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WO/GA/26/2
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٧/٢٦ 

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 

اليوم العالمي للملكية الفكرية 

مذآرة المدير العام 

الخلفية 
 

في أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٩ ، "وافقت الجمعية العامـة علـى فكـرة اعـالن يـوم معيـن آيـوم  -  ١
ــون ذلـك اليـوم واألنشـطة  عالمي للملكية الفكرية وطلبت الى المدير العام أن يجري مشاورات بشأن مضم
ــاره المترتبـة  المقترحة له وبشأن تحديد تاريخ معين العالن يوم عالمي للملكية الفكرية وطريقة اعالنه وآث

 . (WO/GA/24/12 الفقرة ٩٩ من الوثيقة) "على الميزانية
 

ولدى تناول ذلك البند من جدول األعمال ، اقترح آل من الجزائر والصين يوم ٢٦ أبريل/نيسان  -  ٢
٢٠٠٠ نظرا الى أنه تاريخ دخول اتفاقية الويبو حيز التنفيذ . 

 
المشاورات 

 
أجرت األمانة مشاورات غير رسمية مع منسقي المجموعات االقليمية فـي ثـالث مناسـبات هـي  -  ٣
يوم ١٤ أبريل/نيسان ويوم ٨ مايو/أيار ويوم ٦ يوليه/تموز ٢٠٠٠ . وبناء على طلبهم وتسهيال للمناقشات 
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ــات أخـرى مـن منظومـة األمـم  ، قدمت األمانة معلومات عن بعض األيام الدولية األخرى المعتمدة في هيئ
المتحدة مع أهدافها والترتيبات المالية الخاصة بها وأنواع أنشطتها ونتائجها . 

 
اقتراح التاريخ واألساس السنوي واألنشطة واألنشطة والعواقب المالية 

 
ــاورات المذآـورة أعـاله واسترشـادا بمنسـقي المجموعـات االقليميـة ، تـرد أدنـاه  في ضوء المش -  ٤

االقتراحات المطروحة على الجمعية العامة للنظر فيها : 
 

من المقترح أن يكون تاريخ اليوم العالمي للملكية الفكرية يوم ٢٦ أبريــل/نيسـان للسـبب  "١"
المذآور في الفقرة ٢ أعاله . ويقام اليوم العالمي للملكية الفكريـة للمـرة األولـى فـي ٢٦ 

أبريل/نيسان ٢٠٠١ وفي التاريخ ذاته من آل سنة بعد ذلك . 
 

ومن المقترح أن يكون الغرض المنشود من اقامة يوم عالمي للملكية الفكرية ابــراز دور  "٢"
الملكية الفكرية واسهامها في التنمية االقتصاديــة والثقافيـة واالجتماعيـة فـي آـل البلـدان 

وتعزيز وعي الجمهور وفهمه في مجال االنجاز البشري . 
 

ومن المقترح أن تتولى الويبو والدول األعضاء مباشرة األنشطة المرتبطة بذلــك اليـوم .  "٣"
ولكل دولة عضو أن تختار آمية األنشطة المباشرة على الصعيد الوطني ونوعها . ومن 
ــرها الويبـو مـن ميزانيتـها  المقترح تغطية اآلثار المالية المترتبة على األنشطة التي تباش
ــنتين . وأوصـى المنسـقون بـأن تكـون األنشـطة التـي تباشـرها األمانـة  العادية لفترة الس
بسيطة ولكنها تحمل وقعا آبيرا ومن الممكن تنسيقها على الصعيدين الوطني والدولـي . 
وفـي هـذا الصـدد ، سـتتبادل األمانـة وادارات الملكيــة الفكريــة فــي الــدول األعضــاء 
والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية المعلومات عن األنشطة 
ــا تطلبـه مـن المـواد االعالميـة  التي تعتزم انجازها . وستزود األمانة الدول األعضاء بم

المفيدة وغيرها من الدعم الالزم بناء على طلبها وفي حدود الموارد المتاحة . 
 

وألغراض اليوم األول المقام سنة ٢٠٠١ ، سيصدر المدير العام بيانا عاما ليوزع أيضا  "٤"
ــة لطـالب  على الدول األعضاء ان أمكن . وعالوة على ذلك ، ستنظم الويبو مسابقة دولي
ــن شـأن ذلـك أن  الجامعات بشأن آتابة موضوع انشائي مناسب عن الملكية الفكرية . وم
ــد الدولـي .  يسمح للشباب باالسهام مباشرة في مناقشة قضايا الملكية الفكرية على الصعي

وستختار األمانة الطالب الفائز . 
 
 

 
 

ــة مدعـوة الـى النظـر فـي  ان الجمعية العام -  ٥
االقتراحات الواردة في الفقرة ٤ أعاله والبت فيها . 
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