحاجة الى أن تساعد الويبو تلك الفئة من الشرآات من خالل حملــة 
عامة مكثفة وواسعة النطاق للتعليم والتوعية بالمزايا االقتصادية واالجتماعية المحصلة من حمايــة حقـوق 

الملكية الفكرية . 
 

ــأييده القـتراح  ووافق وفد قيرغيزستان على البيان الذي أدلى به االتحاد الروسي . وأعرب عن ت -٩٩
ــبت أهميـة أآـبر خـالل السـنوات  المدير العام . وبّين الوفد أن الشرآات الصغيرة والمتوسطة في بلده اآتس
القليلة المنصرمة من جراء األزمة االجتماعية واالقتصادية التي حلت ببلدان االتحاد السوفييتي سابقا عقب 
ــّبر الوفـد ع ن الحاجـة الـى اتاحـة  اختفاء أو تفكك عدد من الشرآات الكبرى التي آانت تملكها الدولة . وع
بعض المزايا لتلك الفئة من الشرآات آتسهيل اجراءات ايداع البراءات ومنح بعض االمتيازات فيما يتصل 

برسوم البراءات . 
 

وأعرب وفد آولومبيا عن موافقته الشاملة علــى البيـان الـذي أدلـى بـه المتحـدث باسـم مجموعـة  -١٠٠
بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . وقال ان الشرآات الصغيرة والمتوسطة تمثل ٩٧ في المائة من شرآات 
ــن دعمـه لـها . وخـص  آولومبيا وتأتي بمسامة قيمة في اقتصاد البلد . ورّحب اذن الوفد بالمبادرة معربا ع
بالذآر في هذا الصدد الخطط الرامية الى انشــاء برنـامج جديـد لألنشـطة يرآـز علـى الشـرآات الصغـيرة 
والمتوسطة لفــترة السـنتين المقبلـة . وأعـرب عـن الحاجـة الـى اضافـة الشـرآات الصغـرى والمخـترعين 
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ــهض بـها الويبـو ،  المستقلين ضمن المستفيدين من برنامج األنشطة . وفي سياق األنشطة التي ينبغي أن تن
اقترح الوفد اضافة بعض الجوانب المهمة األخرى مثل برامج تعميم المعلومات وبرامج التدريــب وبرامـج 

تنمية الموارد البشرية وبرامج تكوين الكفاءات وبرامج التشجيع على االبتكار . 
 

ووافق وفد المكسيك على البيان الذي أدلى به وفد الجمهورية الدومينيكيــة باسـم مجموعـة بلـدان  -١٠١
أمريكا الالتينية والكاريبي . وأبرز الوفد االسهامات المهمة التي تأتي بها الشــرآات الصغـيرة والمتوسـطة 
في اقتصاد بلده الذي تمثل فيه تلك الشرآات حوالي ٩٠ في المائة مــن مجمـوع الشـرآات . وذآـر الحاجـة 
ــة الوصـول  الى مواصلة تعميم االنتفاع بحقوق الملكية الفكرية والنهوض به في تلك الفئة من الشرآات بغي
الى جميع قطاعات المجتمع . وأعرب الوفد عن مساندته للمذآرة وأبدى اعتقاده بأن جهود الويبو ينبغي أن 
تكون مصحوبة باجراءات تتخذها الدول األعضــاء لتغيـير توجـه السياسـات الوطنيـة الصناعيـة مـن أجـل 
تحسين تعميم قضايا الملكية الفكرية في تلك الشرآات . وهنأ المدير العام على منظوره وقيادتــه . وصـرح 

بأن بلده مستعد لالشتراك في البرنامج . 
 

وأعرب وفد آينيا على تأييده للبيـان المدلـى بـه باسـم المجموعـة االفريقيـة ورّحـب بـاالقتراح .  -١٠٢
وأبرز الوفد أهمية الشرآات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الكيني . ورّآــز علـى الجـهود التـي تبذلـها 
الحكومة من أجل وضع سياسات تستهدف تلك الفئة من الشرآات مباشرة عن طريق منح القروض واتاحة 
المعلومات وسائر الخدمات المفيدة . وأشار الوفــد الـى صعوبـة اسـتيعاب القـوة العامـة فـي آينيـا وقـال ان 
الشرآات الصغيرة والمتوسطة تمثل مصدرا هائال لتشغيل السكان . فــأعرب الوفـد عـن تـأييده للمبـادرة اذ 

أنها ستساعد على تعزيز القدرة التنافسية لتلك الشرآات . 
 

أبدى وفد البرتغال ارتياحه لالقتراح الذي من شأنه أن يساهم في اضفاء المزيد من الفعالية علــى  -١٠٣
انتفاع الشرآات الصغيرة والمتوسطة بالملكية الفكرية . وأشار الى عدد من أنشطة حكومة بلده الرامية الى 
ــى تحسـين انتفـاع تلـك الشـرآات بنظـام الملكيـة  تحسين القدرة االنتاجية لتلك الشرآات . والحظ الحاجة ال
الفكرية . وأعرب الوفد أيضا عن اسـتعداد مكتـب البرتغـال للملكيـة الفكريـة للتعـاون مـع الويبـو فـي تلـك 

العملية بغية استغالل مواطن التكامل بين أعمال المنظمة والمكتب . 
 

ــد جمهوريـة تنزانيـا المتحـدة الـى أن الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة تمثـل العمـود  وأوضح وف -١٠٤
ــن  الفقري القتصادات والبلدان النامية  والبلدان األقل نموا ، بل انها تمثل عددا هائال من المنتفعين المحتملي
بأنظمة الملكية الفكرية ، خاصة وان االقتصاد القائم علــي المعرفـة اصبـح اليـوم يسـود معظـم الشـرآات . 
ــد عـن الحاجـة الملحـة الـى  وبالنظر الى قلة انتفاع تلك الفئة من الشرآات بنظام الملكية الفكرية ، عّبر الوف
اتخاذ تدابير لتصحيح الوضع . وأعرب الوفد بالتالي عن تأييده الشامل القتراح المدير العام وللبيان المدلى 

به باسم المجموعة االفريقية . 
 

ــا الرئيـس . وذآـر أهميـة حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي تعزيـز القـدرة  وشكر وفد جمهورية آوري -١٠٥
ــة آوريـا مـن  التنافسية للشرآات الصغيرة والمتوسطة . وأشار الى النجاح الذي حققته حملة أطلقتها حكوم
ــتوى طلبـات الـبراءات التـي تودعـها تلـك الفئـة مـن الشـرآات عقـب األزمـة االقتصاديـة .  أجل زيادة مس

وأعرب الوفد عن مساندته الشاملة القتراح المدير العام . 
 

وشكر وفد جمهورية سلوفاآيا الرئيس . وأعـرب عـن موافقتـه علـى البيـان الـذي أدلـى بـه وفـد  -١٠٦
بلغاريا باسم دول أوروبا الوسطى والبلطيق . وذآر أن مكتب سلوفاآيا للملكية الفكريــة يعمـل علـى افتتـاح 
أآاديمية للملكية الصناعية بغية توفــير التدريـب لمقـاولي القطـاع الخـاص أساسـا مـن الشـرآات الصغـيرة 

والمتوسطة . وطلب مساعدة الويبو في توفير محاضرات للبرنامج . 
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ورّحب ممثل االتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) باقتراح المدير العــام . وأشـار الممثـل  -١٠٧
الى أن العديد من البلدان تقدم حاليا معاملة تفضيلية للشرآات الصغيرة والمتوســطة ، بمـا فـي ذلـك خفـض 
رسـوم الـبراءات . وأبـدى تـأييده برنامجـا جديـدا ومـهما لألنشـطة يسـتهدف أساسـا الشـــرآات الصغــرى 
والمخـترعين المسـتقلين علـى اعتبـار أنـهم أضعـف مـن الشـــرآات الصغــيرة والمتوســطة مــن الناحيــة 
ـــف الشــرآات الصغــيرة  االقتصاديـة . ووافـق علـى االقـتراح الـذي تقـدم بـه وفـد األرجنتيـن بشـأن تعري
والمتوسطة . وقال ان تنفيذ برنامج لألنشطة على الصعيد العالمي ، مثل امكانية تخفيض الرسوم بناء على 
ــة مـن الشـرآات .  نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد ، يحتاج الى تعريف مشترك لتلك الفئ
واقترح الممثل أن تســتفيد الويبـو مـن وثـائق البحـوث التـي أعدتـها منظمـات دوليـة حكوميـة أخـرى عـن 

الشرآات الصغيرة والمتوسطة وذلك تفاديا الزدواج العمل وتنفيذ أنشطة البرنامج دون تأخير . 
 

وتحّدث ممثل الجمعية العالمية للشرآات الصغيرة والمتوسطة (WASME) ، وهي منظمة تضــم  -١٠٨
أعضاء من ١٢٠ بلدا ، فأعرب عن تقديره لدعوته الى االشتراك . وأبدى موافقته علــى االقـتراح برّمتـه . 
وقال ان الويبو لها دور ريادي مهّم في مساعدة الشرآات الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح حمايــة الملكيـة 
الفكرية أقل تكلفة ويصير الحصول عليها والمحافظ عليها أسرع . وأعــرب الممثـل عـن اهتمامـه بتطويـر 
مواطن التكامل في العمل مع الويبو . وأبدى استعداد منظمته لالشتراك في احتضان ندوة اقليمية فـي آسـيا 
ــى أهميـة االبتكـار والتطـور التكنولوجـي بالنسـبة الـى  في النصف األول من سنة ٢٠٠١ . وشدد أيضا عل
الشرآات حتى تقوى على المنافسة في االقتصاد العالمي . وأدلى الممثل بسلسلة من االقتراحات لكي ينظر 
ــاع الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة بنظـام  فيها المدير العام وهي :  (١) دعم تحليل منتظم وتجريبي النتف
ــامج المنظمـة وميزانيتـها ، علـى احتياجـات الشـرآات الصغـيرة  الملكية الفكرية ، (٢) والترآيز ، في برن
ــا يتعلـق بالملكيـة الفكريـة ، (٣) وتضميـن البرنـامج أنشـطة ترمـي الـى تبسـيط اجـراءات  والمتوسطة فيم
الحصول على حقوق الملكية الفكرية وانفاذها وجعل تلك تكــاليف االجـراءات فـي المتنـاول علـى الصعيـد 
ــيرة  الوطني والدولي ، (٤) والعمل يدا بيد مع الجمعيات الوطنية المهتمة بالنهوض بقضية الشرآات الصغ
ــة علـى  والمتوسطة في برامجها الرامية الى اذآاء الوعي توفير التدريب ، (٥) ومساعدة الجمعيات الوطني
تشجيع االنتفاع الخياري بنظام الملكية الفكرية ، (٦) وضمان أن تكون القضايا المرتبطة بالملكية الفكريــة 
مدرجة بشكل منتظم في البرامج الخاصة بالشرآات الصغيرة والمتوسطة ، (٧) والنظر في أن تستغل ٢٥ 
في المائة مـن األمـوال المعتمـدة لفـائدة أنشـطة الويبـو للتعـاون ألغـراض التنميـة فـي مسـاعدة الشـرآات 

الصغيرة والمتوسطة . 
 

وأحـاطت الجمعيـة العامـة للويبـــو علمــا بمضمــون الوثيقــة WO/GA/26/5 وأقــّرت  -١٠٩
االقتراح الوارد في الفقرة ٥ من تلك الوثيقة . 
 
 

البند ١٧ من جدول األعمال الموحد : 
 

رمز جديد للويبو 
 

 . WO/GA/26/7 استندت المناقشات الى الوثيقة -١١٠
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وقدمت األمانة هذا البند في عرض مرئي يبين تطور صورة الويبو المؤسسية على مدى السنتين  -١١١
الماضيتين ونصف السنة والعواقب المترتبة على تغيير رمز الويبو والتدابير المقترحة الجراء ذلك التغيير 

 .
 

وتحدث وفد ماليزيا باسم المجموعة اآلسيوية وعبر عن تأييده الكامل لالقتراح الرامي الى تنظيم  -١١٢
مسابقة دولية الختيار رمز جديد للويبو . وأشار الوفد الى أن اقتراح ابتكار رمز جديد يتمشى مع الصــورة 
ــى ضـرورة أن يوضـح  التي تعطيها الويبو بأنها منظمة تتحلى بالنشاط واالبداع واالنفتاح . وشدد الوفد عل
ــها وأشـار الـى أن منظمـات دوليـة أخـرى قـد غـيرت رمزهـا تعزيـز  الرمز الجديد منظور الويبو وتطلعات
ــا  لصورتها المؤسسية . واختتم الوفد آلمته مشيرا الى أن التكلفة المتدنية المترتبة على ذلك والمبين تقديره

في الفقرة ١٢ من الوثيقة WO/GA/26/7 من الحجج التي تسمح بتأييد االقتراح . 
 

ــن مسـاندته لجـهود الويبـو الراميـة الـى تحديـث  وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء وعبر ع -١١٣
ــع المديـر العـام علـى ضـرورة أن يوضـح الرمـز  صورتها لتواآب طبيعة عملها المتغيرة . ووافق الوفد م
الجديد منظور المنظمــة واسـتراتيجيتها ومنهجـها بشـكل أفضـل . وسـاند االقتراحـات الـواردة فـي الوثيقـة 
ــي العمـل علـى اعتمـاد رمـز جديـد . وشـدد أيضـا علـى  WO/GA/26/7 وطلب الى المدير العام الشروع ف
ضرورة االحتفاظ بمستوى أدنى من العواقب المالية آما ورد في الوثيقة WO/GA/26/7 . وأضـاف الوفـد 
ــيرة وعـبر عـن أملـه فـي أن  قائال ان رمز الويبو رمز الملكية الفكرية في العالم وينبغي أّال يتغير مرات آث

يختار أعضاء هيئة المحلفين شعارا جديدا يوحي بالحيوية وقادرا على تجسيد مفاهيم القرن اآلتي . 
 

ووافقت الجمعية العامة للويبو على االقتراحات الواردة في الفقرتين ٦ و٨ من الوثيقــة  -١١٤
WO/GA/26/7 وأحاطت علما بالعمل المقترح اتخاذه في الفقرة ٩ و١٠ و١١ من تلك الوثيقة . 
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البند ١٨ من جدول األعمال الموحد : 
 

اليوم العالمي للملكية الفكرية 
 

 . WO/GA/26/2 استندت المناقشات الى الوثيقة -١١٥
 

وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء وأعرب عن أمله في أن يتيســر االحتفـال بـاليوم العـالمي  -١١٦
ــز فـهم مختلـف أنشـطة الويبـو علـى الصعيـد الوطنـي . وقـال ان  للملكية الفكرية بطريقة تسمح فعال بتعزي
ــة  المجموعة تؤيد فكرة اقامة اليوم العالمي للملكية الفكرية على أن تتاح للمكتب الدولي وللمؤسسات الوطني
حرية تحديد عدد المرات التي يحتفل بها بذلك اليوم وأفضل طريقة لذلك . ورأى أن ذلك من شأنه أن يكفل 

حسن التخطيط وتحقيق الفائدة من الحدث . 
 

ــر  وشكر وفد الصين المدير العام والمكتب الدولي على تأييد االقتراح الذي تقدم به آل من الجزائ -١١٧
وبلده . وقال ان اقامة اليوم العالمي للملكية الفكرية وتنظيم أنشطة مرتبطة به من شأنهما أن يسمحا بتسليط 
األضواء على دور الملكية الفكرية واســهامها فـي التنميـة االقتصاديـة والثقافيـة واالجتماعيـة لكـل البلـدان 
ــامج  وتعزيز وعي الجمهور وفهمه في هذا المجال من االنجازات البشرية . وعقد األمل على أن يشمل برن
أنشطة المنظمة ملصوقات ومواد اعالمية أخرى تتاح بلغات متعددة لمساعدة الدول األعضاء على مباشرة 

أنشطتها في مجال توعية الجمهور . 
 

ورحب وفد الجزائر باالقتراح الرامي الى اقامة يوم عالمي للملكية الفكريــة وشـكر المديـر العـام  -١١٨
ــد  على اجراء المشاورات بشأن ذلك الموضوع . وقال انه ، بصفته أحد الجهتين المبادرتين باالقتراح ، يؤي
تماما مضمون الوثيقة . وشدد على اقتناعه الراسخ بالوقع االيجابي الذي سيترتب على المبادرة وأشار الى 
ــا فـي ١٣ سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ .  النجاح المؤخر الذي تكلل به اليوم العالمي للملكية الفكرية  والتكنولوجي
وأشاد الوفد بالدور النشط الذي قامت به الويبو في ذلك الحدث الذي أتاح أيضـا فرصـة للمعـهد الجزائـري 
ــى  الوطنـي للملكيـة الصناعيـة والديـوان الوطنـي لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة لتسـليط األضـواء عل
ــا  دورهما في تشجيع النشاط االبداعي واالبتكاري . وصرح الوفد قائال انه يعتبر يوم ٢٦ أبريل/نيسان يوم
مناسبا القامة اليوم العالمي للملكية الفكرية ألنه يصادف دخول اتفاقيــة انشـاء الويبـو حـيز التنفيـذ قبـل ٣٠ 
ــه يعتـبره فرصـة  سنة . وأشار الوفد الى أن ذلك التاريخ شهد أيضا أحداث آارثة تشرنوبيل المأساوية ولكن
للنهوض بالرسالة الى تقول بأن الفكر ينتصر على الحــوادث المؤسـفة الناجمـة عـن التكنولوجيـا الجديـدة . 
ودعا الوفد الى اعتبار اليوم العالمي للملكية الفكرية محفـال دوليـا للتعـاون ، علـى أن يقـرر آـل بلـد حجـم 
األنشطة التي يرغب في مباشرتها بمناســبته وطبيعـة تلـك األنشـطة . وشـدد أيضـا علـى أن نجـاح الحـدث 

ووقعه رهن بمدى تغطيته االعالمية وأعرب عن استعداده لتقديم المساعدة العملية من أجل الترويج له . 
 

وساند وفد أنغوال فكرة اقامة اليوم العالمي للملكية الفكريــة فـي ٢٦ أبريـل/نيسـان وقـال ان ذلـك  -١١٩
ــالم آلـه وال سـيما فـي أفريقيـا  الحدث من شأنه أن يساعد البلدان على تعزيز وعيها بالملكية الفكرية في الع
حيث الوعي محدود . وأشاد الوفد بتعاون الويبو مع منظمة الوحــدة األفريقيـة فـي تنظيـم أنشـطة لالحتفـال 
باليوم األفريقي للملكية الفكرية والتكنولوجيا  ألول مرة في ١٣ سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ . وطلـب اسـتمرار 
دعـم  الويبـو لذلـك الحـدث بمـا يكفـل الـترويج لألنشـطة المخطـط لـها ليـوم ١٣ سـبتمبر/أيلـول ويــوم ٢٦ 

أبريل/نيسان على نحو جيد في االقليم . 
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وتحدث وفد ماليزيا باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وأيد اعالن يوم ٢٦ أبريل/نيسان يوما عالميا  -١٢٠
ــى أن يسـمح ذلـك اليـوم  للملكية الفكرية ووافق تماما على الحجج التي تساند ذلك االعالن . وعقد األمل عل
بتحسين فهم دور الويبو وأنشطتها واقترح أن تخصص المنظمة موضوعا لكل مرة يحتفل فيها بذلك اليــوم 

  .
 

وعبر وفد المكسيك عن تأييده الكامل القامة يــوم عـالمي للملكيـة الفكريـة فـي ٢٦ أبريـل/نيسـان  -١٢١
باعتبار أن ذلك سيسـهم فـي نشـر المعرفـة  بحقـوق الملكيـة الفكريـة علـى الصعيديـن الوطنـي والدولـي . 
واستفسر عن األســاس الـذي تقـوم عليـه المسـابقة األدبيـة الدوليـة المشـار اليـها فـي الفقـرة ٤ مـن الوثيقـة 
ــاط المعنيـة  WO/GA/26/2 وقال ان بوسع مكاتب حق المؤلف الوطنية الترويج للمنافسة األدبية بين األوس

المحتملة.  
 

وتحدث وفد االتحاد الروسي باسم مجموعــة بلـدان آسـيا الوسـطى والقوقـاز وقـال ان اقامـة يـوم  -١٢٢
عالمي للملكية الفكرية يتيح وسيلة اضافية لتحسين فهم الجمهور ألهمية الملكية الفكرية وتعزيز وعيه بها . 
وقال ان أهم ما في ذلك االقتراح أنه يبين الحدث في برنامج عمل المنظمة وتخصيص اعتمادات مالية له . 

 
وأعرب وفد األردن عن تأييده القامة يوم عالمي للملكية الفكرية ووافق تماما على تنفيذ البرنامج  -١٢٣
على الصعيدين الوطني والدولي . ولفت األنظار الى الحاجة الى دعم مـالي لتنظيـم األنشـطة الراميـة الـى 
االحتفال بذلك الحدث وطلب من الويبــو توفـير المـواد السـمعية البصريـة والمطبوعـة لالسـتفادة منـها فـي 
ــم مسـابقات ومنـح جوائـز بمناسـبة  تعزيز وعي الجمهور بالملكية الفكرية وعمل الويبو . وساند الوفد تنظي

تنظيم ذلك الحدث .  
 

ــد تمامـا االقتراحـات الـواردة فـي الوثيقـة  وتحدث وفد أوغندا باسم مجموعة البلدان األفريقية وأي -١٢٤
WO/GA/26/2 وأشار الى أن األنشطة المقترحة لليوم األول في سنة ٢٠٠١ تسهم في ازالة الغموض عن 
الملكية الفكرية  وخاصة في اوساط  الطالب والشباب في المنطقة . ودعا الى تمكين المديــر العـام والـدول 

األعضاء من تحديد عدد مرات االحتفال  والنشطة الخاصة بذلك اليوم . 
 

وأعرب وفد أندونيسيا عن تأييده التام لالقتراحات التــي مـن شـأنها أن تسـتكمل الجـهود الوطنيـة  -١٢٥
ــك عنصـرا أساسـيا  المبذولة من أجل تعزيز وعي الجمهور بحقوق الملكية الفكرية في أندونيسيا واعتبر ذل

في نجاح ادارة نظام الملكية الفكرية على الصعيد الوطني .  
 

ــة الفكريـة فـي السـنة  وساند وفد جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية اعالن اليوم العالمي للملكي -١٢٦
ــوم . واقـترح أن يتقـرر ذلـك  المقبلة وأيد االقتراح الرامي الى تحديد موضوع لكل مرة يحتفل فيها بذلك الي
الموضوع على الصعيد الدولي دون أي تحفظ على طبيعة األنشطة المباشرة على الصعيد الوطني ونطاقها 

 .
 

ــاره وسـيلة  وأعرب وفد قيرغيزستان عن تأييده الكامل القامة اليوم العالمي للملكية الفكرية باعتب -١٢٧
ــان ٢٠٠٠ اليـوم العـالمي  فعالة لتعميم االلمام بأهمية الملكية الفكرية . وأيد االقتراح باعالن ٢٦ أبريل/نيس

األول للملكية الفكرية وساند األنشطة المقترحة . 
 

وعبر وفد آوبا عن دعمه لفكرة اقامة يوم عالمي للملكية الفكرية في ٢٦ أبريــل/نيسـان وقـال ان  -١٢٨
ذلك من شأنه أن يبين الطبيعة الدولية للملكية الفكرية ويحسن ادراك دور حقوق الملكية الفكرية في التنميــة 

االقتصادية والثقافية واالجتماعية . 
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وتحـدث وفـد بلغاريـا باسـم مجموعـة بلـدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق وعـبر عـن تــأييده  -١٢٩

لالقتراح وقال انه يتطلع لمزيد من المعلومات عن برنامج األنشطة المقترحة لالحتفال باليوم األول .  
 

ــى أن اقامـة يـوم عـالمي للملكيـة الفكريـة يسـاعد فـي  ورحب وفد أوزبكستان باالقتراح وأشار ال -١٣٠
ــي التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة فـي آـل البلـدان  توفير المعلومات للجمهور عن دور الملكية الفكرية ف

والنهوض بوعيه في ذلك الصدد . 
 

ورحـب وفـد ناميبيـا بالمبـادرة التـي رأى أن مـن شـأنها أن تزيـد الوعـي بأنشـطة الويبـــو ودور  -١٣١
المنظمة في مساعدة البلدان األعضاء وقيمة الملكية الفكرية بالنسبة الى األفراد والمجتمع وتحسن فهم ذلــك 
. ورأى الوفد أن اعالن اليوم العالمي للملكية الفكرية من شــأنه أن يسـتكمل الجـهود الوطنيـة المبذولـة مـن 
ــة الفكريـة علـى آـل  أجل النهوض بوعي الجمهور بنظام الملكية الفكرية ويشجع على احترام حقوق الملكي

المستويات . وأيد أيضا االقتراح الرامي الى اعالن يوم ٢٦ أبريل/نيسان اليوم العالمي للملكية الفكرية . 
 

ورحب وفد السودان باالقتراح الرامــي الـى اقامـة يـوم عـالمي للملكيـة الفكريـة ورأى أنـه أآـثر  -١٣٢
ــذ  الوسائل فعالية للنهوض بالوعي بالملكية الفكرية في آل أقاليم العالم . وشاطر الرأي القائل بضرورة تنفي

النشاط دون تقييد على الصعيد الوطني . 
 

ــة  وقال وفد أوآرانيا انه يؤيد االقتراح الرامي الى اعالن يوم ٢٦ أبريل/نيسان يوما عالميا للملكي -١٣٣
الفكرية مع أن ذلك التاريخ يصادف حدثا أليما في تاريخ بلده .  

 
ــي ذلـك  وأعلن الرئيس يوم ٢٦ أبريل/نيسان يوما عالميا للملكية الفكرية يحتفل به للمرة األولى ف -١٣٤
التاريخ من سنة ٢٠٠١ . وأشار الى أن الجمعية العامة  قد وافقت أيضا على آـل االقتراحـات المبينـة فـي 
الفقرة ٤ من الوثيقة WO/GA/26/2 . وشدد على أن االحتفال  باليوم العالمي للملكية الفكرية  ليس الزاميـا 
ولكنه يجسد رغبة المجتمع الدولي في تكريس يوم مــن السـنة لالحتفـال بالملكيـة الفكريـة . وأشـار الـى أن 
ــام للنظـر فيـها .  االقتراحات المتعلقة باألنشطة المعتزم تنفيذها لالحتفال بذلك الحدث سترفع الى المدير الع
ورأى أن من ليس من الضروري تنظيم ذلك الحدث آل سنة وللحكومات الحرية التامة في تنظيم األنشــطة 

المتعلقة به وتنسيقها . 
 

ــة  ووافقـت الجمعيـة العامـة للويبـو علـى االقتراحـات الـواردة فـي الفقـرة ٤ مـن الوثيق -١٣٥
 . WO/GA/26/2

 
 

البند ١٩ من جدول األعمال الموحد : 
 

استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو 
 

 . WO/GA/26/1 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٣٦
وأشارت األمانة الى أن موضوع استعمال البرتغالية آلغة عمل في الويبو آان موضع بحث فـي  -١٣٧
ــررت حينـها اسـتعمال البرتغاليـة آلغـة عمـل فـي آـل أنشـطة  الجمعية العامة المنعقدة سنة ١٩٩٩ والتي ق
الويبو التدريبية التي تشترك فيها بلدان ناطقة بتلك اللغة وأن تعد األمانة دراسة عن مختلف عواقب تعزيــز 
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استعمال اللغة البرتغالية في الويبو وأن يدرج ذلك الموضــوع فـي جـدول أعمـال سـنة ٢٠٠٠ . وقـالت ان 
الوثيقة WO/GA/26/1 تبين نتائج الدراسة المذآورة وتستعرض استعمال اللغة البرتغالية في أنشطة الويبو 
التدريبية المنجزة خالل السنة الماضية والتي اشترآت فيها بلدان ناطقة باللغة البرتغالية . وأضافت األمانة 
ــة  قائلة ان الوثيقة تحتوي على معلومات عن وضع البرتغالية آلغة عالمية ووضع البلدان الناطقة بالبرتغالي
ــها والوضـع الراهـن السـتعمال  في الويبو ووضع لغات العمل في الويبو حاليا واستعمال اللغة البرتغالية في
ــدة وسـائر الوآـاالت المتخصصـة والمنظمـات المعنيـة فـي منظومـة األمـم  اللغة البرتغالية في األمم المتح
المتحدة . واستطردت تقول ان الوثيقة تبيــن وسـائل متنوعـة لتوسـيع نطـاق اسـتعمال اللغـة البرتغاليـة فـي 
ــاليف وعـدد الموظفيـن . وشـددت علـى أن درجـة اسـتعمال  الويبو مع ما يترتب على ذلك من آثار في التك
ــارات سياسـية واعتبـارات أخـرى مهمـة تبـت  اللغة البرتغالية أو أية لغات أخرى في الويبو مسألة لها اعتب

فيها الدول األعضاء في المنظمة . 
 

وأعـرب وفـد الـبرازيل عـن تقديـره للمديـر العـام ولألمانـة علـى اعـداد الوثيقـة بصـورة شــاملة  -١٣٨
ــة  ومتوازنة . والحظ الوفد أنه وبناء على طلب سبعة من الدول األعضاء في الويبو الناطقة باللغة البرتغالي
ــة العامـة فـي  فقد تم ادراج موضوع استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو في جدول أعمال الجمعي
ــي طرحـه المديـر العـام ويشـتمل علـى  العام ١٩٩٩ . وبعد مناقشات مستفيضة ، تم التوصل الى حل توفيق
ــاط الحـل  النقاط  الثالثة التي أشارت اليها األمانة في المقدمة . وأعرب الوفد عن سروره على استكمال  نق
التوفيقي الثالثة . وأضاف الوفد بأن الدراسة الشاملة التي أجرتها األمانة آانت مفيدة  في شرح وضع اللغة 
البرتغالية آلغة عالمية ووضعها في الدول األعضاء في الويبو والوضع الراهن للغة البرتغالية فـي الويبـو 
ــبل  واستعمال اللغة البرتغالية في المنظمات الدولية األخرى . آما عرضت الدراسة التي أعدتها األمانة الس
المختلفة لتحقيــق اسـتخدام أوسـع للغـة البرتغاليـة  فـي الويبـو . وأوضـح الوفـد أن اللغـة البرتغاليـة شـائعة 
االستعمال ويتحدث بها حوالي ٢٠٠ مليون شــخص فـي العـالم . وأضـاف بـأن الـدول التـي تسـتخدم اللغـة 
البرتغالية  آلغتها الرسمية تتوزع ما بين أفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا . وأضاف بأن اللغـة البرتغاليـة 
تستخدم أيضا في أجزاء مختلفة من آسيا آماآاو وجوا وتايمور الشرقية . وأبان بأن جميـع  الـدول السـبعة 
ــدان األقـل نمـوا ، تتمتـع بعضويـة الويبـو .  الناطقة باللغة البرتغالية ، من بين الدول المتقدمة والنامية والبل
ــة عمـل فـي  وأشار وفد البرازيل الى ضرورة عدم قصر النظر الي  موضوع استعمال اللغة البرتغالية آلغ
ــأن تعزيـز اسـتعمال اللغـة البرتغاليـة فـي الويبـو  الويبو على ناحية المبدأ وتأآيد الهوية الثقافية . وأوضح ب
يهدف أساسا الى االنعكاسات االيجابية في مجال التعاون ألغراض التنمية . وأضـاف أن عـددا آبـيرا مـن 
بين الدول النامية تتحدث باللغة البرتغالية ولذلك فان استعمالها يعتبر وسيلة هامة لتوطيد التعاون مع الدول 
النامية . وأوضح بأن الهدف األساسي الستعمال اللغة البرتغالية يتمثل في توصيل قضايا الملكيــة الفكريـة، 
التي تبحث  في الويبو ،الى أوسع نطاق ممكن من الجمهور المهتم بتلك القضايا وذلك فـي أوسـاط القطـاع 
الخاص والجامعات والقطاع العام . وتأآيدا على أهمية استعمال اللغة البرتغالية شدد وفد البرازيل على أن 
ــة باللغـة البرتغاليـة ومعظمـها مـن  ترسيخ نظام الملكية الفكرية آواقع في بالده وفي البلدان األخرى الناطق
البلدان األقل نموا ، يقتضي أن يفهم المواطنون في تلك البلدان الحديث الـذي يـدور حـول الملكيـة الفكريـة 
وبناء على ذلك يتم تطوير وتعزيز الوعي بالملكية الفكريـة فـي البلـدان الناطقـة باللغـة البرتغاليـة . وذآـر 
الوفد أنه وبناء على ذلك، يتعين عدم النظـر الـى تلـك األغـراض واألهـداف مـن خـالل المنظـور الضيـق 
المتعلق باعتبارات الميزانية . وأضاف الوفد بأن تلك األهداف تعكس سياسة الويبو العامة الرامية الى نشر 
الملكية الفكرية في أرجاء العالم وترسيخ التعــاون ألغـراض التنميـة . وأعـاد الوفـد الـى األذهـان أن اللغـة 
البرتغالية أصبحت لغة عاملة في الويبو  منذ العام ١٩٧٩،  الى جانب اللغات العربية والروسية والصينيــة 
ـــر اســتعمالها  علــى  ، ولكـن اللغـة البرتغاليـة تعتـبر اللغـة الوحيـدة ، مـن بيـن تلـك اللغـات ، التـي يقتص
ــتعمال اللغـة البرتغاليـة  المنشورات . واعتبر وفد البرازيل أن هنالك عدة أسباب تدعو الى توسيع نطاق اس
ــة التـي أعدتـها األمانـة العامـة . وذآـر الوفـد بـأن السـبب األول  في أنشطة أخرى وفق ما عرضته الدراس
ــو  واألساسي وراء دعوة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية الى توسيع نطاق استخدام اللغة البرتغالية في الويب
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ــع بـها الويبـو ووضـع المنظمـة  المـالي الفريـد . وذآـر الوفـد بـأن  يتمثل في الخصائص المحددة التي يتمت
منظمات دولية أخرى قد اتخذت خطوات أآــثر أهميـة ممـا اتخذتـه الويبـو لتوسـيع نطـاق واسـتعمال اللغـة 
ــا . آمـا أوضـح ان الحديـث حـول   البرتغالية ، بالرغم مما تعانيه تلك المنظمات من أوضاع مالية أشد ضيق
خلق سابقة في منظومة األمم المتحدة حديث ال مـبرر لـه  . وثانيـا ، أعـاد الوفـد الـى األذهـان بـأن الويبـو  
ــات أخـرى الـى جـانب اللغـات العاملـة فيـها . وأشـار الـى أن جمعيـات معـاهدة التعـاون بشـأن  تستعمل لغ
ــداع الـبراءات بموجـب معـاهدة  البراءات قد وافقت على استخدام اللغات اليابانية واأللمانية في اجراءات اي
ــن الطبيعـي أن يـترتب علـى اسـتخدام تلـك اللغـات أعبـاء ماليـة  التعاون بشأن البراءات . وأضاف بأنه وم
لمقابلة نفقات موظفي الويبو الذين يقومون بتلك األنشطة . وأعــاد الوفـد الـى األذهـان بـأن االتحـاد الدولـي 
ــة  لحمايـة األصنـاف النباتيـة الجديـدة (األوبـوف) ، المنظمـة الشـريكة للويبـو ، قـد اعتمـدت اسـتعمال اللغ
األلمانية آلغة عمل في المنظمة . وأضاف بأنه يتعين الترحيب بمثل تلك المبادرات ذلك ألنها تعكــس نفـس 
األغراض واألهداف التي تبرر توسيع نطاق استعمال اللغـة البرتغاليـة فـي الويبـو . وأوضـح  الوفـد بأنـه 
وبالرغم من أن البرازيل والدول الستة األخرى الناطقة باللغــة البرتغاليـة مـا زالـت متمسـكة بموقفـها ، إال 
ــة  المترتبـة علـي هـذا الموضـوع .  أنها تعي االعتبارات التي قد توليها الدول األخرى لالنعكاسات المختلف
ــة المترتبـة  والحظ الوفد بأن الدول الناطقة باللغة البرتغالية تطالب بالقليل آما توضحه النفقات غير الباهظ
ــكلة ماليـة  على توفير الترجمة الفورية في اجتماعات جمعيات الدول األعضاء . واوضح بأنه ال توجد  مش
ــهجا بنـاء وتدريجيـا وواقعيـا وأنـه علـى اسـتعداد للتفـاوض حـول الشـروط  حقيقية . وأآد الوفد أنه ينتهج ن
المالئمة وبصورة واقعية ومرنة وذلك بغية التوصل الى قرار موجه نحو النتائج . وخلص الوفد الى دعوة 
ــة البرتغاليـة بصـورة أآـثر ايجابيـة ، وخاصـة فيمـا  الوفود األخرى الى دراسة موضوع توسيع نطاق اللغ
ــدول األعضـاء باالضافـة  يتصل باالجراءات المتعلقة بالوثائق والترجمة الفورية في اجتماعات جمعيات ال
ــة العامـة قـرارا ينسـجم  الى نشر الوثائق باللغة البرتغالية ؛ وأعرب وفد البرازيل عن تطلعه التخاذ الجمعي

مع هذا االتجاه . 
 

ـــاريبي  وتحـدث وفـد الجمهوريـة الدومينيكيـة باالنابـة عـن مجموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والك -١٣٩
وأوضح بأن مجموعته تعي تماما االعتبارات الماليــة والسياسـية المترتبـة علـى اسـتعمال اللغـة البرتغاليـة 
آلغة عمــل فـي الويبـو . وأضـاف الوفـد بأنـه ، وبـالرغم مـن ذلـك ، فـان االحصائيـات المعروضـة تشـير 
ــة يفـوق تعـداد  بوضوح الى أن تعداد السكان في الدول السبعة األعضاء في الويبو والناطقة باللغة البرتغالي
ــم مجموعتـه لتوسـيع  السكان في بلدان أخرى تستخدم لغاتها آلغات عمل في الويبو . وأعرب الوفد عن دع
ــة فـي الفقـرات مـن ١٨ الـى  نطاق استعمال اللغة البرتغالية في الويبو وذلك على أساس المبادرات المدرج
ــي ضـرورة اال يـترتب علـي الموضـوع  أي  زيـادات فـي  ٣٠ من الوثيقة WO/GA/26/1 . وأآد الوفد عل

اشتراآات الدول األعضاء . 
 

ورحب وفد أنغوال بدراسة االجتماع لموضوع توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمـل  -١٤٠
في الويبو. وأعرب الوفد عن تقديره للتطور الذي تشهده أنشطة الويبو في البلدان النامية منذ تعييــن المديـر 
العـام . وأعـاد الوفـد الـي األذهـان الوفـد الـى أن قـرار اسـتعمال اللغـات العربيـــة والبرتغاليــة والروســية 
واالسبانية آلغات عمل في الويبو قد اتخذ  منذ ٢١ عاما . وأضاف بأن البلدان الناطقة باللغة البرتغالية  فقد 
ــي تلـك البلـدان أصبحـت تمتـاز بقـدرات  شهدت تطورات هامة ،  منذ العام ١٩٧٩. وقال بأن الصناعات ف
ــذا المنحـى االيجـابي  أآبر على المنافسة الدولية ، آما حدث في البرتغال والبرازيل منذ عدة سنوات وأن ه
ــأن الملكيـة الفكريـة تكتسـي  قد بدأ في الظهور في عدة بلدان أخرى ناطقة باللغة البرتغالية . والحظ الوفد ب
أهمية خاصة فــي عـالم اليـوم وذلـك يعـود الـى أهميـة العالمـات التجاريـة والـبراءات والرسـوم والنمـاذج 
ــدون تسـجيل العالمـة التجاريـة ، يعتـبر مجازفـة آـبرى وقـال بـأن  الصناعية . وأضاف بأن االستثمار ، ب
المستثمرين على ادراك بتلك المجازفة ذلك ألن العالمة التجارية تعتبر بمثابة  رأس المال ألي  مؤسسـة . 
وأضاف الوفد بأن حماية حقوق الملكية الصناعية أمر ضـروري لالسـتثمار الوطنـي واألجنبـي علـى حـد 
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سواء . وذآر بأنه يتعين تدريب آــوادر ادارات الملكيـة الصناعيـة واسـتيعابهم للقوانيـن واللوائـح الوطنيـة 
ــا  ذلـك ألنـها ليسـت معـدة  والدولية . وأشار الي أن  المواد المعدة لتدريب الكوادر يصعب النفاذ اليها احيان
باللغة الرسمية  . وتساءل الوفد عن امكانية تحقيق الويبو للنجاح في برنامج التعليم عن بعــد وتقديـم الدعـم 
للشرآات الصغيرة والمتوسـطة وآيفيـة معالجـة دخـول اتفاقيـة تريبـس حـيز التنفيـذ بحلـول العـام ٢٠٠٦ 
بالنسبة للدول األقل نموا وآيفية معالجة موضوعات التجارية االلكترونية وأسماء الحقــول علـى االنـترنت 
ــير التدريـب باللغـة البرتغاليـة  والموضوعات المستجدة األخرى . وأوضح بأنه سيكون من الضروري توف
ــاة والمحـامين وسـلطات الجمـارك والبـاحثين وأسـاتذة الجامعـات وغـيرهم مـن  باالضافة الى تمكين القض
المشارآة في االجتماعات ذات الطابع الفني وورش العمل والندوات وأسوة بالمواطنين من الدول األخرى 
التي تستخدم لغاتها آلغات عمل في المنظمـة . والحـظ الوفـد أنـه وباالضافـة الـى التفسـير الـذي ورد فـي 
مداوالت  الجمعية العامة ، فان النفقات األخرى يمكن تغطيتها من الميزانية الحالية . وأضاف بأن المشكلة 
الخاصة باتاحة مقصورة اضافية للترجمة الفورية ستعالج  بتشييد مبنى الويبو الجديــد . والحـظ الوفـد بـأن 
تعداد السكان بالدول  الناطقة باللغة البرتغالية يبلغ حوالي ٢٠٠ مليون نسمة يتوزعون في ثالثـة قـارات ، 
ــه مـن الواضـح بـأن التطـور الصنـاعي  باعتبار ان البرازيل شبه قارة في أمريكا الالتينية . وذآر الوفد بأن
سيستمر في تلك البلدان ولكن حماية الملكية الصناعية لن تكــون فعالـة دون التغلـب علـى العقبـات اللغويـة 
التي تواجهها الويبو . وأآد أن هذا الموضوع يقتضي دعم جميع الوفود . وأضــاف بـأن الـدول المعنيـة قـد 
طلبت ايالء اهتمام خاص للغاتها في هذه المنظمة ، وذلك انطالقا من حرص تلك الدول على المشارآة في 

انشطة الويبو .  
 

ــادرة المديـر العـام بـادراج هـذا الموضـوع فـي  وعبر وفد الرأس األخضر عن تقديره وثناءه لمب -١٤١
ــة باسـتعمال اللغـة  جدول األعمال وأعرب عن شكره لألمانة العامة على دراستها لمختلف الجوانب المتعلق
ــها الدراسـة . وقـال الوفـد بـأن موضـوع  البرتغالية في الويبو آما أثنى على المعلومات المتميزة التي وفرت
اعتماد اللغة البرتغالية آاحدى اللغات العاملة في الويبو يعود الى فـترة السـبعينات . ورحـب الوفـد بـالتقدم 
ــر العـام آـان قـد صـرح فـي دورة  الكبير الذي تم تحقيقه منذ ذلك الحين . وأعاد الوفد الى األذهان أن المدي
ــى تسـهيل االتصـاالت  االجتماعات التي عقدت في العام ١٩٧٩ بأن "زيادة عدد اللغات المستعملة يؤدي ال
بين الحكومات والمكتب الدولي وتعزيز مقدرة الوفود المعنية على التعبير عن آراءها في االجتماعات التي 
يعقدها المكتب الدولي" . وأبان الوفد بأن سبعة من الدول األعضاء في الويبو تعتمد البرتغالية لغــة رسـمية 
ــدان النـاطقين بالبرتغاليـة حوالـي ٢٠٠ مليـون نسـمة . هـذا باالضافـة الـى أن  ، ويبلغ تعداد سكان تلك البل
ــى  الويبو تعالج موضوعات متعددة المحاور – ذات طبيعة فنية وعلمية في آن واحد  – وذات انعكاسات عل
الجوانب االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية . وأعرب الوفد عــن ترحيبـه باعتمـاد دورة الجمعيـة 
العامة المنعقدة في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ لحل وسط يرتكز على ثالثة نقاط ، أي بعــد مـرور ٢٠ عامـا مـن 
طرح الموضوع للمرة األولى ؛ واعتبر الوفد ذلك بمثابة خطوة نحــو األمـام . وأشـار الوفـد ، الـي امكانيـة 
ــي المنظمـة ، ولـن تسـتفيد مـن ذلـك الـدول الناطقـة  تعزيز  ذلك النجاح باعتماد اللغة البرتغالية لغة عمل ف
ــدول األقـل نمـوا ؛  بالبرتغالية فحسب ، بما فيها الرأس األخضر ، ولكن الفائدة ستعم على الدول النامية وال
وهي المجموعة التي تنتمي اليها جميع الدول الناطقة بالبرتغالية ، باستثناء البرتغال . وأشار الوفــد الـى أن 
الموافقة على هذا الطلب ستؤدي الى مشارآة الدول الناطقة بالبرتغالية بفعالية أآثر وبصورة منتظمـة فـي 
أنشطة المنظمة ، آما ستتمكن تلك الدول من التعبير عن احتياجاتها بصورة أوضح ، األمر الـذي سيسـهل 
بدوره  تلبية تلك االحتياجات وخاصة فيما يتصل بالتعاون والمساعدات الفنية . آما ستتمكن تلك الدول من 
النفاذ بصورة فعالة واستيعاب المعلومات الفنية والعلمية بصورة أفضل . وذآر الوفد بأن هنالك منصرفات 
وتعديالت في سياسة الموارد البشرية ستترتب على اعتمــاد لغـة اضافيـة فـي المنظمـة ، ولكـن الوفـد قـال 
بضرورة عدم حصر االهتمام في الجوانب المالية والثقافية بل التفكير في اسهام اعتماد اللغة البرتغالية في 

تطوير الويبو . 
 



 WO/GA/26/10
 - 37 -

 
 

ــة  وعبر وفد البرتغال عن تقديره للمدير العام على الوثيقة WO/GA/26/1 الخاصة باستعمال اللغ -١٤٢
البرتغالية آلغة عمل في الويبو . وأشار الوفد الى أن اللغة البرتغالية تستعمل بالفعل آلغة عمــل فـي الويبـو 
ــام ١٩٧٩ اعتمـاد  طوال فترة العشرين عاما الماضية . وأعاد الوفد الى األذهان الى أنه عندما تقرر في الع
اللغة البرتغالية آلغــة عمـل ، آـانت الـبرازيل والبرتغـال ، مـن بيـن الـدول الناطقـة بالبرتغاليـة ، تتمتعـان 
ــد طلبـت آنـذاك منحـها صفـة المراقـب . وقـال الوفـد بـأن  وحدهما  بعضوية الويبو . وأضاف بأن أنغوال ق
ــة تعـداد  الوضع قد تغير بصورة آبير حاليا . وأشار الى أن الوثيقة التي أعدتها األمانة توضح بصورة جلي
الناطقين باللغة البرتغالية على نطاق العالم . وذآر الوفد أن الموضــوع المطـروح أمـام الجمعيـة العامـة ال 
ــو للتواصـل مـع أآـبر  يتعلق باالعتداد أو توآيد الهوية الوطنية أو الثقافية ولكنه يتعلق باتاحة الفرصة للويب
ــي أنشـطة المنظمـة . وقـال  عدد ممكن من الدول ، وخاصة الدول النامية ، لتمكينها من المشارآة بفعالية ف
الوفد بأن اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية فــي سـبعة مـن البلـدان األعضـاء فـي الويبـو ومـن المؤمـل أن 
ــك الـدول هـي بلـدان ناميـة  تصبح تيمور الشرقية المستقلة الدولة العضو الثامنة . وأشار الى أن ستة من تل
ــد أن البلـدان األقـل نمـوا والناطقـة بالبرتغاليـة قـد بذلـت  وخمسة منها من البلدان األقل نموا . وأوضح الوف
جهودا خارقة آي تصبح أعضاء في هذه المنظمة . وأشار الى ما أآده المدير العام في خطابه االفتتـاحي ، 
باحراز تقدم ملموس في اعداد وتصنيف تشريعات الملكيــة الفكريـة وأن تشـجيع االنضمـام الـى معـاهدات 
الويبو يعتبر من أولويات المنظمات . وقال الوفد بــأن جـدول أعمـال المنظمـة قـد تضـاعف تعقيـدا ونطاقـا 
وعمقا وحجما . وأضاف بأن الدول النامية الناطقة بالبرتغالية لن تتمكن من االستفادة القصوى من المنظمة 
طالما ظلت تتعامل مع اجتماعات ومطبوعات ...الخ ، تعقد وتنشر بلغـات ال يجيدهـا سـوى الدبلوماسـيون 
في تلك البلدان . ومن جانب آخر ، قال الوفد ، ان مصلحـة جميـع الـدول تقتضـي  توفـير الحمايـة الكاملـة 
لبراءتها وعالماتها في تلك الدول الناطقة بالبرتغالية . وخلص الوفــد الـى أن للعديـد مـن الـدول المتقدمـة ، 
والتي ترتبط حاليا بعالقات عمل هامة بالدول الناطقة بالبرتغاليــة ، مصلحـة حقيقيـة ومباشـرة فـي توسـيع 
نطاق أنشطة الويبو في البلدان الناطقة بالبرتغالية . وقال الوفد بأن الوقت قد حان الستعمال اللغة البرتغالية 
ــوء الطـالع ، وبينمـا تقـر الوثيقـة WO/GA/26/1 "بـأن  مع اللغات العاملة األخرى . وأشار الى أنه ومن س
عدة وآاالت متخصصة تابعة لألمم المتحدة تستعمل اللغة البرتغالية أآثر من الويبـو بـالرغم مـن وضعـها 
المالي األشد ضيقا" ، إال أن الوثيقة لم تتنـاول حقيقتيـن هـامتين بـالوضوح الكـافي :  أوال ، تعتـبر الويبـو 
منظمة متميزة ذات تخصص تقني عالي ، ولالستفادة من المنظمة  ال بد من اجادة اللغات المســتعملة فيـها. 
ثانيا :  تمتلك الويبو القدرة – التي تفتقرها منظمات األمم المتحـدة – علـى اسـتعمال اللغـة البرتغاليـة علـى 
ــد الـى أن مـا ينجـز فـي هـذه المنظمـة ال ينسـحب تلقائيـا  علـي الجـهات  نطاق واسع . وعليه ، خلص الوف
األخرى. وأوضح وفد البرتغال أن الوفود على ادراك تام بأوضاع الويبو المالية والعواقــب المترتبـة علـى 
توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية . وأضاف بــأن القـرار الـذي سـيتخذ حـول هـذا الموضـوع ال يعتـبر 
ــع اللغـة البرتغاليـة لـن يتغـير فقـد آـانت ومـا  قرارا سياسيا أو موضوعا يتعلق بالمبادىء . وذآر بأن وض
زالت وستستمر البرتغالية  لغة عاملة في المنظمة . وأوضح الوفد بأن القرار يتعلق باتاحة المجال لعدد من 
ــة ، آمـا يتصـل القـرار باالسـتمرار فـي  البلدان ، وخاصة البلدان األقل نموا ، لالستفادة الكاملة من المنظم
ــة . وأعـاد  الوفـد الـى  تعزيز نظام الملكية الفكرية العالمي بتكاليف ال تؤثر آثيرا على ميزانية الويبو العام
األذهان أن األمم المتحدة ستعقد في مايو/أيــار ٢٠٠١ فـي بروآسـل مؤتمـرا يتسـم بأهميـة آـبرى بالنسـبة 
للبلدان األقل نموا . وقال بأن جميع منظمات األمـم المتحـدة قـد طلـب منـها المسـاهمة فـي ذلـك المؤتمـر . 
وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها الويبو تتمثل في تمكين الدول األقل نموا مــن 
ــاء علـى ذلـك ، مـن الجمعيـة العامـة الموافقـة علـى  المشارآة التامة في أنشطة المنظمة . وطلب الوفد ، بن

توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية في المنظمة . 
 

وعـبر وفـد غينيـا - بيسـاو عـن تقديـره للمديـــر العــام والمكتــب الدولــي علــى اعــداد الوثيقــة  -١٤٣
ــد أن اللغـة البرتغاليـة لغـة عاملـة فـي منظمـة  WO/GA/26/1 بصورة تتميز بالحياد والنزاهة . وأشار الوف
الوحدة األفريقية  آما أن من بين البلدان الســبعة الناطقـة بالبرتغاليـة ، هنـالك خمسـة دول أفريقيـة ، تتمتـع 
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أيضا بعضوية الويبو . وعبر الوفد عن تأييده لما جاء في آلمة وفد البرازيل بأن استعمال اللغــة البرتغاليـة 
آلغة عمل في الويبو ال يعتبر مسألة تأآيد فحسب ولكنه  موضــوع يتصـل بالحاجـة الـى بلـوغ فـهم أفضـل 
ــك ألن أآـثر مـن ٩٥% مـن السـكان فـي غينيـا – بيسـاو يتحدثـون اللغـة  لموضوعات الملكية الفكرية ، ذل
ــا ورد فـي آلمـة المديـر العـام حـول ضـرورة ازالـة الغمـوض عـن  البرتغالية . وأعاد الوفد الى األذهان م
الملكية الفكرية . وأعرب الوفد عن اعتقــاده بـأن ذلـك يتطلـب اتاحـة نفـس الفـرص للمتحدثيـن بالبرتغاليـة 
والذين يبلغون ٢٠٠ مليون نسمة يتوزعــون فـي ثالثـة قـارات . وأشـار الوفـد ، علـى سـبيل المثـال ، الـى 
استخدام اللغات اليابانية واأللمانية في معاهدة التعاون بشأن البراءات ، في الوقت الذي يقل عدد المتحدثين 
ــة الـي تمتـع  هـاتين الدولتيـن  بمـيزة اضافيـة  بهاتين اللغتين عن المتحدثين باللغة البرتغالية ، هذا باالضاف
تتمثل في اجادة معظم مواطنيها للغة االنكليزية . واختتم الوفد آلمته بالتعبير عن تطلعه الى اقرار استعمال 

اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو . 
 

ــة قـائال بأنـه وعنـد بحـث موضـوع اسـتعمال  وتحدث وفد أوغندا باالنابة عن المجموعة األفريقي -١٤٤
اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو في العام الماضي ، طلب من المكتب الدولي اعــداد دراسـة حـول هـذا 
ــى دورة الجمعيـة العامـة الحاليـة . وأعـرب الوفـد عـن  الموضوع وطرح نتائج بحثه في تقرير يعرض عل
ــا أن الوثيقـة توفـر خيـارات واضحـة  استحسانه للوثيقة WO/GA/26/1 لتميزها بالبحث الجيد والتوازن آم
حول آيفية معالجة الموضوع حتى تتمكن الدول األعضاء الناطقـة بالبرتغاليـة مـن المشـارآة بفعاليـة فـي 
ــد بـأن مجموعتـه تتعـاطف مـع  زمالئـهم مـن الـدول التـي تعتمـد اللغـة  اجتماعات المنظمة . وأضاف الوف
البرتغالية لغة رسمية لها وتواجه بالتالي صعوبات في متابعة مداوالت الويبو باللغات العاملة األخرى التي 
ال تجيدها . وقال الوفد انه ونسبة ألهمية قضايا الملكية الفكرية في عالم الويبو ، فــان المجموعـة األفريقيـة 
تطلب توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية في اجتماعات الويبو واألنشطة األخــرى وذلـك بـهدف تمكيـن 

الدول الناطقة بالبرتغالية من المشارآة الفعالة . 
 

وتحدث وفد األرجنتين وأعرب عـن تـأييده ومسـاندته لموقـف دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي  -١٤٥
ومطالبتها باقرار اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو . وأعـاد الوفـد الـى األذهـان أن األمـير الحسـن بـن 
ــا الملكيـة الصناعيـة  طالل قد خاطب الجمعية وأعرب عن دهشته لتطابق وجهات النظر ، عند بحث قضاي
ــى أصـول ثقافيـة ولغـات ومنـاطق  في اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات ، رغم انتماء أعضاء اللجنة ال
اقتصادية مختلفة من أنحاء العالم . والحظ الوفد مشارآة عدد آبير مــن المؤتمريـن مـن بلـدان مختلفـة فـي 
أعمال الجمعية العامة لبحث بعض القضايا . وقال بأن ذلك قد أصبح ممكنــا نسـبة لوجـود هـدف مشـترك . 
ــدى جميـع أعضـاء هـذه  واعتبر الوفد أن الموضوع األساسي الذي يتعين مراعاته يتمثل في وحدة الهدف ل
ــة لتحقيـق األهـداف التـي رسـمناها ، آمـا  المنظمة العظيمة . وأضاف بأن واجبنا يحتم علينا التميز بالفعالي
يتعين علينا االستمرار في مواجهة جميع العقبات المحتملة وذلك بغية بلوغ تلك األهداف وإال فاننا سنفشــل 
في أداء واجباتنا المتصلة بتحقيق الفعالية . وذآر الوفد بأن اللغة تعتــبر جسـرا يمكـن النظـر اليـه باعتبـاره 
مبنى يفصل بين نقطتين آما يمكن اعتباره مبنى يصــل بيـن نقطتيـن . وأضـاف الوفـد أن مصلحـة أهـداف 
الويبو تقتضي اعتبار اللغات جسور توحد بيننا وأدوات تمهد  الطريق لتحقيق مزيد من الفعالية فــي الويبـو 
وترقية التعاون الدولي وتمكين مزيد من الدول والشعوب من االستفادة بمزايــا حمايـة الملكيـة الصناعيـة . 
وقال الوفد بأنه ال توجد بالتالي أسباب تحــول دون اعتمـاد الويبـو للغـة صيـغ  بـها جـانب آبـير مـن النـثر 
والشعر في العالم وتمثل جانبا هاما من الثقافة البشرية . وقال الوفد بأن علينا اتباع النموذج التي توفره لنــا 
يوميا االنترنت ، وهي ايحاء ال ينقطع  لكسر العزلة وبناء جسور اضافية للتواصل . وأشــار الوفـد الـى أن 
االنترنت قد بدأت بلغتين أو ثالثة لغات ولكن أصبح باالمكان اليوم الحصول على آل شيء فــي االنـترنت 
ــعبية أآـبر وفعاليـة وتـأثير ومردوديـة اقتصاديـة .  وبلغات متعددة . وقال بأن ذلك جعل االنترنت تتمتع بش
وفي نهاية آلمته أعرب الوفــد عـن قناعتـه بـأن الويبـو تمتلـك القـدرات الفنيـة والمـوارد والقيـادة – وعلـى 
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ــهيل اسـتعمال  مستوى العالم – لتطوير التكنولوجيا لمصلحة البشرية جمعاء ، ولذلك فان بوسع المنظمة تس
اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو بما يسهم في  تحقيق أهداف المنظمة . 

 
وأعرب وفد موزامبيق عن تقديره للمدير العام واألمانة على الجهود المبذولة واالنجـازات التـي  -١٤٦
تحققت فيما يتصل باستعمال اللغة البرتغالية في اجتماعات الويبو وآما تعكسه الوثيقة المعروضة للبحــث . 
ــة عـن المجموعـة األفريقيـة . وقـال بـأن القـرار  وعبر الوفد عن تأييده لما ورد في آلمة وفد أوغندا باالناب
باستعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو قد تم اتخاذه في العــام ١٩٧٩ . وأضـاف بأنـه وبعـد مـرور 
ــة أآـثر جـالء وذلـك بانضمـام مزيـد مـن الـدول  عشرين عاما أصبحت الحاجة الى استعمال اللغة البرتغالي
الناطقة باللغة البرتغالية الى الويبو والمعاهدات الرئيسية التي تديرها المنظمة . وأآد أن ذلك يجــيء نتيجـة 
لقناعة تلك الدول ، بما في ذلك موزامبيق ، بأهمية اسهام الملكية الفكرية فــي نمـو اقتصادياتـها . وأضـاف 
الوفد أنه وبالرغم من ذلك فان مشكلة اللغة ما زالت تعتبر حاجزا أمام نشر معلومــات الملكيـة الفكريـة فـي 
األوساط المعنية بها . وقال بأنه من الصعب على الـدول الناطقـة بالبرتغاليـة االسـتفادة مـن مزايـا الملكيـة 
الفكرية عند اعداد الوثائق الخاصة بنقل التكنولوجيا بلغات ال يفهمها المستفيدون . وأآد الوفد بأن األســباب 
الداعية الى استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في المنظمــة أسـباب معروفـة . وطلـب الوفـد مـن الجمعيـة 
العامة أخذ الحقائق التالية بعين االعتبار أوال ، . تعتبر الويبو منظمة فريدة تتمتع بخصائص مميزة . وفيما 
يتصل بمواردها المالية ، فانه ال يمكن مقارنة الويبو مع منظمات األمم المتحدة األخرى . ثانيا ، لقــد بذلـت 
ــي المنظمـة ومعاهداتـها وبذلـك فقـد فتحـت أبوابـها ليـس  الدول الناطقة بالبرتغالية جهودا آبيرة لالندماج ف
ــة . وأخـيرا ، ان  لمواطنيها فحسب ولكن لألجانب آذلك . وأضاف أنه يتعين اعتبار ذلك اسهاما في المنظم
األهداف المرجوة من وراء استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمــل فـي الويبـو ليـس المقصـود منـها خلـق أي 
سابقة . وقال بأن الدول الناطقة بالبرتغالية قد طلبت فقط توفير معاملة خاصة فــي هـذه المنظمـة باالضافـة 
ــة . وفـي نهايـة حديثـه  الى تطبيق القرار الذي تم اتخاذه في العام ١٩٧٩ والخاص باستعمال اللغة البرتغالي

أعرب الوفد عن تأييده التام الستعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في المنظمة . 
 

وأيد وفد الجزائر البيان الذي أدلى به وفد أوغندا باســم مجموعـة البلـدان األفريقيـة . وعـبر عـن  -١٤٧
ــد الطبيعـة متعـددة  اقتناعه بأن تنفيذ التدابير الرامية الى دعم الملكية الفكرية باستعمال اللغة البرتغالية يجس
الثقافات التي تتحلى بها المنظمة ومن شأنه أن يدعم بقوة ارساء  مفهوم الملكية الفكرية نظرا الى أن اللغـة 
ــي . وشـكر الوفـد المكتـب الدولـي  علـى طـرح هـذا الموضـوع فـي  البرتغالية مستعملة على الصعيد الدول

برنامج مفصل ومتطلع. 
 

ــأييده لمـا جـاء  وتقدم وفد فنزويال بالشكر لألمانة على األعداد الجيد للوثيقة . واعرب الوفد عن ت -١٤٨
في آلمة وفــد جمهوريـة الدموينيكيـة باالنابـة عـن مجموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريبى فيمـا يتعلـق 
باستعمال اللغة البرتغالية آاللغة عمل فــي الويبـو اذا أن ذلـك مـن شـأنه أن يسـهل مشـارآة الـدول الناطقـة 

بالبرتغال في أعمال الويبو ويسهم بالتالي في بلوغ أهداف المنظمة .  
 

ــام الضافـة اللغـة البرتغاليـة الـى لغـات الويبـو  وتناول وفد المكسيك الكلمة وأعرب عن تأييده الت -١٤٩
ــن نسـبة  الرسمية ليس ألن مائتين مليون نسمة يتحدثون باللغة البرتغالية في جميع أرجاء العالم فحسب ولك
ــرًا ألن  لوجود هذه اللغة في أربعة قارات . وأوضح الوفد بأن هذه الخطوة ستدعم فعالية برامج التعاون نظ
غالية الدول المعنية من الدول النامية . وأشار الوفد الى أن معــهد المكسـيك الوطنـي للملكيـة الصناعيـة قـد 
ــة واالسـبانية - اتفاقـًا  أبرم منذ شهرين مع نظيره البرازيلي - واللغات المستعملة فيهما هي اللغات البرتغالي
هامًا للتعاون باللغتين ، وقد اثمر ذلك االتفاق بالفعل عن زيارة ثمانيــة مـن الفنييـن الـبرازيليين الـى مدينـة 
المكسيك . وفي نهاية حديثه أعرب الوفد عن تطلعه الستعمال اللغة البرتغاليــة فـي دورة الجمعيـة العامـة . 

المقبلة .  



 WO/GA/26/10
 - 40 -

 
 

 
وأعرب وفد شيلي في آلمته عن تأييده لما جاء في آلمــة منسـق مجموعـة دول أمريكـا الالتينيـة  -١٥٠
والكاريبي . وأآد الوفد على فائدة التقرير الذي أعده المكتب الدولي حول وضع اسـتعمال اللغـة البرتغاليـة 
على نطاق العالم ووضع استعمالها في االمم المتحدة والوآاالت الدولية األخرى . وقال الوفد بـأن التقريـر 
ــدول الناطقـة بالبرتغاليـة فـي أنشـطة الويبـو  قد أوضح اهمية استعمال اللغة البرتغالية لمضاعفة مشارآة ال
خاصة فيما ما يتصل بأنشطة التعاون ألغــراض التنميـة . وأعـرب الوفـد عـن مسـاندته لجميـع الخطـوات 
الرامية الي تشجيع مشارآة الدول النامية في أنشطة الويبــو وأشـار الـى أن توسـيع نطـاق اللغـة البرتغاليـة 
سيسهم بفعالية في بلوغ هذا الهدف . وبناء على ذلك فقد أعرب الوفد عن مساندته ألي خطـوات تتخـذ فـي 

هذا االتجاه . 
 

وتحدث وفد ترينيداد وتوباغو معــرب عـن مسـاندته القـتراح  وفـد الـبرازيل والـذي سـانده وفـد  -١٥١
ــة  الجمهورية الدومنيكية انابة عن مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي . وأعتبر الوفد أن استعمال اللغ
البرتغالية آلغة عمل في الويبو سيجعل مشارآة الدول الناطقة بالبرتغالية أآثر يسرا خاصة وأن معظم تلك 
الدول من البلدان النامية . وأشار الوفد الى ان  الوثيقـة تشـتمل علـى معلومـات مفيـدة حـول اسـتعمال لغـة 
ــى وإن تطلـب األمـر زيـادة  البرتغالية آلغة عمل . وأعرب الوفد عن اعتقاده بفائدة تطبيق هذا االقتراح حت

الموارد في الويبو .  
 

وأعرب وفد أسبانيا عن تأييده المطلق الستعمال اللغة البرتغاليـة آلغـة عمـل فـي الويبـو . وقـال  -١٥٢
ــاون ألغـراض التنميـة ، ال يقتضـي جـهدًا  الوفد بأن توسيع نطاق اللغة البرتغالية ، وخاصًا في أنشطة التع
آبيرًا من الويبو بينما ستكون النتائج المحرزة واضحة وايجابية ذلك ألن استعمال اللغة البرتغاليــة سـيمكن 
ــارآة بفعاليـة فـي أنشـطة الويبـو.وعليـه ، فقـد طلـب الوفـد مـن الجمعيـة العامـة  الدول األقل نموًا من المش

الموافقة على االقتراح الداعي الي  التوسع في استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو .  
 

وأعرب وفد آينيا دعمه الستعمال اللغة البرتغاليـة آـاحدى اللغـات العاملـة فـي الويبـو ذلـك ألن  -١٥٣
ــرا  غالبية الدول الناطقة بالبرتغالية هي دول أفريقية وستصبح بالتالي مشارآتها في  أنشطة الويبو أآثر يس

 .
 

وتناول وفد آوبا الكلمة وأعرب عن دعمه لما جاء في وفد الجمهورية الدومنيكية انابة عــن دول   -١٥٤
مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي .وأشار الوفد الى الفائدة التي تحققت من عقد دورة اآاديمية الويبو فــي 
ــة باللغـة البرتغاليـة وأتيحـت  آوبا حيث أجتمع ممثلون لدول أمريكا الالتينية مع ممثلون لدول أفريقية ناطق
ــاء علـى ذلـك، يدعـم   لهم الفرصة لتبادل مفيد للخبرات في مجال ملكية الفكرية . وخلص الوفد الى أنه، وبن
توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية في أنشطة الويبو وذلك من خالل المبادرات المعروضة فـي الوثيقـة 
ــبرازيل بعيـن االعتبـار . وقـال الوفـد بـأن آوبـا والـبرازيل  WO/GA/26/1 مع أخذ ما جاء في آلمة وفد ال
ترتبطان منذ العام ١٩٩٧ باتفاقية للتعاون ، توفر مجاال لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشترآة للتنمية 

في البلدين  ، تتعلق بالملكية الصناعية .  
 

وتناول وفد انتيغوا وباربودا في آلمته المقترحات الخاصة بتوسـيع نطـاق اللغـة االسـبانية آلغـة  -١٥٥
عمل في الويبو . آما أيد الوفد ما جاء في آلمات مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي ووفــد الـبرازيل 

ووفد ترينيداد وتوباغو .وبالرغم من ذلك ، أعرب الوفد عن  قلقه حول النفقات االضافية  
لهذا المشروع التى قد تترتب على اشتراآات الدول األعضاء .  
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وتحـدث وفـد باراغوي وأعـرب عـن تقديره للمـدير العام  علي المعلومات المضمنة في الوثيقـة  -١٥٦
.WO/GA/26/1 وأعرب الوفد عن تأييده لما جاء في آلمة وفد الجمهورية الدومنيكية بانابة عــن مجموعـة 
ــة وفـد الـبرازيل . وأعـرب الوفـد عـن  دول امريكا الالتينية والكاريبي وأآد مساندته التامة لما جاء في آلم
قناعته بامكانية تحقيق توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية في الويبو عبر الوسائل التى أوردتــها الوثيقـة 
 WO/GA/26/1 في الفقرات من ١٨ الى ٣٠ وأضاف بان النفقات المترتبة على ذلـك ال يمكـن مضاهاتـها 
ــرى  بالفوائد التي ستتحقق ،  ليس لمصلحة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية فحسب ولكن لصالح الدول االخ
االعضاء في  الويبو وأشار الوفد الى ان البلدان  الناطقة بالبرتغالية سبعة، منها ســتة  بلـدان ناميـة آمـا أن 
من بينها خمسة من البلدان األقل نموًا . وقال الوفد أنه يعتبر ذلك سببا اضافيًا يدعو الجمعية العامــة التخـاذ 
االجراءات التي اقترحتها االمانة والدول الناطقة البرتغاليـة ذلـك ألن اعتمـاد اللغـة البرتغاليـة آلغـة عمـل 

يعتبر أداة  اضافية لتعزيز التنمية في البلدان المعنية .  
 

وتحدث وفد ماليزيا باالنابة عن مجموعة اسيا والباسيفيك وأوضح بأن مجموعته تعتقد بضرورة  -١٥٧
حصر استعمال اللغات في الويبو على اللغات المعترف بها رسميًا في األمم المتحدة ،وذلك بغية المحافظـة 
ــراف عـن هـذا المبـدأ  سـيؤدي  على مستوى معقول من المنصرفات االدارية في الويبو . وقال بأن أي انح
الى فيض من المطالب من مجموعات لغوية أخرى.وخلص  الوفد الى أن نطاق اســتعمال اللغـة البرتغاليـة 

يجب حصره في اطار القرار الذى اتخذته الجمعية العامة في دورتها المنعقدة في سبتمبر ١٩٩٩ .  
 

ــد اليابـان انابـة عـن وفـود الواليـات المتحـدة األمريكيـة وآنـدا وأسـتراليا ونيوزيلنـدا  وتحدث وف -١٥٨
ــى توفـير أنظمـة  واليابان قائال بأن تلك الوفود تقر وتدعم أهداف الدول النامية والدول األقل نموا الرامية ال
ـــوغ  صارمـة لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة ؛ آمـا تقـر وتثنـي علـى الجـهود التـي تبذلـها تلـك الـدول لبل
المواصفات العالمية في هذا الصدد . آما أعــرب الوفـد فـي آلمتـه عـن ثنائـه للجـهود التـي يبذلـها المكتـب 
الدولي في دعم أهداف تلك الدول وذلك باستخدامه للغة البرتغاليـة فـي األنشـطة الهامـة للتدريـب وأنشـطة 
التوثيق المتصلة بها باالضافة الى برامج التعاون الفنــي ألغـراض التنميـة األخـرى . وأعـرب الوفـد عـن 
تأييده التام لالستمرار في استعمال اللغــة البرتغاليـة فـي تلـك األنشـطة . وأضـاف الوفـد بأنـه ومـع اقـراره 
ــزءا مـن منظومـة  بطبيعة أنشطة الويبو المتخصصة والمزايا المالية التي توفرها إال أن الويبو ، ، تعتبر ج
األمم المتحدة . وعليه فانه يتعين علــى المنظمـة األخـذ بعيـن االعتبـار الممارسـات المتبعـة فـي المنظومـة 
ــي نطـاق الويبـو فحسـب ، ولكـن فـي وآـاالت األمـم  والتسليم بأن قراراتها يمكن أن تعتبر سوابق ، ليس ف
المتحدة األخرى . وأضاف بأنه اذا ما حدث أي انحراف للويبو من الممارسات العامة في األمـم المتحـدة ، 
فانه سيصبح من المنطقي اتخاذ القرار حول الموضوع بناء على نطاق االستعمال الحــالي ألنظمـة الملكيـة 
الصناعية العالمية التي تديرها الويبو والتي تستعمل فيها لغات غير رسمية أخــرى علـى نطـاق أوسـع مـن 
استعمال اللغة البرتغالية . وقال الوفد انه باالضافـة الـى ذلـك ، فـان تخصيـص المـوارد اللغويـة  النشـطة 
التعاون ألغراض التنمية - التي تتم باللغة البرتغالية - يعتــبر اسـتثمارا نافعـا للمـوارد وأآـثر مالءمـة مـن 
استثمار تلك الموارد في نشر الوثائق والمناقشات – ذات الصبغة التقنية العالية – والتي تعــد بلغـات الويبـو 
ــأييد توسـيع نطـاق  الرسمية . وخلص الوفد الى أنه ، وعلى أساس تلك االعتبارات ، فان الوفد ال يستطيع ت
استعمال اللغة البرتغالية آما أوردته الوثيقة WO/GA/26/1 وأيدته عدد من الدول األعضاء في المنظمـة . 
ــي  وختم الوفد حديثه باالعراب عن تأييده التام  للمحافظة على المستوى الحالي الستعمال اللغة البرتغالية ف

الويبو . 
 

وتحدث وفد بلغاريا انابة عن دول أوروبـا الوسـطى والبلطيـق وأعـرب عـن تفهمـه الحتياجـات  -١٥٩
الدول الناطقة باللغة البرتغالية ودعا الويبو الى توسيع نطاق  أنشطتها ، بأآبر قدر ممكن ، في  ذلك الجزء 
من العالم . وساند الوفد توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية في أنشطة برامج التعاون ألغـراض التنميـة 
واجتماعات الدول األقل نموا واعداد المنشورات المخصصــة لتعميـم المعلومـات وأنشـطة تنميـة القـدرات 
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ــامج والميزانيـة ألغـراض  والنفاذ الى شبكة الويبو هذا باالضافة الى أنشطة أخرى يمكن تغطيتها من البرن
ــتعمال اللغـة البرتغاليـة فـي الجمعيـة العامـة يعتـبر موضوعـا سياسـيا يتعيـن  التنمية . والحظ الوفد بأن اس
معالجته بواسطة األمم المتحدة وطبقا لممارساتها . واعتبر الوفد أن االسهام فـي الوصـول الـى المتحدثيـن 
باللغة البرتغالية سيكون محدودا . وفي نهاية آلمته اعرب الوفد عن تــأييده ألن يعـهد الـى المكتـب الدولـي 
التوصل الى اجماع حول مدى توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية فـي الويبـو ، هـذا رغـم اقـرار الوفـد 

بصعوبة تلك المهمة . 
 

وأعـرب وفـد رومانيـا فـي آلمتـه عـن تقديـــره للمكتــب الدولــي علــى االعــداد الجيــد للوثيقــة  -١٦٠
ــي الويبـو ، أعـرب الوفـد عـن تفهمـه  WO/GA/26/1 . وفيما يتصل باستعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل ف
التام وتعاطفه مع ذلك االقتراح . وأضاف الوفد بأنه  ،ورغم التكـاليف االضافيـة ، والتـي تزيـد مـن تعقيـد 
الموضـوع ، إال أنـه يعتقـد بامكانيـة التوصـل الـى حـل . وآـرر الوفـد تعاطفـه مـع طلـب الـــدول الناطقــة 

بالبرتغالية الستعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو .  
 

ـــى قــدرات المديــر العــام فــي التخطيــط  وتنـاول وفـد الكـاميرون الكلمـة معربـا عـن ثنائـه عل -١٦١
ــة ممثـل المجموعـة األفريقيـة وآلمـات  االستراتيجي واالدارة . وأعرب الوفد عن مساندته لما جاء في آلم
الوفود األخرى التــي أيـدت االقـتراح المطـروح . وأشـار الوفـد الـى اتفـاق الجميـع بـأن اقتصاديـات اليـوم 
ــع علـى أن للويبـو دور رئيسـي يتعيـن أن  والمستقبل ستظل قائمة على المعرفة واالدراك ، آما يتفق الجمي
ــهج واحـد  تقوم به لترسيخ ونشر  المعرفة واالدراك  في جميع أرجاء العالم . وخلص الوفد الى أن هنالك ن
يمكن اتباعه لتمكيــن المعرفـة واالدراك – التـي يعـبر عنـها باللغـة البرتغاليـة – مـن االزدهـار فـي الوقـت 

الراهن في الويبو . 
 

وأآد وفد ليسوتو تأييده التام لما جاء فــي آلمـة المجموعـة األفريقيـة . وقـال بـان اسـتعمال اللغـة  -١٦٢
البرتغالية في المنظمة سيتيح للبلدان الناطقة بالبرتغالية  تكثيف مشارآتها في أنشطة الويبو ، وخاصة وأن 
ــو  بعض تلك الدول من البلدان األقل نموا . وأضاف الوفد بأن استعمال اللغة البرتغالية سيدعم برنامج الويب
الخاص الســتفادة  الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة مـن نظـام الملكيـة الفكريـة ، ذلـك ألن اسـتعمال اللغـة 
البرتغالية سيساعد علــي تسـهيل االسـتخدام الفعـال لمعلومـات الملكيـة الفكريـة باالضافـة الـى تعزيـز نقـل 
التكنولوجيا . وبناء علي ذلك ،  أعرب الوفد عن دعمه التام لالقــتراح الخـاص باسـتعمال اللغـة البرتغاليـة 

آاحدى اللغات العاملة في المنظمة . 
 

وأعرب وفد أوروغواي عن تأييده الستعمال اللغــة البرتغاليـة آلغـة عمـل فـي الويبـو نظـرا ألن  -١٦٣
الويبو تضم في عضويتها عددا ال يســتهان بـه مـن  البلـدان الناطقـة بالبرتغاليـة . وأوضـح الوفـد أن بـالده 
ــة  ستنتج قريبا قرصا مدمجا للقراءة ومطبوعات باللغة البرتغالية تشتمل على قوانين وأنظمة الملكية الفكري
وذلك بغرض اتاحتها للجمهور الذي يتحدث بالبرتغالية . و.أيــد الوفـد مـا جـاء فـي اقـتراح وفـد  الـبرازيل 
ــول ومناسـب مـن ناحيـة التكلفـة الماليـة ، اذ انـه  ال ينطـوي علـى مبـالغ ضخمـة  ووصفه بأنه اقتراح معق

تستقطع من الميزانية ، مع وضع االعتبار للمزايا التي ستجنيها الدول األعضاء الناطقة بالبرتغالية . 
 

وذآر وفد زمبابوي في آلمته أن روعة وقوة الويبو تتمثل في محاولتها الرائعة ألن تكون شــاملة  -١٦٤
ــد ذلـك نـهج للديمقراطيـة  يتعيـن علـى المنظمـات متعـددة األطـراف األخـرى  بقدر المستطاع واعتبر الوف
االقتداء به . وأعرب الوفد عن تأييده التام لما جاء في آلمة منسق المجموعة األفريقية . وقال بأن استعمال 
اللغات يجب أال يؤدي الي تهميش  مشارآة أعداد آبيرة من المتحدثين باللغة البرتغالية . وبناء على ذلــك ، 
قال الوفد انه يؤيد ما توصل اليـه المكتـب الدولـي فـي الوثيقـة WO/GA/26/1 . وأضـاف الوفـد أن أسـبابا 
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تضامنية تدعو الى مساندة الزمالء الناطقين باللغة البرتغالية فــي مطالبتـهم باعتمـاد اللغـة البرتغاليـة آلغـة 
عمل في الويبو . 

 
وأيد وفد بوروندي ما جاء في آلمة وفد أوغندا باالنابة عن المجموعــة األفريقيـة . وأعـرب عـن  -١٦٥
ــتيعابه بغـير  دعمه الستعمال اللغة البرتغالية في الويبو ذلك ألن الملكية الفكرية تعتبر موضوعا يصعب اس
اللغة األم أو لغة التعليم ، على أقل تقدير . وأضاف الوفد بأنه يدعم تعدد اللغات في منظومة األمــم المتحـدة 

ولذلك فانه يعتقد بأن اعتماد اللغة البرتغالية آلغة عاملة  يعتبر خطوة في االتجاه الصحيح . 
 

ــدا باالنابـة عـن المجموعـة األفريقيـة . وأشـار الـى  وأيد وفد مصر البيان الذي أدلى به وفد أوغن -١٦٦
ــل فـي الويبـو نسـبة  الصدد ، واعرب وفد مصر عن دعمه لتوسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية آلغة عم
ألهمية موضوعات الملكية الفكرية وال سيما تمكين البلدان النامية والبلدان األقـل نمـوا مـن المشـارآة فـي 
التنمية االقتصادية مع مراعاة أن البلدان األفريقية الناطقة بالبرتغالية من البلدان األقل نموا . واضاف بـان 
ــي تسـهيل اسـتيعاب  المسـئولين عنـها لموضوعـات الملكيـة الفكريـة . وأشـار الوفـد الـى أن  ذلك سيسهم ف

وآاالت أخرى تستعمل اللغة البرتغالية آلغة عمل آما أوردته الوثيقة التي اعدتها األمانة . 
 

وأعرب وفد الهند عـن دعمـه لموقـف المجموعـة اآلسـيوية الـذي جـاء فـي آلمـة وفـد ماليزيـا .  -١٦٧
وأضاف أنه يود ، مع ذلك ، أن يسجل موقف بــالده ، ذلـك انـه اذا مـا أخـذ عـدد المتحدثيـن بلغـة مـا بعيـن 
االعتبار ، فان هنالك ٩٠٠ مليون نسمة يتحدثون اللغة الهندية ولغة األوردو المتفرعة عنــها ، ويتوزعـون 
ــاذ الخطـوات الالزمـة للمطالبـة  في ٢٠ دولة  في أرجاء العالم . وأوضح الوفد بأن حكومة الهند بصدد اتخ
باعتماد اللغة الهندية آاحدى لغات منظومة األمم المتحدة . وطلب الوفد من الويبو ودولها األعضــاء األخـذ 

علما بهذا الموقف .  
 

وأعرب وفد البرتغال في آلمته عـن ارتياحـه لمالحظـة أن أآـثر مـن ٢٦ دولـة قـد عـبرت عـن  -١٦٨
دعمها لتوسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية آلغة عمل في الويبو . وأشار الــى أن أربعـة دول قـد عـبرت 
عن بعض التحفظات. والحظ الوفد بأنــه مـن الضـروري للغايـة اسـتيعاب األمـر الـذي يخضـع للدراسـة . 
وأوضح بأن ال أحد يطالب بادخال أي تغيير في وضــع اللغـة البرتغاليـة فـي الويبـو :  ان اللغـة البرتغاليـة 
آانت وستظل لغة عمل في الويبو وفق ما تقرر قبل أآثر من ٢٠ عاما . وآذلك ال يطــالب أحـد بـأن تكـون 
اللغة البرتغالية لغة رسمية . وعليه ، فليس هنالك خالف حول ضرورة اتبــاع مـا تنتهجـه األمـم المتحـدة . 
وأضـاف الوفـد أنـه وباالضافـة الـى ذلـك فـان الوثيقـة WO/GA/26/1 توضـح بجـالء أن اللغـة البرتغاليــة 
ــن علـى الجمعيـة  مستعملة بقدر آبير في بعض منظمات األمم المتحدة األخرى . وخلص الوفد الى أنه يتعي
العامة أن تقرر حول توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغاليـة آلغـة عمـل فـي الويبـو ومـدى ذلـك التوسـع . 
والحظ الوفد أن االعتبارات المالية غير قائمة ، ذلك ألنه من الواضح توفر الموارد في حالة  توفر الرغبة 
ــة . وخلـص الوفـد الـى قناعتـه بـأن القـرار سـهل للغايـة وأعـرب عـن  في استخدامها لمساعدة الدول النامي

استعداد بالده للمشارآة في أي مشاورات غير رسمية قد يرغب المدير العام في تنظيمها لهذا الغرض . 
 

وتحدث وفد غانا معربا عن تأييده لما جاء في آلمة وفد أوغندا باالنابة عن المجموعــة األفريقيـة  -١٦٩
ــا جـاء فـي الفقـرة ٨ مـن  واآد على ضرورة توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية في الويبو وذلك وفقا لم
الوثيقة WO/GA/26/1 والتي تقرأ "ومــن الواضـح أيضـا أن توسـيع نطـاق اسـتعمال اللغـة البرتغاليـة فـي 
ــهد سـبيل الويبـو  أنشطة الويبو – ان قررت الجمعية العامة للويبو ذلك – يعود بفوائد آبيرة من شأنها أن تم
ــك  الى عدد آبير من الناطقين بالبرتغالية في العالم ، علما بأن معظمهم يقطن في بلدان نامية . ومن شأن ذل
أيضا أن يعزز اشتراك تلك البلدان في أنشطة الويبو وال سيما أنشطتها في مجال التعاون ألغراض التنميــة 
ــاذ  ويعزز بصفة أنظمة الملكية الفكرية لتشجيع النشاط االبداعي على الصعيد الوطني بتعزيز امكانيات النف
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الى المعلومات العلمية والتقنية الواردة فــي المالييـن مـن وثـائق الـبراءات وبتسـهيل اآتسـاب التكنولوجيـا 
األجنبية واالنتفاع بالمصنفات األدبية والفنية األجنبية . ومن شـأن ذلـك أيضـا أن ينـهض بالتنميـة الثقافيـة 
ــثروات فـي البلـدان الناميـة المعنيـة ." وقـال الوفـد بـأن  واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية وتكوين ال
الجملة األخيرة وحدها تكفي لحفز الجمعية العامـة لدعـم االقـتراح الخـاص بتوسـيع نطـاق اسـتعمال اللغـة 

البرتغالية . 
 

وقال وفد البرازيل في آلمته بأنه يضم صوته الـى وفـد البرتغـال فـي التقـدم بالشـكر الـى جميـع  -١٧٠
الوفود التي ساندت توسيع نطاق استعمال اللغة البرتغالية في الويبو . آما اســترعي انتبـاه الجمعيـة العامـة 
الى انه ال يطالب بتعديل الوضع الرسمي للغة البرتغالية في المنظمة آما أنه ال يسعى الى خلق سابقًا حول 
ــة األمـم المتحـدة . وأوضـح الوفـد بأنـه يطـالب بتوسـيع  وضع اللغة البرتغالية بين اللغات الرسمية لمنظوم
نطاق استعمال احدى لغات عمل الويبو التي أقرتها المنظمة . وحول الكلمة التي القاها وفد اليابان باالنابـة 
ــدا لـهذا المطلـب رغـم أن المسـائل اللغويـة تحتـل  عن مجموعة ، اعرب الوفد عن دهشته لعدم تفهم وفد آن
أولوية في ال سياسات الكندية . وأآد الوفد ما أشار اليه وفد البرتغال بمرونه المقترحات الخاصـة بتوسـيع 
نطاق استعمال اللغة البرتغالية . وأضاف الوفد بأنه يطلب من الجمعية العامة القبول بأن بعض االسـتعمال 
االضافي للغة البرتغالية ربما يكون مفيدًا ألهداف المنظمة خاصًا وأن بعض الوفود قد أشــارت الـى اهميـة 

استيعابها  للموضوعات التي يجري بحثها . 
 

وأيد وفد انغوال في آلمته ما جاء في آلمة المجموعــة االفريقيـة وتقـدم الوفـد بالشـكر الـى جميـع  -١٧١
الدول االفريقية لدعمها لموضوع استعمال اللغة البرتغاليــة ، وهـي اللغـة الرسـمية فـي انغـوال وفـي بلـدان 
أخرى ناطقة باللغة البرتغالية . آما تقدم الوفد بالشكر الى جميع الوفود التى ساندت تكثيــف اسـتعمال اللغـة 
البرتغالية في الويبو . وأقر الوفد بأن هناك بعض اللغات الوطنية االخرى تتفوق علـى اللغة البرتغاليـة فــي 
نطاق استعمالها ، ولكنه أشار الى أن اللغة البرتغالية تستعمل في أآثر من ثالثــة قـارات . وباالضافـة الـى 
استعمالها في اوربا وأمريكا الالتينية وأفريقيا فان اللغة البرتغالية تستعمل أيضًا في اســيا وتيمـور الشـرقية 
والصين وخاصة في مكاو وجوا  بالهند . وقال الوفد بأن الشعوب الناطقة باللغة البرتغالية ترفـع اصواتـها 
مطالبة بحق شرعي ، وطلب الوفد من الدول األعضاء في الويبو مساعدة تلـك الـدول علـى آسـر عزلتـها 

العلمية والثقافية .  
 

وفي اجابة  على بعض التساؤالت المطروحة ، تناول وفد آندا الكلمة قائال  بأن بالده ثنائية اللغة  -١٧٢
ــى الموضـوع بمـا فـي  وهي فخوره بذلك . وقال الوفد  أنه في وضع يمكنه من ادراك التكاليف المترتبة عل
ذلك التكاليف التي قد ال تكون بادية للعيان . وأضاف الوفد بأن المسئولية الملقاة على عاتقه تحتم بأن يكون 
موقفه واضحا عندما يواجه بالنفقات المترتبة على لغة جديدة في منظومة األمــم المتحـدة هـذا باضافـة الـى 
ــن تمسـكه بـالموقف المشـترك الـذى عـبر  السابقة التي يخلقها األمر بالنسبة للغات أخرى .وأعرب الوفد ع

عنه وفد اليابان باالنابة عن الدول الخمسة . 
 

وقال وفد مالطة في آلمته أنه ال يعترض على اســتعمال اللغـة البرتغاليـة آلغـة عمـل فـي الويبـو  -١٧٣
وذلك شريطة توفير التمويل الكامل ألي نفقات اضافية من ميزانية المنظمة الحالية .  

 
وجرت مشاورات ومفاوضات اليجاد طريقة مناسبة الستعمال البرتغالية آلغة عمل في الويبو .  -١٧٤

 
وأشار الرئيس الى أن المفاوضات المكثفة ال سيما مع أآثر الوفـود اهتمامـا بموضـوع اسـتعمال  -١٧٥
اللغة البرتغالية انتهت الى نص مشروع قرار للجمعية العامة من شأنه أن يسـتجيب لكـل المشـاغل المعـبر 

عنها أثناء المناقشات . ثم قرأ الرئيس النص التالي : 
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ان الجمعية العامة للويبو 

 
اذ تذّآر بالقرار الذي اتخذته الهيئات الرئاسية ســنة ١٩٧٩ باسـتعمال اللغـة البرتغاليـة 

آلغة عمل في الويبو ، 
 

واذ تالحظ أن أي طلب لم يقدم بغرض تحويل البرتغالية الى لغة رسمية ، 
 

واذ تحيط عيما بتزايد عدد البلدان الناطقة بالبرتغالية والتي أصبحت عضوا في الويبــو 
منذ سنة ١٩٧٩ ،  

 
واذ تحيط علما أيضا باستعمال اللغة البرتغالية في أنشطة الويبو التدريبية ، 

 
 ، WO/GA/26/1 واذ تحيط علما أيضا بمضمون الوثيقة

 
تقرر : 

 
استعمال اللغة البرتغالية في االجتماعات المعقودة في اطـار أنشـطة التعـاون االنمـائي  -١

لمصلحة البلدان النامية والبلدان األقل نموا على النحو المناسب ؛ 
 

واعداد مواد ترويجية باللغة البرتغالية بشأن المعاهدات التي تديرها الويبو ؛  -٢
 

ــى المنشـورات الصـادرة  واعداد جزء برتغالي لموقع الويبو على االنترنت ليحتوي عل -٣
باللغة البرتغالية ؛ 

 
وتوفير الترجمة الفورية باللغــة البرتغاليـة ، عنـد االقتضـاء ، للمؤتمـرات الدبلوماسـية  -٤
والجمعيـة العامـة ، علـى أن تكـون الترتيبـات المحـددة مـن صالحيـة المديـر العـام الـذي ينبغــي 

تشجيعه على الحصول على اسهامات طوعية في هذا الصدد . 
 

ولدى رفع ذلك النص الى الجمعية العامة العتماده ، صرح الرئيس قائال انه آان موضع مفاوضات دقيقـة 
ــر العـام شـخصيا مـع أآـثر الوفـود اهتمامـا بـالموضوع . وقـال ان آـل المشـاورات  جدا اشترك فيها المدي

الممكنة قد أجريت بهدف ارضاء أي وفد له اهتمام جدي بهذه المسألة .  
 

وتناول وفد البرتغال الكلمة ليوضح بأن هذا النص قـد تـم التوصـل اليـه اثـر مفاوضـات مطولـة  -١٧٦
وعميقة . وأشار الوفد الى أن طبيعة المفاوضات تقتضي بأن تخرج بعض األطراف غــير راضيـة تمامـا . 
وأعرب الوفد عن تقديره للرئيس والمدير العام على الطريقة التي أديرت بها المفاوضات وبأقصى حد من 
المرونة التي أتاحتها العديد من الوفود . وعبر الوفد البرتغال عن رضاه التام وشــكره لجميـع الوفـود التـي 
شارآت في المناقشات الرسمية وغير الرسمية حول هذا األمر مشيرا الى التفهم الذي تمــيزت بـه فـي تلـك 

المناقشات الصعبة .  
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وتحدث وفد موزامبيق انابة عن الدول األفريقية الناطقة بالبرتغالية وأعرب عن تـأييده لمـا جـاء  -١٧٧
في آلمة وفد البرتغال . آما أعرب الوفد عن تقديره لتعهد المدير العام حول هذا الموضوع وما تم احــرازه 

من انجاز . وتقدم الوفد بالشكر الى جميع من أسهم في تلك العملية وجعل بلوغ النتائج المحرزة ممكنا . 
 

وقال وفد البرازيل بأنه قد جاء الى المفاوضات بتوقعات واضحة ، وأوضــح بأنـه سـعيد بالنتـائج  -١٧٨
التي أسفرت عنها تلك المفاوضات . وأعرب الوفد عن شكره للرئيس والمدير العام على تعاونهما آما تقدم 
بالشكر لألمانة على الوثيقة الممتازة التي أعدتها ، وتقدم الوفد أيضا بالشكر بصفة خاصة الى جميع الوفود 

التي شارآت في المفاوضات بمرونة وتفهم في آن واحد . 
 

وتناول وفد الواليات المتحدة األمريكية الكلمة لتوضيــح موقفـه حـول النـص الـذي وافقـت عليـه  -١٧٩
الجمعية العامة بشأن موضوع استعمال اللغة البرتغالية في الويبو ،. وذآر الوفد أنه يستنتج من نص الفقرة 
الرابعة من القرار- والخاص بتوفير الترجمة الفورية باللغــة البرتغاليـة للمؤتمـرات الدبلوماسـية وللجمعيـة 
ــعى أوال للحصـول علـى  العامة ، بناء على ترتيبات تتخذ وفق صالحية المدير العام - أن المدير العام سيس
اسهامات طوعية لتغطية النفقات المترتبة علي هذه الفقرة  ؛ اما اذا اتضح ان األموال من خارج الميزانيـة 
ــة الخاصـة  ال تكفي لتغطية مجمل تلك النفقات ، فللمدير العام أن يلجأ حينئذ الى استخدام األموال االحتياطي
باالتحادات الممولة من الرسوم . وشدد الوفد علي أنه ال يتوقع أن تفرض تلك النفقات على الدول األعضاء 

آجزء من تقديرات الميزانية العادية . 
 

واعتمدت الجمعية العامة نص قرارها الوارد في الفقــرة ١٧٥ أعـاله علـى أن يخضـع  -١٨٠
للمراجعة مرة أخرى بعد الموافقة على التعديالت . 

 
 

البند ٢٠ من جدول األعمال الموحد : 
 

المباني 
 

 . WO/GA/26/8 استندت المناقشات الى الوثيقة -١٨١
 

ــس لجنـة البرنـامج والميزانيـة  وقدم رئيس الجمعية العامة البند ٢٠ من جدول األعمال ودعا رئي -١٨٢
الى اطالع الحاضرين على نتائج المناقشات التي جرت فــي الـدورة الثانيـة لتلـك اللجنـة التـي انعقـدت فـي 
الفترة من ٢٠ الى ٢٢ سبتمبر/أيلول . ولخص رئيس لجنة البرنامج والميزانية الوثيقة قيد النظر تحت البند 
٢٠ من جدول األعمال ، أي الوثيقة WO/GA/26/8 بعنــوان خطـة المبـاني للفـترة من ٢٠٠٠ الـى ٢٠٠٧ 
والتقرير المرحلي حول االنشـاءات الجديـدة ودراسـة حـول محطـة الطاقـة . وأشـار الـى أن آـل المسـائل 
المعالجة في الوثيقة مطروحة الحاطة المجتمعين بالموضوع . وفي هذا الصدد ، قال الرئيــس ان الجمعيـة 

العامة مدعوة الى االحاطة علما بذلك .  
 

ــك الصـدد فـي  وصرح وفد المملكة المتحدة قائال انه قد أنصت بعناية الى بيان المدير العام في ذل -١٨٣
األسبوع الماضي وعبر عن تقديره له لالجابة السريعة وااليجابية التي أتى بها ردا على مواطن القلق التي 
ــتراح المتعلـق بتجديـد المبنـى السـابق  عبر عنها وفده ووفود أخرى في لجنة البرنامج والميزانية بشأن االق
للمنظمة العالمية لألرصــاد الجويـة . ورحـب الوفـد بجـهود األمانـة الراميـة الـى اقامـة بنيـة اداريـة فعالـة 
للمشروع بشأن المباني الجديدة والمبنى السابق للمنظمة المذآورة . وعبر عن أمله في أن تشمل تلك البنيــة 
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اسناد مسؤولية تلك المشروعات لعضو في فريق الويبو لالدارة العليا . وفي الختام ، عــبر الوفـد عـن ثقتـه 
في أن تكفل تلك التدابير تنفيذ المشروعات في موعدها وفي حدود الميزانية . 

 
 . WO/GA/26/8 وأحاطت الجمعية العامة للويبو بالمعلومات الواردة في الوثيقة -١٨٤

 
 

[نهاية الوثيقة] 
 
 
 


