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 ANNEX I
 

المرفق األول 
 
 
 
 

لجنة الويبو االستشارية المعنية بقطاع األعمال 
 

تقرير االجتماع الثاني 
 

جنيف ، ١٣ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 
 
 

ــة للملكيـة الفكريـة (الويبـو)  عقدت اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال التابعة للمنظمة العالمي -١
ــرد قائمـة بالمشـترآين  اجتماعها الثاني في المقر الرئيسي للويبو بجنيف في ١٣ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . وت

طي هذا التقرير . 
 

ــاع . ورحـب بأعضـاء اللجنـة االستشـارية المعنيـة  وافتتح المدير العام الدآتور آامل ادريس االجتم -٢
بقطاع األعمال وتوجه اليهم بالشكر على مشارآتهم في اللجنة وعلى ما يقدمونه من دعم للمنظمة . وأشار 
الى أن المناقشات التي دارت خالل الدورة األولـى للجنـة االستشـارية المعنيـة بقطـاع األعمـال قـد أفـادت 
الويبو آثيرا في عملها في مجال التجارة االلكترونية . وذّآر بأن الدورة األولى قد أوصــت الويبـو بتعزيـز 
جهودها في الدعاية لمزايا الملكية الفكرية والدور الذي تقوم به في مجال التنمية االقتصادية بين أآبر عــدد 
ممكن من الجماهير . واستجابة لهذه التوصية أعدت الويبو اقتراحا ستعرضه قريبا على اللجنة االستشارية 
ـــاء والفنــانين  المعنيـة بقطـاع األعمـال بطلـب تطـوع شـخصيات مشـهورة مـن مختلـف المـهن مثـل العلم
والموسيقيين والممثلين باعارة اســمائهم لصـالح حمايـة الملكيـة الفكريـة ودعـم حمـالت التوعيـة الموجهـة 

للجمهور . 
 
 

االستعانة بالشخصيات المشهورة في حمالت التوعية الموجهة للجمهور 
 

افتتح مساعد المدير العام للويبو السيد/ جيفري يو مناقشة موضوع االستعانة بالشخصيات المشهورة  -٣
في حمالت التوعية الموجهة للجمهور وتاله عرض عن الموضوع قدمته رئيسة قسم العالقات مــع وسـائل 
االعالم والجمهور في الويبو السيدة/سمر شمعون. وقد تضمن العرض آيفية االستعانة بالمشاهير في األمم 
المتحدة ووآاالتها المتخصصة وبرامجها . ووضح األغراض التي يتم من أجلها اســتقطاب أحـد المشـاهير 
ليعير أسمه وصورته وال ســيما لفـت االنتبـاه الـى قضايـا أو ظـروف معينـة وجمـع التبرعـات والنـهوض 
بصورة الوآالة المعنية ورسالتها . وهذا الغرض األخير هو الذي قد تطلب الويبو من أجله دعــم المشـاهير 

لها وألنشطتها . 
 

وقد رحب أعضاء اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال باقتراح االستعانة بشخصيات مشهورة  -٤
بغرض الترويج للملكية الفكرية ورسالة الويبو وأيدوه . وقد أثيرت النقاط التالية المتعلقة بتنفيذ االقتراح : 

ــا الملكيـة  اتفق أعضاء اللجنة على أن من الضروري في أية حملة اعالمية الترآيز على مزاي "١"
ــة بالمقابلـة مـع آليـات حمايـة الملكيـة الفكريـة .  الفكرية ودورها في التنمية االجتماعية والثقافية والصناعي
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ــه فـي أي وصـف لوظيفـة المنظمـة والتـي يتعيـن أن تعكـس صـورة  ويتعين اتباع هذا المنهج االيجابي ذات
منظمة معنية بالتنمية من خالل االنتفاع بالملكية الفكرية وليس آمنظمة معنية بالحماية فحسب . 

 
ــها الحمـالت االعالميـة الموجهـة  ورأى عديد من األعضاء ضرورة تنويع الرسالة التي تحمل "٢"
للجمهور حسب من تتوجه اليهم . اذ يعتقدون أن نجاح رسالة واحدة شاملة في بلوغ جميـع فئـات المجتمـع 

في آل البلدان بنجاح بعيد التحقيق وأن هناك حاجة لتصنيف الحمالت . 
 

ورآز بعض األعضــاء علـى ضـرورة توخـي الحـذر فـي اختيـار آـل مـن محتـوى الرسـالة  "٣"
وشخصية من يحملها . وآانت هناك اشارة في هذا الصدد الى أن اختيار مشاهير جمعــوا ثـروة طائلـة مـن 
ــى دور الملكيـة الفكريـة ويفقـده التقديـر  خالل انتاج الملكية الفكرية واالنتفاع بها قد يؤثر بصورة سلبية عل

الكبير الذي يمكن أن يكتسبه . 
 

ـــة ألغــراض الحمــالت  ورأى عـدد مـن أعضـاء اللجنـة أن االنـترنت تحظـى بأهميـة خاص "٤"
ــهدف الـى فتـح مصـادر  االعالمية الموجهة للجماهير . فاالنترنت آوسيلة الزاحة الوسطاء ساد فيها تيار ي
ــات لكثـير مـن عنـاصر النظـام التقليـدي للملكيـة الفكريـة . ومـن ناحيـة أخـرى  المعلومات ، طرحت تحدي
ساهمت هذه الوسيلة القديرة في اتاحة فرص جديـدة لنشـر االنتفـاع بالملكيـة الفكريـة ولتعريـف الجمـاهير 
بدور الملكية الفكرية ووظيفتها ومزاياهــا . وقـد رأى عديـد مـن األعضـاء أنـه يحبـذ أن تعـود اللجنـة الـى 
موضوع خصائص االنترنت في مناسبة أخرى خارج اطار الحمـالت االعالميـة الموجهـة الـى الجمـهور 

وذلك لمناقشة التحديات والفرص التي تطرحها على الملكية الفكرية . 
 

أسماء الحقول على االنترنت 
 

استعرضت اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال تقرير الويبو عن مشروع أسماء الحقول على  -٥
ــى القيـام بـدور مسـتقل فـي ايجـاد  االنترنت وناقشت طويال التوصيات الواردة في التقرير وحاجة الويبو ال
حلول للتشابك بين أدوات التعريف في العالمين المـادي واالفـتراضي وحاجـة الويبـو آذلـك الـى مواصلـة 
ــترام  الحملة النشطة الهادفة الى توجيه عناية هيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة الى أهمية اح

الملكية الفكرية . 
 

وعلى اثر هذه المناقشات اعتمدت اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال النصائح التالية المتعلقة  -٦
بدور الويبو في مجال أسماء الحقول : 

 
" اللجنة المعنية بقطاع األعمال  

 
أهمية االنترنت آبنية أساسية لالتصال والحصــول علـى المعلومـات لـها أهميـة  (١)  تدرك 
ــير التجاريـة والحكومـات علـى  عالمية لألفراد وأصحاب المصالح التجارية وغ

جميع المستويات . 
 

ــة والمتجـددة التـي أوجدتـها االنـترنت بسـبب سـرعتها ومداهـا  بالتحديات الحالي (٢)  وتعترف
العالمي . 

ــو والـدول األعضـاء وتشـكرها علـى المسـاهمة الكبـيرة التـي قدمتـها  على الويب (٣)  وتثني
الويبو من خالل تكفلها على الصعيد العالمي المشــروع الدولـي الخـاص ببعـض 
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المسائل المتعلقة بالتشابك بين أسماء الحقول على االنترنت والملكية الفكرية بما 
فيها اجراءات تسوية المنازعات . 

 
ــام  على الويبو لما تساهم به في دفع عمل هيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرق (٤)  وتثني

المعينة حتى اآلن . 
 

الويبو بأن تواصل قيادتها مع الدول األعضاء لحملة االتصاالت والتوعية علـى  (٥)  وتنصح
الصعيد العالمي ونشر المعرفة عالميا بمزايــا وجـود منـهج متـوازن لالعـتراف 
بحقـوق وواجبـات أصحـاب أسـماء الحقـول والملكيـة الفكريـة والمنتفعيـــن بــها 

واحترامها . 
 

الويبو بأن تواصل سعيها اليجاد حلول للمسائل المعلقة باعتبارهــا أولويـة ملحـة  (٦)  وتنصح
ــة االنـترنت المعنيـة باألسـماء واألرقـام المعينـة وغيرهـا مـن  حتى تعتمدها هيئ

الهيئات المعنية . " 
 

العمل المقبل 
 

فيمـا يلـي الموضوعـات المقـترح ادراجـها فـي جـدول أعمـال االجتماعـات المقبلـة لتنظـر فيـها اللجنــة  -٧
االستشارية المعنية بقطاع األعمال : 

 
البيوتكنولوجيا . عبر أحد األعضاء عن شكه في أن مناقشة آثار البيوتكنولوجيا تشـكل  "١"
ــدان الناميـة . وبالمقـابل رأى عـدد مـن األعضـاء فـي اللجنـة أن التطـورات الجاريـة فـي مجـال  أهمية للبل

البيوتكنولوجيا تشكل أهمية حيوية وعميقة للعالم بأسره وللبلدان النامية خاصة . 
 

ــد مـن أعضـاء اللجنـة الـى  تأثير االقتصاد العالمي في نظام الملكية الفكرية . أشار عدي "٢"
ــة تسـتدعي مزيـدا مـن التحليـل والمناقشـة خاصـة  مظاهر معينة لتأثير االقتصاد العالمي في الملكية الفكري
ــه فـي اطـار االقتصـاد  االستيراد الموازي واالنفاذ وتسوية المنازعات وتقلب األسعار واآلثار المترتبة علي

العالمي . 
 

نظام البراءات في القرن الحادي والعشرين . أآد عديد من األعضاء على أهمية دراسة  "٣"
ــبراءات والمحافظـة عليـها والحاجـة الـى النظـر فـي امكانيـة اصـدار  سبل خفض تكاليف الحصول على ال

براءات عالمية . 
 

موضوعات من أجل المســتقبل . رآـز عديـد مـن أعضـاء اللجنـة االستشـارية المعنيـة  "٤"
ــة نحـو المسـتقبل . وبعـد التشـاور فـي هـذا الصـدد توصلـوا الـى  بقطاع األعمال على ضرورة توجه اللجن
ضرورة بحث اللجنة االستشارية المعنية بقطــاع األعمـال الموضوعـات الجديـدة الهامـة مثـل المعلوماتيـة 

البيولوجية واقتصاد قطاع الترفيه . 
 

وقد عبر عدد من األعضاء عند صياغة اقتراحات برنامج عمل اللجنة في المستقبل ، عــن رغبتـهم فـي  -٨
زيادة المشارآة الفعالة في مورد القوائم المخصص للجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمـال وخاصـة 

االنتفاع به في وضع جدول أعمال وبرنامج عمل اللجنة في المستقبل . 
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آما عبر أعضاء اللجنة عن رغبتهم في عقد اجتماعهم في ربيع نصف الكرة الشمالي سنة ٢٠٠٠ .  -٩
 
 

[تلي ذلك قائمة المشترآين] 
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اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال 
قائمة بالمشترآين في  

االجتماع الثاني 
١٣ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

جنيف 
 
 

1. Mr. Talal Abu-Ghazaleh
President
Arab Society for the Protection of
  Intellectual Property
Egypt

2. Mr. Heinz Bardehle
European Patent Attorney
Bardehle Pagenberg Dost
Germany

3. Mr. Robert Bishop
Chairman
Silicon Graphics World Trade Corporation
Switzerland

4. Ms. Marilyn S. Cade
Director
AT&T
United States of America

5. Mr. James Cochrane
Executive Director for Europe, Africa
  and the Middle East
Glaxo Wellcome
United Kingdom

6. Mr. Michael K. Kirk
Executive Director
American Intellectual Property
Law Association (AIPLA)
United States of America

7. Mr. François Lagrange
Conseiller d’Etat
France
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8. Mr. Ma Lianyuan
Deputy Commissioner
State Intellectual Property Office of the
  People’s Republic of China
China

9. Mr. Frederick Mostert
President
Intellectual Property Counsel
Richemont International Ltd.
United Kingdom

10. Mr. Michio Naruto
Vice Chairman
Fujitsu
Japan

11. Mr. Katsuo Ogawa
President
Patent Attorney
Nitto International Patent Office
Japan

12. Tan Sri Dato’ Dr. Othman Yeop Abdullah
Executive Chairman
Multimedia Development Corp
Malaysia

13. Mr. Joel Schoenfeld
Senior VP and General Counsel
Bertelsmann Music Group (BMG) Entertainment
United States of America

14. Mr. Ashok Soota
Chairman & Chief Executive Officer
MindTree Consulting
India

15. Mr. Herman P. Spruijt
Halverhoogt
De Leersum
The Netherlands

 
 [يلي ذلك المرفق الثاني] 


