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مقدمة 
 

تحتوي هذه الوثيقة على تقرير يشمل مــا اعتمدتـه الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة مـن قـرارات ومـا اتخذتـه مـن  - ١
مقررات في دوراتها المنعقدة في الفترة من األول من يوليه/تموز ١٩٩٩ الى األول من يوليـه/تمـوز ٢٠٠١ . ويوافـق ذلـك 
التاريخ األول نهاية الفترة التي شملها التقرير السابق عن الموضوع ذاته (الوثيقة WO/GA/24/3) . وتحتوي أيضـا علـى 

معلومات عن تقارير مستلمة من وحدة التفتيش المشترآة عن الويبو ومنظمات أخرى . 
 

وتستند العالقة بين الويبو بصفتها وآالة متخصصة واألمم المتحــدة علـى االتفـاق بيـن المنظمتيـن الـذي اعتمدتـه  - ٢
ــم المتحـدة فـي ١٧ ديسـمبر/آـانون األول ١٩٧٤ .  الجمعية العامة للويبو في ٢٧ سبتمبر/أيلول ١٩٧٤ والجمعية العامة لألم

وتنص المادة ٥ من ذلك االتفاق على ما يلي : 
 

ــادة ٥٥ مـن الميثـاق ، والـى  بالنظر الى التزام األمم المتحدة بالعمل من أجل األهداف المحددة في الم "( أ )
ــي تخولـه أن  وظائف المجلس االقتصادي واالجتماعي وسلطاته المنصوص عليها في المادة ٦٢ من الميثاق ، الت
يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في ميادين االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم والصحـة ومـا 
يتصل بها من أمور ، آما تخوله أن يوجه الى اجراء مثل تلك الدراسـات والـى وضـع مثـل تلـك التقـارير ، وأن 
ــالنظر أيضـا الـى مسـؤولية  يتقدم بتوصيات تتعلق بجميع هذه المسائل الى الوآاالت المتخصصة ذات الشأن ، وب
األمم المتحدة ، بموجب المادتين ٥٨ و٦٣ من الميثاق ، في تقديم توصيات بقصد تنسيق سياســات هـذه الوآـاالت 
المتخصصة وأنشطتها ، توافق المنظمة على اتخاذ ما يلزم لكي تقدم الى الهيئة المختصة فيها ، بقدر ما يمكن من 

السرعة ، أية توصيات رسمية قد توجهها اليها األمم المتحدة . 
 

توافق المنظمة على أن تدخل في مشاورات مع األمــم المتحـدة ، عنـد طلـب ذلـك ، بصـدد مثـل هـذه  "(ب)
التوصيات ، وأن تقدم الى األمم المتحدة في الوقت المناسب تقريرا عن التدابير التي تكون قد اتخذتـها أو اتخذهـا 

أعضاؤها اعماال لهذه التوصيات ، أو عن النتائج األخرى التي تكون قد نجمت عن النظر فيها ." 
 

وليس فيما اعتمده أي من الجمعية العامة أو مجلس األمن من قرارات أو ما اتخذه أيهما من مقررات خالل الفترة  - ٣
قيد االستعراض في هذا التقرير أية توصيات موجهة صراحة الى الويبو على وجه التحديد . وهناك عدد من تلـك القـرارات 
والمقررات موجه بشكل أو بآخر الى مؤسسات منظومة األمم المتحدة مما يشمل الوآاالت المتخصصة ويشمل بالتالي الويبو 
ــذه الوثيقـة  أيضا . وبناء على ذلك ، يسترعى انتباه الجمعية العامة للويبو الى تلك القرارات والمقررات التي تهم الويبو في ه

 (١).
 

وقد وزعت األمم المتحدة على الدول األعضاء النصوص الكاملة للقرارات والمقررات التي يتناولها هذا التقرير  - ٤
ــة فـي هـذه الوثيقـة أشـير  ولذلك لم ترفق نسخ عنها بهذه الوثيقة . وآل قرار أو مقرر يتعلق بأحد العناوين أو العناوين الفرعي
ــاق  اليه في النص تحت العنوان أو العنوان الفرعي المعني . وأضيف موجز للقرار أو المقرر آلما اقتضى الحال توضيح نط
ــراءات التـي اتخذتـها األمانـة أو مـن المقـترح أن  تطبيقه . وبالنسبة الى آل عنوان أو عنوان فرعي ، ورد أيضا موجز لالج

تتخذها بشأن موضوع القرار أو المقرر الذي وردت االشارة اليه . 
 

وفي هذه الوثيقة ، يشار بايجاز الى البرامج التي نفذتها األمانة خالل سنتي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ والنصف األول مـن  - ٥
سنة ٢٠٠١ والتي لها وقع على األمور التي تتناولها القرارات والمقررات موضع هذا التقرير . ويشار الى تلك البرامج فـي 
ــام أو اتخذتـها األمانـة فيمـا يتصـل بموضـوع القـرار أو المقـرر  هذا التقرير على أنها من االجراءات التي اتخذها المدير الع
ــي دوراتـها المنعقـدة  المعني . ويرد وصف مفصل لتلك البرامج في تقارير األمانة عن أداء البرنامج المقدمة الى الجمعيات ف
ـــول وأآتوبــر/تشــرين األول ٢٠٠٠ (أنظــر الوثيقــة A/35/2) ودوراتــها المنعقــدة فــي ســبتمبر/أيلــول  فـي سـبتمبر/أيل

وأآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ (أنظر الوثيقتين A/36/4 وA/36/5 ، على وجه التحديد) . 

                                                 
ــر" أو  في القرارات والمقررات المذآورة ، "تلتمس" الجمعية العامة لألمم المتحدة أو هيئات أخرى تابعة لها أو "تدعو" أو "تحث" أو "تذّآ (١)

"تناشد" "مؤسسات منظومة األمم المتحدة" أو "الوآاالت المتخصصة" أو "المجتمع الدولي" التخاذ اجراءات معينـة "فـي اطـار دوائـر أو 
ــواد أو اتاحـة المسـاعدة الماليـة أو غيرهـا أو اعتمـاد تدابـير مـن أجـل تفعيـل أثـر الغـرض أو  مجاالت اختصاص آل منها" ، مثل توفير الم
ــرار أو مقـرر مـا الـى منظمـة مـن  األغراض المحددة في القرار أو المقرر المعني . وألغراض هذا التقرير ، يفهم من االشارة الواردة في ق
ذلك القبيل أو الى الوآاالت المتخصصة أو الى المجتمع الدولي على أنها تضم الويبو . ويشار في ما يلي الى األمم المتحدة بعبارة "الجمعيـة 
العامة" وعبارة "األمين العام" ، ويشار الى المدير العام للويبو بعبارة "المدير العام" والى أمانة الويبو بعبارة "األمانة" ، ما لم يذآر خالف 

ذلك .  
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الشؤون االقتصادية والمالية  أوال -
 

مساعدة البلدان النامية 
 

في عدد من القرارات المنفصلة والمتنوعة التي تتعلق بأحد البلدان النامية أو أآثر أو بمجموعة من البلدان النامية  - ٦
أو فئة منها أو بالبلدان النامية عامة ، تدعو الجمعية العامة المجتمع الدولي ، بما في ذلك الوآاالت المتخصصة ، الــى توفـير 
المساعدة المالية أو المادية أو التقنية أو غيرها لفائدة تلك البلدان أو زيـادة تلـك المسـاعدة ، والـى التعـاون مـع األميـن العـام 
ــذه والـى تزويـد األميـن العـام بالمعلومـات الدراجـها فـي  تعاونا وثيقا في تنظيم برنامج دولي لمساعدة تلك البلدان أو في تنفي
ــي اتخذتـها الوآـاالت  التقارير التي سيعدها ويقدمها الى الجمعية العامة لألمم المتحدة أو هيئاتها األخرى بشأن االجراءات الت

المتخصصة والموارد التي أتاحتها سعيا الى مساعدة تلك البلدان .  
 

وتتعلـق القـرارات المذآـورة بـالبلدان الناميـة عامـــة (٢٠٢/٥٤ و٢٢٦/٥٤ و١٨٤/٥٥) والبلــدان األقــل نمــوا  - ٧
(٢٣٥/٥٤ و٢١٤/٥٥) والبلدان النامية غير الســاحلية (١٩٩/٥٤) والبلـدان غـير السـاحلية فـي آسـيا الوسـطى (١٨١/٥٥) 
والبلدان الجزرية النامية (٩٠/٥٤ و٩٦/٥٤) والبلدان النامية في أفريقيا (٢١٦/٥٥ و٢١٧/٥٥) والبلدان النامية فــي أمريكـا 
الوسطى (١١٨/٥٤) وبعض البلدان النامية أو البلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر التي تواجه صعوبــات خاصـة . ومـن 
ــو  البلـدان التـي ورد ذآرهـا هنـاك خاصـة أفغانسـتان والسـلفادور والسـودان والصومـال وبلـيز وبوليفيـا وجمهوريـة الكونغ
ــاال وطاجيكسـتان وفـنزويال وليبيريـا وموزامبيـق  الديموقراطية وجمهورية يوغوسالفيا االتحادية وجيبوتي ورواندا وغواتيم

وهايتي (٩٦/٥٤ و١٨٢/٥٤ و١٨٧/٥٤ و١٨٨/٥٤ و٥٤/ ١٨٩ و١٦٥/٥٥ و١٦٧/٥٥ و١٧٦/٥٥) . 
 

ــر .  وقـد أتيحـت المسـاعدة لمعظـم البلـدان موضـوع القـرارات المذآـورة خـالل الفـترة التـي يشـملها هـذا التقري - ٨
ــة الدوليـة المعنيـة فـي حـدود  وستستمر األمانة في تقديم المساعدة بناء على طلب حكومات تلك البلدان أو المنظمات الحكومي
ــي شـكل خدمـات التدريـب واالستشـارة وخدمـات الخـبراء وتقـارير البحـث فـي حالـة التقنيـة الصناعيـة .  الموارد المتاحة ف
وباالضافة الى ذلك ، تحملت الويبو تكاليف السفر وبدل االقامة أو ستتحملها لفائدة المسؤولين الحكوميين من البلـدان الناميـة 
الذين يحضرون الدورات التدريبية والندوات ولفائدة ممثل حكومي واحد لكل بلد من البلدان األقل نموا وأعضاء لجنة الويبــو 
الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية الذيــن يحضـرون بعـض اجتماعـات تلـك اللجنـة ولفـائدة 
ممثل حكومي واحد لعدد من البلدان النامية األخرى ممن يحضرون بعض االجتماعات التــي تنظمـها الويبـو . ويـرد وصـف 
تلك المساعدة في الوثائق التي تتضمن التقارير عن البرامج المشار اليها في الفقرة ٥ أعاله . وهي أيضــا موضـوع التقـارير 
المقدمة الى لجنة الويبو الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية والى مؤتمر الويبو (أنظر الوثيقة 

 . (WO/CF/19/1
 

برنامج العمل لفائدة البلدان األقل نموا ومؤتمر األمم المتحدة الثالث بشأن البلدان األقل نموا 
 

تقرر الجمعية العامة في قرارها ٢٣٥/٥٤ أن برنامج عمل التسعينات لفائدة البلدان األقل نموا سيستمر في وضع  - ٩
اطار للعمل على الصعيدين الوطني والدولي لفائدة البلدان األقل نموا الى أن تعتمد برنـامج العمـل المقبـل فـي مؤتمـر األمـم 

المتحدة الثالث بشأن البلدان األقل نموا . 
 

وتشير الجمعية العامة في قرارها ٢١٤/٥٥ الى أن مؤتمر األمم المتحدة الثالث بشأن البلدان األقل نموا ســيجتمع  -١٠
في بروآسل من ١٤ الى ٢٠ مايو/أيار ٢٠٠١ ، وتؤآد أهمية مشارآة جميع أصحاب المصالح المعنيين ومؤسسات منظومة 
األمم المتحدة وهيئاتها مشارآة فعالة ، وتشدد علــى أنـه ينبغـي أن تكـون المتابعـة الحكوميـة الدوليـة لبرنـامج العمـل الجديـد 
واستعراضه ورصده على نحو يحقق الفعالية بمشارآة آافة أصحاب المصالح ومؤسسات منظومــة األمـم المتحـدة وهيئاتـها 

المعنية . 
 

ويجدر التذآير بأن المدير العام أنشأ وحدة البلدان األقل نموا سنة ١٩٩٨ لتحسين قدرة تلك البلدان االجمالية على  -١١
االستجابة للفرص التي تتيحها عولمة االقتصاد العالمي المتسارعة في مجال الملكية الفكرية . 

 
ــو برنامجـا للمسـاعدة  وأثناء انعقاد مؤتمر األمم المتحدة الثالث بشأن البلدان األقل نموا في بروآسل ، قدمت الويب -١٢
ــها  العملية يتضمن مجموعة من التدابير الملموسة ويرمي الى تمكين البلدان األقل نموا من استغالل المزايا االقتصادية لقدرات
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االبداعية من خالل أنظمة أآثر فعالية لحماية الملكية الفكرية . وتشتمل تلك التدابير على نقل المعرفة وتنمية الموارد البشرية 
بواسـطة التدريـس والتدريـب وخدمـات االستشـارة والبحـث التـي تتيحـها أآاديميـة الويبـو العالميـة وتيسـير الحصـول علــى 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتبادل المعلومات بانشاء شبكة الويبو وتكوين جمعيات االدارة الجماعية لضمان  حصول 
ــى المسـتوى  المبدعين على األجر المناسب مقابل االنتفاع بمصنفاتهم والوصول بأثر المعارف التقليدية في تكوين الثروات ال
األمثل وآذا الموارد الوراثية وأشكال التعبير الفولكلوري . ومع أن ٤١ بلدا فقط من بين البلدان األقل نموا البالغ عددهـا ٤٩ 
بلدا هي أعضاء في الويبو فانها آلها مؤهلة للحصول على مساعدة الويبو في اطار ذلك البرنامج الخاص . وقد تمت صياغة 
برنامج العمل استنادا الى اعالن لشبونة حول الملكية الفكرية الذي اعتمده الوزراء وآبار المسؤولين الحكومييـن فـي النـدوة 

الرفيعة المستوى بشأن البلدان األقل نموا في ١ و٢ فبراير/شباط ٢٠٠١ . 
 

ادماج االقتصادات المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر في االقتصاد العالمي 
 

تؤآد الجمعية العامة في قرارها ١٩١/٥٥ على الحاجة الى ادماج البلدان المنتقلة الــى نظـام االقتصـاد الحـر فـي  -١٣
االقتصاد العالمي ادماجا آامال . وتناشد مؤسسات منظومة األمــم المتحـدة أن تسـتمر فـي اجـراء األنشـطة التحليليـة وتزويـد 
حكومات تلك البلدان بالمشورة في مجال السياسات والمساعدة التقنية من أجل تعزيز االطار االجتماعي والسياسي الستكمال 
االصالحات الرامية الى االنتقال الى نظام االقتصاد الحر وتشدد على أهمية ادماجها أآثر في االقتصاد العـالمي القـائم علـى 

المعرفة من خالل االنتفاع بفعالية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 
 

وخالل الفترة التي تشملها هذه الوثيقة ، استمرت األمانة في تشجيع جميع البلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر  -١٤
ــها بشـأن  على االنضمام الى مختلف المعاهدات التي تديرها الويبو . وساعدت األمانة أيضا البلدان المعنية على اعتماد قوانين
الملكية الفكرية بما يتوافق والمعاهدات التي تديرها الويبو واتفاق تريبس . وتشمل األنشطة المنجزة فـي ذلـك المجـال توقيـع 
ــدول المسـتقلة والتعـاون مـع  مذآرة تعاون بين الويبو وأمانة مجلس الجمعية البرلمانية المشترآة للدول األعضاء في أسرة ال
المجلس المشترك لحماية الملكية الصناعية التابع للدول األعضاء في أسرة الدول المستقلة ومع المكتب األوروبــي اآلسـيوي 
ــنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١  للبراءات . وفي ذلك الصدد ، تجدر االشارة الى البرنامج الرئيسي ٧ من البرنامج والميزانية لفترة الس
ــيا وسـيتواصل بنـاء عليـه تقديـم  (أنظر الوثيقة A/34/2) الذي تم بناء عليه تقديم المساعدة الى بعض البلدان في أوروبا وآس

المساعدة من أجل تعزيز ادماج تلك البلدان في االقتصاد العالمي . 
 

التجارة والتنمية 
 

ــارآة  تشير الجمعية العامة في قرارها ٢٠٤/٥٤ الى الجهود الكبيرة التي تبذلها منظومة األمم المتحدة لتيسير مش -١٥
ــة الشـراآات مـع ذلـك القطـاع ،  القطاع الخاص النشطة والبناءة في عملية التنمية والى الجهود التي يبذلها األمين العام القام
ــه الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة وتوفـير التمويـل بمبـالغ بسـيطة لدعـم التنميـة االقتصاديـة  وتسلم بأهمية الدور الذي تؤدي
ــد الدولـي ، االسـهام  واالجتماعية ، وتؤآد أن بامكان قطاع األعمال ، بما فيه الشرآات التي لديها أنشطة تجارية على الصعي

في التنمية االقتصادية واالجتماعية اسهاما آبيرا وأنه مصدر مهم اليجاد فرص العمل وللنمو االقتصادي . 
 

ــها المتفـق عليـها الـى  ويدعو القرار المذآور هيئات منظومة األمم المتحدة المعنية في اطار والياتها وبرامج عمل -١٦
مواصلة مساعدتها للدول األعضاء ، بناء على طلــب تلـك الـدول ، لتنفيـذ الـبرامج الوطنيـة لتهيئـة البيئـة المالئمـة لألعمـال 
ــر ،  واالستثمار والتنمية ، ويشدد على ضرورة االستمرار في مساعدة البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الح
بناء على طلب تلك البلدان ، لتدعيم قدراتها على تشجيع مشارآة القطاع الخاص فــي اقتصاداتـها مشـارآة واسـعة النطـاق ، 
ويدعو مؤسسات األمم المتحدة المعنية الى تعزيز اسهام قطــاع األعمـال اسـهاما حقيقيـا فـي آـل مـن القطـاع العـام والقطـاع 

الخاص دعمًا للنمو االقتصادي والتنمية المستدامة . 
 

واعترافا بدور الويبو في تشـجيع االنتفـاع بنظـام الملكيـة الفكريـة لتعزيـز القـدرة التنافسـية للشـرآات الصغـيرة  -١٧
والمتوسطة على الصعيد العالمي على االنتفاع بالبراءات والعالمات التجارية ونماذج المنفعة وغيرها من المجاالت ، التمس 
المدير العام موافقة الجمعية العامة في دورتها المنعقدة في سبتمبر/أيلول وأآتوبـر/تشـرين األول ٢٠٠٠ وحصـل علـى تلـك 
الموافقة لوضع برنامج أنشطة جديد يرآز على احتياجات الشرآات الصغيرة والمتوسطة من الملكية الفكريـة علـى الصعيـد 
العـالمي (أنظـر الوثيقـة WO/GA/26/5 والفقـرة ١٠٩ مـن الوثيقـة WO/GA/26/10) . ويتضمـــن مشــروع البرنــامج 
والميزانية المعدل لفترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ برنامجـا فرعيـا عـن الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة والملكيـة الفكريـة . 
ــات المجتمـع المدنـي علـى الصعيـد  ويهدف ذلك البرنامج الفرعي الى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسس
العالمي على رسم السياسات واالستراتيجيات الرامية الى تلبية احتياجات الشرآات الصغيرة والمتوسطة وتبديد دواعي قلقها 
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فـي مجـال الملكيـة الفكريـة وعلـى تنفيـذ تلـك السياسـات واالســـتراتيجيات (أنظــر البرنــامج الفرعــي ١٠-٢ مــن الوثيقــة 
ــة ميـالن بايطاليـا فـي  WO/PBC/4/2) . ومن بين األنشطة أيضا انعقاد محفل عن الشرآات الصغيرة والمتوسطة في مدين

فبراير/شباط ٢٠٠١ . وقـد دام المحفل يومين وشارآت في تنظيمه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية االيطالية . 
 
 

العلوم والتكنولوجيا  ثانيا -
 

العلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
 

١٨- تسلم الجمعية العامة في قرارها ٢٠١/٥٤ بأن توافر تكنولوجيا المعلومات شرط مهم للبحث والتخطيــط والتنميـة 
ــدان  واتخاذ القرارات في مجال العلوم والتكنولوجيا . وتسلم أيضا في ذلك القرار بضرورة تخطي الحواجز التي تعترض البل
النامية في سبيل الحصول على التكنولوجيا الجديدة في الوقت الذي تضــع فـي اعتبارهـا الحاجـة الـى حمايـة حقـوق الملكيـة 
الفكرية واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية ، وتشدد على ضرورة نشر نتائج البحوث وتقاسم التكنولوجيا والخبرة في حقل 
البيوتكنولوجيا ، ال سيما في مجاالت الزراعة والمستحضرات الصيدالنية والرعاية الصحية ، التي قد تفيد الجنس البشري . 

 
والجمعية العامة ، اذ تؤآد على أهمية تعزيز الحصول على التكنولوجيا المحافظة على البيئــة ونقلـها ومـا يقـترن  -١٩
ــرورة حمايـة  بها من دراية عملية وتيسير ذلك وتمويله لفائدة البلدان النامية بشروط تفضيلية ومؤاتية ومالئمة مع مراعاة ض
ــاعدة  حقوق الملكية الفكرية واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية ، تدعو هيئات منظومة األمم المتحدة المعنية الى تقديم المس
وتعزيز التعاون في مجاالت الشراآة واقامة الشبكات والبيوتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك رسـم 

االستراتيجيات الوطنية بشأن تلك التكنولوجيات واآلليات وتنفيذها . 
 

وفي ذلك المقام ، يجدر التذآير بأن األمانة هي بصدد اقامة شبكة عالمية للمعلومــات (شـبكة الويبـو) التـي تجمـع  -٢٠
بين شبكات خاصة وشبكة االنترنت العامة وأحدث التكنولوجيا لتقيم شبكة عالمية للمعلومات في مجال الملكية الفكرية تربــط 
بين آافة الدول األعضاء . وبربط مكاتب الملكية الفكرية التابعة للدول األعضاء في الويبو ، سوف ييسر المشروع الحصول 
على المعلومات وتبادلها عبر العالم ويعزز االنتفاع بنظام الملكية الفكرية لحفز التنمية االقتصادية والثقافية في جميع البلــدان 
المشارآة . ومن المتوقع أن يحصل ٦٥ مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية في نهاية ســنة ٢٠٠١ علـى عـدة شـبكة الويبـو (أي 
جهاز حاسوب وبرنامج وتلقي التدريب والوصل اآلمــن بـاالنترنت) آجـزء مـن المرحلـة األولـى مـن المشـروع . وسـتتلقى 

المكاتب المتبقية والبالغ عـددها ٩١ مكتبا عدة شبكة الويبو في المرحلة الثانية سنة ٢٠٠٢ عند استكمال المشروع . 
 

ــد االعـداد الـذي يتيـح النفـاذ  ومن األنشطة األخرى ذات الصلة بذلك مشروع المكتبات الرقمية للملكية الفكرية قي -٢١
الى مجموعات من البيانات المتنوعة عن الملكية الفكرية والمتاحة انطالقا من موقع الويبو على االنترنت . وبعد فترة طويلة 
ــامل فـي سـنة ٢٠٠١ وسيوسـع  من التصميم والتقييم التجريبيين ، سيصبح مشروع المكتبة الرقمية للملكية الفكرية عمليا بالك

مجموعاته القائمة . 
 

وتجدر االشارة في ذلك الصدد الى الوثائق المتعلقة بتطوير تكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات المعلومات عن  -٢٢
ــة بالتعـاون ألغـراض التنميـة المرتبطـة بالملكيـة الفكريـة فـي  الملكية الصناعية التي قدمتها األمانة الى اللجنة الدائمة المعني

 . (PCIPD/2/5و PCIPD/2/4 أنظر الوثيقتين) دورتها الثانية المنعقدة في فبراير/شباط ٢٠٠١
 

اتفاقية التنوع البيولوجي 
 

تعرب الجمعية العامة في قرارها ٢٢١/٥٤ عن بالغ القلق الذي يساورها ازاء استمرار فقدان التنــوع البيولوجـي  -٢٣
في العالم . وهي تسلم بمساهمة المجتمعات األصلية والمحلية والنساء في تلك المجتمعات في الحفاظ على الموارد البيولوجية 
واالنتفاع بها على نحو مستديم . وترحب بالمقرر IV/15 الذي شدد فيه مؤتمر األطراف على الحاجة الـى ضمـان االتسـاق 
في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقـات منظمـة التجـارة العالميـة ، بمـا فـي ذلـك اتفـاق جوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة 
المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) ، بغية النهوض بالمزيد من الدعم والتعاون وتكامل االهتمامات بالتنوع البيولوجي وحمايــة 

حقوق الملكية الفكرية . 
 

ــه مؤتمـر األطـراف  ويرد في القرار ٢٢١/٥٤ التأآيد من جديد على الفقرة ١٠ من المقرر IV/15 الذي يشدد في -٢٤
ــن حقـوق الملكيـة الفكريـة  على ضرورة انجاز المزيد من العمل للمساعدة على الوصول الى تقدير مشترك للعالقة القائمة بي
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ــل التكنولوجيـا والحفـاظ علـى  واألحكام المعنية في اتفاق تريبس واتفاقية التنوع البيولوجي ، وال سيما تلك المتعلقة بقضايا نق
ــالموارد الوراثيـة بعـدل وانصـاف ، بمـا فـي ذلـك  التنوع البيولوجي واالنتفاع به على نحو مستديم ومشاطرة فوائد االنتفاع ب
حماية معارف المجتمعات األصلية والمحلية وابتكاراتها وممارساتها التي تجسد أنماط الحياة التقليدية المناســبة للحفـاظ علـى 
ــات الدوليـة علـى  التنوع البيولوجي واالنتفاع به على نحو مستديم . ويحث القرار أيضا أمانات العديد من االتفاقيات والمنظم

تعزيز التعاون بغية تيسير التقدم في تنفيذها على الصعيد الدولي واالقليمي والوطني . 
 

ــوع البيولوجـي مترابطـة ،  وتحيط الجمعية العامة علما في قرارها ٢٠١/٥٥ بأن أحكام اتفاق تريبس واتفاقية التن -٢٥
وتدعو الويبو ومنظمة التجارة العالمية آل في اطار واليته الى استكشاف تلك العالقات . 

 
ــة الدوليـة المعنيـة بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة  وقد مكن انشاء لجنة الويبو الحكومي -٢٦
والفولكلور (أنظــر الوثيقـة WO/GA/26/6 والفقـرة ٧١ مـن الوثيقـة WO/GA/26/10) مـن مواصلـة المناقشـات بشـأن 
الموارد الوراثية واالختراعات البيولوجية والتنوع البيولوجي . وأثناء انعقاد الدورة األولى لتلك اللجنة ، أعربــت آـل الـدول 
األعضاء في الويبو بوضوح عن أملها أن تتناول اللجنة القضايــا التـي أمامـها مـع أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي ومنظمـة 
األغذية والزراعة (الفاو) واللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لها . والعمل الــذي تضطلـع بـه اللجنـة 
الحكومية الدولية سيتماشى مع العمل الذي تقوم به أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة وتتكامل معه . 
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الشؤون االجتماعية واالنسانية والثقافية  ثالثا -
 

تحسين مرآز المرأة في األمانة  
 

تؤآد الجمعية العامة من جديد في قرارها ١٣٩/٥٤ على تحقيق هدف المناصفة بين الجنسين العــاجل فـي جميـع  -٢٧
ــدأ التوزيـع  فئات الوظائف داخـل منظومة األمم المتحدة ال سيما فـي الفئات مـن درجة مدير (D .1) فما فوقها مع مراعاة مب
الجغرافي العادل مراعاة تامة وأيضا األخذ في االعتبار قصور تمثيل نساء بعض البلدان المســتمر أو نقـص ذلـك التمثيـل ال 
سيما بالنسبة الى البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحــر . وفـي ذلـك القـرار ، تحـث الجمعيـة العامـة بشـدة 
الدول األعضاء على دعم الجهود التي تبذلها األمم المتحدة والوآاالت المتخصصـة فـي سـبيل تحقيـق هـدف المناصفـة بيـن 
ــيحهن دوريـا  الجنسين ال سيما في فئة الموظفين من درجة مدير (D.1) فما فوقها بالتعريف بأآبر عدد من المرشحات وترش
ــة والقضائيـة وهيئـات الخـبراء ، وبتحديـد المصـادر الوطنيـة المعنيـة بـالتوظيف  لشغل مناصب في الهيئات الحكومية الدولي
واقتراحها ، وهي المصادر التي من شأنها مساعدة مؤسسات منظومة األمــم المتحـدة علـى تحديـد المرشـحات المالئمـات ال 
ــدم الـى منـاصب فـي  سيما من البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر وتشجيع أآبر عدد من النساء على التق

األمانة العامة والوآاالت المتخصصة والصناديق والبرامج . 
 

وتواصل أمانة الويبو ايالء اهتمام خاص للتدابير الرامية الى اشراك المرأة في أنشطة المنظمة . واذا آانت نسبة  -٢٨
الموظفين من الرجال تصل في بداية سنة ١٩٩٨ الــى ٦٤% تقريبـا فـي الفئـة المهنيـة فانـها اآلن تبلـغ ٥٩% . أمـا فـي فئـة 
ــانت نسـبة الرجـال فـي هـذه الفئـة ٩٧% فـي  الموظفين من درجة مدير ( D.1) فما فوقها فتشهد اختراقا للمرأة : فـبعد أن آ

بداية سنة ١٩٩٨ أصبحت اليوم تقل عـن ٨٥% . 
 

التعاون بين األمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرنكفونية 
 

ــي مجـال التعـاون بيـن األمـم  تحيط الجمعية العامة علما مع االرتياح في قرارها ٢٥/٥٤ بالتقدم الهائل المحرز ف -٢٩
ــو األمـم  المتحدة ووآاالتها المتخصصة وغيرها من هيئات األمم المتحدة وبرامجها وبين المنظمة الدولية للفرنكفونية ، وتدع
ــاون مـع المنظمـة الدوليـة للفرنكفونيـة بتحديـد أوجـه التـآزر  المتحدة والوآاالت المتخصصة وغيرها من المنظمات الى التع

الجديدة لفائدة التنمية والى تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق األنشطة وتحديد مجاالت التعاون الجديدة . 
 

ويجدر التذآير بأن المنظمة الدولية للفرنكفونية (التي آان يطلق عليها سابقا اسم وآالة التعــاون الثقـافي والتقنـي)  -٣٠
ــرة ٨ مـن الوثيقـة AB/X/17 والفقـرة ١٤ مـن الوثيقـة AB/X/32) . ووقـع  تتمتع بصفة مراقب دائم في الويبو (أنظر الفق
المدير العام للويبو واألمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية اتفاقــا يقضـي باقامـة عالقـات عمـل وتعـاون بيـن المنظمتيـن . 
ووافقت لجنة التنسيق على ذلك االتفاق في الدورة التي عقدتها في سبتمبر/أيلول وأآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ (أنظر الوثيقة 

 . (WO/CC/45/5 والفقرة ٢٤ من الوثيقة WO/CC/45/3
 

حصول أسرة البلدان الناطقة بالبرتغالية على صفة مراقب في الجمعية العامة  
 

ترى الجمعية العامة في قرارها ١٠/٥٤ أن من المفيد لألمم المتحدة وألسرة البلدان الناطقـة بالبرتغاليـة التعـاون  -٣١
فيما بينهما ، وتحيط علما برغبة األسرة في اقامة ذلك التعــاون ، وتقـرر دعـوة األسـرة الـى المشـارآة فـي دورات الجمعيـة 

العامة وعملها بصفة مراقب . 
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وفي هذا الصدد ، استرعى المدير العام االنتباه الى أن اٍألسرة تطلب الى جمعيــات الـدول األعضـاء واالتحـادات  -٣٢
 . (A/36/12 أنظر الوثيقة) التي تديرها الويبو أن تمنحها صفة مراقب في االجتماعات التي تعقدها

 
 

الشؤون االدارية والميزانية  رابعا-
 

جدولة االجتماعات 
 

ــة العامـة فـي قرارهـا ٢٢٢/٥٥ مـن لجنـة المؤتمـرات ومـن األميـن العـام عنـد التخطيـط لجـدول  تلتمس الجمعي -٣٣
المؤتمرات واالجتماعات تجنـب تزامـن فـترات االزدحـام فـي مراآـز العمـل المختلفـة وتفـادي جدولـة اجتماعـات الـهيئات 
الحكومية الدولية في أوقات متقاربة جدا . ويالحــظ القـرار المذآـور أيضـا مـع االرتيـاح أن األمانـة وضعـت فـي اعتبارهـا 
ــف و٢٤٨/٥٤ المتعلقيـن بيـوم الجمعـة الحزينـة األرثوذآسـية  الترتيبات المشار اليها في قراري الجمعية العامة ٢٠٨/٥٣ أل
والعطلتين الرسميتين بمناسبة عيد الفطر وعيد األضحى ، وتلتمس من آافة الهيئات الحكومية الدولية مراعاة تلــك القـرارات 

لدى التخطيط الجتماعاتها . 
 

ــه ورد فـي رسـالة مؤرخـة فـي ٩ مـارس/ آذار ٢٠٠٠ أن الممثـل الدائـم لجمهوريـة الجزائـر  ويجدر التذآير بأن -٣٤
ــف (المجلـس) ،  الشعبية الديمقراطية ، بصفته رئيسا لمجلس رؤساء البعثات العربية الدائمة لدى مكتب األمم المتحدة في جني
طلب باسم المجلس الى المدير العام للويبو مراعاة تاريخ عيدي الفطر واألضحى عند جدولة االجتماعات التي تعقدها الويبــو 

 . (A/35/8 أنظر الوثيقة) وادراج ذلك ضمن عطل المنظمة الرسمية
 

ــت  وفي سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثين التي عقدت في سبتمبر/أيلول وأآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ ، أعلن -٣٥
ــن العطـل الرسـمية فـي الويبـو علـى أن  الجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو للتنسيق أن عيدي الفطر واألضحى يدخالن ضم
يكون مفهوما أن الموظفين سيفيدون من عشرة أيام من العطل الرسمية في الويبو ، وقررتا عدم عقد أي اجتماع رسـمي فـي 

 . (A/35/15 أنظر الفقرة ١٩٦ من الوثيقة) الويبو في أعياد الجمعة الحزينة األرثوذآسية
 

شؤون موظفي نظام األمم المتحدة المشترك 
 

يتناول التقريران اللذان قدمهما المدير العام الى لجنة الويبو للتنسيق في دورتها المنعقدة فـي سـنة ١٩٩٩ (أنظـر  -٣٦
ــو  الوثيقة WO/CC/44/1) وفي دورتها المنعقدة في سنة 2000 (أنظر الوثيقة WO/CC/45/1) أحكام نظام موظفي الويب
والئحة موظفيها التي تم تعديلها أو من المقـترح تعديلـها نتيجـة للمقـررات التـي اتخذتـها الجمعيـة العامـة فـي سـنتي ١٩٩٩ 

و٢٠٠٠ والقرارات التي اتخذتها لجنة الخدمة المدنية الدولية والتوصيات التي تقدمت بها في سنتي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ . 
 
 

خامسا - الشؤون القانونية 
 

عقد األمم المتحدة للقانون الدولي 
 

تذّآر الجمعية العامة في قرارها ٢٨/٥٤ بقرارها ٢٣/٤٤ الصادر فــي ١٧ نوفمـبر/تشـرين الثـاني ١٩٨٩ الـذي  -٣٧
ــرار نهايـة العقـد  تعلن من خالله أن الفترة الممتدة بين ١٩٩٠ و١٩٩٩ هي عقد األمم المتحدة للقانون الدولي . واذ يالحظ الق
ــد الحـث علـى االقـرار بمبـادئ القـانون الدولـي واحترامـها  المذآور ، يذآر بأن من بين األهداف الرئيسية المنشودة من العق

وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه وتشجيع تدريسه ودراسته ونشره وزيادة فهمه . 
 

ويالحظ القرار ٢٨/٥٤ ايداع األمين العام في ٢١ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٨ باسم األمم المتحدة لصــك تثبيـت  -٣٨
ــات الدوليـة ، المؤرخـة فـي٢١  رسمي التفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تبرم بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظم
مارس/آذار ١٩٨٦ . ويعرب القرار ٢٨/٥٤ أيضا عن التقدير للدول والمنظمات الدولية التي قامت بأنشطة ترمي الى تنفيــذ 
ــة الـى االسـتمرار فـي تشـجيع نشـر الكتـب وغيرهـا مـن  عقد األمم المتحدة للقانون الدولي ، ويدعو الدول والمنظمات الدولي
المواد عن موضوعات القانون الدولي وعقد ندوات ومؤتمرات وغيرها من االجتماعات التي تهدف الى تعزيز فــهم القـانون 

الدولي . 
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ويجـدر التذآـير بـأن لجنـة التنسـيق قـررت فـــي دورتــها الخامســة واألربعيــن المنعقــدة فــي ســبتمبر/أيلــول  -٣٩
ــا لسـنة  وأآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ التصريح للمدير العام ، بناء على طلب تقدم به ، بأن يجعل الويبو طرفا في اتفاقية فيين
 WO/CC/45/2 ١٩٨٦ لقانون المعاهدات التي تبرم بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية (أنظر الوثيقــة
والفقرة ٨ من الوثيقة WO/CC/45/5) . وأودعت الويبو وثيقــة انضمـام الـى االتفاقيـة المذآـورة لـدى األميـن العـام لألمـم 

المتحدة في أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ . 
 

وفي مجاالت تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة فهمه ، شملت أنشطة الويبو خالل الفــترة المذآـورة  -٤٠
ــز الـبرامج الراميـة  استمرار عناية أآاديمية الويبو العالمية باالنتفاع بأنظمة الملكية الفكرية على أآمل وجـه عن طريق تعزي
الى تنمية الموارد البشرية على الصعيد الوطني واالقليمي . وفي هذا الصدد ، يلفت النظـر الـى الوثيقـة المعنونـة "أآاديميـة 
ــو الدائمـة المعنيـة بالتعـاون ألغـراض  الويبو العالمية : األداء والتحديات والفرص" التي قدمت الى الدورة الثانية للجنة الويب

 . (PCIPD/2/2 أنظر الوثيقة) التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية
 

ــرار  وتواصل عدة شعب ووحدات في أمانة الويبو تنظيم ندوات ودورات تدريبية واجتماعات ترمي الى نشر االق -٤١
ــاني  بمبـادئ قانون الملكية الفكرية واحترامها والى التشجيع على ذلك في جميع أنحاء العالم . وبالنسبة الى مشروع الويبو الث
بشأن أسماء الحقول على االنترنت وأنشطتها في مجال التجارة االلكترونية  والتحكيم والوســاطة ، يلفـت النظـر الـى الوثيقـة 
WO/GA/27/1 والوثيقة WO/GA/27/5 . وعقــدت األمانـة أيضـا محفـال عـن الملكيـة الفكريـة الخاصـة فـي ٣٠ و٣١ 
يناير/آــانون الثـاني ٢٠٠١ َتنـاقش خاللـه نحـو ٢٠٠ خبـير مرمـوق َوْقـع انتشـار االنـترنت العـالمي وسـرعة نمـو التجـارة 
االلكترونية على الملكية الفكرية ال سيما فيما يتعلـق باختصـاص المحـاآم والقـانون المطبـق وانفـاذ األحكـام . وآجــزء مـن 
الحملة الرامية الى اذآاء الوعي بقانون الملكية الفكرية بين الطلبة ، أطلقت األمانة مسـابقة دوليـة مفتوحـة لطلبـة الجامعـات 
ــي  لكتابة مقال يتألف من ٢٠٠٠ آلمة . ويجب أن يتناول المقال االجابة عن السؤال التالي : "مـاذا تعني لك الملكية الفكرية ف
حياتك اليومية؟" . ويمكن آتابة الموضوع باألسبانية أو االنكليزية أو الروسية أو الصينية أو العربية أو الفرنسـية . وسـتمنح 
ــوم  جائزة قدرها ١٠٠٠ فرنك سويسري ألفضل مقال في آل لغة . وسيعلن عن ذلك في ٢٦ أبريل/نيسان ٢٠٠٢ بمناسبة الي

العالمي للملكية الفكرية . 
 
 

سادسا – مسائل أخرى 
 

معلومات ألغراض تقارير األمين العام الى بعض هيئات األمم المتحدة 
 

بناء على طلب من أمانة األمم المتحدة ، قدمت أمانة الويبو معلومات عن أنشطة الويبو  وســتواصل تقديمـها آـي  -٤٢
تدرج في التقارير المتعلقة بمسائل متنوعة قدمها األمين العام أو سيقدمها الى الجمعيـة العامـة أو الـى هيئـات األمـم المتحـدة 

األخرى بشأن تنفيذ قرارات الجمعية العامة وقرارات سائر هيئات األمم المتحدة . 
 

سابعا – وحدة التفتيش المشترآة 
 

خالل الفترة الممتدة من األول من يوليه/تموز ١٩٩٩ الى األول من يوليه/تموز ٢٠٠١ ، تم تســلم تقـارير وحـدة  -٤٣
التفتيش المشترآة التالية والمتعلقة بالويبو ومنظمات أخرى : 

 
(أ ) تقرير عن مشارآة القطاع الخـاص وتعاونه مع منظومة األمــم المتحـدة (JIU/REP/99/6) . يحلـل 
ــراآة جديـدة بيـن منظومـة األمـم المتحـدة والقطـاع الخـاص وينظـر فـي آيفيـة ترجمـة  هذا التقرير سبل اقامة ش
المصالح والمزايا المتبادلة الى تدابير ملموسة . ويوصي التقرير بوضع أهداف وتوقعات واقعية وتطبيــق برامـج 
جماهيرية تستهدف القطاع الخاص مع جهات االتصال المعيَّنة وضمان حضـور األمـم المتحـدة فـي التظـاهرات 
التجارية وتنظيم لقاءات مشترآة وتشجيع مشارآة القطاع الخاص الواسعة في أنشطة المنظمــات ووضـع مبـادئ 
توجيهية تتعلق بالمبادئ واالجراءات التي ينبغــي اتباعـها لـدى التعـامل مـع القطـاع الخـاص وضمـان الوضـوح 
ــط  المالي لتجنب تضارب مصالح الموظفين المشارآين وتسريع العمليات الداخلية ووضع اطار زمني لتفادي تثبي
مبادرات القطاع الخاص ووضع آليات مالئمة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسـات فيمـا يخـص العالقـات مـع 
القطاع الخاص . وترد تعليقات الرئيس التنفيذي التي تشرف أمانة لجنة التنسيق االدارية على تنســيقها فـي وثيقـة 

األمم المتحدة A/54/700/Add.1 . تأتي تلك التعليقات مؤيدة للتوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش . 
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ــدى االنتفـاع بخدمـات شـرآات االستشـارة االداريـة  (ب ) تقرير عن السياسات والممارسات المعمول بها ل
الخاصة في مؤسسات منظومة األمم المتحدة (JIU/REP/99/7) . يبحث ذلك التقريـر السياسـات والممارسـات 
التي تحكم االنتفاع بخدمات شرآات االستشارة االدارية في منظومة األمم المتحدة ومزايا االنتفــاع بـها ومسـاوئه 
ويخلـص الـى بعـض االسـتنتاجات . وتتنـاول التوصيـات المنظمـات التـي تضـع اطـارا للسياسـات مـع المعــايير 
واالجراءات والمبادئ التوجيهية المناسبة فيما يتعلق باالنتفاع بخدمات شرآات االستشارة االدارية ، ورصد أداء 
تلك الشــرآات بمـا فـي ذلـك نقـل المـهارات االداريـة الجديـدة الـى المنظمـة ، وتقييـم األداء المرتبـط بتنفيـذ تلـك 
التوصيـات ومـدى تنفيـذ توصيـات الشـرآات ، وتبـادل الخـبرات والمعلومـات عـن االنتفـاع بخدمـات شـــرآات 
ــالح ، وتفضيـل الشـرآات  االستشارة االدارية فيما بين المنظمات ، والحيلولة دون أي تضارب محتمل بين المص
االقليمية المؤهلة ، واختيار شرآات االستشارة االدارية بالتناوب ، واللجوء الى المناقصــة أآـثر مـا يمكـن . ولـم 

ُتعد بعد تعليقات لجنة التنسيق االدارية (الرئيس التنفيذي) لتقرير وحدة التفتيش . 
 

ــف ، الجـزء الثـاني : دراسـات افراديـة  تقرير عن الخدمات المشترآة لمنظومة األمم المتحدة في جني (ج)
ــة المشـترآة وقسـم التدريـب واالمتحانـات ودائـرة الحقيبـة الدبلوماسـية  (المرآز الدولي للحاسوب والدائرة الطبي
ودائرة المشتريات المشـترآة) (JIU/REP/2000/5) . يقـدم ذلـك التقريـر مجموعـة مـن الدراسـات االفراديـة 
ــزء األول  آمتابعة لتقرير وحدة التفتيش المشترآة عن الخدمات المشترآة لمنظومة األمم المتحدة في جنيف ، الج
ــرة ٣٨ (د) مـن الوثيقـة  : نظرة مجملة على التعاون والتنسيق االداريين (JIU/REP/98/4) المشار اليه في الفق
WO/GA/24/3 . وترمي الدراســات االفراديـة الـى تحديـد مواطـن القـوة ومكـامن الضعـف الرئيسـية لبعـض 
الخدمات المشترآة المتاحة في جنيف بغية استخالص الدروس التي يمكن تطبيقها على التقاســم الواسـع لخدمـات 
ــوي التقريـر علـى تحليـالت وتوصيـات فيمـا يتعلـق بـالمرآز  الدعم الموصى بها في تقرير الجزء األول  . ويحت
الدولي للحاسوب والدائرة الطبية المشترآة التــي تديرهـا منظمـة الصحـة العالميـة وقسـم التدريـب واالمتحانـات 
ــتريات المشـترآة . ولـم ُتعـد بعـد  ودائرة الحقيبة الدبلوماسية التابَعين لمكتب األمم المتحدة في جنيف ودائرة المش

تعليقات لجنة التنسيق االدارية (الرئيس التنفيذي) لتقرير وحدة التفتيش . 
 

 . (JIU/REP/2000/9) تقرير عن تعزيــز وظيفـة التحقيـق فـي مؤسسـات منظومـة األمـم المتحـدة (د)
يرمي التقرير الى تعزيز قدرة مؤسسات منظومة األمم المتحدة على تلبية الحاجة الى التحقيقات ويتقدم بتوصيات 
ــة مـن المعـايير واالجـراءات المشـترآة الجـراء التحقيقـات فـي مؤسسـات منظومـة األمـم  تتعلق بوضع مجموع
ــات التحقيـق واعـداد دراسـة موجـزة عـن المخـاطر فـي آـل  المتحدة وتدريب المديرين الذين يشترآون في عملي
منظمة آأساس أّولي للداللة على الحاجة الى االطالع على تحقيقات تقوم على الخبرة والتدريـب العـالي ووضـع 
تدابير وقائية تستند الى التحقيقات والدروس االستباقية المستقاة من التحقيقات المكتملة وتعزيز التعاون فيمـا بيـن 
الوآاالت بشأن وظيفة التحقيق . ولم ُتعد بعد تعليقــات لجنـة التنسـيق االداريـة (الرئيـس التنفيـذي) لتقريـر وحـدة 

التفتيش . 
 

ـــدة للعلــوم والتكنولوجيــا فــي أمريكــا الالتينيــة والكــاريبي  تقريـر عـن دعـم منظومـة األمـم المتح (هـ)
ــــان بأفريقيـــا  (JIU/REP/2001/2) . يتَبــع ذلــك التقريــر تقريريــن ســابقين عــن الموضــوع نفســه ويتعلق
(JIU/REP/94/1) وآسيا والمحيط الهادئ (JIU/REP/95/7) . ويصنــف التقريــران مشـروعات الويبـو فـي 
االقليمين تصنيفا جيدا جــدا . ففـي التقريـر JIU/REP/94/1 ، حصـل المشـروع الـذي نفذتـه الويبـو والمعنـون 
"وضع أنظمة الملكية الصناعية في أفريقيا وتعزيزها" علـى أعلـى الدرجـات (آمـا أشـير الـى ذلـك فـي الوثيقـة 
AB/XXVI/6) . ووردت في التقرير JIU/REP/2001/2 دراسة عشرة مشروعات لم تشترك الويبو فــي أي 
ــم المتحـدة ال سـيما لجنـة األمـم  منها . ومعظم التوصيات موجهة الى مؤسسات أو هيئات محددة في منظومة األم
المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيــا ألغـراض التنميـة واللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة والكـاريبي 
ومجموعة األمم المتحدة االنمائية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو) التابعة لألمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســكو) 
وجامعة األمم المتحدة ومنظمـة الصحة العالمية ومنظمة الصحـة للبلـدان األمريكيـة والمعـهد الكـاريبي لألغذيـة 
ــي مجـال  والتغذية . وتتناول التوصيات التي لها بعض العالقة بالويبو الدروس المستخلصة من تكوين الكفاءات ف
تكنولوجيا المعلومات وتكثيف التعاون مع النظــام االقتصـادي ألمريكـا الالتينيـة فـي مجـال العلـوم والتكنولوجيـا 
وتقييم الشبكات العلمية والتكنولوجية وتطويرها ورصد تطور العمل في مجال البيوتكنولوجيا في أمريكا الالتينية 
ــذي) لتقريـر لجنـة  والكاريبي والمساعدة على تطويره . ولم ُتعد بعد تعليقات لجنة التنسيق االدارية (الرئيس التنفي

التفتيش . 
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ــنة  وتسلمت الويبو أيضا التقرير السنوي لوحدة التفتيش المشترآة لسنة ١٩٩٩ (A/55/34) والتقرير السنوي لس -٤٤
٢٠٠٠ (A/56/34) وبرنامج عمل وحدة التفتيش المشترآة لسنة ٢٠٠٠ وقائمة مؤقتة بالتقارير المحتلمة لســنة ٢٠٠١ ومـا 

  . (A/54/960 الوثيقة) بعدها
 

ووضعت أمانة الوحدة المذآورة على االنترنت نسخا عن التقارير الواردة فــي الفقـرة ٤٣ أعـاله لتيسـير اطـالع  -٤٥
ــو . ووزعـت األمـم  الدول األعضاء عليها في جميع أنحاء العالم ووزعتها األمم المتحدة على جميع الدول األعضاء في الويب
ــى آـل الـدول األعضـاء فـي الويبـو تعليقـات الرئيـس التنفيـذي التـي تنسـقها أمانـة لجنـة التنسـيق االداريـة  المتحدة أيضا عل

والمذآورة في الفقرة ٤٣ أعاله والوثائق المذآورة في الفقرة ٤٤ أعاله . وهي متاحة آمراجع لدى أمانة الويبو . 
 

وخالل الفترة قيد االستعراض ، تقدمت الويبو بمعلومات وتعليقات عن التقارير المذآورة أعاله وعن مشروعات  -٤٦
التقارير التي تم استالمها من وحدة التفتيش المشترآة بشأن الموضوعات التالية :  ادارة مباني األمم المتحدة في نيويـورك ، 
واالدارة واالشراف : تعزيز فعالية عمليات االشراف التي تتوالها الهيئات التشريعية التابعة لمنظومة األمم المتحدة . وقدمت 
الويبو أيضا معلومات ومألت استبيانات موجهة الى دراسات وحدة التفتيش المشــترآة عـن الموضوعـات التاليـة : استنسـاخ 
الوثائق وتوزيعها في منظومة األمم المتحدة ، والسياسات واالجراءات والممارسات المتعلقة بتعيين موظفي الفئات العليا فــي 
وآاالت األمم المتحدة المتخصصة والوآالة الدولية للطاقة الذرية ، وادارة المباني في الوآاالت المتخصصة التابعة لمنظومة 
األمم المتحدة ، واقامة العدل في المنظمات المشارآة في نظام األمــم المتحـدة المشـترك ، واالدارة واالشـراف فـي منظومـة 
األمم المتحدة ، واالدارة والتدبير االداري لالتحاد الدولي لالتصاالت ، وأنشطة منظومة األمم المتحدة المدرة للدخــل : توليـد 
الدخل واسترداد التكاليف ، واتفاقات البلد المضيف المبرمة في مؤسسات منظومة األمم المتحدة ، وتنفيذ التوصيات الـواردة 
ــدروس المسـتقاة  في التقرير JIU/REP/94/1 والتقرير JIU/REP/95/7 المذآوَرين أعاله ، وأنظمة ادارة المعلومات : ال
من تجربة مؤسسات منظومة األمم المتحدة ، ومشارآة هيئات المجتمع المدني في مشروعات التعاون التقنـي فـي نخبـة مـن 
مؤسسات منظومة األمم المتحدة . وتقدمت الويبو أيضا بمعلومــات لفـائدة نظـام المتابعـة لوحـدة التفتيـش المشـترآة وتبـادلت 

وجهات النظر عن المتابعة مع أمانة الوحدة . 
 

ان الجمعية العامة للويبـو مدعـوة الـى االحاطـة علمـا  -٤٧
بالمعلومات الواردة في هذا التقرير والموافقة على االجراءات 
المتخذة أو المقترح اتخاذها آما ورد ذآرها في هذا التقرير . 

[نهاية الوثيقة] 
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