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WO/GA/27/6
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٨/٦ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 
جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

التعاون مع منظمة التجارة العالمية 

وثيقة من اعداد األمانة 

ــي دورتـها الخامسـة عشـرة (الـدورة االسـتثنائية الرابعـة) سـنة  عبرت الجمعية العامة للويبو ، ف - ١
١٩٩٤ ، عن رغبتها في اقامة عالقة قائمة على الدعم المتبادل بين المكتب الدولي للويبو ومنظمة التجــارة 
العالمية . وتوصلت الى قرار في ذلك الصدد(*) . وعلى وجه الخصوص ، أدى ذلك القرار الى ابرام اتفاق 
بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجــارة العالميـة سـنة ١٩٩٥ (ويشـار اليـه فيمـا يلـي بكلمـة 

"االتفاق") . ودخل االتفاق حيز التنفيذ في األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ . 
 

ــالقرار المذآـور أعـاله واالتفـاق ، سـهرت الويبـو علـى توفـير مـا يلـزم مـن المسـاعدة  وعمال ب - ٢
ــب حقـوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة  والمشورة القانونية والتقنية للبلدان النامية بخصوص تنفيذ اتفاق جوان
ــة باتخـاذ  بالتجارة (المشار اليه فيما يلي بعبارة "اتفاق تريبس") وتعزيز التعاون مع منظمة التجارة العالمي

                                                 
(*)   ورد ذلك القرار في الفقرة ٧٤-٣ من الوثيقة WO/GA/XV/3 على النحو التالي : 

 
" ٣ -    وتقرر الجمعية العامة للويبو أن يضع المكتب الدولي نفسه تحت تصرف أي دولـة تطلـب صراحـة المشـورة 
عن مسائل تمشي قوانينها الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية الراهنة أو المقبلة مع المعاهدات التــي تديرهـا الويبـو ومـع 
غيرها من المعايير واالتجاهات الدولية ، بما في ذلك اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ، وأن يعـد 

المكتب الدولي دراسات عن آثار االتفاق المذآور في المعاهدات التي تديرها الويبو". 

A
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تدابير مشترآة ، مثل عقد ندوات مشترآة وايفاد الخبراء للندوات والدورات التدريبية التي نظمتها منظمــة 
التجارة العالمية ودعوة خبراء من تلك المنظمة لحضور ندوات الويبو . 

 
ــها الرابعـة والعشـرين (الـدورة  وعالوة على ذلك ، فقد أحاطت الجمعية العامة للويبو ، في دورت - ٣
ــترآة شـرع فيـها مـع منظمـة التجـارة  العادية الرابعة عشرة) في سنة ١٩٩٩ ، المكتب الدولي بمبادرة مش
ــن  العالمية في يوليه/تموز ١٩٩٨ لمساعدة البلدان النامية األعضاء في منظمة التجارة العالمية (الفقرة ٥ م

 : (WO/GA/24/5 الوثيقة
 

"… شرع المكتب الدولي في مبادرة مشترآة مع منظمة التجارة العالمية في يوليه/تموز ١٩٩٩ 
ــاق تريبـس مـع اسـتحقاق  بغرض مساعدة البلدان النامية األعضاء في تلك المنظمة على تنفيذ اتف
مهلة األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . وقد اتخذت المبادرة المشـترآة شـكل بـالغ مشـترك 
ـــامل ادريــس ، والمديــر العــام لمنظمــة التجــارة العالميــة ،  للمديـر العـام للويبـو ، الدآتـور آ
ــوزراء المسـؤولين عـن المنظمتيـن  السيد/ريناتو روجيرو . وقد تم ارسال البالغ المشترك الى ال

في آل بلد من البلدان النامية المعنية". 
 

وفي ١٤ يونيه/حزيران ٢٠٠١ ، شرع المكتب الدولـي للويبـو فـي مبـادرة مشـترآة جديـدة مـع  - ٤
ــدان األقـل نمـوا األعضـاء فـي منظمـة التجـارة العالميـة فـي مضمـار  منظمة التجارة العالمية لمساعدة البل
جهودها المبذولة لتنفيذ اتفاق تريبس مع استحقاق مهلة األول من ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٦ . وفـي تلـك 
المناسبة ، تم تنظيم حفل في مقر الويبو حضره ممثلون عن البلدان األقل نموا . ووقع المدير العام للويبو ، 
ــة ، السـيد/مـايك مـور ، بالغـا مشـترآا أثنـاء  الدآتور آامل ادريس ، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمي
الحفل وتم ارسال البالغ الى آل البلدان األقل نموا والبالغ عددها ٤٩ بلدا ، منها ٣٠ بلدا عضوا في منظمة 
التجارة العالمية و٤١ بلدا عضوا في الويبو . وعلى غرار المبادرة المشترآة التي أطلقتــها المنظمتـان فـي 
ــن المنظمتيـن وعلـى برامـج المسـاعدة  يوليه/تموز ١٩٩٨ ، تقوم المبادرة الجديدة على التعاون الجاري بي

التقنية الخاصة بهما . ويرد في مرفق هذه الوثيقة نص البالغ المشترك الموقع من المديرين العامين . 
 

ان الجمعيــة العامــة للويبــو مدعــوة الـــى  - ٥
ــا بالمعلومـات الـواردة فـي هـذه الوثيقـة  االحاطة علم

ومرفقها . 
 

 
[يلي ذلك المرفق] 
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المبادرة المشترآة بشأن التعاون التقني 
المقدم الى البلدان األقل نموا 

من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 
ومنظمة التجارة العالمية  

(١٤ يونيه/حزيران ٢٠٠١) 
 

تحية طيبة وبعد ، 
 

ــاجل . وآمـا تعرفـون ، فـان االلتزامـات المترتبـة  نتشرف بأن نتوجه اليكم في موضوع مهم وع
على اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفــاق تريبـس) سـتصبح نـافذة فـي األول مـن 
ــارة العالميـة . وبالنسـبة  يناير/آانون الثاني ٢٠٠٦ بالنسبة الى البلدان األقل نموا األعضاء في منظمة التج
الى تلك البلدان ، فان الوفاء بتلك االلتزامات يطرح تحديا آبيرا ، على أنه يتيح أيضــا العديـد مـن الفـرص 

لالستفادة من الملكية الفكرية في دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية .  
 

ــة قـد شـرعتا فـي مبـادرة مشـترآة  ويسعدنا أن نعلم حضرتكم بأن الويبو ومنظمة التجارة العالمي
ــي لمسـاعدة البلـدان األقـل نمـوا علـى مواجهـة ذلـك التحـدي . وقـد اتخذنـا هـذه المبـادة  بشأن التعاون التقن
المشترآة في ظل االتفاق المبرم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية الــذي دخـل 
ــى أن  حيز التنفيذ في األول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٦ . وعلى وجه الخصوص ، ينص ذلك االتفاق عل
ــاون التقنـي بشـأن اتفـاق تريبـس  تتعاون المنظمتان من أجل توفير المساعدة القانونية والتقنية وضمان التع
ــها  لمصلحة البلدان النامية األعضاء في أي من المنظمتين . وترمي المبادرة المشترآة الى استلهام مضمون

من التعاون القائم بين المنظمتين وبرامجهما المعدة في ذلك الصدد . 
 

وفي المرحلة األولى من المبادرة ، ستنظم المنظمتان ندوتين اقليميتين فــي سـنة ٢٠٠٢ احداهمـا 
ــوا فـي جنـوب الصحـراء األفريقيـة وهـايتي ، والثانيـة للبلـدان األقـل نمـوا فـي اقليـم آسـيا  للبلدان األقل نم
ــن اطـالع موظفـي تلـك البلـدان علـى المفـاهيم والمبـادىء  والمحيط الهادىء . والهدف المنشود من الندوتي
ــذه وتحديـد التحديـات الحاسـمة  وااللتزامات األساسية التي ينطوي عليها اتفاق تريبس وال سيما تسهيل تنفي
التي تتخلل تنفيذه . وستوجه الدعوات لحضور الندوتين أيضا الى البلدان األقل نمــوا وغـير األعضـاء فـي 
ــة أو مـن غـير الـدول األعضـاء فـي الويبـو . ومـن شـأن الندوتيـن ، باالضافـة الـى  منظمة التجارة العالمي
االتصاالت الثنائية ، أن تساعد على اعداد قائمة بأهم أشــكال المسـاعدة التـي ينبغـي توفيرهـا فـي مضمـار 

المبادرة المشترآة خالل المرحلة الثانية والتي سترآز على خطط عمل وطنية الترآيز . 
 

ــادرة المشـترآة ، باالسـتفادة ممـا يتوفـر لديـها مـن المـوارد  وتلتزم المنظمتان ، في ظل هذه المب
ــي منظمـة التجـارة العالميـة مـن مسـاعدة للوفـاء بالتزاماتـها  لتوفير ما تطلبه البلدان األقل نموا األعضاء ف
ــد الفـردي  المترتبة على اتفاق تريبس خالل المهل المطبقة . وستوفر المنظمتان التعاون التقني على الصعي
والجماعي مستعينة في ذلك بمواردها البشرية وبخدمات خبراء من الخارج وباالشتراك مع بعــض البلـدان 
المانحة آلما آان ذلك مناسبا . وترمي المبادرة المشترآة الى تسهيل االستفادة من البرامج في توفير حقوق 
الملكية الفكرية الجوهرية وضمان اتباع االجراءات وتوقيع الجــزاءات لتنفيذهـا ، علمـا بـأن ذلـك جـزء ال 

يتجزأ من اتفاق تريبس . 
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وترد طي هذا الكتاب قائمة بأشـكال المسـاعدة والتعـاون المتاحـة لحكومتكـم بنـاء علـى طلبـها . 
وليست القائمة شاملة وال جامعة ، وسننظر في التماس أشكال أخرى من المساعدة التي قد تحتــاجون اليـها 

في حدود مواردنا . 
 

ونعقـد األمـل علـى أن تسـمح هـذه المبـادرة لحكومتكـم باسـتخدام مـوارد المنظمتيـن واالســتعانة 
بخبرائهما في تنفيذ اتفاق تريبس واالستفادة منه بما يعود بالفائدة على بلدآم . ومن الممكن توجيه التماسات 

التعاون التقني الموجهة في اطار هذه المبادرة الى أي من المنظمتين . 
 

ــارة العالميـة  وهذا الكتاب موجه الى الممثلين الدائمين للبلدان األقل نموا لدى الويبو ومنظمة التج
مع نسخة موجهة الى مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف في تلك البلدان . 

 
وتفضلوا بقبول أسمى تعابير التقدير . 

 
 
 
 

(التوقيع)  (التوقيع)
مايك مور  آامل ادريس
المدير العام  المدير العام

منظمة التجارة العالمية   المنظمة العالمية للملكية الفكرية
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أشكال المساعدة المتاحة 
 

المساعدة التشريعية 
 

المشورة بشأن تمشي القوانين الراهنة مع أحكام اتفاق تريبس   ●
ــداد قوانيـن جديـدة ، بمـا فـي ذلـك اعـداد مشـروعات القوانيـن مـع التعليقـات أو  والمشورة بشأن اع ●
ــريعية  المالحظات التوضيحية أو اعداد تعليقات واقتراحات بشأن مشروعات القوانين واألحكام التش

التي تعدها الحكومات 
واعداد مشروعات اللوائح التنفيذية ، بما في ذلك جداول الرسوم واالستمارات   ●

 
االلتزامات المتعلقة باالخطارات بناء على اتفاق تريبس 

 
المساعدة على الوفاء بااللتزامات المتعلقة باالخطارات بناء على اتفاق تريبس  ●

 
تنمية الموارد البشرية 

 
اجتماعات دولية واقليمية ودون اقليمية ووطنية لشرح أحكام اتفاق تريبس وآثاره وبحثها  ●

ودورات تدريبية ومنح دراسية وزيارات دراسية وبعثات استشارية وتدريب في موقع العمل   ●
واجتماعات ودورات خاصة لواضعـي السياسـات والمستشـارين والموظفيـن الحكومييـن وأعضـاء  ●
الجهاز القضائي ووآــاالت االنفـاذ (الجمـارك والشـرطة) والمحـامين ومؤسسـات العلـوم والبحـوث 

والدراسات وأفراد المخترعين وجمعياتهم وما الى ذلك 
والمساعدة المتعلقة بنقل التكنولوجيا واتفاقات الترخيص  ●

وتدريس قانون الملكية الفكرية    ●
 

انشاء المؤسسات وتحديث نظام الملكية الفكرية 
 

انشاء مكاتب الملكية الفكرية وتحديثها   ●
والمساعدة على انشاء ادارات جماعية لحق المؤلف   ●

واعداد دالئل عملية ووضع تدابير لترشيد العمل وتبسيطه  ●
وتكنولوجيا المعلومات واألتمتة والحوسبة  ●

والخدمات االعالمية بشأن البراءات   ●
والتعاون مع المؤسسات التدريبية االقليمية والوطنية  ●

واعداد خطط عمل وطنية الترآيز وتنفيذها لألغراض المذآورة أعاله بصورة خاصة .  ●
 

االنفاذ 
 

تدريب المدربين   ●
وانشاء شبكات تربط وآاالت االنفاذ والتنسيق بينها  ●

وتسهيل عملية انشاء قواعد البيانات   ●
وتنظيم محافل خاصة للجهاز القضائي  ●

وتدريب موظفي وآاالت االنفاذ ، بما فيهم رجال الشرطة والجمارك  ●
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واقامة العالقات بين القطاع الخاص وجمعيات أصحاب الحقوق .  ●
األنشطة الشبكية 

 
 . (www.wto.orgو  www.wipo.int ) توفير المعلومات عبر موقعي المنظمتين على االنترنت ●

 
 

[نهاية المرفق والوثيقة] 
 


