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PCIPD/2/9
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٢/٨ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

اللجنة الدائمة 
المعنية بالتعاون ألغراض التنمية  

المرتبطة بالملكية الفكرية 

الدورة الثانية 

جنيف ، من ٥ الى ٨ فبراير/شباط ٢٠٠١ 

التقرير 

الذي اعتمدته اللجنة الدائمة 

عقدت لجنة الويبو الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية (والمشار  - ١
اليها فيما يلي بعبارة "اللجنة") دورتها الثانية بناء على دعوة من المدير العام في مرآز جنيف للمؤتمــرات 

الدولية في الفترة من ٥ الى ٨ فبراير/شباط ٢٠٠١ . 
 

وآانت الدول التالية األعضاء في الويبـو ممثلـة فـي االجتمـاع :  الجزائـر وأنغـوال واألرجنتيـن  - ٢
وأستراليا والنمســا وبنغالديـش وبيـالروس والـبرازيل وبلغاريـا وآمبوديـا والـرأس األخضـر وجمهوريـة 
أفريقيـا الوسـطى والصيـن وآولومبيـا والكونغـو وآوسـتاريكا وآـوت ديفـوار وآوبـا وجمهوريــة آوريــا 
الديمقراطيـة الشـعبية وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة والجمهوريــة الدومينيكيــة ومصــر والســلفادور 
واآوادور واريتريا وأثيوبيا وفيجي وفنلنـدا وفرنسـا وغـابون وألمانيـا وغانـا وغواتيمـاال وغينيـا وهـايتي 
وهنــدوراس وهنغاريــا والــهند وأندونيســيا وايــران (جمهوريــة - االســــالمية) وايرلنـــدا وجمهوريـــة 
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الو الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبيــة وجامايكـا واليابـان واألردن وآينيـا والتفيـا وليتوانيـا 
ولكسمبرغ ومدغشقر وماليزيا والمغرب وموريشيوس والمكسيك والنيجر ونيجيريا ونيكاراغوا وباآستان 
ـــاد الروســي  وبنمـا والفلبيـن والبرتغـال وقطـر وجمهوريـة آوريـا وجمهوريـة مولدوفـا ورومانيـا واالتح
ــا وأوغنـدا واالمـارات  وسلوفاآيا واسبانيا وسري النكا والسودان والسويد وسويسرا وتايلند وتونس وترآي
ــدة والواليـات المتحـدة األمريكيـة وأوروغـواي وفـنزويال واليمـن وزامبيـا  العربية المتحدة والمملكة المتح

 . (٨٤)
 

وآانت جيبوتي ممثلة في االجتماع بصفة مراقب .  - ٣
 

وآانت المنظمات الدولية الحكومية والدولية غير الحكومية التاليــة ممثلـة أيضـا بصفـة مراقـب :   - ٤
المنظمة االقليمية األفريقية للملكيــة الصناعيـة واتحـاد الصناعـات الهنديـة والجماعـة األوروبيـة والمكتـب 
األوروبي للبراءات واالتحاد الدولي لجمعيات المخــترعين واالتحـاد الدولـي للموسـيقيين واالتحـاد الدولـي 
للمنظمات المعنية بحقوق االستنساخ ومكتب العمل الدولــي والمنظمـة الدوليـة لتوحيـد المقـاييس والجمعيـة 
ــة واألمـم  الدولية لشعراء السالم والجمعية الدولية للناشرين وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة األفريقي

المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة التجارة العالمية (١٦) . 
 

وترد قائمة بالمشترآين في المرفق األول لهذا التقرير .  - ٥
 
 

البند األول من جدول األعمال : افتتاح الدورة 
 

وافتتح االجتماع نائب المدير العام للويبو ، السيد/روبرتو آاستلو ، نيابة عن المدير العام .  - ٦
 
 

البند ٢ من جدول األعمال : انتخاب أعضاء المكتب 
 

عينت اللجنة السيد/خيرمان ألبرتو فوس (األرجنتين) رئيسا لالجتمــاع والسـيدة/ايرينـا ايغوروفـا  - ٧
ــا (مديـرة  (بيالروس) والسيد/هنري أولسن (السويد) نائبين للرئيس . وعمل آل من السيدة/آارلوتا غرافيني
ــة الفكريـة))  مستشارة) والسيد/جيمس آواشي - أيدون (مدير ادارة التعاون ألغراض التنمية (قانون الملكي

أمينين لالجتماع . 
 
 

البند ٣ من جدول األعمال : اعتماد مشروع جدول األعمال 
 

 . PCIPD/2/1 Rev. تم اعتماد جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة - ٨
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البند ٤ من جدول األعمال : أنشطة التعاون ألغراض التنمية في أفريقيا والبلدان العربيـة وآسـيا والمحيـط 
الهادىء وأمريكا الالتينية والكاريبي : الخطوط العريضة للفترة التالية النعقاد الدورة األخيرة للجنة الدائمة 

 
قدم الموضوع آل من مدير مكتب التعاون ألغراض التنمية مع البلدان األفريقية ، السيد/جيفــري  - ٩
أونياما ، ومدير مكتب التعاون ألغراض التنمية مع البلدان العربية ، السيد/شريف سعد اهللا ، ومدير مكتب 
التعاون ألغراض التنمية مــع بلـدان آسـيا والمحيـط الـهادىء ، السـيد/نـارندرا سـبهاروال ، ومديـر مكتـب 
التعاون ألغراض التنمية مع بلدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي ، السـيد/ارنسـتو روبيـو ، والسـيد/جيمـس 

آواشي - أيدون . واستعرض جميعهم األنشطة المنجزة . 
 

وأعرب وفد اسبانيا عن رضاه بالتعاون الممتاز القائم بين الويبو وبلده في اقليم أمريكـا الالتينيـة  -١٠
ــة الصناعيـة علـى الصعيـد  والكاريبي . وأشار الى التعاون الدؤوب الذي بادرت به اسبانيا في مجال الملكي
الثنائي وباالشتراك مع الويبو ومنظمات دولية أخرى مثل المكتب األوروبي للبراءات ومكتب التنسيق فــي 
ــامج التعـاون األيبـيري  السوق الداخلية . وباألصالة عن الجماعة األيبيرية األمريكية ، استعرض الوفد برن
ــدول والمكـاتب المعنيـة .  األمريكي في البحث الدولي وقال انه برنامج جديد ينطوي على فوائد جمة لكل ال
وذآر مؤتمر القمة األيبيري األمريكي لرؤساء الدول والحكومات الذي انعقد في هافانا في نوفمــبر/تشـرين 
الثاني ١٩٩٩ وخــرج فـي بيانـه الختـامي بموافقـة علـى مبـادرة للتعـاون فـي مجـال البحـث الدولـي بشـأن 
البراءات أيدتها أمانة منظمة التعاون األيبيري األمريكي وهي هيئة دولية وقعت اتفاق تعاون مع الويبو في 
ــاون ينـدرج فـي اطـار معـاهدة التعـاون  نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٠ . وأضاف الوفد قائال ان برنامج التع
ــة  بشأن البراءات . وذّآر المجتمعين بأن المكتب االسباني يعمل منذ سنة ١٩٩٣ آادارة للبحث الدولي باللغ
االسبانية بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات . وذآر اتفاقا تم توقيعه في ٤ فبراير/شــباط ١٩٩٩ بيـن 
ــة .  المكتب األوروبي للبراءات والمكتب السويدي للبراءات والتسجيل والمكتب االسباني للعالمات التجاري
ــة العاملـة آـادارات للبحـث الدولـي  وقال ان ذلك االتفاق أسفر عن تأسيس نظام التعاون بين المكاتب الثالث
بالنسبة الى ٦٠ % من مجموع البحوث الدولية . وأضاف أن االتفاق يقوم على مشاطرة االختصاص وفقا 
لمعايير لغوية على أن يتولى المكتب االسباني مسؤولية أي بحث دولي يطلبه مودعو الطلبات من الجماعة 
األيبيرية األمريكية لدى أحد المكاتب المذآورة . ومضى يقول ان برنامجا للتعاون قد أعــد بنـاء علـى ذلـك 
الستقطاب فاحصي البراءات من المكاتب األيبيرية األمريكية للعمل في المكتـب االسـباني مـدة سـنة قابلـة 
ــأن ذلـك  للتجديد مرة أخرى واجراء بحوث في البراءات الدولية بعد تلقي التدريب الالزم . ورأى أن من ش
أن يسمح ألولئك الفاحصين بالقيام بدور المدرب في مكاتبهم الوطنية مما يوطد األواصر بيــن آـل مكـاتب 
الملكية الصناعية في الجماعة األيبيرية األمريكية ويشجع بلدانها على االنضمام الى معاهدة التعاون بشــأن 
البراءات . وأشار الى أن الدفاع عن اللغة االسبانية والنهوض بها في عالم التكنولوجيا واجراءات المعاهدة 
من أولويات برنامج التعاون المذآور آنفا . وقال ان البرنامج متاح لكل بلدان االقليم على أنــه سـيبدأ العمـل 
تدريجيا في الفاتح من مارس/آذار ٢٠٠١ بأول فاحص من المعهد المكسيكي للملكية الصناعيــة وان أمانـة 
منظمة التعــاون األيبـيري األمريكـي سـتنظر فـي نتـائج تلـك التجربـة األولـى وترفعـها الـى مؤتمـر القمـة 
األيبيري األمريكي المقبل لرؤساء الدول والحكومــات الـذي سـينعقد فـي بـيرو فـي نهايـة السـنة الجاريـة . 
وأضاف قائال ان العمل جار على قدم وساق بـهدف ضـم بلـدان اضافيـة الـى البرنـامج بعـد توقيـع مذآـرة 
التفاهم مع المعهد الوطني األرجنتيني للملكية الصناعية ومديرية الصناعة والتجارة في آولومبيـا بغـرض 
ــة الصناعيـة األيبيريـة األمريكيـة مـن االنتفـاع بخدمـات المكتـب االسـباني بمـا يخـدم  تمكين أوساط الملكي

مصلحة جميع المعنيين . 
 

وتحـدث وفـد ماليزيـا باسـم مجموعـة البلـدان اآلسـيوية وأشـار الـى أن برنـامج الويبـو للتعــاون  -١١
ألغراض التنمية آما صممه مكتب آسيا والمحيط الهادئ ونفذه تحت اشــراف المديـر العـام قـد حقـق هدفـه 
األول بنجاح ، أي النهوض بالطاقات الوطنية والتعاون الدولي من أجل تطوير ادارة نظام الملكية الفكريــة 
ــياق مسـائل جديـدة  وتحديثه وضمان انتفاع البلدان النامية به . وأضاف قائال ان ذلك النجاح قد تحقق في س
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وتغيرات سريعة حملها المجتمع الــذي أصبـح يعتمـد أآـثر فـأآثر علـى التكنولوجيـا . ورأى أن الويبـو قـد 
استطاعت التصدي للتحديات الجديدة بتعزيز أنشطتها المتعلقة بالتعــاون ألغـراض التنميـة . والتفـت الوفـد 
الى التقدم المحرز في اطار التعاون دون االقليمي بفضل بمبــادرة مكتـب آسـيا والمحيـط الـهادىء بأنشـطة 
ــات ومشـاطرة الخـبرات والدرايـة العمليـة ال  ترمي الى تعزيز التعاون بين الدول األعضاء بتبادل المعلوم
ــي وجمعيـة بلـدان جنـوب  سيما في اطار رابطة أمم جنوب شرقي آسيا وجمعية جنوب آسيا للتعاون االقليم
ــؤولين عـن الملكيـة الفكريـة والمنتفعيـن بنظـام الملكيـة الفكريـة  المحيط الهادئ وبين مختلف الفئات آالمس
ومحامي الملكية الفكرية والمجتمع المدني عامـة . وذآـر الوفـد النـدوات والـدورات التدريبيـة التـي أمكـن 
ــالصندوق االئتمـاني اليابـاني  تنظيمها في اطار ميزانية الويبو العادية وبفضل موارد من خارج الميزانية آ
وبرنامج األمم المتحدة االنمائي والبنك الدولي . وقال ان ذلك آان حاسما في تحقيق التقدم المحـرز وال بـد 
من مواصلته نظرا لما يتيحــه مـن فـرص ممتـازة لواضعـي السياسـات علـى الصعيـد االقليمـي فـي تنـاول 
السياسات الناشئة والقضايـا االسـتراتيجية فـي مجـال الملكيـة الفكريـة . وعلـق الوفـد أهميـة خاصـة علـى 
ــبونة عـن تلـك البلـدان  احتياجات البلدان األقل نموا في اقليم آسيا والمحيط الهادىء . وأشار الى اجتماع لش
الذي انعقد في األول والثاني من فبراير/شباط ٢٠٠١ وقـال ان ذلـك االجتمـاع آـان خطـوة ملموسـة نحـو 
معالجة تلك االحتياجات . ورحب ببنود جدول األعمال بشأن التجارة االلكترونية وحماية المعارف التقليدية 
وأآاديمية الويبو العالمية ورأى أن التحديات التي تنطوي عليها القضايا العالمية الجديدة تســتدعي اسـتجابة 
جديدة أيضا . ورآز على أهمية مشروع شبكة الويبــو وخطـة العمـل العشـرية الـواردة فـي جـدول أعمـال 
الويبو الرقمي . وأعرب الوفد مرة أخــرى عـن تـأييد مجموعـة البلـدان اآلسـيوية للجنـة الحكوميـة الدوليـة 
المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والتي ستعقد اجتماعها األول في الفترة من ٣٠ أبريل/نيسان الى 
ــن عـدد أآـبر مـن البلـدان الناميـة مـن االسـتفادة مـن أآاديميـة الويبـو  ٤ مايو/أيار ٢٠٠١ . ودعا الى تمكي
العالمية . ورأى أن من الضـروري تعزيـز طاقـة األآاديميـة المؤسسـية لتمكينـها مـن االحتفـاظ بمرآزهـا 
ــاظ علـى أنشـطة مكتـب بلـدان  المتميز في تنمية الموارد البشرية في مجال الملكية الفكرية . ودعا الى الحف
آسيا والمحيــط الـهادئ المباشـرة فـي اطـار التعـاون ألغـراض التنميـة والشـروع فـي مزيـد مـن األنشـطة 

بتخصيص موارد اضافية لذلك الغرض . 
 

ــي ١٧ يوليـه/تمـوز  وأشار وفد البرتغال الى انشاء جمعية البلدان الناطقة بالبرتغالية في لشبونة ف -١٢
١٩٩٦ . وقال ان الجمعية تتألف من البلدان التالية :  أنغوال والبرازيل والرأس األخضـر وغينيـا - بيسـاو 
وموزامبيق والبرتغال وسان تومي وبرينسيبي وستنضم اليها تيمور . وقال ان الجمعية تسعى الـى تحقيـق 
تنسيق سياسي ودبلوماسي بين أعضائها بما يكفل اشتراآا أآبر لـها فـي االجتماعـات الدوليـة وتعاونـا فـي 
الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية والعلمية . وأعرب الوفـد عـن رغبتـه فـي أن تحظـى 

الجمعية بدعم الويبو في تحقيق أهدافها . 
 

وتحدث وفد مدغشقر باسم مجموعة البلدان األفريقية وشكر المدير العام وأعضاء المكتب الدولي  -١٣
للويبو على تفانيهم وأعــرب عـن امتنانـه للمجموعـة علـى العمـل الضخـم المنجـز ومشـروعات المسـاعدة 
ــبرى التـي يكتسـبها مشـروع شـبكة  االنمائية التي ما زالت الويبو تنفذها في القارة . وشدد على األهمية الك
الويبو بالنسبة الى آل البلدان النامية ألنه يسمح لمكاتب الملكية الفكرية بالنفاذ الى شبكة عالمية للمعلومــات 
ــن الرغبـة فـي أن ينعقـد مؤتمـر دبلوماسـي  . والتفت الى موضوع حماية األداء السمعي البصري وعبر ع
ــك الشـأن . وقـال الوفـد ان مجموعـة البلـدان األفريقيـة ترحـب بظـهور البرنـامج  البرام اتفاق دولي في ذل
ــطة ورأى أن ذلـك البرنـامج مـن شـأنه أن يسـمح لتلـك المؤسسـات  الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوس
بتحسين قدرتها على المنافسة في السوق العالمية بتحسين انتفاعها بنظــام الملكيـة الفكريـة . ورحـب أيضـا 
ــارف التقليديـة والفولكلـور  بانشاء اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمع
وأشار الى أن اجتماع اللجنة األول سينعقد قريبا وأعرب عن التزامه باالشتراك على أآمل وجه في أعمال 
ــاعدة  ذلك االجتماع . وفي ختام آلمته ، أعرب الوفد عن امتنان مجموعة البلدان األفريقية للويبو على المس
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ــق بتكييـف قوانينـها الوطنيـة مـع  التي قدمتها باالشتراك مع منظمة التجارة العالمية للبلدان النامية فيما يتعل
اتفاق تريبس . 

 
وتحدث وفد أوروغواي باســم مجموعـة بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي وقـال ان المجموعـة  -١٤
تعرب عن رضاها بأنشطة التعاون التي أنجزتها الويبو لمصلحة اقليم أمريكا الالتينية والكاريبي منذ انعقاد 
آخر دورة للجنة الدائمة . وخص بـالذآر العمـل الـذي أنجـزه المكتـب االقليمـي فـي تحديـد احتياجاتـه الـى 
التعاون التقني وتنسيق برنامج التعاون وتنفيذه وأعرب عن ثقته في أن اللجنة هي المحفــل المناسـب لرسـم 
السياسات في مجال التعاون . وأشار الى المساعدة المكثفة والقيمة التــي قدمتـها الويبـو فـي عمليـة تحديـث 
ــاق تريبـس فـي بلـدان االقليـم واألهميـة المعلقـة علـى تدعيـم المؤسسـات  القوانين وفقا لما يقتضيه تنفيذ اتف
وتعزيز االستفادة من الفرص التي تتيحها الملكية الفكريــة مـن أجـل النـهوض باالنتـاج والتجـارة وتشـجيع 
ــى األمـل الـذي تعقـده المجموعـة علـى أن  االستفادة من الملكية الفكرية لدى الشرآات الصغيرة . وشدد عل
تتمكن الويبو من االستمرار في زيادة الموارد المخصصة لتنفيذ برنامج التعاون التقنــي المخصـص لبلـدان 
االقليم ، بما في ذلك خطة العمــل الوطنيـة المعـدة لكـل بلـد والـبرامج التـي تسـاهم فـي النـهوض بالتعـاون 
ــائل المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة . واختتـم الوفـد آلمتـه باالشـارة الـى أن  االقليمي ودون االقليمي بشأن المس
ــة  المجموعة تعتبر عزم الويبو على تخصيص نسبة من ميزانيتها ألنشطة التعاون خطوة طيبة والى الحاج

الى أن يستمر المكتب الدولي في تعزيز دعمه لألنشطة التي تستهدف تشجيع النشاط االبتكاري . 
 

وشكر وفد سري النكا الويبو على المساعدة القانونية والتقنية التي استمرت في تقديمها الــى بلـده  -١٥
ــر نظـام الملكيـة الفكريـة آكـل . وشـدد علـى الوقـع االيجـابي  وال سيما في اطار تنفيذ اتفاق تريبس وتطوي
المترتب على تلك المساعدة في تحديث القوانين وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الوعي وانشاء المؤسسات 
. والتفت الوفد التفاتة خاصة الى المساعدة التي قدمتها الويبــو مـن أجـل انشـاء نظـام مؤتمـت لدعـم مكتـب 
الملكية الفكرية الوطني وانشاء جمعية لالدارة الجماعية لحــق المؤلـف والحقـوق المجـاورة والشـروع فـي 
برنامج جماهيري يرمي الى ازالة الغموض عن حقوق الملكية الفكرية . وأعرب الوفد عن تقديره للمبادرة 
ــن الـدول األعضـاء فـي جمعيـة آسـيا  التي اتخذتها الويبو بانشاء محفل للتعاون في مجال الملكية الفكرية بي
للتعاون االقليمي وشدد علــى الحاجـة الـى مواصلـة تلـك األنشـطة بمـا يخـدم مصـالح تلـك البلـدان فـرادى 
وجماعة . وأشار الى الحاجة الى مزيد من المساعدة في مجال تشجيع النشاط االبداعــي وحمايـة المعـارف 

التقليدية وأعرب عن الرغبة في أن يواصل شراآته الفعالة في برنامج الويبو للتعاون ألغراض التنمية . 
 

وأثنى وفد السويد على المكتب الدولي لألنشطة والمبادرات الجارية في مجـال التعـاون التقنـي .  -١٦
وقال ان تلك األنشطة قد آان لها وقع آبير آمــا يتضـح مثـال مـن المناقشـات الجاريـة فـي منظمـة التجـارة 
ـــة  العالميـة والتـي بينـت فـهما أعمـق وأوسـع للملكيـة الفكريـة . ورأى الوفـد أن اللجنـة االستشـارية المعني
بالسياسات قد اضطلعت بدور مهم في سياق أنشطة التعاون االنمائي بفضــل مـا أسـدته مـن مشـورة بشـأن 
المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية . وفيما يتعلق بالحاجة الى العمل مع شرآاء جدد ، أشار الوفد الى أن عدد 
النساء المشارآات في الدورات التدريبية المشـترآة بيـن الويبـو والسـويد قـد زاد بانتظـام خـالل السـنوات 
العشرين الماضية وأن أآثر من نصف المشارآين في السنة الماضية آانوا من النساء . وَبّيـن أهميـة ادارة 
حـق المؤلـف فـي سـياق التجـارة والتكنولوجيـا الجديـدة . ورأى أن ذلـك يتجـاوز النطـاق التقليـدي ليشــمل 
ــي باشـرتها الويبـو فـي منطقـة الكـاريبي  االستنساخ التصويري واالنترنت . وعلق أهمية على األنشطة الت
بغرض انشاء جمعية اقليمية لتحصيل االتاوات . وذآر أن التعاون االقليمي فــي أوروبـا الشـمالية قـد أثبـت 
ــاول  فعاليته الكبيرة في ذلك المجال . والتفت الى ضرورة التعاون بين مختلف القطاعات والوزارات في تن
مسائل الملكية الفكرية وشدد على الحاجة الى رسم سياسة تنفذ بالتعاون الوثيق مع مختلف القطاعات نظرا 
الى ترابط العديد من القضايـا ال سـيما فـي سـياق منظمـة التجـارة العالميـة . وأولـى األهميـة لتقييـم األثـر 
االقتصادي للملكية الفكرية وضرورة مراعاة القيمة االقتصادية للملكية الفكرية لدى رسم السياسات . وذآر 
ــة ٦ر٤% مـن النـاتج االجمـالي  على سبيل المثال فنلندا حيث تساوي قيمة األنشطة المتعلقة بالملكية الفكري
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ــة البيانـات  الوطني . وذآر مجاالت أخرى تحظى باهتمام حكومته ، منها الترويج للمنتجات المحلية وحماي
ــن ارتيـاح السـويد لتشـديد اهتمـام الويبـو بالمؤسسـات  الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية . وأعرب ع
الصغيرة والمتوسطة في اطار أنشطتها المباشرة في مجال التعاون االنمائي وقال ان تلك الفكرة قد حظيت 

بدعم وفده منذ البداية . 
 

وعبر وفد اليمن عن تقديره للمساعدة المتواصلة التي تقدمــها الويبـو الـى البلـدان الناميـة وشـكر  -١٧
المدير العام والمكتب العربي على األنشطة المنفذة في المنطقة العربية . وشدد الوفد على أن البلدان النامية 
ــية التـي تواجهـها  والبلدان األقل نموا بامكانها اصدار تشريعات بشأن الملكية الفكرية ولكن المشكلة الرئيس
هي تنمية الموارد البشرية . وبناء على ذلك ، دعا الوفد الى زيادة فــرص التدريـب فـي الخـارج والنـدوات 
الوطنيـة واالقليميـة والـدورات التدريبيـة المتخصصـة المتاحـة للقضـاة والمسـؤولين عـن انفـاذ القوانيــن . 
والتمس الوفد أيضا ايفاد خبراء الملكية الفكرية من الويبو في مهمات لتقصي الحقـائق وتقييـم الوضـع فـي 
بلدان المنطقة . وشدد على الحاجة الى انشاء منظمــة اقليميـة للمخـترعين والمبتكريـن وأعـرب عـن تطلـع 
بالده لالستفادة من أنشطة الويبو المقبلة وال سيما ما يتعلق منها بالبلدان األقـل نمـوا ومـن مسـاعدة الويبـو 

المقدمة الى البلدان العربية لتمكينها من االنضمام الى منظمة التجارة العالمية . 
 

وأعرب وفد النيجر عن امتنانه للويبو وهنأ المكتب الدولي على آثافة األنشطة المنجزة منذ انشاء  -١٨
اللجنة لمصلحة البلدان النامية وال سيما النيجر . وقال ان تلك األنشطة قد سمحت بتحسين فهم نظام الملكية 
الفكرية في صفوف واضعي السياسات والموظفين الحكوميين ومختلف المتعــاملين فـي الحيـاة االقتصاديـة 
في البلدان . وأشــار الـى أن الصعوبـات الهيكليـة التـي تواجهـها البلـدان األقـل نمـوا (بسـبب افتقارهـا الـى 
ــي النـاتج االجمـالي الوطنـي .  وعليـه ، رحـب  األموال) تكمن في اسهام بسيط من جانب الملكية الفكرية ف
ــاندة مـن الويبـو لـدى صنـدوق  الوفد بمبادرة الويبو المتعلقة بندوة لشبونة وأشار الى أن اعالن لشبونة بمس
النقد الدولي والبنك الدولي قد يساهم في توفير دعم موأت لحشد الموارد البشرية من أجل النهوض بالملكية 
ــر لمصلحـة البلـدان األقـل  الفكرية . وفي ختام آلمته ، أعرب الوفد عن الرغبة في أن يتجلى التعاون الموف
نموا في برامج التنمية على األجل المتوسط والطويل وطلب االستفادة من خبرة الويبو فــي وضـع برنـامج 

اطار مع النيجر لسنة ٢٠٠١ . وأيد تصريح وفد مدغشقر باسم مجموعة البلدان األفريقية . 
 

وأعلن وفد آوبا تأييده للكلمة التي أدلى بها ممثل وفد مجموعة بلدان أمريكا الالتينيــة والكـاريبي  -١٩
وشدد على األهمية التي يعلقها على استمرار الويبو في تعزيز أنشطة التعاون االنمائي خالل فترة الســنتين 
ــر انشـاء بعثـات محليـة فـي البـالد تتمتـع بالبنيـات  المقبلة . ثم استعرض نتائج أنشطة التعاون في بلده وذآ
األساسية التكنولوجية الالزمة لتمكينها من النفاذ الى قواعد بيانات البراءات فـي المكتـب الرئيسـي لمكتـب 
الملكية الصناعية الكوبي ومعالجة المعلومات االدارية بفضل تحديث نظام الملكية الفكرية الوطني . وأشار 
الوفد الى الدعم الذي تلقاه بلده من الويبو في انتاج قرص ماريبوزا المدمج والذي يحتوي علــى المعلومـات 
الببليوغرافيـة المتعلقـة بالعالمـات التجاريـة السـارية فـي آوبـا وصياغـة قـانون جديـد للملكيـة الصناعيــة 
ــي الملكيـة الفكريـة والشـروع  والحصول على المراجع المتخصصة الالزمة لمنح االجازات والماجستير ف
ــدوات فـي مجـاالت مثـل الخدمـات االعالميـة  في نظام التعليم عن بعد لمصلحة الموظفين الفنيين وتنظيم ن
باالستناد الى المعلومات المتاحة في مجال الملكية الصناعيـة وحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة واإلدارة 
الجماعية وحماية األصناف النباتية الجديدة وتشجيع النشاط االبتكــاري ومعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 
ونظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات ونظام الهاي لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وأآاديمية الويبو 
ــة زيـارة المديـر العـام إلـى آوبـا  العالمية باللغة اإلسبانية وتسميات المنشأ والعالمات التجارية . وأآد أهمي
وذآر مجاالت العمل التي يعتبرها مهمة بالنسبة الى فترة السنتين المقبلة وذآر في هـذا الصـدد تكنولوجيـا 
المعلومات والتجــارة اإللكترونيـة وأآاديميـة الويبـو العالميـة وتطويـر الخدمـات اإلعالميـة بشـأن الملكيـة 
ــاورة واإلدارة  الصناعيـة وال سـيما القيـم منـها وتشـجيع النشـاط االبتكـاري وحـق المؤلـف والحقـوق المج
الجماعية وأهمية الملكية الفكرية للشرآات الصغيرة والمتوسطة والمعـارف التقليديـة والتنـوع البيولوجـي 
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ــو فـي  والبيوتكنولوجيا والفولكلور والحرف اليدوية . وفي ختام آلمته ، أقر الوفد بضرورة أن تستمر الويب
ــف لمصلحـة بلـدان أمريكـا الالتينيـة وزيـادة  تنظيم اجتماعات مديري مكاتب الملكية الصناعية وحق المؤل

أنشطة التعاون اإلنمائي خالل فترة السنتين المقبلة . 
 

ــادرات التشـريعية الجديـدة المتعلقـة بالعالمـات التجاريـة وحـق المؤلـف  وأعلن وفد الهند أن المب -٢٠
والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية وتصاميم الدوائر المتكاملة قد أثمرت منـذ سـنة ١٩٩٩ . 
وقال إن البرلمان ينظر حاليا في التشريع المتعلق بالبراءات وحماية األصناف النباتية . وأضــاف أن الـهند 
تعمل أيضا على إنشاء مجلس لالستئناف يعنى بالملكيــة الفكريـة يسـمح بوضـع آليـات قضائيـة تمكـن مـن 
ــهند قـد شـرعت فـي برنـامج هـام يـهدف إلـى  تسريع البت في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية. وقال إن ال
تحديث مكاتبها المعنية بالبراءات والرســوم والنمـاذج الصناعيـة والعالمـات التجاريـة وآـذا فـي اسـتدراك 
العمل المتأخر ، وقد وصلت تكلفة البرنامج إلى ٢٠ مليون دوالر. وأعرب الوفد عن تقديــر حكومـة بـالده 
وامتنانها للمساعدة والدعم اللذين قدمهما آل من المدير والعام ، الدآتور آامل إدريس ، والسيدان روبيرتو 
آاستيلو ونارندرا سابهاروال ، في مساعيهم الرامية إلى تدعيم نظام الملكية الفكريــة فـي الـهند وتبسـيطه ، 
ــر العـام  واقترح أن تواصل الويبو مساعدتها وتعززها بشكل جوهري . ودعا الوفد ، باسم الحكومة ، المدي
ــة  إلى زيارة الهند . وصادق الوفد على مبادرات الويبو فيما يتعلق باالهتمامات المستجدة بالنسبة الى الملكي
الفكرية في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والتجــارة اإللكترونيـة والمعـارف التقليديـة والتنـوع البيولوجـي 
والنفاذ إلى الموارد الوراثية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا . ورآز الوفد علـى القلـق 
الذي يساوره فيما يتعلق بحماية معارفه التقليدية وموارده البيولوجية وطلب إلى الويبو ضمان الحفاظ على 
هذه الموارد وتلك المعارف ، وأشار إلى المبادرات التي اتخذتها الهند إلنشاء مكتبــة رقميـة عـن المعـارف 
التقليدية . وقدم الوفد عددا من االقتراحات : أن تعقد آل سنة االجتماعات اإلقليمية بشأن وضــع السياسـات 
التي عقدت في السنتين األخيرتين ورفع مستوى الوعي بالمبادرات ؛  وأنه نظرا لتعيين الهند في ما ينــاهز 
١٠٠٠٠٠ طلب دولي تقدمت به في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات خالل سنتين فإنــه ينبغـي توسـيع 
ــك ؛ وأن تسـتضيف الـهند دورة لألآاديميـة  مجال الدعم التقني ومبادرات إيجاد الوعي وإدارتها وتعزيز ذل
تخصَّص للعاملين في قطاع األعمال وأن تكون محور أآاديمية الويبو العالمية فــي مجـال التعليـم عـن بعـد 
على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي ؛ وأن تشـارك فـي تنظيـم برامـج ودروس تدريبيـة مكثفـة للفئـات 
المتخصصـة مـن المـهنيين مثـل موظفـي الجمـارك والقضـاة والموظفيـن المدنييـن وواضعـــي السياســات 
واألآاديميين وأن تتقاسم الخبرة والمعرفة بإتاحة الخبراء في مجاالت الحوســبة والتحديـث وإذآـاء الوعـي 

على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي . 
 

وأعرب وفد مصر عن شكره للمكتب الدولي على المساعدة التي قدمها لمصــر وللبلـدان العربيـة  -٢١
وأعرب عن شكره الخاص للمدير العام والمكتــب العربـي . وأضـاف قـائال إن مصـر تـهتم اهتمامـا آبـيرا 
بالمساعدة التي تقدمها الويبو لتحديث نظامها الخاص بالملكية الفكرية . وأشار الوفد إلى زيارة حرم رئيس 
الجمهورية الناجحة إلى جنيف الستالم جائزة القيادة المتميزة وإلى زيارة المدير العام للقاهرة حيث استقبله 
رئيس الجمهورية وآبار أعضاء الحكومة . وأعرب الوفد عن أمل مصر في أن ترآز اللجنة الدائمــة علـى 
ــة فيمـا يتعلـق بالتعـاون فـي مجـال التنميـة بـدال مـن أن تنصـرف إلـى  مناقشة السياسات والمبادرات المقبل
األنشطة التي سبق تنفيذها . وأضاف الوفد أن مصر تعرب عن رغبتها في الترآيز على أهمية تنظيم مزيد 
من األنشطة المتعلقة بحماية الفولكلور والمعارف التقليدية وأآد على األهمية التي يوليها لقضية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة وأشار إلى اجتماع خبراء مجموعة البلدان الخمسة عشر القـادم المعنـي بالمؤسسـات 
الصغيرة والمتوسطة المزمع عقده في القاهرة في ١٩ و٢٠ فبراير/شباط ٢٠٠١ والذي سيحضره وفد من 

الويبو . 
 

ــها الويبـو لبـالده وبخاصـة فـي مجـال  وأعرب وفد آينيا عن عرفانه وتقديره للمساعدة التي تقدم -٢٢
ــها  رعاية األنشطة التدريبية ومشارآة المسؤولين الكينيين في اجتماعات الويبو واالجتماعات التي ال تنظم
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الويبو ، آما أعرب عن شكره للويبو لتمويلها أتمتة مكتب آينيا للملكية الصناعية الـذي قطـع شـوطا بعيـدا  
ــات الجغرافيـة وتصـاميم  لتحسين خدماته ونواتجه ولمساعدتها القانونية في صياغة التشريع الخاص بالبيان
ــم الـذي قدمتـه الويبـو للـبرامج الجماهيريـة التـي يتوالهـا  الدوائر المتكاملة . وأعرب الوفد عن شكره للدع
مكتب آينيا للملكية الصناعية وطلب إليها تقديم مزيد من المســاعدة فـي تنظيـم ورشـة عمـل وطنيـة خـالل 
النصف الثاني من هذه السنة في ضوء القرار الذي اتخذته حكومة آينيــا لتحديـث جميـع القوانيـن المتصلـة 
بالصناعة والتجارة . وقال الوفد إن مكتب آينيا للملكية الصناعية عمل على تجميع البيانات وتخزينها على 
ــة للعالمـات  الحواسيب لكنه صادف مصاعب في تجميع البيانات وتخزينها فيما يتعلق بالعناصر التصويري
ــة  ومن ثم طلب إلى الويبو المساعدة في توفير برامج حاسوبية تمكن المكتب من أتمتة إجراءاتها أتمتة آامل
ــم اجتماعـات استشـارية بشـأن تنسـيق  . وناشد الوفد المكتب الدولي بأن يدخر األموال الالزمة لتيسير تنظي
ــى البيـان الـذي تقـدم بـه وفـد  الملكية الفكرية في إطار مجموعة شرق أفريقيا . وفي الختام صادق الوفد عل

مدغشقر بالنيابة عن المجموعة األفريقية . 
 

وأعـرب وفـد المغـرب عـن شـكره للمكتـب الدولـي والمديـر العـام والمكتـب العربـي للمســـاعدة  -٢٣
المتواصلة التــي يتقدمـون بـها ، وأشـار إلـى أنـه يرغـب فـي أن ترآـز اللجنـة الدائمـة فـي المسـتقبل علـى 
ــة استشـارية تابعـة للويبـو قـد زار  السياسات والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي ، آما أشار إلى أن بعث
بلده في أعقاب االجتماع الذي عقد بين الوزير األول المغربي والمدير العام ، لتقديم المشورة بشأن تحديث 
ــة التـي يوليـها لحمايـة  المؤسسات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية وإعادة هيكلتها . وأآد الوفد على األهمي
ــى  الفولكلور والمعارف التقليدية وآذا اهتمامه بإنشاء جمعية قوية تعنى باإلدارة الجماعية . ويتطلع الوفد إل

الندوة المعنية باإلدارة الجماعية المزمع عقدها في المغرب في مايو/أيار ٢٠٠١ . 
 

وألقى وفد النمسا الضوء على األهمية التي يوليها ألنشطة التعاون في مجال التنمية التي يضطلع  -٢٤
ــتمر فـي ذلـك  بها المكتب الدولي ، وقال إن النمسا قد دعمت هذه األنشطة وأدت دورا فعاال فيها وأنها ستس
من خالل  تنظيم الندوة السنوية بين الويبو والنمسا بشــأن الملكيـة الصناعيـة فـي فيينـا . وأضـاف قـائال إن 
مكتب البراءات النمساوي سيستمر أيضا في تقديم تقارير البحث والفحص في إطار برنامج التعاون الدولي 

بشأن بحث االختراعات وفحصها . 
 

وضم وفد أنغوال صوته لبيان مجموعة البلدان األفريقية ودعا الويبو إلى استعمال اللغة البرتغالية  -٢٥
في عدد من اجتماعاتها ، وأعرب عن تقديره للمســاعدة التـي قدمتـها  الويبـو لبلـده وللبلـدان الناميـة لتنفيـذ 
اتفاقية تريبس ، وللمكتب األفريقي لتنظيم الندوة الوطنية القادمة  التفاقية تريبس المزمع عقدها في أنغوال . 
وأولى الوفد اهتماما آبيرا بالندوة ، ذلك أنها ستستهدف السلطة القضائية ، والوآاالت المعنية بالتحقيق فــي 
ــب نظـرا لصـدور قـانون الملكيـة  جرائم الغش ، والمحامين ، وأآد على أن الندوة قد أتت في الوقت المناس
الصناعية األنغولي الجديد . وطلــب الوفـد إلـى المكتـب الدولـي تقديـم الدعـم التقنـي ألتمتـة مكتـب الملكيـة 
الصناعية بغية االستفادة من مشروع شبكة الويبو عالوة على المزيـد مـن النـدوات الوطنيـة التـي تنظمـها 

الويبو في إطار اتفاقية تريبس . 
 

ورآز وفد المكسيك على األهمية التي يوليها بلده التفاق التعاون التقني الذي وقعه آل من المعهد  -٢٦
ــارة المديـر العـام للمكسـيك فـي مـارس/آذار ٢٠٠٠ . وأشـار  المكسيكي للملكية الصناعية والويبو أثناء زي
الوفد إلى المساعدة التي تلقاها خالل السنة الماضية بناء على االتفاق وقال إنه يرغــب فـي أن يسـتمر هـذه 
ــي وضـع خطـة اسـتراتيجية  السنة الجارية في االستفادة من التعاون مع الويبو في مجاالت مثل المساعدة ف
والعناصر التي تمكن من إضفاء صورة المؤسسة علــى الويبـو والحوسـبة التـي تسـمح بالنفـاذ إلـى قواعـد 
البيانات الخاصة بالبراءات وتدريب موظفي المعهد في إطار برنامج دراسي عن القضايا المتعلقة بمعاهدة 
التعاون بشأن البراءات وآذا دورة دراسية بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة ودورة دراسية عامة عن 
ــد أيضـا عـن األهميـة  أحدث ما وصل إليه العلم بشأن البحث عن الملفات الخاصة بالبراءات . وتحدث الوف
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التي يوليها المعهد إلقامة أحد فــاحصي الـبراءات فـي المعـهد فـي المكتـب األسـباني للـبراءات والعالمـات 
التجارية ورأى أن هذا من شــأنه أن يسـاعد فـي تعزيـز تدريـب المـوارد البشـرية علـى البحـث فـي مجـال 
البراءات مرّآزا على االهتمام المشترك مع المكتب األسباني لمواصلة األنشطة من هذا النوع بغيـة زيـادة 
ــي وتشـجيع بلـدان أمريكـا الالتينيـة علـى المشـارآة فـي  استعمال اللغة األسبانية في إجراءات البحث الدول

المشروع . 
 

وأعرب وفد جامايكا عن امتنانه على دعمها لعملية توحيد نظام الملكية الفكرية الوطني وترشيده  -٢٧
ــا فـي  بانشاء مكتب جاميكا للملكية الفكرية وهو الجهاز الحكومي المكلف بإدارة حقوق الملكية الفكرية ، بم
ذلك استفاء لاللتزامات المترتبة على اتفاق تريبس على أآمل وجه . وأشار الوفد الى أن مكتب جاميكـا قـد 
ــة بـوزارة الصناعـة والتجـارة بانتظـار صـدور  أنشئ في ٢ يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ باعتباره ادارة تابع
ــه الويبـو فـي انشـاء المكتـب  قانون النشائه آجهاز قانوني . وشدد الوفد على الدور المهم الذي اضطلعت ب
وقال ان ذلك الدور سيزداد أهمية عند ضم الجهود الوطنية من أجل ضمان نجــاح المكتـب بتوفـير تدريـب 
مكثف ومتخصص وأتمتة اجراءاته والمساعدة في ادارة البراءات . ورآز الوفد على العمــل الـذي أنجزتـه 
الويبو واألونكتاد في منطقة الكاريبي وخاص بالذآر ما أنجــز فـي قطـاع الموسـيقى وقـال ان حكومتـه قـد 

طلبت مساعدة الويبو في تنفيذ نظام يرمي الى التصدي للقرصنة التي تحد من طاقة قطاع الموسيقى . 
 

ــد ماليزيـا ، وأعـرب عـن عميـق تقديـره لجـودة مشـاريع الويبـو  وضم وفد الفلبين صوته الى وف -٢٨
للتعاون في مجال التنمية ومحتواها وتنفيذها تنفيذا رفيع المستوى من حيث المهنية على الصعيدين الوطني 
واإلقليمي تحت إدارة مكتب آسيا والمحيط الهادئ . وأشار الوفد أيضا إلى النهج الذي تعتمده الويبـو القـائم 
على الطلبات المقدمة لها لتحديد هذه المشاريع وصياغتها تماشـيا مـع رؤيـة المديـر العـام واسـتراتيجيته . 
وبقدر ما يتعلق األمر بالمساعي المقبلة ، فقد جرى تحديد أربعة مجاالت أولويــة بالنسـبة للبلـد الـذي طلـب 
ــن حمايـة  إلى الويبو أن تستمر في تقديم الدعم والمساعدة التقنية إليه ، ومن ذلك ، أوال : إيجاد بيئة تمكن م
الملكيـة الفكريـة واسـتعمالها علـى الصعيديـن الـو طنـي والدولـي فيمـا يتعلـق بالتشـريع والحصـول علـــى 
ــادة قدرتـه علـى المشـارآة بشـكل  تكنولوجيا المعلومات وتطوير الموارد البشرية وآذا مساعدة البلد في زي
أآبر في النظم العالمية المختلفة الخاصـة بحمايـة الملكيـة الفكريـة . ثانيـا ، تنظيـم برامـج تدريبيـة واسـعة 
النطاق بشــأن إنفـاذ الملكيـة الفكريـة خاصـة بسـلطات اإلنفـاذ مثـل موظفـي الجمـارك والشـرطة والسـلطة 
القضائية وجمعيات المستهلكين باالقتران مع البرامج الرامية إلى إزالة الغموض عن الملكية الفكرية . ثالثا 
ــها  ، استعمال نظام الملكية الفكرية في تعزيز منافسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية استخدام إمكانات
ــة والفولكلـور والنفـاذ  بوصفها محرك النمو ومنتج الثروة استخداما آامال . رابعا ، حماية المعارف التقليدي
إلى الموارد الوراثية ، وهو ما يعد أمرا حيويــا فيمـا يتعلـق بتعزيـز النمـو االقتصـادي والتقـدم فـي البلـدان 
النامية خاصة في مجال المواد الغذائية والمستحضرات الصيدالنية . وأعرب الوفد عـن دعمـه المتواصـل 

لبرامج الويبو وأنشطتها واقترح تطوير أنشطة التعاون في مجال التنمية في اإلقليم وآذا في الفلبين . 
 

وعبر وفــد األردن عـن تقديـر بـالده لدعـم المديـر العـام والمكتـب العربـي وجـهودهما المتصلـة  -٢٩
ــه ألن يواصـل  لمساعدة الدول العربية في تحديث أنظمتها الخاصة بالملكية الفكرية . وعبر الوفد عن تطلع
المكتب العربي تقديم مساعداته ونادى بمضاعفة البرامج الخاصة بتعزيز الوعي لبلوغ فهم أفضــل للملكيـة 
الفكرية . وشدد وفد األردن في آلمته  على أهمية انشاء مكتب اقليمي عربي للملكية الصناعيـة ودعـا الـى 
استمرارية برامج التدريب في الخارج والمشارآة في الندوات بهدف تنمية المــوارد البشـرية . ونـوه الوفـد 
في آلمته على أهمية اعتماد اللغة العربية لغة رســمية فـي الـدورات واالجتماعـات والمنشـورات وترجمـة 
منشورات الملكية الفكرية والويبو الى اللغة العربية . وأثنى الوفد على الجهد الذي بذله المكتب العربي فــي 
اعداد سجل يشتمل على القرارات القضائية في مجال الملكيــة الفكريـة . وأشـار الـى أن بـالده قـد انضمـت 
مؤخرا الى منظمة التجارة العالمية آما اعتمدت قانونا جديدا ، يتوافق مــع اتفـاق تريبـس وعدلـت القوانيـن 
القائمة وفقا لالتفاق المذآور ، فـي مجـاالت الملكيـة الفكريـة التاليـة :  حـق المؤلـف والعالمـات التجاريـة 
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والبراءات والرسوم والنماذج الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة والبيانات الجغرافية والمنافســة غـير 
المشروعة واألسرار التجارية  . وارتأى الوفد أن اقرار تلك القوانين الجديدة يتطلب توفير فــرص اضافيـة 

للتدريب المتخصص للقضاة وأفراد الشرطة وسلطات الجمارك .  
 

وأعرب وفد فيجي عن مساندته لما جاء في آلمة وفد ماليزيــا باالنابـة عـن المجموعـة اآلسـيوية  -٣٠
وأشاد بالمكتب الدولي ، وبصفة خاصة مكتب آسيا والمحيط الهادىء ، على مبادراتهما المتمثلة فـي تقديـم 
ــهادىء . وشـدد الوفـد علـى أهميـة ازالـة الغمـوض عـن الملكيـة  الدعم الفني لدول منطقة جنوب المحيط ال
ــة الـى تعزيـز  الفكرية . والحظ الوفد أن تجربة بالده المتعلقة باقرار قانون حق المؤلف مؤخرا تبين الحاج
ــير  الوعي بموضوعات الملكية الفكرية في أوساط القطاع لخاص  بصفة خاصة وعلى صعيد المنظمات غ
الحكومية والجمهور بصورة عامة . وأآد أن بالده تسعى لتعزيز الوعي بقضايا الملكية الفكرية وقد أنشأت 
، في هذا االطار  ، لجنة حكوميــة تتشـكل مـن العديـد مـن الوآـاالت وتتولـى تنسـيق موضوعـات الملكيـة 
الفكرية . وأشار الوفد في آلمته الى أن دول الجزر الصغرى النامية في المنطقة ، (SIDS) وبغــض النظـر 
عن انتمائها الى مجموعة البلدان األقل نموا أو البلدان النامية ، تواجه صعوبات جمة في االيفاء بالتزاماتها 

الدولية األمر الذي يتطلب استجابة الويبو  لطلبات العون المقدمة من تلك الدول . 
 

وساند وفد البرازيل ما جاء في آلمة وفد أوروغواي انابة عــن مجموعـة بلـدان أمريكـا الالتينيـة  -٣١
وشدد على أهمية استمرار الويبو في مضاعفـة دعمـها للبلـدان الناميـة نظـرا ألهميـة الملكيـة الفكريـة فـي 
ــة . وأعـرب الوفـد عـن تقديـره لمسـاعدة  الويبـو ومكتـب أمريكـا  التنمية االقتصادية والتكنولوجية والثقافي
الالتينية والكاريبي ومشارآتها في العديد من مشروعات بالده الرامية الى تطوير سياسات الملكية الفكريــة 
ــدوة دون  في البرازيل وأمريكا الالتينية وذلك من خالل تنظيم الندوات التدريبية والمشاورات ومن بينها الن
االقليمية حول البيانات الجغرافية التي عقدت في العام ٢٠٠٠ . واسترعى الوفد االنتباه الى أهمية االنتفــاع 
بتكنولوجيا المعلومات بوصفها أداة هامة في مجــال  الملكيـة الصناعيـة وأهميـة االنتفـاع بالملكيـة الفكريـة 
ــام حكومـة بـالده بتلقـي عـون الويبـو فـي  آعامل أساسي في نظام االبداع . وأشار الوفد في آلمته الى اهتم
تنظيم اجتماعات متخصصة حول تلك الموضوعــات الـى جـانب المشـارآة فـي العديـد مـن األنشـطة ذات 
الصلة التي توفرها أآاديمية الويبو العالمية ويعود ذلك الى اهتمام حكومة بالده بنشر موضوعــات الملكيـة 
الفكرية في الجامعات ومراآز البحوث والشرآات الصغيرة والمتوسطة . آما أوضــح الوفـد األهميـة التـي 
توليها بالده الى تدريب العاملين بالمعهد الوطني للملكية الصناعية ، بما في ذلك مبادرة المكتب االسباني ، 

ومواصلة المشارآة في األنشطة المشترآة التي تنظم مع الدول األفريقية .  
 

وأشاد وفد باآستان في آلمته ببرنامج التعاون ألغراض التنمية وأثنى على المديــر العـام ونـائب  -٣٢
المدير العام وتعهداتهما الشخصية لتعزيـز أنظمـة الملكيـة الفكريـة فـي البلـدان الناميـة . والحـظ الوفـد أن 
ــة فـي اطـار االقتصـاد المعولـم ولذلـك فـان البلـدان  موضوعات الملكية الفكرية أصبحت تكتسي أهمية فائق
النامية تحتاج الى استمرار التعاون مع الويبـو حتـى تتمكـن مواجهـة التحديـات المتصلـة  بتحديـث أنظمـة 
الملكية الفكرية الخاصة بها. وأوضح  الوفد أن بالده قد أنجزت في العام الماضي  اجـراء مراجعـة شـاملة 
لقوانين الملكية الفكرية . وأضاف بأن بالده قد  قررت  االنضمام الى اتفاقية باريس آما أنها ّتـدرس حاليـا 
ــد . وأضـاف بـأن باآسـتان بصـدد اعـداد بعـض  االنضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدري
ــة الفكريـة وتتضمـن تلـك االجـراءات انشـاء مكتـب  االجراءات التي من شأنها تبسيط أنشطة مكاتب الملكي
موحد للملكية الفكرية . وقال الوفد بأن استكمال تلك الجهود يقتضي تعاون الويبو في مجاالت محددة تشمل 
تنمية الموارد البشرية من خالل انشاء مرافق وطنيـة للتدريـب والتعليـم فـي موضوعـات الملكيـة الفكريـة 
واعداد اطار قانوني وقاعدة بيانات خاصة بالمعارف التقليدية والبيانـات الجغرافيـة وتعزيـز االبتكـار مـن 
ــاذج  خـالل االجـراءات المؤسسـية والتشـريعية المناسـبة ومشـاطرة الخـبرات فـي مجـاالت  االنفـاذ و النم

التشريعية المختلفة الخاصة بوضع السياسات في مجاالت الملكية الفكرية . 
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وأيد وفد بنغالديش البيان الذي أدلى به وفد ماليزيا انابة عــن المجموعـة اآلسـيوية وأعـرب عـن  -٣٣
ــة الخاصـة بـالبلدان الناميـة  امتنانه للمدير العام الذي عمل بكل واقعية ومرونة على ادماج احتياجات التنمي
والبلدان األقل نموا في نظام الملكية الفكرية المتطور . وأثنى الوفد على المسـاعدات  التـي قدمـها المكتـب 
ــام الملكيـة الفكريـة الخـاص بـها . وتنـاول الوفـد االتجاهـات الراهنـة الخاصـة  الدولي الى بالده العداد نظ
ــد أن مـن شـأن  بتكوين الثروات في االقتصاد العالمي المعولم وما تفرزه من تحديات وفرص . والحظ الوف
انفاذ حقوق الملكية الفكرية أن يؤدي الى تقليص التفاوت في انتفاع البلدان المتقدمة والنامية وبصفة خاصة 
البلدان األقل نموا من القطاعات االقتصادية القائمة علـى األنشـطة المكثفـة القائمـة علـى  المعـارف . آمـا 
الحظ الوفد ضرورة ايجاد توازن بين الحوافز المقدمة لالبداع المتواصل وتوزيع الفوائد وضرورة العمــل 
ــام  لتحقيق ذلك من خالل برنامج الويبو الخاص بالتعاون ألغراض التنمية . وأشار الوفد الى احتمال انضم
بالده الى معاهدة التعاون بشأن البراءات في المستقبل القريب .  وأثنى وفد بنغالديش في آلمته على الدعم 
الذي تقدمه  الويبو لبالده لتحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكريـة وأشـار الـى أهميـة وضـع سياسـات 
وبرامج الملكية الفكرية لتمكين البلدان النامية من مواجهة تحديات االقتصاد القائم علـى المعرفـة ولتعزيـز 
ــراء هـذا الـى جـانب دعـم الشـرآات  عملية تحويل "الثروات االفتراضية" الى ثروات حقيقية لمصلحة الفق
الصغيرة والمتوسطة في البلدان الناميــة وتعزيـز قـدرات البلـدان علـى اسـتخدام البيوتكنولوجيـا واالنتفـاع 
ــرى بغيـة وضـع  بالموارد الوراثية . وشدد الوفد على أهمية سبر أوجه التعاون مع المنظمات العالمية األخ
نظام لحماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية . آمــا شـدد الوفـد علـى أهميـة تشـجيع التعـاون االقليمـي 
ودون االقليمي ، في مجاالت الملكية الفكرية ، وبصفة خاصة في جمعية جنـوب آسـيا للتعـاون االقليمـي  

 .(SAARC)
 

ــي يعتـبر مـن  وأعرب وفد أستراليا عن اعتقاده بأن برنامج المكتب الدولي الخاص بالتعاون التقن -٣٤
أهم عناصر مسؤوليته العامة تجاه تعزيز استخدام أنظمة الملكية الفكرية على نطاق العالم لتوفـير الحمايـة 
ــأن الويبـو قـد تفوقـت  الفعالة لحقوق الملكية الفكرية وما يتبع ذلك من فوائد تعود على المجتمع . وأضاف ب
في دعمها الرامي لوضع أنظمة قوية ومتسقة للملكية الفكرية على نطاق العالم وبصفة خاصــة فـي البلـدان 
ــير وبصفـة خاصـة فيمـا يتعلـق بتطبيـق اتفـاق تريبـس . وقـال الوفـد بـأن بـالده  النامية حيث تم انجاز الكث
ستواصل دعمها ألنشطة الويبو المتصلة بالتعاون الفني وبصفة خاصة في منطقة آسيا ولمحيــط الـهادىء . 
وأوضح الوفد في آلمته أن المدير العام للويبو ووزراء الحكومة الفدرالية االتحادية األسترالية قد وقعوا في 
العام الماضي على البيان المشترك بين الويبو وأستراليا حول التعــاون ألغـراض العـون الفنـي . وأضـاف 
بأنه ينبغي ترآيز العمل في هذا المجال على نحو استراتيجي يستهدف احتياجات المستفيدين منها والمجتمع 
بصورة عامة . ورأى الوفد أن التطورات التكنولوجية قد أثارت التسـاؤالت حـول آيفيـة اسـتمرار أنظمـة 
ــداع لتعزيـز التنميـة االقتصاديـة . وأضـاف بـأن  الملكية الفكرية في توفير الحماية المالئمة لالختراع واالب
المعـارف التقليديـة والبيوتكنولوجيـا والتجـارة االلكترونيـة مجـاالت تقتضـي معالجـة عاجلـة . والحــظ أن 
مواجهة تلك التحديات تتطلب النشاط والمبادرة وليس االستجابة والتـأييد فحسـب . وأضـاف بـأن التقـارير 
توضح النشاطات المتخذة لمعالجة تلك القضايا . وارتــأى أن تشـتمل أنشـطة اللجنـة الدائمـة  فـي المسـتقبل 
على المناقشات والتخطيط النقدي االستراتيجي والالزمة لمسايرة التطورات التكنولوجية عالمية النطاق . 

 
وأعرب وفد أثيوبيا عن تقديره ألنشطة الويبو للتعاون ألغــراض التنميـة وبصفـة خاصـة ادمـاج  -٣٥
البلدان األقل نموا في أنظمة الملكية الفكرية للنمو االقتصادي . آما عبر الوفــد عـن تقديـره للمسـاعدة التـي 
ــة تنتمـي الـى مجموعـة البلـدان  تلقتها بالده من خالل المكتب األفريقي . وأضاف بأن معظم الدول األفريقي
األقل نموا ولذلك فان وفد بالده يناشد المكتب الدولي لتسهيل مشارآة أآبر من جانب البلدان األقل نموا في 
االجتماعات الهامة المتصلة بالملكية الفكرية . ودعا الوفد المكتب األفريقي الى التعــاون مـع وحـدة البلـدان 

األقل نموا لتصميم أنشطة ترآز على تلك البلدان . 
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وأثنى وفد اليابان على جهود المكتب الدولي المتطورة ومبادراتــه فـي مجـال التعـاون ألغـراض  -٣٦
التنمية . وأشار الوفد الى أن بالده تواصل تقديم المساعدات المالية لدعم تلك األنشطة . موضحا أن اليابــان 
ــغ ٠٠٠ ٥٨٦  قد ساهمت في العام المالي ٢٠٠٠ بمبلغ ٧ر٢ مليون فرنك سويسري للملكية الصناعية ومبل
فرنك سويسري لحق المؤلف وذلك من خالل صناديق الويبو -اليابان االئتمانية ألنشطة التعاون ألغــراض 
التنمية . وأضاف أن بالده قد شارآت في العديد من األنشطة الرامية لمساعدة البلدان النامية بتطبيق اتفــاق 
تريبس . وأوضح بأن تلك األنشطة قد اشتملت علــى مشـروع "تدريـب ٠٠٠ ١ فـي العـام ٢٠٠٠" والـذي 
استكمل بنجاح في شهر يوليه/تموز من العام الماضي . وأضاف بأن تلك األنشطة وأنشطة الويبو األخرى 
ــة  - ومن بينها تقديم المشورة القانونية حول تطابق مشروعات القوانين مع اتفاق تريبس والمعاهدات الدولي
ــا وتطويرهـا - مـا زالـت تلعـب  األخرى الى جانب المحافظة على مجموعة قوانين الويبو المتاحة الكتروني
دورا هاما في تحديث االطار القانوني  لحماية الملكية الفكرية . وأآد الوفــد أن بـالده سـتواصل مسـاعداتها 
في األنشطة الرامية لمساعدة البلدان النامية في ادارة وانفاذ أنظمتها الخاصة بالملكية الفكرية بمــا فـي ذلـك 

المساعدة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات وفحص البراءات وتوعية  الجماهير . 
 

وأعرب وفد تونس عن تقديره للمدير العام وموظفي الويبو والمكتب العربي لجــهودهم المتصلـة  -٣٧
في تقديم العون في مجاالت تنمية الموارد البشرية والمشورة التشريعية وانشاء المؤسسات . وأعرب الوفد 

عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الويبو في المجاالت المذآورة أعاله . 
 

والحظ وفد الصين األهمية التي يكتسيها التعاون ألغراض التنمية المتصل بالملكية الفكريــة فـي  -٣٨
ــره لألهميـة القصـوى التـي توليـها  التنمية المستدامة وبصفة خاصة للبلدان النامية . وأعرب الوفد عن تقدي
الويبو لهذا التعاون وذلك بتقديم العون في مختلف المجاالت آتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات 
ــة علـى سـبيل المثـال .  وخدمات معلومات الملكية الفكرية وحماية التكنولوجيات الجديدة والمعارف التقليدي
ــى مكتـب آسـيا  وأعرب الوفد عن رضاه عن التقارير التي أعدتها المكاتب المختلفة وأثنى بصفة خاصة عل
ــى لـهذه اللجنـة فـي مجـال  والمحيط الهادئ ألنشطته الممتازة والفعالة ، والتي اضطلع بها منذ الدورة األول
التعاون ألغراض التنمية . وأطلع وفد الصين االجتماع على تعاون الويبو النشط مـع الصيـن خـالل العـام 
ــاهدة التعـاون بشـأن  ٢٠٠٠ وأعاد الى األذهان أن الويبو والصين قد نظمتا معا دورة تدريبية في مجال مع
ــات  البراءات ودورة تدريبية في مجال العالمات التجارية وندوة حول حماية الملكية الفكرية في التكنولوجي
الجديدة وأوضح أن خمسمائة من الموظفين والمهنيين الصينيين قد شارآوا في تلك األنشطة وأن الصين قد 
ابتعثت خمسين موظفا في مجال البراءات والعالمات التجارية وحق المؤلف للمشارآة في مختلف الندوات 
التي نظمتها الويبو داخل وخارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ . وأآد الوفد مجددا رغبته واستعداده لتطوير 
التعاون مع الويبو والدول األعضاء األخرى في أنشطة التعاون ألغراض التنمية المتصلة بالملكية الفكرية 
ــي تبـذل والنتـائج البـاهرة  . وأثنى الوفد في نهاية آلمته على الويبو بقيادة مديرها العام على المجهودات الت

التي أحرزت في قطاع التعاون ألغراض التنمية . 
 

ــة والـهندوراس والسـلفادور ونيكـارغوا  وإنابة عن آوستاريكا وغواتيماال والجمهورية الدومنيكي -٣٩
ــاون ألغـراض التنميـة مـع  وبناما تقدم وفد السلفادور بالشكر الى المكتب الدولي وبصفة خاصة مكتب التع
بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي للمساعدات المقدمة لبلدانها خالل فترة الســنتين الحاليـة وأيـد البيـان الـذي 
أدلى به وفد أوروغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . وأوضح أن الجـهود قـد ترآـزت 
ــان ترآـيز التعـاون  في السنوات األخيرة على تكييف التشريعات مع اتفاق تريبس وذلك حتى يصبح باإلمك
مع الويبو حول توفير الدعم في المجاالت التشريعية لإليفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تريبس باإلضافة إلى 
عمليات مكاتب الملكية الفكرية الخاصة بالعالمات التجارية والبراءات . وأشار الوفــد الـى أن تلـك البلـدان 
ــون فـي مجـال االنفـاذ وتطبيـق تشـريعاتها وتعزيـز ودعـم ثقافـة  تمر حاليا بمرحلة جديدة تقتضي تلقي الع
الملكية الفكرية من خالل برامــج منتظمـة لتدريـب المسـتخدمين . وأعـرب الوفـد عـن تـأييده لدعـم الويبـو 
ــر الوعـي بالملكيـة الفكريـة وتطويـر أنظمـة  المشروعات المستقبلية في مجاالت آاألنشطة االبتكارية ونش
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ــة . وأآـد الوفـد علـى  للتشاور والتعاون بشأن الشرآات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز ثقافة الملكية الفكري
جدوى مساهمة الويبو في تعزيز عملية التكامل دون اإلقليمي في مجال الملكية الفكرية . وفي نهايــة آلمتـه 
أعرب الوفد عن إشادته باألداء الممتاز لمكتب أمريكا الالتينية والكاريبي وأوصــى بزيـادة مـوارد المكتـب 

البشرية والمالية حتى يتمكن من مقابلة احتياجات دول المنطقة المتصاعدة للعون الفني . 
 

وشكر وفد غينيا المدير العام والمكتب الدولي للويبو على حسن إدارة برنامج التعاون ألغــراض  -٤٠
التنمية خالل سنة ٢٠٠٠ . وأشار إلى أن البرنامج سمح لغينيا بتحديث هياآلها وال سيما بتدريب الموظفين 
. وأشاد أيضًا بمباشرة المشروع الرائد بشأن البيانات الجغرافية ومشروع شبكة الويبو العالمية للمعلومــات 
بعيد المطمح . وبوصف غينيا من البلدان األقل نمــوًا أثنـى الوفـد علـى اعتمـاد وزراء تلـك البلـدان إعالنـًا 
مشترآًا في لشبونة وأعرب عن أمله في تواصل أنشطة الويبو في مجال التعاون لتشــمل مجـاالت جديـدة . 

واختتم آلمته مؤيدًا بيان وفد مدغشقر باسم مجموعة البلدان األفريقية . 
 

وأشاد وفد نيجيريا بالتقارير المرحلية التي قدمتها المكاتب اإلقليميــة . وأآـد علـى تـأييده للمكتـب  -٤١
ــة الفكريـة فـي نيجيريـا . وأثنـى  األفريقي وأعرب آذلك عن إدراآه وتقديره لوقع أنشطته على نظام الملكي
على إنشاء اللجنة الحكومية الدولية المعنيــة بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة فـي 
الويبو . وأعرب عن أمله في أن تحرز اللجنة تقدمًا في دراسة المشاآل المرتبطــة بالمنشـأ وتقاسـم المنـافع 
وتلقي الضوء على إمكانية قيام نظام خاص للحماية . آما أعــرب عـن سـروره معلنـًا أنـه تجـري مراجعـة 
معظم قوانين نيجيريا المرتبطة بالملكية الفكرية وفقا التفـاق تريبـس وال سـيما فـي مجـال االنفـاذ وحمايـة 
المعلومات غير المكشوف عنها والبيانات الجغرافية وتصاميم الدوائر المتكاملة وحماية األصناف النباتية . 

واختتم آلمته مؤيدًا بيان وفد مدغشقر باسم مجموعة البلدان األفريقية . 
 

ــى األعمـال المنجـزة وقـال إن  وأعرب وفد السودان عن امتنانه للمدير العام والمكتب العربي عل -٤٢
ــوًا اللذيـن انعقـدا فـي الخرطـوم سـنة  االجتماعين المتعلقين بمعاهدة التعاون بشأن البراءات وأقل البلدان نم
٢٠٠٠ ساهما في توعية الجمهور السوداني . ومضى يقول إن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أقـرت 
منهجا لتدريس قانون الملكية الفكرية وطلب إلى الويبو أن تعزز دعمها لها في هذا المجال . ورحــب بعـزم 
المكتب العربي تنظيم ندوة وطنية لمائتي محام سوداني وبالمشورة التـي أسـدتها الويبـو للسـودان لتحديـث 
نظامه التشريعي في مجال الملكية الفكريــة . وطلـب تعزيـز األنشـطة الراميـة إلـى إعـداد المعلومـات عـن 
ــال وتنظيـم زيـارات  الملكية الفكرية وتوزيعها على األطفال والشباب وتعميم تدريس الملكية الفكرية لألطف
دراسية للنواب ودورات تدريبية للقضاة والموظفين المعنيين بإنفـاذ القـانون وإرسـال المزيـد مـن البعثـات 
ــة إجـراءات مكـاتب  المعنية بالمعارف التقليدية إلى البلدان العربية ومواصلة أعمال الويبو الرامية إلى أتمت

الملكية الصناعية في المنطقة . 
 

وهنأ وفد أوروغواي المكتب الدولي على الوثائق الممتازة المتاحة أثناء انعقاد اللجنة . وقال إنها  -٤٣
تبين آمية األعمال المنجزة ومدى تعمقها . وأشار أيضًا إلى أن اللجنة أتاحت فرصة آبيرة للبلــدان الناميـة 
إلدراك دور التعاون وترآيز انتباهها علــى المشـروعات ومجـاالت العمـل األآـثر أهميـة بـهدف التصـدي 

للتحديات الكبيرة فيها . 
 

وهنأ وفد فرنسا الويبو على ما أنجزته في مجال التعاون ألغراض التنميــة آّمـا ونوعـا وأعـرب  -٤٤
عن الرغبة في أن تستمر تلك األنشطة وتتطور . وأعرب عــن اسـتعداد المعـهد الوطنـي الفرنسـي للملكيـة 
ــه المـادي لتلـك األنشـطة وتعزيـز ذلـك الدعـم بتنظيـم نـدوات وأنشـطة أخـرى  الصناعية في مواصلة دعم
للتوعية بالملكية الفكرية واتاحة خبرائه لالستعانة بخدماتهم . وفي ذلك الصدد ، أشار الوفد الــى أن المعـهد 
يعتزم زيادة األموال المخصصة للتعاون بشكل ملموس . وشدد على أهمية أنشــطة التعـاون التـي تباشـرها 
الويبو بالنسبة الى البلدان المستفيدة وآل البلدان األعضاء في الويبو باعتبارها وسيلة تكفل النهوض بحماية 
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ــي تقدمـها مكـاتب الملكيـة الفكريـة الـى المنتفعيـن  الملكية الفكرية وفقا التفاق تريبس وبنوعية الخدمات الت
ــي تطويـر  والضمانات القانونية التي تنشدها الشرآات . وأضاف الوفد قائال ان تلك األنشطة تساهم أيضا ف
النشاط االبداعي واالبتكاري في البلدان األقل نموا ونقل التكنولوجيا اليها وتمكينها من التكيف مـع وسـائل 
ــو فـي معـهد القضـاة الوطنـي لمصلحـة قضـاة  االتصاالت الجديدة . ورحب الوفد بالندوة التي نظمتها الويب
وفدوا من ٢٠ بلدا مختلفا في آل أقاليم العالم وقال انه يرحب بمتابعة الندوة خــالل السـنة الجاريـة . وعلـق 
أهمية على انفاذ حقوق الملكية الفكرية وتطبيق االدارة الجماعية بشــكل فعـال . وأآـد نيـة المعـهد الوطنـي 
مواصلة أعماله لدى مكاتب البلدان الناميـة أو البلـدان المنتقلـة الـى نظـام االقتصـاد الحـر التـي أقـام معـها 
اتفاقات تعاون ثنائية وعزمه على تعزيز تلك األنشطة . وأضاف قائال ان المعهد قد أقدم خالل سنة ٢٠٠٠ 
ــذي وفـره مرآـز الدراسـات الدوليـة فـي مجـال الملكيـة الفكريـة لموظفـي المكـاتب  على تمويل التدريب ال
ــة للملكيـة الفكريـة .  المكسيكية والرومانية والهنغارية ولمسؤول عن مكتب اتصال وطني للمنظمة األفريقي
وأشار أيضا الى أن المعهد الوطني قد نظم دورات تدريبية عملية وزيارات دراسية لمصلحة موظفيــن مـن 
ــب المنظمـة األفريقيـة للملكيـة الفكريـة ومـول تدريبـا لصقـل  المكاتب المغربية والهنغارية والصينية ومكت
المهارات باللغة الفرنســية لمصلحـة موظفيـن مـن المكـاتب الصينيـة والتايلنديـة والمكسـيكية والهنغاريـة . 
وأضاف الوفد قائال ان المعهد أطلع العديد من الوفود على انفاذ حقوق الملكية الصناعية وتطبيقها واشترك 
في عدة محافل مختلفة آالمعرض األفريقي الثاني لالختراعات ووضع تحـت تصـرف المنظمـة األفريقيـة 
ــاء مكتـب اتصـال  للملكية الفكرية خبيرا للنهوض بمهمات الدعم في بنن وجمهورية أفريقيا الوسطى والنش

وطني في غينيا - بيساو . 
 

ــي إطـار برنـامج التعـاون  وشكر وفد الكونغو المكتب األفريقي على الدعم الذي قدمه إلى بالده ف -٤٥
بين الويبو والكونغو . وقال إن التعاون تجسد في إرسـال المعـدات اإللكترونيـة لدعـم الجـهود التـي بذلتـها 
ــل إعـادة تعمـير البـالد الـذي تدمـر أثنـاء الحـرب . وأيـد بيـان وفـد مدغشـقر باسـم  حكومة الكونغو من أج

مجموعة البلدان األفريقية . 
 

وشكر وفد األرجنتين الويبو على التعاون مع بالده في مجال الملكية الفكرية الذي أحرز فيه تقدم  -٤٦
ملحوظ في السـنوات األخـيرة . وأعـرب عـن رغبـة بـالده فـي المشـارآة فـي برنـامج التعـاون األيبـيري 
األمريكي في البحث الدولي بشأن البراءات الذي اقترحه وفد أسبانيا وفي دعمه بشـكل فعـال مرآـزًا علـى 
أهمية توطيد عالقات التعاون بين البلدان األيبيرية األمريكية وبين بلــدان أمريكـا الالتينيـة . واختتـم آلمتـه 

مؤيدًا بيان وفدي أوروغواي والسلفادور . 
 

وأعرب وفد فنزويال عن تــأييده لبيـان وفـد أوروغـواي بوصفـه منسـق مجموعـة بلـدان أمريكـا  -٤٧
الالتينية والكاريبي وعن شكره للويبو على تعاونها مــع بـالده والسـيما فـي تحديـث نظـام الملكيـة الفكريـة 
المستقل والنهوض بنظامه التشريعي وإعادة النظر في قرار البلدان األندية بشأن الملكية الصناعية . وقـال 
إنه من الضروري أن تواصل الويبو توفير الموارد الالزمة في أطر برامج التعـاون التقنـي والتعـاون مـع 
فنزويال حتى تتمكن من اإليفاء بالتزاماتها واألهم من ذلك لكي يتم االتصال بين مكاتب الملكية الفكرية في 
البلدان األندية وتوفير المعلومات فيها وتبادل تلك المعلومات فيما بينها . وأيد وفد أحد البلدان الــذي تحـدث 
عن تعزيز الدعم التقني الذي تقدمه الويبــو إلـى البلـدان الناميـة بـهدف حمايـة المعـارف التقليديـة والتنـوع 
البيولوجي والموارد الوراثية والفولكلور والمساعدة علـى االرتقـاء بـالقدرة التنافسـية للشـرآات الصغـيرة 

والمتوسطة واستخدام المعلومات التكنولوجية استخدامًا فعاًال . 
 

وأثنى وفد الواليات المتحدة األمريكية على المكتب الدولي للجهود التي يبذلها لتوفير التدريب في  -٤٨
مجال الملكية الفكرية . وقال إن تلك األنشطة تندرج في مهام الويبو الرئيسية وإنه ينبغي تعزيزها . وأشار 
أيضًا إلى مشارآة موظفين من الواليات المتحدة األمريكية في تدريب موظفين من أآثر من٦٠ بلدًا خــالل 
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الشهور الثمانية عشر األخيرة بتنظيم ٢٥٠ دورة تدريبية شملت ندوات وبرامج تدريبية وعقدت في البلدان 
المضيفة والواليات المتحدة األمريكية . 

 
ــارير التـي قدمـها المكتـب الدولـي . وأعـرب عـن إدراآـه  وأشاد وفد أوغندا بالجودة المميزة للتق -٤٩
وتقديره ألهمية برنامج التعاون ألغراض التنمية الذي سمح للبلدان النامية والبلدان األقل نموًا باالضطالع 
ــة والبلـدان األقـل نمـوًا  بدور فعال في قضايا الملكية الفكرية . وسلم بالمصاعب التي تواجهها البلدان النامي
في سعيها لالستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لتطور االقتصــاد العـالمي فـي الفـترة األخـيرة إذ تفتقـر إلـى 
التجهيزات والبنى األساســية الالزمـة . وفـي هـذا الصـدد أعـرب عـن تـأييده لوفـد أثيوبيـا إذ طلـب تيسـير 
مشارآة البلدان األقل نموًا في المزيد من االجتماعات التي تنظمها الويبو . ورحـب بإنشـاء هيئـة حكوميـة 
ــو الجديـدة  دولية  معنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والفولكلور والمعارف التقليدية وبمبادرات الويب
بشأن الشرآات الصغيرة والمتوسطة . وإذ يدرك تأثير األنشطة القائمة على المعرفة في تنمية البلدان على 
األصعدة التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية قال إن حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة ينبغـي أن 
تواآب نقل التكنولوجيا وناشد المكتب الدولي تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان األقل نموًا في هذا المجال . 
ــر المكتـب األفريقـي ووحـدة البلـدان  وشكر قطاع التعاون ألغراض التنمية برئاسة نائب المدير العام ومدي
األقل نموًا على المساعدة المقدمة إلى البلدان األقل نموًا وخاصة على المساعدة التقنية المقدمة إلى أوغندا . 
وشكر أيضًا المدير العام على اختياره المشرف ألوغندا الستضافة ندوة الويبو بشأن تحديث أنظمة الملكية 

الفكرية في البلدان األقل نموًا في آامباال في ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ . 
 

وأعرب وفد إريتريا عن امتنانه للويبو لتقديم المســاعدة إلـى إريتريـا فـي مجـال التدريـب ودعـم  -٥٠
مشارآتها في االجتماعات الخاصة بالملكية الفكرية وإرسال بعثات الخــبراء إليـها . وأحـاط اللجنـة الدائمـة 
علمًا بأن درجة الوعي بدور الملكية الفكرية في إريتريا منخفضة ألسباب تاريخية والفتقار البلد إلى موارد 
مالية تمكنها من إنشاء نظام للملكية الفكرية . وأعرب عن أمل بالده في أن تسفر بعثـة خـبراء الويبـو إلـى 

إريتريا عن مشروعات جديدة لوضع نظام الملكية الفكرية . 
 

وصرح وفد الجزائر قائال انه راض بنوعية األنشــطة التـي باشـرتها الويبـو فـي مجـال التعـاون  -٥١
االنمائي المرتبط بالملكية الفكرية وخص بالذآر الدور المتوسع للمنظمــة فـي ذلـك المجـال . وتحـدث عـن 
األهمية الكبرى المعلقة على تكنولوجيا المعلومات في حماية الملكية الفكريــة والطـابع االسـتراتيجي الـذي 
انصبغ به مشروع شبكة الويبو في ذلك الصدد . ورحب الوفد بتضميـن برنـامج الويبـو الخـاص بالتعـاون 
ــة والفولكلـور وانشـاء لجنـة حكوميـة دوليـة  ألغراض التنمية موضوع الموارد الوراثية والمعارف التقليدي
لتناول تلك الموضوعات . وعبر عن استعداده لالسهام تماما في عمل اللجنة المذآورة . وشدد على أهميـة 
اعتماد برنامج لمصلحة الشرآات الصغرى والمتوسطة من شأنه أن يشــجع تلـك الشـرآات علـى االهتمـام 
بالملكية الفكرية . وأثنى على الجهود التي بذلتها أآاديمية الويبو العالمية من أجل النهوض بالملكية الفكرية 
ــه  في البلدان النامية وعبر عن الرغبة في أن تتمحور تلك الجهود حول تنفيذ اتفاق تريبس . وفي ختام آلمت
، أشار الوفد الى ضرورة وجود دليل ملموس يثبت اتباع منهج متكامل لجوانــب الملكيـة الفكريـة المتصلـة 

بالتجارة االلكترونية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . 
 

ــة الـدول العربيـة  وأثنى ممثل جامعة الدول العربية على التعاون الممتاز القائم بين الويبو وجامع -٥٢
وقال ان تلك العالقة زادت قوة ومتانة عقب توقيع مذآرة تفاهم بين الطرفين فــي القـاهرة فـي يوليـه/تمـوز 
٢٠٠٠ . وأشار الى أن المنظمتين تعاونتا على تنظيم معرض للفنانين العرب في جنيف في ســبتمبر/أيلـول 
وأآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ . وقال ان الجامعة أنشأت وحدة خاصة بمسائل الملكيـة الفكريـة بعـد توقيـع 
مذآرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع الويبو في شؤون الملكية الفكرية . وأبدى الوفد 
رضاه بالتقدم المحرز في مختلف األقاليم التي يغطيها برنامج التعاون ألغراض التنمية ودعا الى مشاطرة 
الخبرة المكتسبة في آل اقليم مع سائر األقاليم على نحو يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات . وناشد الـدول 
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األعضاء في الويبو الموافقة على تخصيص مــوارد اضافيـة لبرنـامج التعـاون ألغـرض التنميـة مـن أجـل 
السماح للمكتب الدولي بمباشرة أنشطته المتزايدة في البلــدان الناميـة . وشـدد علـى ضـرورة تلـك المـوارد 
لمواجهة التحديات التي تتصدى لها البلدان النامية لدى تناول قضايا الملكية الفكرية . وفي ختام آلمته ، أآد 

الوفد أهمية استعمال اللغة العربية في االجتماعات التي تنظمها الويبو واتاحة الوثائق بلغة الضاد . 
 

ــكل محـورًا  وقال ممثل منظمة التجارة العالمية إن أنشطة التعاون مع المكتب الدولي ما زالت تش -٥٣
أساسيًا في إطار أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها أمانة المنظمة في مجال الملكية الفكرية . وأضــاف 
ــذي ينـص علـى المسـاعدة التقنيـة  قائًال إن تلك األنشطة مبنية على اتفاق التعاون المبرم بين المنظمتين وال
ــي ذلـك توفـير المـوارد  القانونية والتعاون التقني في الفقرة ٤ منه . وأشار إلى اختالف أوجه التعاون بما ف
البشرية وتنظيم االجتماعات المشترآة والمساهمة في أنشطة التدريب المشترآة في جنيف . وفي السنوات 
األخيرة بذلت جهود مكثفة في إطار مبادرة مشترآة لمساعدة البلدان الناميــة علـى اإليفـاء بالتزاماتـها بنـاء 
على اتفاق تريبس بحلول سنة ٢٠٠٠ وما زالت تبذل الجهود الستكشاف سبل تعزيز التعاون الراميــة إلـى 
مساعدة البلدان األقل نموًا على اإليفاء بالتزاماتها بناء على اتفاق تريبس بحلول سنة ٢٠٠٦ . وأعرب عن 
بالغ تقدير أمانة المنظمة للتعاون مع الويبو وال سـيما للمسـاعدة التـي قدمتـها الويبـو للـدول األعضـاء فـي 
المنظمة من أجل االلتزام بتعهداتها بناء على اتفاق تريبس واالستفادة من أنظمــة الملكيـة الفكريـة الخاصـة 

بها . وأضاف قائًال إن أمانة المنظمة تتطلع إلى مواصلة التعاون وتطويره . 
 

وفي الختام ، أحاطت اللجنة علمًا مع التقدير بالمعلومات المقدمة في إطار هذا البند .  -٥٤
 

 
البند ٥ من جدول األعمال : أآاديمية الويبو العالمية : األداء والتحديات والفرص 

 
استندت المناقشات إلى الوثيقة PCIPD/2/2 . وقدم البند بدعامة إلكترونية مديــر أآاديميـة الويبـو  -٥٥

العالمية السيد مبازي سينجيال. 
 

وأعربت آل الوفود التي ألقت الكلمة عن شكرها للسيد سينجيال على العرض الذي تقدم به .  -٥٦
 

ودعا وفد السلفادور الدول األعضاء إلى االستفادة من برامج التدريــب التـي تقترحـها األآاديميـة  -٥٧
وطلب المزيد من المعلومات عن أنشطتها وعن البرامج الجارية . 

 
ــدور الـهام الـذي تؤديـه فـي النـهوض بالملكيـة  وأآد وفد الهند دعمه ألآاديمية الويبو العالمية وال -٥٨
الفكرية وإزالة الغموض الذي يحوم حولها . وأعلن الوفد أن الهند مستعدة أن تكــون نقطـة انطـالق أنشـطة 
ــة  األآاديميـة التدريبيـة اإلقليميـة . وأضـاف قـائال إن المعـاهد األآاديميـة الهنديـة مثـل المعـاهد التكنولوجي
والمدارس القانونية مستعدة للتعــاون مـع األآاديميـة لتوفـير التدريـب ، وقـال إن األآاديميـة يمكنـها توفـير 
ــميين العـاملين فـي مجـال الملكيـة الفكريـة .  خبرتها في مجال تنظيم البرامج التدريبية وتنفيذها لفائدة الرس
واقترح الوفد أن تتعاون األآاديمية والهند بشأن الدروس المتخصصة التي تلقى على فئات مستهدفة محددة 
مثل القضاة والموظفين المدنيين وضباط الشــرطة وأنـه علـى اسـتعداد للتعـاون مـع األآاديميـة لعقـد دورة 

خاصة لألآاديمية . 
 

ــي مجموعـة بلـدان أمريكـا الالتينيـة  وأعرب وفد أوروغواي الذي تحدث باسم الدول األعضاء ف -٥٩
ــاءها يشـكل مرحلـة هامـة وذآـر أن بـالده أيـدت  والكاريبي عن دعمه أنشطة األآاديمية مشيرا إلى أن إنش
تعزيز األآاديمية السيما فيما يتعلق ببرامج التعاون مع الجامعات الموجودة في المنطقة ، آما طلب إشراك 
خبراء من المنطقة في وضع مواد تدريس ونشر الملكية الفكرية ، وشجع األآاديمية من جهة أخـرى علـى 
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تنظيم دورات تدريبية بالنسبة للمستويين المتوسط والمتقدم في إطار برنامجها للتعليم عن بعد بالتشاور مع 
الخبراء والمؤسسات العاملة في أمريكا الالتينية والكاريبي ونشر محتوى النشرات باللغة األسبانية . 

 
وهنأ وفد اليمن األآاديمية على اإلنجازات التي حققتها وأشاد بهذه المبــادرة الهامـة التـي اتخذهـا  -٦٠
المدير العام ، آما أعرب عن رغبته في وضع مزيد من البرامج التدريبية التي تستهدف البلدان األقل نمــوا 
، واقترح في هذا الصدد وضــع برنـامج خـاص بمديـري مكـاتب الملكيـة الفكريـة وبالمشـرعين وأعضـاء 
البرلمان والقضاة والمدعين العامين وموظفي الجمارك . وناشد الوفد في الختام األآاديمية أن تستخدم اللغة 

العربية بشكل أآبر في أنشطتها التدريبية . 
 

ــهامها فـي بنـاء القـدرات الوطنيـة فـي  وأعرب وفد بنغالديش عن دعمه لألآاديمية واعترف بإس -٦١
بنغـالدش والحـظ أن برامـج األآاديميـة التدريبيـة الفعليـة أضـافت حرآيـة علـى الويبـو ، وأشـار إلـــى أن 
األآاديمية هي قلب الويبو النابض . وأعرب الوفد عن سروره إلحاطته علمــا بنـهوض األآاديميـة السـريع 
منذ إنشائها وشجع على تطويرها لتصبح مرآزا لإلبداع والفكــر الحـر . وقـال إن إنشـاء األآاديميـة يشـكل 
تحوال نموذجيا في أنشطة الويبو التدريبية التي يجب تعزيزها . وطلب الوفد في الختام أن يجرى مزيد من 

الدورات التدريبية لواضعي السياسات في البلدان النامية . 
 

وأعرب وفد أنغوال عن ارتياحه للعمل الــذي اضطلعـت بـه األآاديميـة منـذ إنشـائها سـنة ١٩٩٨  -٦٢
وأشار إلى مشارآته في دورة لألآاديمية في هافانا بكوبا سنة ٢٠٠٠ آانت باللغة البرتغاليــة ، إال أنـه قـال 
ــه األآاديميـة بسـبب أن دورات هـذا  إن بالده ال تشارك بشكل آامل في برنامج التعليم عن بعد الذي وضعت
ــات العامـة والخاصـة  البرنامج ليست باللغة البرتغالية . وأشار الوفد إلى االهتمام البالغ الذي توليه المؤسس
في أنغوال للمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية وأيضا إلى النقص الحاد في عدد المدرســين المؤهليـن لتطبيـق 
برامج التدريب باإلضافة إلى القصور في برامج التعليم المناسبة ، ومن ثم طلب أن تنظم برامج لتدريــب ا 

لمدرسين ومتخذي القرار باللغة البرتغالية . 
 

وهنأ وفد سويسرا الرئيس النتخابه وآذا نائبا الرئيس والحظ أن العولمة وتطور المساعدة التقنية  -٦٣
ــة ، سـواء علـى الصعيـد االقتصـادي أو االجتمـاعي  ، في ضوء التقارير التي قدمتها مكاتب الويبو اإلقليمي
ــة  السياسي ، يقتضيان من سويسرا على الدوام مشارآة في الخارج أآثر أهمية سواء تجاه المنظمات الدولي
أو البلدان األخرى . وأآد الوفد على أن بلده آان يتشرف دائما بالتعاون بفعالية على تطوير الملكية الفكرية 
ــة سـواء علـى المسـتوى المتعـدد األطـراف أو علـى المسـتوى الثنـائي ، وقـال إن المعـهد  والمساعدة التقني
الفدرالي للملكية الفكرية يستقبل آل سنة وفودا مختلفة من البلدان النامية إما في إطار الدورات التي تنظمها 
األآاديمية وإما بناء على طلبات خاصة تتقدم بها دولة عضو ، والحظ أن تطوير أنشطة األآاديميـة يبشـر 
بخير خاصة فيما يتعلق ببرنامجها للتدريب عن بعد ، ويحتمل أن يستفيد منها جمهور أوسع وأآثر تنوعا ، 
ــو المتعلقـة بالتعـاون فـي مجـال التنميـة  وقال إن سويسرا آانت دائما تدعم وستواصل دعمها ألنشطة الويب
ويرى أن األآاديمية مدعوة إلى أداء دور آبيرا في هذه األنشطة . وأضـاف الوفـد قـائال إن سويسـرا تـهتم 
باألنشطة الرامية إلـى تعزيـز الملكيـة الفكريـة فـي مجـاالت واعـدة بالنسـبة للبلـدان الناميـة مثـل البيانـات 
الجغرافيـة والمعـارف التقليديـة والمـوارد الوراثيـة والتجـارة اإللكترونيـة ، وأنـها عازمـة علـى مواصلــة 
مشارآتها في هذه األنشطة مشارآة فعالة . ويرى الوفد أن بإمكان األآاديمية أداء دور في هذا المضمار .  

 
وأعـرب وفـد جمهوريـة آوريـا الديمقراطيـة الشـعبية عـن تقديـره ودعمـه للعمـل الممتـاز الــذي  -٦٤
اضطلعت به األآاديمية في السنتين الماضيتين . وفيما يتعلق ببرنامج األآاديمية الخاص بالتعليم عن بعد ، 
ــة واإلبـداع ، والحـظ مـع االرتيـاح عـدد التسـجيالت المـتزايد  أشاد الوفد بهذه المبادرة التسامها بالمردودي
للحصول على دورات التعليم عن بعد التي تنظمها األآاديمية ، إال أنـه يأسـف لعـدم اسـتفادة بعـض الـدول 
األعضاء مــن هـذه الـدورات . ومـن بيـن األسـباب التـي ذآرهـا الوفـد مرافـق االتصـاالت غـير المالئمـة 
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الموجودة في بعض البلدان لقلة االتصال بشبكة اإلنترنت ، وقال إن إصدار نسخة من الدورات على قرص 
مدمج قد يساعد في تخطي هذه المشكلة . وهناك مشكلة أخرى ذآرها الوفد تتعلق بصعوبة اللغــة  وأعـرب 
ــى  عن رغبته في استكشاف إمكانية مساعدة الدول األعضاء غير الناطقة بأية لغة من لغات عمل الويبو عل

ترجمة مواد األآاديمية الدراسية الى لغاتها . 
وأعرب وفد فنزويال عن دعمه البيان الذي تقدم به وفد أوروغواي باسم مجموعــة بلـدان أمريكـا  -٦٥
ــد  الالتينية والكاريبي ، آما أعرب عن أن بلده يأمل أن يستفيد أآثر من برامج األآاديمية التدريبية وأنه يؤي
نشر المعلومات عن أنشطة األآاديمية على نطاق واسع ودعا إلى زيادة عدد المنح الدراسية بحيـث يشـجَّع 
على البحث والدراسات الجامعية الخاصة بالملكية الفكرية ، وقال إن برنامج التعليم عن بعد مبادرة ممتازة 
ــرا لتكلفـة االتصـال بشـبكة  ودعا إلى مواصلة هذه الجهود ألنها تسمح بزيادة مشارآة البلدان النامية . ونظ
ــى االسـتفادة مـن طرائـق النفـاذ إلـى المعلومـات المثلـى مـن دون النفـاذ علـى الخـط  اإلنترنت دعا الوفد إل
(األقراص المدمجة على سبيل المثال) واقترح عالوة على ذلك تنظيم دورات في جميع المجاالت المتصلة 

بالملكية الفكرية وإيجاد مضامين جديدة للبرامج تدريجيا . 
 

وأعرب وفد آوبا عن دعمه لألآاديمية وصادق على البيان الذي أصــدره وفـد أوروغـواي الـذي  -٦٦
يشيد بعمل األآاديمية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي وأآد على أهمية برنامج التعليـم عـن 
بعد بالنسبة لكوبا وشجع على تنظيم دورات متقدمة بشكل أآبر وأآثر تنوعا في مجاالت مثل حق المؤلـف 
ــدة فـي مجـال الملكيـة  والحقوق المجاورة وأشار إلى الدور الذي تؤديه األآاديمية في استكشاف قضايا جدي
ــة وقضايـا الملكيـة الفكريـة التـي تؤثـر فـي المؤسسـات  الفكرية مثل المعارف التقليدية والتجارة اإللكتروني
ــالف االسـتراتيجية بيـن الويبـو والمكـاتب  الصغيرة والمتوسطة . وأآد الوفد على األهمية التي يوليها لألح
الوطنية المعنية بالملكية الفكرية والجامعات وعبر عن استعداد المكتب الكوبي للملكية الصناعية والمرآــز 

الوطني لحق المؤلف لتقديم مساعدتهما المتواضعة ألآاديمية الويبو العالمية . 
 

ــي  وأعرب وفد بلغاريا عن دعمه القوي لألآاديمية وأشاد بها لنجاحها خالل السنتين الماضيتين ف -٦٧
ــها بمثابـة حجـر الزاويـة بالنسـبة لمبـادرات الويبـو الجماهيريـة آمـا  النهوض بالعمل المنوط بها  ويرى أن
ــالتوقيع  أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الويبو في سبيل مساعدة البلدان المنتقلة لالقتصاد الحر وأقر ب
على اتفاق للتعاون بين األآاديمية وبين جامعة االقتصاد الوطني والعالمي في بلغاريا وشجع في ضوء هذا 
التعاون الناشئ على تنظيم دورات إضافية في إطار برنامج التعليم عن بعد التابع لألآاديميــة ودعـا الـدول 
األعضاء آافة إلى اإلحاطة علما أثناء المداوالت القادمة للجنة الميزانية التابعة للويبو بـالعمل الجيـد الـذي 
ـــل  أدتـه األآاديميـة . وفيمـا يتعلـق بتوجـهات األآاديميـة المقبلـة طلـب الوفـد أن يولـى االهتمـام إلـى تحوي

األآاديمية إلى معهد أآاديمي وإلى الدور الذي ينبغي أن يؤديه البحث في أنشطته القادمة . 
 

وأعرب وفد مصر عن ارتياحه للعمل الذي تنهض به األآاديمية وعن اهتمامه البالغ بهذا العمــل  -٦٨
آما أعرب عن دعمه لألآاديمية على العموم ، واعترف بالخصوص باألآاديمية وبدعمــها جامعـة القـاهرة 
وأعلن أن مواطني بلده استفادوا من برنامج األآاديمية للتعليم عن بعد وشـجع علـى تنظيـم مسـابقة تتصـل 
باليوم العالمي للملكية الفكرية المقبل . وفيما يتعلق بالفقرة ٢٩ من الوثيقــة PCIPD/2/2 دعـا إلـى اسـتخدام 
اللغة العربية بشكل أآبر في دورات األآاديمية التدريبية وفي أنشــطة الويبـو عمومـا . وأعـرب الوفـد عـن 
ــى تلبيـة الطلبـات  المخاوف التي تساوره من أن تصبح الويبو ضحية نجاحها ذلك أنها قد ال تكون قادرة عل
المتزايدة على خدماتها ، وأعرب عن أمله أن تتلقى األآاديمية ما يلزمها من أموال لتحقيق اآلمال المعقودة 

عليها . وفي الختام طلب الوفد أن توفر المعلومات عن أنشطة األآاديمية المتصلة بالتعاقد الخارجي .  
 

وأعرب وفد الفلبين عن ارتياحه للعمل الذي نهضت بــه األآاديميـة خـالل السـنتين المنصرمتيـن  -٦٩
وعن شكره للويبو واألآاديمية وللمساعدة التي تلقاها مواطنو بلده حتــى اآلن آمـا أعـرب عـن رغبتـه فـي 
ــى سـبيل  استكشاف أنشطة األآاديمية المتعلقة بالتدريب المهني وبرنامج التعليم عن بعد بالتعاون معها وعل
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الخصوص تنويع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية بحيث تشمل صانعي السياسات والمســؤولين عـن 
إنفاذ القوانين . وأعرب الوفد عن اهتمامه بتطويــر التعـاون المؤسسـي بيـن األآاديميـة ومؤسسـات الفلبيـن 
ــوق فـي  التربوية مثل معهد الشؤون الخارجية التابع لوزارة الخارجية والمعهد اآلسيوي لالدارة وآلية الحق
جامعة الفلبين ومعهد أتينيو Atteneo للقانون ، واقترح أن تتعاون هـذه المؤسسـات مـع األآاديميـة لوضـع 
مقررات دراسية لتدريس الملكية الفكرية وإنشاء آليـة للملكيـة الفكريـة واسـتخدام مرافـق المكتبـة . وفيمـا 
يتعلق بهذا األمر أعرب الوفد عن اهتمامه البالغ بالنفاذ إلى مكتبة الويبو وخدماتها آما أعــرب عـن رغبتـه 

في اإلسهام لجعل األآاديمية مرآزا متميزا للتدريس والتدريب والبحث في مجال الملكية الفكرية . 
 

وذآَّر وفد السويد وهو يعرب عن دعمه القوي لألآاديمية بأن السويد آانت مــن بيـن أول البلـدان  -٧٠
التي دعمت إنشاء األآاديمية سنة ١٩٩٨  وأعرب عن سروره لبزوغ شمس األآاديمية ، آما أعـرب عـن 
ــرة بشـأن دورات األآاديميـة ورحـب بتحويـل مكتبـة الويبـو إلـى مرآـز  ارتياحه ودعمه للمعلومات المتوف
ــدول األعضـاء  للمعلومات والتوثيق معني بالملكية الفكرية على أنها فكرة جيدة ذلك أنه من المهم بالنسبة لل
النفاذ إلى مستودع للمعرفة والتوثيــق العـالميين متخصـص فـي قضايـا الملكيـة الفكريـة . ويعتقـد الوفـد أن 
ــة الفكريـة قـاعدة أآاديميـة صلبـة لمجمـوع أنشـطة  الجمعية الدولية لدعم التدريس والبحث في مجال الملكي
ــة ، واقـترح أن تنظـم اللجنـة االستشـارية المعنيـة بالسياسـات أنشـطة الويبـو فـي إطـار  األآاديمية التدريبي
اإلعالن العالمي للملكية الفكرية . وأخيرا شجع الوفد ، وهو يؤيد طموح األآاديميـة لتصبـح سـالح الويبـو 
األآاديمي ، على تحفيز التدريب العملي الذي يعد عنصرا ال غنى عنه بالنسبة ألنشطتها ، وقـال إن إذآـاء 

الوعي بقضايا الملكية الفكرية أمر هام مثلها آمثل إدارة نظم الملكية الفكرية . 
 

وأعرب وفد الصين عن شــكره الخـالص لمديـر األآاديميـة وزمالئـه علـى التعـاون المثمـر بيـن  -٧١
ــى تطويـر المـوارد البشـرية فـي جمهوريـة الصيـن  األآاديمية وبلده وسلط الضوء على الطلب المتزايد عل
الشعبية وأعرب عن سروره لمالحظته دور األآاديمية المتزايد على الدوام لتلبية هذا الطلب وعن ارتياحه 
لعمل األآاديمية ، وذّآر بأن الدورة الخاصة لألآاديمية التي عقدت فــي شـهر يونيـه/حزيـران سـنة ١٩٩٩ 
ــعبية  بشأن الدور الذي تؤديه الملكية الفكرية في تعزيز التنمية َمْعلم بارز للتعاون بين جمهورية الصين الش
واألآاديمية . وأعلن الوفد عــن اسـتكمال ترجمـة دورة األآاديميـة للتعليـم عـن بعـد المعنونـة "مدخـل إلـى 
الملكية الفكرية" إلى اللغة الصينية . وفيما يتعلق بهذه الدورة أحيــط الوفـد علمـا بـأن التدريـب علـى نطـاق 
ــي المسـتقبل القريـب وأعـرب عـن أملـه أن تتـاح دورات جديـدة  واسع باستخدام دورات األآاديمية سيبدأ ف
خالل سنة ٢٠٠١ . وفي الختام أوصى بتوفير مزيد من الموارد المالية والبشرية لألآاديميـة لتمكينـها مـن 

أداء دورها الهام ودعا إلى التعاون المستمر بين األآاديمية وجمهورية الصين الشعبية .  
 

وعلق وفد البرازيل أهمية قصوى على أآاديمية الويبو العالمية وأيد الدعوة إلى تمويلها . وأشــار  -٧٢
ــي أتـاحت فرصـة  ممثل الوفد إلى تجربته الشخصية آمشارك في إحدى دورات األآاديمية للدبلوماسيين الت
ــة  الستثارة األفكار بصفة غير رسمية . وشجع الوفد األآاديمية على توفير المزيد من المواد وال سيما باللغ
البرتغالية . وقال إن برنامج التعليم عن بعد اآتسى أهمية آبيرة بالنسبة للبرازيل وأعــرب عـن رغبتـه فـي 
التعاون مع الويبو الستكشاف ثالثــة مجـاالت هـي إمكانيـة إعـداد دورات للتعليـم عـن بعـد قصـيرة األجـل 
للمسؤولين اإلداريين في مجال التكنولوجيا وال سيما المسؤولين عن تراخيــص التكنولوجيـا فـي الجامعـات 
ــى المسـتوى الجـامعي بالتعـاون مـع المعـهد الوطنـي الـبرازيلي للملكيـة  وتنظيم دورات للتعليم عن بعد عل
الفكرية والجامعة االتحادية في ريو دي جنيرو ومشارآة األآاديمية في األنشطة المتعلقة باألطفـال . وفـي 
ــبرازيلي المعـد لألطفـال فـي  هذا الصدد ، اقترح أن تشارك األآاديمية في برنامج "Inventivo Junior " ال
المدارس من خالل برنامج التعليم عن بعد . وأشار إلى استعداد بالده الستضافة ممثلي األآاديمية من أجــل 

مناقشة مجاالت التعاون المحتملة . 
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وشجع وفد أوروغواي على مواصلة تعزيز برنامج التعليم عن بعد بوصفه آلية تكميليـة لـبرامج  -٧٣
التدريب التقليدية إذ يرى أن األآاديمية تشكل عنصرًا أساسيًا في إطــار أنشـطة الويبـو المرتبطـة بالتعـاون 
ألغراض التنمية . وقال إنه ينبغي لألآاديمية أن تستكشف مجاالت جديدة وتربط الجانبين النظري والعملي 

وتستفيد من مجاالت وقطاعات أخرى مما يزيد الملكية الفكرية متانة . 
 

وطلب وفد غواتيماال إلى األآاديمية االتصال بجامعات بالده إلرساء قاعدة محتملة للتعـاون فـي  -٧٤
مجال تدريس الملكية الفكرية . 

 
ودعا وفــد األردن إلـى تعزيـز اسـتخدام اللغـة العربيـة فـي إطـار برنـامج األآاديميـة التدريبـي .  -٧٥
وعالوة على ذلك ، أعرب عن أمله في أن ترآز البرامج التدريبية على التدريب العملي بدال من النظري . 

ودعا أيضا الى ايالء االعتبار الواجب التفاق تريبس في تلك األنشطة التدريبية . 
 

ــة  وسلم وفد آينيا باستفادة موظفي بالده من برامج األآاديمية التدريبية . واقترح أن تعد األآاديمي -٧٦
دورات تدريبية تستهدف الموظفين "غير الحائزين على شهادة جامعية" وتدريب في مجال الملكية الفكرية 

 .
 

وأثنى وفد السودان على إنجازات األآاديميـة خـالل السـنتين المـاضيتين وعلـى طـابع برامجـها  -٧٧
التدريبية العالمي . بيد أنه الحظ أن موارد األآاديمية المتاحة ال تكفي لتلبية طلبات التدريب المقدمة إليــها . 
ــة للتصـدي للتحديـات . واختتـم آلمتـه  وناشد الدول األعضاء أن تضمن تجهيز األآاديمية باألدوات الالزم
داعيًا إلى تعزيز استخدام اللغة العربية في مجال التدريب ومشيرًا إلى أن السودان يتطلع الى االستفادة مــن 
برامج األآاديمية في مجاالتها األربعة - التدريب المهني ، تدريب واضعي السياسات ، التعليــم عـن بعـد ، 

والمكتبة . 
 

وأيد وفد أثيوبيا أنشطة األآاديمية ودعا األآاديمية إلــى عقـد دورة خاصـة للبلـدان األقـل نمــوًا .  -٧٨
وطلب إلى األآاديمية والمكاتب اإلقليمية في قطاع التعاون ألغــراض التنميـة تخصيـص المـوارد الالزمـة 

للتصدي للمشاآل التي تعترض طريق تلك البلدان ودعا إلى زيادة المنح الدراسية المخصصة لها . 
 

وشكر وفد فيجي الويبو واألآاديمية على المساعدة المقدمة إلى بالده . وأشار إلى المجاالت التي  -٧٩
ينبغي لألآاديمية استكشافها في دوراتها القادمة لتشمل المعارف التقليدية والفولكلور والموارد الوراثية في 

إطار حقوق الملكية الفكرية . 
 

وقال وفد المكسيك إن من الضروري مواصلة تعزيز برامج األآاديمية للتدريب وتعـاون الويبـو  -٨٠
ــة النظـر فـي إمكانيـة  مع الجامعات إلعداد برامج دراسية جديدة واالرتقاء بالبحث . واقترح على األآاديمي
تقديـم دورات دراسـية عليـا للحصـول علـى شـهادات الدآتـوراه والماجسـتير فـي مجـال الملكيـة الفكريـــة 

باالعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة في الدول األعضاء . 
 

ــن خـالل برنـامج التعليـم  وأعرب وفد فنلندا عن تقديره لفرص التدريب التي تمنحها األآاديمية م -٨١
ــه الخصـوص ، رأى أن البرنـامج يشـكل أداة تكميليـة مفيـدة لألنشـطة التدريبيـة التـي  عن بعد . وعلى وج
تضطلع بها األآاديمية إذ يضمن اآتساب المشارآين فيه معرفة مشترآة دنيا فـي مجـال الملكيـة الفكريـة . 

وقال إنه يتطلع إلى تعزيز التعاون مع األآاديمية . 
 

ــن تـأييده المتواصـل ألعمـال األآاديميـة ودعـا إلـى تزويدهـا بـالمزيد مـن  وأعرب وفد زامبيا ع -٨٢
الموارد المالية لتتمكن من التصدي للتحديات . 
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ــة بوصفـه أفضـل وأسـلم القـرارات السياسـية  ورحب وفد جمهورية آوريا بقرار إنشاء األآاديمي -٨٣
التي اتخذتها الويبو . وأشار إلى قدرة بالده الكبيرة على االنتفاع ببرنامج األآاديمية للتعليم عــن بعـد نظـرًا 
لوجود ١٥ مليون مستخدم لشبكة اإلنترنت فيها . واقترح أن تتعاون األآاديمية مــع معـهد الملكيـة الفكريـة 
ــب المـوارد البشـرية فـي مجـال الملكيـة الفكريـة وأن  الكوري للتدريب الذي أنشئ مؤخرًا  واضطلع بتدري

تتبادل معه تجربتها . 
 

وأعرب وفد غينيا عن رغبته في التعاون مع األآاديمية وطلب تعزيز مواردها الماليـة . وطلـب  -٨٤
ــد بيـان وفـد  إليها أيضًا أن تنظم برامج تدريبية ترآز بصفة خاصة على احتياجات البلدان األقل نموًا  . وأي

أثيوبيا في هذا الصدد . 
 

وأثنى ممثل منظمة الوحــدة األفريقيـة علـى المكتـب األفريقـي لمـا أنجـزه مـن أعمـال فـي إطـار  -٨٥
التعاون ألغراض التنمية خالل السنة المنصرمة . وأعرب عن سروره لمساهمة الويبو فــي مجـال الوحـدة 
ــا ورابطـة أفريقيـا الجنوبيـة للتنميـة  األفريقية من خالل آليات دون إقليمية مثل مجموعة بلدان غرب أفريقي
وغيرها . واختتم آلمته معربًا مجددًا عن تقدير المنظمة للجهود المبذولة في الويبو التــي سـاهمت مسـاهمة 

آبيرة في توعية الناس وتنمية البنى األساسية في مكاتب الملكية الفكرية في البلدان األفريقية . 
 

وأعرب ممثل المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الصناعية عن تأييده لألآاديمية وذآر باهتمامــه  -٨٦
ببرنامج األآاديمية للتعليم عن بعد مشيرًا إلى بيانه أثناء الدورة األولــى للجنـة الدائمـة . وأشـار إلـى اتفـاق 

التعاون لتدريب الموظفين في الدول األعضاء المبرم بين الويبو والمنظمة في سنة ١٩٩٩ . 
 

وسلم ممثل جامعة الدول العربية بالمزايا التي اآتسبها موظفو الجامعة في إطــار االتفـاق المـبرم  -٨٧
بين جامعة الدول العربية والويبو في يوليه/تموز ٢٠٠٠ . وأآد على األهمية الكبرى لتنظيم الندوات باللغة 

العربية . 
 

وأيد ممثل االتحاد الدولي لمنظمات حقوق االستنساخ بيان وفد أوروغواي باسم مجموعــة بلـدان  -٨٨
ــاريبي . ورأى أن مـن األهميـة بمكـان أن تعـزز األآاديميـة البحـث فـي قضايـا  أمريكا الالتينية والبحر الك
الملكية الفكرية وأيد سعي األآاديمية لتصبح مؤسسة متميزة للتدريس والتدريب والبحث في مجــال الملكيـة 
الفكرية . ودعا إلى تطوير مناهج دراسية رفيعة المستوى للحصول على شهادات الدآتوراه والماجسـتير . 
ــان اإلدارة الجماعيـة ألنظمـة  وأآد الوفد في بيانه التالي على الحاجة إلى التدريب إلنفاذ حق المؤلف وضم
ــة . وحـث األآاديميـة علـى التعـاون مـع االتحـاد الدولـي لتنظيـم الـدورات وإتاحتـها . وقـال  الملكية الفكري
السيد/سنجيال مجددًا ، في معرض رده على التساؤالت حول دورات التعليم عن بعد الجديدة ، إنه تم إعــداد 
ـــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة والمعــارف التقليديــة والتجــارة اإللكترونيــة  دورات متقدمـة بشـأن ح
والبيوتكنولوجيا وسوف يباشر بتقديمها خالل سنة ٢٠٠١ . وعالوة على ذلك ، تم إعداد دورة جديدة بشأن 

الشرآات الصغيرة والمتوسطة . 
 

وفيمـا يتعلـق بمسـألة اللغـة ، أشـار السـيد/سـنجيال إلـى أن الـدورات التقليديـة تتوفـر فـي الوقــت  -٨٩
الحاضر باللغات اإلنكليزية والفرنسية واالسبانية والعربية والبرتغالية . وقد قدمت دورات التعليم عن بعـد 
ــدورات بـاللغتين العربيـة والصينيـة .  باللغات اإلنكليزية والفرنسية واالسبانية . وسوف تتاح ترجمة تلك ال
ــن النـاس  ومن المزمع أيضًا أن تترجم تلك الدورات باللغتين الروسية والبرتغالية لتوفيرها إلى عدد أآبر م
وال سيما في البلدان النامية حيث يترتب االتصال بشبكة اإلنترنت على تكاليف باهظــة . وصـدرت دورات 
األآاديمية للتعليم عن بعد في قرص مدمج . ويمكن أيضًا للطالب الملتحقيــن بـالدورات أن يطبعـوا المـواد 
ــن األسـئلة المثـارة بشـأن آيفيـة  في النسق PDF للحد من تكاليف االتصال بشبكة اإلنترنت . وقال مجيبًا ع
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جعـل األآاديميـة مؤسسـة للتدريـب والتدريـس والبحـث إن هنـاك منظمـات دوليـة أخـرى آـاألمم المتحــدة 
والمنظمة البحرية الدولية أنشأت مؤسسات جامعيــة . وتتصـدى األآاديميـة للتحديـات المطروحـة بالسـعي 
ــى أن األآاديميـة ترمـي  للحصول على اعتراف بها آمؤسسة جامعية . وفيما يخص نهج البحوث ، أشار إل
إلى طرح مسألة إنشاء برنامج فرعي يرآز على التدريس والبحث في األآاديمية للنظر فيها خالل السنتين 
القادمتين . وتقترح األآاديمية استضافة باحثين حــائزين علـى شـهادات الدآتـوراه والماجسـتير الجامعيـة . 
وباإلضافة إلى ذلك ، تسعى إلى تزويــد الـدول األعضـاء بالدراسـات الناجمـة عـن بحـوث أولئـك الخـبراء 
والطالب المشارآين في برامجــها المختلفـة . واختتـم آلمتـه قـائًال إن األآاديميـة تعـترف بأهميـة التدريـب 

العملي الكبرى رغم ترآيزها على البحوث . 
 

 . PCIPD/2/2 وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة -٩٠
 
 

البند ٦ من جدول األعمال : تطوير نظام اقليمي لـالدارة االقليميـة لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة فـي 
منطقة الكاريبي 

 
استندت المناقشات الى الوثيقة PCIPD/2/3 . وقدمت مديرة شعبة االدارة الجماعية لحق المؤلــف  -٩١

، السيدة/نهلة حيدر العدال البند على دعامة الكترونية .  
 

وتقـدم وفـد أوروغـواي بالشـكر علـى العـرض المقـدم باسـم مجموعـة بلـــدان أمريكــا الالتينيــة  -٩٢
ــها الكبـير  والكاريبي وأعرب عن تأييده للمبادىء المطروحة . وقال ان المجموعة تود أن تعرب عن امتنان
للدعم الذي أبدته الويبو عند انشاء نظــام اقليمـي لـالدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة فـي 
الكاريبي . آما أعرب عن رضاه باسهام جمعية المؤلفين والناشرين االسبانيين في عملية البحــث عـن حـل 
تقني لتنفيذ النظام . وعبر عن ثقته في أن يتيسر تشغيل النظام على أآمل وجع بما يخدم مصالح المبدعيـن 

في منطقة الكاريبي . 
 

ــهدها للمشـروع اإلقليمـي الخـاص  وأعرب وفد جامايكا عن تقديره للجهود التي تبذلها الويبو وتع -٩٣
باإلدارة الجماعية في منطقة الكاريبي . وقال الوفد بأن حق المؤلف والحقوق المجاورة يعتبر مجـاال قـابال 
للتطوير في اطار التنمية االقتصادية . وأثنى الوفد على الدعم الذي تقدمه الويبو لمنطقة الكـاريبي وبصفـة 
ــام ١٩٩٩ علـى انشـاء اللجنـة االقليميـة لـالدارة  خاصة العمل المنجز منذ أن وافق وزراء الكاريبي في الع
الجماعيـة لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة . وأضـاف بـأن االدارة الجماعيـة لحـــق المؤلــف والحقــوق 
المجاورة تعتبر مجاال رئيسيا بالنسبة لحكومات منطقة الكاريبي التي تعتبر االدارة الجماعية وســيلة لتلقـي 
المبدعين للمكافآت مقابل استغالل مصنفاتهم على الصعيــد العـالمي . وأوضـح الوفـد فـي آلمتـه أن وزراء 
الكاريبي قد جددوا في اجتماع الويبو الوزاري الثالث الذي عقد في آاستريز بسانت لوسيا  التزامهم بنظــام 
ــا أقـر الـوزراء توصيـة تدعـو ، ضمـن موضوعـات  االدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة آم
ــي المنطقـة  أخرى ، الى توثيق التعاون بين رابطة حق المؤلف الكاريبية (CCL) ومكاتب الملكية الفكرية ف
وذلك بغية تأمين استمرارية التعاون والدعم للحكومات الكاريبية . وأشار الوفد الى ان حكومة بــالده تعتقـد 
ــن خـالل رابطـة حـق  بأن على ممثلى الحكومات الكاريبية القيام بدور هام في مراجعة وتطبيق البرنامج م
المؤلف الكاريبية . وذآر الوفد نية حكومته أن تضطلع بدور قائم على االستباق والمبادرة في هذا الصدد . 
وأوضح الوفد ان رابطة جامايكا للملحنين والناشرين والمؤلفين (JACAP) التي تديــر حقـوق األداء العلنـي 
ــة  للملحنين والمؤلفين والناشرين في مصنفاتهم الموسيقية ، تعتبر الجمعية الوطنية الوحيدة لالدارة الجماعي
ــات أخـرى فـي جامايكـا  التي تعمل مع رابطة حق المؤلف الكاريبية . وأضاف قائال بأن هنالك ثالث جمعي
تدير مختلف أنواع الحقوق وهي : وآالة جامايكــا لـترخيص حـق المؤلـف (JAMCOPY) - وتديـر حقـوق 
االستنساخ للمؤلفين والناشرين في مصنفاتهم المطبوعة وهي المنظمة الكاريبية الوحيدة التي تعنى بحقــوق 
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االستنساخ طبق األصل في منطقة الكاريبي – وجمعية جامايكا الدارة حقوق الموسيقي (JMRAS)- وتدير 
ــاني  حقوق منتجي التسجيالت الصوتية - وجمعية جامايكا الدارة فناني األداء (JPAS) والتي تدير حقوق فن
األداء في أوجه أدائهم . وأعرب الوفد عن أمله في أن يتيسر انخراط تلك الجمعيات وغيرها من الجمعيات 
ــي مشـروع رابطـة حـق المؤلـف الكاريبيـة . آمـا أوضـح الوفـد أن خطـة العمـل اقليمـة الترآـيز  الناشئة ف
(RFAP) التـي يوجزهـا التقريـر ، تقتصـر ، فـي الوقـت الراهـن ، علـــى االدارة الجماعيــة للحقــوق فــي 
المصنفات الموســيقية . وعلـى الرغـم مـن ذلـك ، أوضـح الوفـد ، أن خطـة العمـل اقليميـة الترآـيز تتمـيز 
بالمرونة التي تمكنها من معالجة فئات أخرى من المصنفـات والحقـوق آحقـوق االستنسـاخ طبـق األصـل 
والمصنفات التصويرية على ســبيل المثـال . وفـي هـذا الصـدد ، أعـرب الوفـد عـن تطلعـه لتوسـيع نطـاق 
المشروع ليشمل أوجه أخرى في حق المؤلف والحقوق المجاورة والتي يمكنها االستفادة من أنظمة االدارة 
ــن ترحيبـه  الجماعية وأال يقتصر المشروع على المصنفات الموسيقية  . ومن جهة أخرى ، أعرب الوفد ع
ــهر  باالقتراح الوارد في التقرير المرحلي حول أنشطة التدريب والتي ينتظر ان تبدأ الشهر الجاري وفي ش
ــد ان جمعيـة  مارس المقبل وأعلن نيته مواصلة المشاورات مع االدارة المعنية في هذا الصدد . والحظ الوف
حقوق األداء المحدودة (PRS) قد قلصت أنشطتها في العديد من البلــدان الكـاريبي ورخصـت جداولـها الـى 
ــدرة الجمعيـات الوطنيـة علـى  جمعيات آاريبية . وأوضح الوفد ان أهمية  هذه الخطوة التدريجية بالنسبة لق
البقاء في المدى الطويل وأهميتها القصوى آذلك  بالنسبة لجدوى وقدرة النظام االقليمي لــالدارة الجماعيـة 
ــة لضمـان انتفـاع البلـدان مـن تدفـق  على البقاء .ونوه الوفد في آلمته الى أهمية استقاللية الجمعيات الوطني
ــور أنشـطة الجمعيـات الوطنيـة الخاصـة بـاالدارة  العائدات مقابل استخدام المصنفات بالخارج . وحول تط
الجماعية ذآر الوفد ان بالده قد رآزت جهودها علــى اآتسـاب الحقـوق والـترخيص وتحصيـل العـائدات . 
وفيما يخص الترخيص وتحصيل العائدات ، ذآر الوفد ان حكومة بالده قد أآدت على الدور الذي تقــوم بـه 
محكمة حق المؤلف في تنظيم أنشطة الترخيص الخاصة بجمعيات التحصيل وتتميز جميعها باحتكــار شـبه 
آامل للحقوق الخاصة التي تديرها . وأضاف الوفد بان المحكمة قد تم تشكيلها بغية تبسيط االدارة الجماعية 
ــانب تـأمين معـدالت مناسـبة للعـائدات . وأآـد الوفـد ان بـالده  وذلك بانشاء برامج محددة للترخيص الى ج
ستواصل تعاونها مع الويبو لتطوير العمل في النظــام االقليمـي الخـاص بـاالدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف 
ــة  المصنفـات المبتكـرة والـترويج لـها الـى جـانب  والحقوق المجاورة في منطقة الكاريبي وذلك بغية حماي

تأمين مكافئات عادلة للمبدعين في المنطقة . 
 

وأشاد وفد اليمــن بانجـازات  شـعبة االدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف خـالل الفـترة القصـيرة منـذ  -٩٤
انشائها . وفي ما يتعلق بالوثيقة التي أعدها المكتب الدولي حول البند ٦ ، الحظ الوفــد الجـهود التـي بذلتـها 
الشعبة بالتعاون مع حكومات المنطقة لتنفيذ البرنامج وعناصره المختلفة . وأضاف بان تلك الجهود ستمنح 
ــد ان ذلـك التطـور قـد شـجع  قوة دافعة لحق المؤلف والحقوق المجاورة في منطقة الكاريبي . وأوضح الوف
بالده لمطالبة بتعميم مشروعات مماثلـة فـي المنطقـة العربيـة لالسـتفادة مـن تطويـر وتعزيـز حمايـة حـق 
المؤلف والحقوق المجاورة في الدول العربية وذلك نظرا  الى أهمية الحضارة والتاريخ العربي-االســالمي 
. آما ألمح الوفد في آلمته الى ضرورة تخصيص موارد اضافيــة للشـعبة حتـى تتمكـن مـن انجـاز مهامـها 
ــهود  وخدمة جميع الدول األعضاء وبصفة خاصة البلدان النامية والبلدان األقل نموا . و أشار الوفد الى الج
ــي مجـال االدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة وبصفـة خاصـة تطويـر  التي تبذلها اليمن ف
الجمعيات المهتمة بحقوق القطاعات االبداعيــة آـالمؤلفين والفنـانين ومنتجـي التسـجيالت الصوتيـة الـخ .. 
ــاورة  وذلك بتمكينهم من مضاعفة فعالية أنشطتهم المشترآة في الترويج لحماية حق المؤلف والحقوق المج
الخاصة بأعضائها وتأمين احترام حقوقهم المالية الناشئة عن االنتفاع بمصنفاتـهم . وأشـار الوفـد فـي هـذا 
الصدد الى ورشة العمــل حـول االدارة الجماعيـة التـي سـتعقد فـي شـهر يونيـه/حزيـران ٢٠٠١ بـاليمن و 
ــة بـالده الملحـة الـى تعزيـز تعاونـها مـع الويبـو وشـعبة  تنظمها بالده بالتعاون مع الويبو  وشدد على حاج
االدارة الجماعية لحق المؤلف وذلك بغية انشاء أنظمتها المناسبة في ذلك المجال للـترويج وحمايـة الـثروة 

الثقافية المتمثلة في موضوع حق المؤلف والحقوق المجاورة في اليمن . 
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وعبر وفد المكسيك عــن رضـاه بـالعرض المتعلـق بتنفيـذ نظـام اقليمـي لـالدارة الجماعيـة لحـق  -٩٥
ــرب عـن رضـاه باألنشـطة المباشـرة فـي أمريكـا  المؤلف والحقوق المجاورة في منطقة الكاريبي . آما أع
الالتينية منذ ١٩٩٩ . وهنأ المكتب الدولي على التقــدم الملمـوس المحـرز حتـى اليـوم فـي تنفيـذ المشـروع 
المذآور في منطقة الكاريبي . وخص بالذآر وضع نظام الكتروني لالدارة الجماعية باللغة االسبانية بفضل 
ــات بيـن الجمعيـات المنتشـرة فـي العـالم آلـه مـع  جمعية الفنانين والناشرين االسبانيين للسماح بتبادل البيان
مراعاة أحدث المعايير التقنية التي حددها االتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين . وعبر عن اقتناعه 
بما لتحسين االتصاالت بين جمعيات االدارة الجماعية من وقع ايجابي ملموس على المؤلفين وفناني األداء 
في العالم . وأبدى اهتمامه بفحـص ذلـك البرنـامج االلكـتروني بغـرض تكييفـه وفقـا الحتياجـات جمعيـات 
االدارة الجماعية في المكسيك بمساعدة المكتب الدولي ان اقتضى األمر ذلك . وفي الختام ، أيد اعالن وفــد 

أوروغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . 
 

وهنـأ وفـد آوبـا الويبـو علـى العـرض وجـودة الوثيقـة التـي قدمـها المكتـب الدولـــي . ورأى أن  -٩٦
المشروع االقليمي لالدارة الجماعية في منطقة الكاريبي مبادرة ايجابية مـن حيـث تكلفتـها وفوائدهـا ومـن 
شأنها أن تشجع التعاون بين مكاتب المنطقة . وأضاف قائال ان المشروع سيســاهم بتفـادي انشـاء بنيـات ال 
ــى االنتفـاع بـالموارد المتاحـة فقـط . ومضـى قـائال ان  تحتاج اليها المكاتب وهدر األموال ذلك أنه يقوم عل
ــأنه أن يسـاند االقـتراح الرامـي الـى تطبيـق مشـروعات  النتائج المحققة حتى اآلن تبشر بنجاح باهر من ش
ــة . وأيـد اعـالن وفـد أوروغـواي باسـم مجموعـة  مماثلة في مناطق أخرى مع مراعاة خصائص آل منطق

بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي . 
 

 (PCIPD/2/3) ــها شـعبة االدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف واعتبر وفد السويد ان الوثيقة التي اعدت -٩٧
مشجعة للغاية . والحظ الوفد ان آلية عملية لالدارة الجماعية للحقوق يجري تطويرها في منطقة الكاريبي . 
وأشار الوفد الى ان بالده تتمتع بخبرات سابقة في االدارة الجماعية األمر الذي يتيــح لـها تفـهم الصعوبـات 
ــي يمكـن ان يدرهـا المنـهج االقليمـي علـى منطقـة  الخاصة التي تواجه البلدان الصغيرة والمنافع الهائلة الت

الكاريبي . عالوة على ذلك ، شدد الوفد على النقاط األربعة التالية : 
ــى خـبرة  أن بالده توافق على المنهج الذي يستند الى التعاون االقليمي . وأن هذا الموقف يستند ال أ-

السويد في هذا المجال ؛ 
ان خطة العمل التي يجري تطوير المشروع على أساسها تمتاز بالواقعية وحسن التخطيط ؛  ب-

ـــوق  ينبغـي أن يتضمـن برنـامج تطبيـق المشـروع ادمـاج حقـوق االستنسـاخ طبـق األصـل وحق ج-
التصوير والحقوق األخرى في خطة االدارة الجماعية . ان حصر البرنامج في حقوق الموســيقى 

وحدها لن يكون آافيا ؛ 
ان اللجنة االقليمية (والتي تحولت الى رابطة حق المؤلف الكاريبية) تعتبر تنظيما مناسبا يضمن  د-

تطوير الجمعيات الوطنية واتصالها بالواقع آما يحافظ على المستوى المطلوب من الفعالية .  
 

وعبر وفد مصر عن رغبته فــي التشـديد علـى أهميـة االدارة الجماعيـة فـي التنميـة االقتصاديـة  -٩٨
واالجتماعية وال سيما في سياق المحيط الرقمي الراهن . ودعا الى توسيع نطاق أنشطة التعاون ألغراض 
التنمية المباشرة في مجال االدارة الجماعية وأيد ذلك وعلق أهمية خاصة علـى الوثيقـة المتعلقـة بمشـروع 
ــان . وأشـار  االدارة الجماعية االقليمي في الكاريبي آما قدمها المكتب الدولي وقال انه يعتزم دراستها بامع
الى أن الوثيقة تدعو الدول األعضاء الى النظر في استساغة ذلك المشروع االقليمي ألقاليم أخرى . ولفـت 
النظر الى أن الوثيقة تشير الى أن صغر حجم السوق فـي البلـدان الكاريبيـة آـان عـامال حاسـما فـي تنفيـذ 
المشروع في تلك المنطقة والتمس من المكتب الدولي اعداد الدراســات الالزمـة لتوضيـح  المسـألة وتبليـغ 

آرائه ال سيما بخصوص المنطقة العربية . 
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وفي معرض ردها على التساؤالت التي طرحتها الوفود ، أعربت السيدة نهلة حيدر عن استعداد  -٩٩
الشعبة لتعميم تجربة الكاريبي في مناطق أخرى ، حيثما آان ذلك مناسبا ، واذا ما طلب ذلك . وفي اجابتها 
على االستفسار الذي ورد في آلمة وفد جامايكا أعادت مديـرة شـعبة االدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف الـى 
ــترخيص بمبلـغ  األذهان أن دراسة الجدوى التي نفذت في منطقة الكاريبي قد حددت الحد األدنى لعائدات ال
٢٠٠٠ دوالر أمريكي في العام لكل جمعية حتى تعتبر الجمعية قـادرة علـى البقـاء علـى المـدى الطويـل . 
ــه ال يوجـد مـن ناحيـة المبـدأ أي عـائق يواجـه انضمـام أي جمعيـة الـى رابطـة حـق المؤلـف  وأضافت بأن
الكاريبية طالما آان بوسع تلك الجمعية استيفاء هذا المعيار وادارة مجموعة من الحقوق التي لم تدار سابقا 
بواسطة جمعية أخرى أنشئت في ذلك البلد . ولكن مديرة الشعبة اآدت على أهمية اتخاذ تلك  القرارات في 
األطر الحكومية ذات الصلة بالموضوع من جهة ، وبالتشاور مــع الشـرآاء ذوي الصلـة مـن جهـة أخـرى 
واجراء ذلك بصورة تدريجية تفاديا للنتائج العكسية علي النظام الراســخ فـي المنطقـة . وفـي تعليقـها علـى 
ــة  آلمة وفد السويد ، أعربت مديرة الشعبة عن تقدير الويبو لمكاتب حق المؤلف وجمعيات االدارة الجماعي
ــدة والواليـات المتحـدة ، علـى سـبيل المثـال ،  في السويد وفنلندا وفرنسا واسبانيا وسويسرا والمملكة المتح

لدعمهم المتمثل في توفير فرص التدريب للمتدربين من منطقة الكاريبي وبلدان أخرى . 
 

 . PCIPD/2/3 وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة -١٠٠
 
 

البند ٧ من جدول األعمال : التطورات األخيرة في تكنولوجيا المعلومات في البلدان النامية 
 

ــع  استندت المناقشات إلى الوثيقة PCIPD/2/4 التي قدمها مدير مكتب التعاون ألغراض التنمية م -١٠١
بلدان آسيا والمحيط الهادئ السيد/نارندرا ســابحروال ومديـر مكتـب التعـاون ألغـراض التنميـة مـع بلـدان 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي السيد/إرنستو روبيو ومدير مكتــب التعـاون ألغـراض التنميـة مـع بلـدان 

أفريقيا السيد/جوفري أونياما . 
 

ــة بلـدان أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـاريبي عـن ارتياحـه  وأعرب وفد أوروغواي باسم مجموع -١٠٢
لمواصلة الويبو في تقديم المساعدة في مجال تطوير األنظمة اإللكترونية مشيرًا إلى مساهمة تلــك األنظمـة 
ــك  في تعزيز فعالية إدارة الملكية الفكرية في بلدان المنطقة . وأعرب عن أمله في أن تواصل الويبو دعم تل
البلدان في ذلك المجال . وأعرب عن اقتناعه بأن مكتب التعاون ألغراض التنمية مع بلدان أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي سيتمكن من تحصيل الموارد الكافية لكي يواصل تطوير تلك األنظمة في المنطقة وبالتالي 
التصدي للتحديات التي تواجهها مكاتب الملكية الفكرية في سعيها الستخدام تكنولوجيا المعلومات استخدامًا 
ــي إطـار شـبكة الويبـو العالميـة  فعاًال بهدف تحسين إدارة العمليات وتيسير االتصاالت بالمكاتب األخرى ف
ــير الخدمـات اإلعالميـة إلـى القطاعـات المعنيـة فـي المنطقـة وتدريـب  للمعلومات وتعزيز القدرة على توف

الموارد البشرية ألداء تلك المهام . 
 

وشكر وفد السلفادور الويبو على تعاونها في مجال تكنولوجيا المعلومات وأتمتة إجراءات مكاتب  -١٠٣
الملكية الصناعية وال سيما في منطقة أمريكا الالتينية والبحـر الكـاريبي . وأعـرب عـن أملـه فـي أن تقـدم 
ــي مكتـب الملكيـة الصناعيـة . وأعـرب عـن  الويبو المساعدة التقنية الالزمة لتحديث األنظمة اإللكترونية ف
موافقته وتأييده لمبادرات الويبو في مجال تطوير أنظمة دعم جمعيات اإلدارة الجماعية لحـق المؤلـف فـي 
بلدان منطقة البحر الكاريبي . وعالوة على ذلك ، أعرب عن رغبته في تطبيق مبادرات مماثلة فـي بلـدان 

أمريكا الوسطى التي تفتقر إلى أنظمة فعالة إلدارة حق المؤلف . 
 

وعبر وفد مصــر عـن امتنانـه للويبـو والمكتـب العربـي علـى الجـهود المبذولـة مـن أجـل أتمتـة  -١٠٤
ــن  اجراءات مكاتب الملكية الصناعية في المنطقة العربية . وأيد فكرة تعزيز االستعانة بالخبراء المحليين م
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ــرى  األقاليم النامية لدى وضع برامج حاسوبية من ذلك القبيل . وعبر عن دعمه لمشروع شبكة الويبو وأط
على التعاون القائم بين المكتب العربي والمكتب األفريقي ودعا الى تشجيع ذلك التبادل الذي يعزز التعاون 

ما بين بلدان الجنوب األمر الذي قد ينتشر ليصل الى بلدان نامية أخرى . 
 

وأعرب وفد جامايكا عن امتنانه للويبو للدعــم الـذي قدمـه المكتـب الدولـي إلـى بـالده فـي مجـال  -١٠٥
األتمتة وتكنولوجيا المعلومات الجديدة . وشدد على أهمية تنفيذ القرار بشأن أتمتة إجراءات مكاتب الملكيــة 
ــوزراء المعنيـون بالملكيـة الفكريـة أثنـاء االجتمـاع  الفكرية في بلدان منطقة البحر الكاريبي الذي اعتمده ال
الـوزاري الثـالث بشـأن الملكيـة الفكريـة فـي بلـدان الكـاريبي الـذي انعقـــد فــي ســانت لوســيا فــي شــهر 
ــي  أآتوبر/تشرين األول الماضي . وفي هذا الصدد ، أعرب عن سروره إلدراج األعمال المذآورة أعاله ف

أنشطة التعاون التي يعزم مكتب أمريكا الالتينية والكاريبي االضطالع بها في المستقبل العاجل . 
 

وأعرب وفد ماليزيا متحدثًا باسم مجموعة بلدان آسيا عن سـروره للنجـاح فـي اسـتخدام أسـاليب  -١٠٦
ونهج مختلفة لوضع شتى مشروعات األتمتة وتنفيذها في بلدان آسيا ومنطقة المحيط الــهادئ . وأشـار إلـى 
ضرورة االستعانة بتلك النهج المتباينة نظرًا إلى اختالف األوضاع واالحتياجات فــي البلـدان . وإذ أعـرب 
ــي المنطقـة والعمـل  عن ارتياحه للنجاح في تطبيق أنظمة أتمتة إجراءات الملكية الصناعية في عدة بلدان ف
على وضع مشروعات عديدة يتوقع استكمالها قريبًا ، أشار إلى ضرورة تطوير نـهج قـائم علـى االسـتباق 
ــان انتفـاع جميـع بلـدان  والمبادرة إلى حد آبير فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ومشروعات األتمتة لضم
ــي أن تواصـل الويبـو تقديـم المسـاعدة الالزمـة  المنطقة بما فيها البلدان األقل نموًا بها . وأعرب عن أمله ف
ــة فيـها .  على الصعيدين العملي والتقني إلى بلدان آسيا والمحيط الهادئ إليجاد حلول فعالة في مجال األتمت
ــي المنطقـة مـن خـالل أنشـطة الويبـو فـي مجـال  وعمومًا ، أشار بارتياح إلى التقدم الملحوظ الذي أحرز ف

األتمتة . 
 

وأعرب وفد آينيا عن امتنانه للمدير العــام لمواصلـة المنظمـة دعـم بـالده فيمـا يتعلـق بمشـروع  -١٠٧
الحوسبة الذي ساهم مساهمة آبيرة في تحسين مستوى عمل مكتـب الملكيـة الصناعيـة الكينـي وتبسـيطه . 
ــر المكتـب األفريقـي علـى تقديـم الدعـم والتوجيـه المتواصليـن وأشـار إلـى نجـاح المديـر  وشكر أيضًا مدي
ــي أداء  المذآـور وخبـير الويبـو اإللكـتروني العـامل فـي المنظمـة اإلقليميـة األفريقيـة للملكيـة الصناعيـة ف
مهامهما . وقال إن حكومة آينيا قررت مؤخرًا نقــل المكتـب الكينـي إلـى مقرهـا . وبالتـالي سـيعاد تجـهيز 
المبنى الجديد بشبكة إلكترونية محلية أخرى . واختتم آلمته معربًا عن رغبته في الحصول على المســاعدة 

نفسها والبرامج الحاسوبية الالزمة وال سيما في مجال العالمات التجارية . 
 

ــر بـأن وفـد فيجـي  وشكر وفد موريشيوس المكتب األفريقي ومديره على األعمال المنجزة . وذّآ -١٠٨
ــة علـى  آان قد أشار في اليوم السابق الى الظروف الصعبة التي تواجهها الجزر الصغيرة من البلدان النامي
الصعيد المالي واالقتصادي وفيما يخص مواردها البشرية ، وقال ان موريشيوس ، شأنها شأن تلك البلدان 
ــى موريشـيوس  ، تعاني من تلك الصعوبات أيضا . وأعرب عن امتنانه للويبو على ما قدمته من مساعدة ال
وال سيما ألتمتة اجراءات مكتب الملكية الصناعية في اطار خطة عمل وطنية الترآيز . وأضــاف قـائال ان 
بالده تنتظر البرامج الحاسوبية الالزمة لتمكيــن المكتـب مـن االنتقـال الـى المرحلـة الالحقـة مـن مشـروع 
ــامج الملكيـة الفكريـة وضبطـه لتيسـير ادخـال البيانـات . واختتـم حديثـه مرحبـًا  األتمتة ، وهي ترآيب برن
ببرنامج التدريب المعد في إطار أنظمة تصنيف الملكية الصناعية ومذآرًا برغبة بالده في المشارآة فيه . 

 
وأثنى وفد آوبا على المكتب الدولي للنتائج الممتازة التي حققتها مكاتب التعاون ألغراض التنمية  -١٠٩
في مجال األتمتة وأعلن ان التعاون بين المكتب الكوبي للملكية الصناعية والويبــو قـد سـمح بتحسـين ادارة 
المكتب واتاحة المعلومات الوطنية أو الدولية في مجال الملكية الفكرية وسهل االنتفاع بها وشدد الوفد على 
ــك المجـال علـى مختلـف البلـدان الناميـة وتوفـير التدريـب  أهمية استمرار الويبو في عرض تعاونها في ذل
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للمنتفعين بالتكنولوجيا الجديدة والراغبين في االســتفادة مـن شـبكة الويبـو علـى أآمـل وجـه . ورآـز علـى 
ضرورة تزويد المكاتب بصفحة على االنترنت لتمكينها من تقديم خدماتها وتوصيل آل أنـواع المعلومـات 
التي تستسيغ مشاطرتها مع آــل مـن ينتفـع أو قـد ينتفـع بنظـام الملكيـة الفكريـة . وقـدم مـن جديـد اقتراحـه 
المطروح في الشهر الماضي أثناء انعقاد االجتماع االقليمي لمديري مكاتب الملكيــة الصناعيـة فـي أمريكـا 
الالتينية والرامي لمطالبة الويبو بتقديم مساعدتها النشاء شبكات خاصة تقوم علــى آليـات التجفـير المطبقـة 
في الشبكة الويبو . وفي الختام ، أيد الوفد تصريح وفد أوروغــواي باسـم مجموعـة بلـدان أمريكـا الالتينيـة 

والكاريبي .  
 

وعبر وفد جمهورية الو الديموقراطية الشعبية عن رضاه وامتنانه للويبو وال سيما مديـر مكتـب  -١١٠
التعاون ألغراض التنمية مع بلدان آسيا والمحيط الهادئ للجهود المبذولة من اجــل تقديـم المسـاعدة التقنيـة 
الى بلدان االقليم . وعلق األهمية على مواصلــة الجـهود الراميـة الـى أتمتـة مكتـب الملكيـة الصناعيـة فـي 
ــام  فيانتيان . وأشار الى ان الطريق ال يزال طويال نظرا الى وضع سائر مكاتب االقليم . وقال ان انشاء نظ
مشترك لبلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا اليداع طلبات تسجيل العالمات وطلبات البراءات قد جعل من 
ــى التفـاوت بيـن أنظمـة  الضروري أتمتة اجراءات مكتب الملكية الصناعية في بالده . ولفت الوفد النظر ال
الملكية الفكرية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان األقل نمـوا ودعـا الـى الترآـيز بصفـة خاصـة 
على احتياجات البلدان األقل نموا . وطلب الوفد الى الويبو ان تستمر في تقديم مسـاعدتها التقنيـة الـى تلـك 

البلدان في منطقة جنوب شرقي آسيا من أجل النهوض بأنظمة األتمتة فيها . 
 

وشكر وفد أوروغــواي المكتـب الدولـي علـى أنشـطة التعـاون المنجـزة فـي اطـار أتمتـة االدارة  -١١١
الوطنية للملكية الصناعية . وأعلن ان عملية األتمتة قد بــدأت فـي نهايـة الثمانينـات وبدايـة التسـعينات وان 
ادارة بلده قد اصبحت اليوم مؤتمتة بالكامل وتستعمل أنظمة المعلوماتيــة التـي تسـهل مجمـوع االجـراءات 
ــى ان حكومـة بلـده قـد وقعـت فـي السـنة الماضيـة  االدارية في مجال العالمات والبراءات . وأشار الوفد ال
اتفاق تعاون مع الويبو بتمويل حكومي ويتعلق جزء آبير منه بتكنولوجيا المعلومات مما يدل على األهمية 
التي تعلقها أوروغواي على تكنولوجيا المعلومات واألتمتة باعتبارهما من األدوات المفيدة في تطوير نظام 
الملكية الفكرية . وشدد الوفد على أهمية الخدمات االعالمية التي تقدمها الويبو في مجال البراءات وقال ان 

ادارة بلده تلجأ الى تلك الخدمات بانتظام نظرا الى فائدتها الكبيرة . 
 

ــي للـبراءات اللجنـة الدائمـة علمـا ببعـض المعلومـات عـن أنشـطة  وأحاط ممثل المكتب األوروب -١١٢
المكتب بشأن وضع برنامج حاسوبي عــن الـبراءات والعالمـات التجاريـة للمكـاتب الصغـيرة والمتوسـطة 
وقال ان المكتب قد وضع برنامجا حاسوبيا مشترآا مع اللجنة األوروبية لبلدان أوروبا الوسطى والشـرقية 
وعممه في بلدان أخرى فــي العـالم . وأضـاف قـائال ان عـددا مـن الـدول األعضـاء فـي المكتـب والمكتـب 
األوروبي للعالمات التجارية والمكتب األوروبي اآلسيوي للبراءات في موسكو آلها ينتفع بذلـك البرنـامج 
أو يعتزم االنتفاع به . وقال ان ماليزيا قد حصلت على البرنامج بالمجان في اطار البرنامج المشـترك بيـن 
الجماعة األوروبية والقارة اآلسيوية بشأن البراءات والعالمات وان خبراء ماليزيين أو يعملون في ماليزيا 
قد أنجزوا المرحلة األولى من عملية تطوير البرنامج . ومضى قائال ان المكتب قد وضع برنامجا حاسوبيا 
آخر (POLITE) للمكاتب الصغيرة وهو مشروع رائد ينفذ حاليا لدى المنظمـة االقليميـة االفريقيـة للملكيـة 
الصناعية . واختتم آلمته بـالتعبير عـن اسـتعداد المكتـب لمواصلـة تعاونـه مـع مكـاتب الملكيـة الصناعيـة 

الصغيرة في اطار برنامج الويبو الخاص بالتعاون ألغراض التنمية  
 

ــى المعلومـات المفيـدة بشـأن التكنولوجيـا  وهنأ ممثل منظمة الوحدة األفريقية مديري المكاتب عل -١١٣
المعلومات في البلدان النامية واالضافة المهمة التي قدمها نائب المديـر العـام فـي هــذا الصـدد . ثـم توجـه 
ــه أفريقيـا مـن تـأخر  الوفد بالشكر الخاص لمدير المكتب األفريقي للعمل الممتاز المنجز في قطاع تعاني في
آبير . وشدد على ان رئيس الدولة النيجيرية قد تعــهد مؤخـرا بشـن حملـة توعيـة فـي صفـوف قـادة بلـدان 
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المنظمة بشأن الملكية الفكريـة . واختتـم آلمتـه بـالتعبير عـن رغبـة المنظمـة فـي أن تشـهد اسـتمرار تلـك 
األنشطة المباشرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وازدهارها بفضل تدريب موظفي البلدان النامية وتزويد 

مكاتبها باألجهزة والمعدات . 
 

 . PCIPD/2/4 وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة -١١٤
 
 

البند ٨ من جدول األعمال : المساعدات المقدمة للبلدان األقل نموا 
 

ــة .PCIPD/2/Inf التـي قدمـها الرئيـس وحـدة البلـدان األقـل نمـوا ،  استندت المناقشات الى الوثيق -١١٥
ــفهي أيضـا عـن نـدوة لشـبونة رفيعـة المسـتوى عـن  السيد/آفلي شنكورو . وأدلى السيد/شنكورو بتقرير ش

الملكية الفكرية . 
 

وشكر وفد مدغشقر الويبو على مختلف أنشطة المساعدة التقنية التي أنجزتـها فـي البلـدان األقـل  -١١٦
ــها بلـده . وتوجـه بالشـكر الـى رئيـس  نموا بغرض النهوض بأنظمة الملكية الفكرية في تلك البلدان ، بما في
وحدة البلدان األقل نموا على تقريره بشأن الندوة رفيعة المستوى عن الملكية الفكرية والبلـدان األقـل نمـوا 
والتي تم تنظيمها في لشبونة بالتعاون مع المعهد الوطني البرتغالي للملكية الصناعية والتي سجلت اشتراآا 
ــدوة التـي تـدل علـى عزمـه  واسعا على المستوى الوزاري . وأشاد الوفد بمبادرة المدير العام الى تنظيم الن
على مراعاة مواطن اهتمام البلدان األقل نموا . وأعرب عن الرغبة في أن تتحول التوصيات الصادرة عن 
ــة . وفـي ختـام آلمتـه ، أيـد  الندوة الى تدابير ملموسة تسمح للبلدان األقل نموا باالستفادة من الملكية الفكري
الوفد تصريح وفد اثيوبيا بشأن ضرورة تعزيــز اشـتراك البلـدان األقـل نمـوا فـي مختلـف اجتماعـا الويبـو 

وزيادة موارد الوحدة تحقيقا لذلك الغرض ومن أجل النهوض بطاقة الوحدة المذآورة .  
 

ــة  واسـتهل وفـد البرتغـال آلمتـه بـالتعبير عـن شـرف بلـده فـي اسـتضافة النـدوة األقاليميـة رفيع -١١٧
ــي لشـبونة . ورحـب بالنتـائج االيجابيـة المحققـة وبوعـي  المستوى عن الملكية الفكرية للبلدان األقل نموا ف
السلطات السياسية بالمسألة وال سيما أهميــة االنتفـاع بنظـام الملكيـة الصناعيـة فـي النـهوض بالتنميـة فـي 
البلدان األقل نموا . وعبر من جديد عن تأييد حكومة بالده ورئيس المعهد الوطني للملكية الصناعية لجهود 
البلدان األقل نموا وال سيما الناطقة منها باللغة البرتغالية لتنفيذ االعالن الختامي للندوة بعد تحديد احتياجات 

تلك البلدان وطاقاتها . 
 

ــل نمـوا فـي األمانـة .  وهنأ وفد الفلبين الويبو وال سيما مديرها العام على انشاء وحدة البلدان األق -١١٨
وأثنى على رئيس الوحدة للعمل المنجز منذ تأسيسها . وأشار الى البلدان األقل نمــوا وقـال انـها تعـاني مـن 
ضعف على الصعيد االقتصادي وفي مجال الملكية الفكرية ، مما يتطلب ادراج تلك المسائل في البرنامج . 

واختتم الوفد بالتعبير عن الرغبة في ان تثمر الجهود التي تبذلها الويبو . 
 

ــدة البلـدان األقـل نمـوا وهنـأ رئيـس الوحـدة علـى  وشكر وفد اريتريا المدير العام على انشاء وح -١١٩
ــية التـي تجمـع تلـك البلـدان وقـال انـها  االنجازات المحققة في الفترة القصيرة . وأشار الى الصفات الرئيس
تعاني من مستوى متدني في التنمية االقتصادية وتفتقر الى المعرفة بأنظمة الملكية الفكرية . وأقر الوفد بان 
ــى سـبيل المثـال االعـالن  اريتريا قد استفادت من مساعدة الويبو . وفي الختام ، أآد أهمية الوحدة وذآر عل

المهم الصادر عن الندوة التي انعقدت في لشبونة . 
 

ــهما وشـكر رئيـس وحـدة البلـدان  وشكر مدير بنغالديش المدير العام ونائبة على جهودهما وتفاني -١٢٠
األقل نموا على عرضه المفيد . وأقر الوفد بالتغييرات الجذرية الواردة في نظـام الملكيـة الفكريـة العـالمي 
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ــة والوراثيـة الحاليـة والتـي آـان لـها وقـع بعيـد المـدى علـى البلـدان األقـل نمـوا .  نتيجة للثورة المعلوماتي
ــام البلـدان األقـل نمـوا فـي  واستعرض حاجة البلدان الى نموذج جديد في مجال الملكية الفكرية وأهمية اقح
المجتمع القائم على المعارف لتكون على قــدم المسـاواة مـع شـرآائها فـي التنميـة . ودعـا الوفـد الـى رسـم 
استراتيجية متناسقة تصحبها تدابير فعالة من شأنها أن تمكن البلدان األقل نموا من مواجهة تحديات الملكية 
ــع برنـامج خاصـا يسـتند  الفكرية . وفيما يخص اعالن لشبونة طلب الوفد الى وحدة البلدان األقل نموا وض
الى توصيات لشبونة . واستعرض بعض المجاالت التـي تحضـى باألولويـة وينبغـي ادراجـها فـي برامـج 
البلدان األقل نموا المقبلة ، أي توفير محيط للملكية الفكرية يتيح فرصا تجني فيها البلدان النامية فوائد نظام 
ــوارد الوراثيـة ، وانشـاء جمعيـات  الملكية الفكرية ، وتكوين الثروات من المعارف التقليدية والفلكلور والم
لالدارة الجماعية ، ونقل المعارف بما يخدم مصالح بلدان األقل نموا ويحد مــن تهميشـها فـي مجتمـع يقـوم 
ــي ذلـك الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة والنـهوض بـالقدرة  على المعرفة ، وتطوير قطاع الشرآات بما ف
التنافسية ، والسعي الى استعادة التوازن في نظام الملكية الفكرية بتضمينه األبعاد المتعلقة بالتنمية . واختتم 
الوفد آلمته بتوجيه الشكر الى حكومة البرتغال الستضافة الندوة وبالدعوة الى تدعيـم وحـدة البلـدان األقـل 

نموا بالموارد المالية والبشرية . 
 

وأشار وفد جمهورية الو الديمقراطية الشـعبية الـى ان بلـده لـم يكـن ليسـتطيع الوفـاء بالتزاماتـه  -١٢١
المترتبة على اتفاق تريبس لوال مساعدة الويبو . وأشار الى احتياجات البلدان النامية المتعلقة بتوافر البنـى 
األساسية المناسبة وتنمية المـوارد البشـرية وطلـب الـى الويبـو االسـتمرار فـي تقديـم مسـاعدتها القانونيـة 
والتقنية الى البلدان األقل نموا من اجل الوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاق تريبس وطلب أيضا عقد مزيد 

من الندوات لبلده . 
وتحدث وفد أوروغواي باسم مجموعـة بلـدان امريكـا الالتينيـة والكـاريبي وتوجـه بالشـكر الـى  -١٢٢
رئيس وحدة البلدان األقل نموا على العرض الممتاز والواضح وأعرب عن تأييده للمبادة الخاصــة بـالبلدان 

األقل نموا . 
 

وشكر وفد آمبوديا الويبو ورئيس وحــدة البلـدان األقـل نمـوا علـى االسـهام فـي اسـترجاع نظـام  -١٢٣
الملكية الفكرية في البالد . وأشار أن آمبوديا تواجه أيضا صعوبــات فـي بنيتـها األساسـية الخاصـة بنظـام 
ــك الصـدد اضافـة الـى مسـاعدتها بشـأن شـبكة الويبـو واتفـاق  الملكية الفكرية والتمس مساندة الويبو في ذل
ــة والمعـارف التقليديـة والمـوارد  تريبس وقضايا الملكية الفكرية العالمية األخرى ، مثل التجارة االلكتروني

الوراثية وما الى ذلك . 
 

ــد اثيوبيـا بالشـكر الـى رئيـس وحـدة بلـدان األقـل نمـوا علـى عرضـه وأيـد بيـان وفـد  وتوجه وف -١٢٤
ــم آلمتـه  بنغالديش فيما يتعلق بالحاجة الى تدعيم وحدة البلدان األقل نموا بالموارد البشرية والمالية . واختت

بالتوجه بالشكر الى الويبو والمدير العام على المبادرة وناشد مزيدا من الدعم .  
 

وهنأ وفد ماليزيا الويبو على عقد اجتماع لشبونة . ودعا الى مضاعفة الجهود مــن أجـل مسـاعدة  -١٢٥
البلدان األقل نموا على االنخراط في نظام الملكية الفكرية واقترح على سـبيل المثـال تعزيـز اشـتراك تلـك 
البلدان في اجتماعات الويبو المنعقدة في جنيف . واختتم آلمته بتوجيه نداء شــديد الـى زيـادة الدعـم المتـاح 

لمجموعة البلدان األسيوية بهدف تسهيل اشتراآها في اجتماعات المنظمة . 
 

وأثنى وفد السويد على فكرة انشاء وحدة خاصة تكــون مسـؤولة عـن البلـدان األقـل نمـوا وأشـاد  -١٢٦
ــدان األقـل نمـوا فـي سـياق  باألنشطة الممتازة المباشرة حتى اليوم . وعبر عن الرغبة في تناول قضايا البل
العولمة وعالقتها بمنظمة التجارة العالمية والويبو . وأيد فكرة تعزيز التنسيق بشأن قضايا الملكية الفكريـة 

في البلدان النامية . 
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وأثنى وفد غينيا على اجتماع لشبونة لمستواه جودته .ورحب بتنظيم ثالثة اجتماعات تمهيدية في  -١٢٧
ـــي  أفريقيـا أدت الـى انعقـاد اجتمـاع لشـبونة . وأشـار الـى ان العديـد مـن االلتزامـات المهمـة المقطوعـة ف
مؤتمرات األمم المتحدة السابقة بشأن االمم المتحدة لم تتحقق بالرغم من التقدم المحرز . ولفت النظـر الـى 
ضرورة حشد الموارد وعقد العزم الحقيقي في اطار مجتمع الدولــي بـهدف تحديـد عملـه بوسـائل جديـدة . 
وعبر الوفد عن رضاه باعتماد خطة عمل استعدادا لمؤتمر االمم المتحدة الثالث المعتزم عقده في بروآسل 
وعقد األمل على ان ينتهي المؤتمر الى نتــائج ملموسـة تسـمح بـانخراط البلـدان األقـل نمـوا فـي االقتصـاد 
العالمي . وفي الختام ، توجه الوفد بالشكر الى المدير العــام للويبـو علـى انشـاء وحـدة البلـدان األقـل نمـوا 
وأشاد بجهود األمانة الرامية الى اقحـام الملكيـة الفكريـة فـي عمليـة التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي 

البلدان األقل نموا . 
 

وتوجه وفد السودان بالشكر الى رئيس وحدة البلدان األقل نموا لتقريره الممتاز وتنظيم مؤتمرات  -١٢٨
البلدان األقل نموا في السنوات الماضية . وتقدم بالشكر أيضا الى المدير العام عبر نائبه للعمل المنجــز فـي 
السودان . ورحب باعالن لشبونة معتبرا اياه ثمرة آل الجهود السابقة . وعقد الوفد األمـل علـى ان يـترجم 
النص المعتمد الى واقع ملموس . وأشار الى ان البلدان األقــل نمـوا تمـر بمرحلـة صعبـة وان الثغـرة التـي 
تفصل البلدان المتقدمة عن البلدان النامية تزداد اتساعا . وأضاف قائال ان البلدان األقل نموا تحتاج الى بنى 
اساسية تشمل آل أدوات الحماية والتنمية واشار الى عدد الوآاالت المتخصصــة المسـاهمة فـي مؤتمـرات 
البلدان األقل نموا وتساءل عن السبب الذي يحــول دون توسـيع نطـاق المسـاعدة المقدمـة الـى تلـك البلـدان 

لتشمل آل أنواع المساعدات بما فيها تشييد المباني . 
واستهل وفد هايتي آلمته باالشادة بمختلف المتحدثين وتوجيه الشكر الى الويبو وال سيما مديرها  -١٢٩
العام على الجهود الحميدة المبذولة في بلده . ثم استعرض الوفد الدعم الذي حظي به بلده مؤخــرا وآـان لـه 
ــو وعلـى برنـامج التعليـم  وقع آبير . وصرح قائال ان بلده يعقد آماال آبيرة على تحقيق مشروع شبكة الويب
عن بعد نظرا الى ان ذلك البرنامج من شأنه ان يسمح بالوصول الى مختلف القطاعات ، ومنها الجامعـات 
بفعاليات أآثر . وأعرب عن الرغبة في ان تضع األآاديمية تحت تصرف البلدان األقل نموا أآبر قــدر مـن 

الوسائل اللوجستية لحل المشكالت المتعلقة بتطوير الملكية الصناعية . 
 

ــس وحـدة البلـدان األقـل نمـوا علـى تقريـره الجيـد بشـأن  وهنأ ممثل منظمة الوحدة األفريقية رئي -١٣٠
األنشطة المنجزة في المجال المعهود اليه . وعبر عن رضاه بالعمل الجماعــة األوروبيـة لمصلحـة البلـدان 
ــل منظمـة الوحـدة األفريقيـة  األقل نموا بتنظيم سلسلة من المؤتمرات آان آخرها مؤتمر لشبونة . وأقر ممث
بجهود الويبو الرامية الى ادراج مفهوم الملكية الفكرية في برامج التنمية االقتصادية الخاصة بالبلدان األقل 
نموا . وأضاف قائال ان منظمته ممتنة لذلك ال سيما وان القارة األفريقية تحتوي على أآبر عدد من البلــدان 
األقل نموا وهو ٣٣ بلدا من بين ٤٨ بلدا من البلدان األقل نموا . وأطـرى علـى المديـر العـام للويبـو وأآـد 
على ان آل االنجازات ما آانت لتتحقق لوال رؤيته الثاقبة . وأشاد أيضــا بـالعمل المـهم الـذي أنجـزه نـائب 
المدير العام المسؤول عن قطاع التعاون ألغراض التنمية وما أمكن تحقيقه مــن أجـل إقحـام البلـدان األقـل 
نموا في نظام الملكية الفكرية . وفي الختام ، أيد فكرة زيادة الموارد واألنشطة الخاصة بوحدة البلدان األقل 

نموا في الويبو وعبر من جديد عن تأييده العالن لشبونة . 
 

 . PCIPD/2/Inf.2 وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة -١٣١
 
 

البند ٩ من جدول األعمــال : توفـير خدمـات معلومـات الملكيـة الصناعيـة للبلـدان الناميـة: تقييـم األنشـطة 
الحالية واالحتياجات المستقبلية 
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ــة  اسـتندت المناقشـات إلـى الوثيقـة PCIPD/2/5 Rev.2 التـي قـدم لـها مديـر شـعبة خدمـات البني -١٣٢
األساسية وتشجيع االبتكار السيد فالديمير يوسيفوف . 

 
وهنأ وفد آوبا السيد يوسيفوف على العرض الممتاز الذي قدمــه وآذلـك المكتـب الدولـي لنوعيـة  -١٣٣
الوثيقة المعروضة وذآر أن مستخدمي مكتب آوبا للملكية الصناعية وجدوا أن خدمـات الويبـو اإلعالميـة 
بشأن البراءات للبلدان النامية التي بدأت سنة ١٩٧٥ بالغة األهميــة والموثوقيـة  وظـهر جليـا مـن التقريـر 
المقدم سواء من حيث الكم أو النوع أنها خدمة ناجحــة . وألجـل هـذا أعـرب الوفـد عـن رغبتـه أن تسـتمر 
الويبو في تقديم هذه الخدمة نظــرا لألهميـة التـي تكتسـيها بالنسـبة للبلـدان الناميـة ولدراسـة الجـدوى التـي 
أجرتها لتوسيع نطاقها ، ورآز على أهمية إتاحة المعلومات الالزمة التي ٌيستند إليها التخاذ القرارات وأآد 
ــي جسـر الـهوة الموجـودة بيـن البلـدان المتقدمـة  على الدور الذي تؤديه خدمات معلومات الملكية الفكرية ف
والبلدان النامية ذلك أن تلك الخدمات أسهمت في حل المشاآل التــي ظـهرت فـي مجـال الصناعـة والبحـث 
والتجارة واالقتصاد عموما . واختتم الوفد آلمتــه بإعطـاء ضمانـات مكـاتب آوبـا لدعـم هـذه الخدمـة آلمـا 

اقتضى األمر . 
 

ــا  وهنـأ وفـد جمهوريـة مولدوفـا الخطيـب علـى العـرض الـذي قدمـه عـن الخدمـات التـي توفره -١٣٤
ــة الوثيقـة المعـدة لـهذا الغـرض  الخدمات اإلعالمية التابعة للويبو بخصوص الملكية الصناعية وعلى نوعي
وذآَّر بأن النشاط الرئيسي لمكتب الدولة المعني بحماية الملكية الصناعية آان يقضي بأن تنشر المعلومات 
ــن لموظفيـه  التقنية لفائدة المستخدمين ، وقال إن المكتب يوفر المعلومات الالزمة ألنشطة المؤسسات ويؤم
وللمستخدمين تدريبا خاصا في مجال اإلعالم بشأن البراءات ويساعد في إعداد المشاريع وتحليلــها ويعمـل 
ــز الخدمـات اإلعالميـة  بشكل خاص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولصالحها . وأوصى الوفد بتعزي

الخاصة بالملكية الصناعية التي تقدمها الويبو . 
 

وأعرب وفد السويد عن دعمه العمل الذي اضطلعــت بـه الويبـو وبخاصـة شـعبة خدمـات البنيـة  -١٣٥
األساسية وتشجيع االبتكار ولفت االنتبـاه إلـى أن جميـع البلـدان تتقاسـم المشـاآل ذاتـها التـي تتعلـق بنشـر 
معلومات الملكية الصناعية وبالخصوص فيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وأضاف قائال إن هذا 
النوع من النشاط يحتاج إلى التمويل بأي شكل من األشكال وأنه مشكل يتطلب إيجاد حل له ، وألجل هــذا   
أضاف الوفد ، عرضت السويد مساعدتها على الويبو وعلى شعبة خدمات البينة األساسية وتشجيع االبتكار 
ــا يتعلـق بتسـويق هـذه الخدمـة واإلعـالن عنـها ألهميتـها  لتطوير األفكار المحتملة بهذا الشأن ، خاصة فيم

البالغة بالنسبة للمستخدمين . 
 

وأعرب وفد أوروغواي الذي تحدث باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكــاريبي عـن شـكره  -١٣٦
للسيد يوسيفوف على العرض الشامل الذي تقدم به وقال إن المجموعة تأمل أن تستمر الويبو في المشارآة 
في أنشطة التعاون مــع بلـدان أمريكـا الالتينيـة بغيـة وضـع خدمـات  معلومـات متخصصـة بشـأن الملكيـة 
ــار المعلومـات بشـأن الـبراءات فيمـا بيـن المسـتخدمين علـى الصعيـد الوطنـي  الفكرية وتوسيع مجال انتش
وبخاصة الجامعات ومراآز البحث . ورأى الوفد أن من الضروري تعزيز خدمات المعلومات التكنولوجية 
ــة لـهذا النـوع  لمكاتب الملكية الفكرية التي من أجلها أعرب عن أمله أن تحصل الويبو على الموارد الالزم
ــى أهميـة خدمـات الويبـو اإلعالميـة بشـأن الـبراءات وقـال إن  من النشاط . وعالوة على ذلك أآد الوفد عل
مكتب أوروغواي للملكية الصناعية آان يستخدمها بصورة منتظمة ذلــك أنـها آـانت تشـكل مصـدر للدعـم 

األساسي للمكتب  . 
 

ــا الديمقراطيـة الشـعبية عـن تقديـره للمسـاعدة الكبـيرة التـي قدمتـها  وأعرب وفد جمهورية آوري -١٣٧
الويبو للبلدان النامية من خالل توفير خدمات معلومات الملكية الصناعية وقال إن مـن بيـن أنشـطة الويبـو 
الخاصة بالمساعدة التقنية المقدمة للبلدان النامية ت اإلسهام القيم لخدمات الويبو اإلعالمية بشأن الــبراءات 
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للبلدان النامية بغرض تعزيز التكنولوجيا في البلدان النامية منـذ بدايـة هـذا البرنـامج سـنة ١٩٧٥ . وألقـى 
الوفد الضوء على أن بلده آــان مـن بيـن المسـتفيدين مـن هـذه الخدمـات التـي أثبتـت نجاحـها الكبـير ومـن 
المحتمـل أن تسـتمر الحاجـة إليـها آمـا يوضحـه عـدد الطلبـات وتنوعـها المـتزايدان علـى خدمـات الويبــو 
اإلعالمية بشأن البراءات للبلدان النامية ، خاصة تلك التي تقدمها البلدان النامية التي ال يتوافر لديها اتصال 
بشبكة اإلنترنت ، وأعرب عن تقديره للحكومات والمكاتب المتبرعة التي قدمت مجانـا خدمـات معلومـات 
عن البراءات ووثائق عن هذه البراءات للويبو ، وأعــرب عـن أملـه أن تسـتمر هـذه الخدمـات وتعـزز فـي 

السنوات القادمة . 
 

وأعرب وفد الصين عن ارتياحه لألنشـطة التـي تضطلـع بـها الويبـو لتوفـير خدمـات معلومـات  -١٣٨
الملكية الصناعية للبلدان النامية وعن دعمه األنشطة المخطط لها مسـتقبال ، وأعـرب عـن ارتياحـه أيضـا 

 . PCIPD/2/5 Rev.2 لتصحيح المراقبة التي ألقى الضوء عليها في مرفقات الوثيقة
 

ــة الصناعيـة عـن ارتياحـه الحـالي للعالقـة التـي  وأعرب ممثل المنظمة االقليمية األفريقية للملكي -١٣٩
تربط المنظمة بالويبو ، وخاصة بشعبة خدمات البنية األساسية وتشجيع االبتكار ، وطلب أن تنهض الويبو 

بأعباء إيجاد خدمات تكنولوجية عصرية ونشر المعلومات بحيث يستفيد منها آل المستخدمين . 
 

ــير  واتفق ممثل المكتب األوروبي للبراءات مع جميع الوفود بخصوص األهمية التي يكتسيها توف -١٤٠
المعلومات الالزمة للمستخدمين من قبل الويبو وألقى الضـوء علـى أن انخفـاض عـدد النسـخ مـن الوثـائق 
الخاصة بالبراءات التي يتيحها المكتب يرجع إلى أن معلوماته آافة متاحة اآلن على اإلنترنت وأن بإمكــان 

العديد من المستخدمين استجالب هذه الوثائق مباشرة من موقع المكتب . 
 

 . PCIPD/2/5 Rev.2 وأحـاطت اللـجنة علمــا مــع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة -١٤١
 
 

البند ١٠ : التجارة االلكترونية والملكية الفكرية في البلدان النامية : تقرير مرحلي : 
 

استندت المناقشات الى الوثيقــة  PCIPD/2/6 التـي قدمتـها مديـرة شـعبة التجـارة االلكترونيـة ،  -١٤٢
السيدة/سنثيا آندي . 

 
وتحدث وفد أوروغواي باسم مجموعــة بلـدان امريكـا الالتينيـة والكـاريبي واعـرب عـن تقديـره  -١٤٣
للتقرير وأقر بأهمية مشروع الويبو الثاني ألسماء الحقول علــى االنـترنت . وعقـد األمـل علـى تخصيـص 
مزيد من الموارد في المنظمة لبرنامج التعاون ألغراض التنمية من أجل تسـهيل اشـتراك القطـاعين العـام 
والخاص في بلدان االقليم في ذلك المشروع المهم وأشار الوفد ان تقديم ذلك الدعـم علـى الصعيـد الوطنـي 

في شكل ندوات مثال من شأنه ان يمكن البلدان من االستفادة التجارة االلكترونية في اقتصادها .  
 

وتوجه وفد مصر بالشكر الى المكتب الدولي علــى تقريـره وأشـار الـى أن التقريـر الـذي يحمـل  -١٤٤
عنوان (التجارة االلكترونية والملكية الفكرية في البلدان النامية) يستعرض التقدم الذي أحرزته الويبــو فـي 
ــاون  اطار جدول أعمالها الرقمي ولكنه ال يرآز تمام الترآيز على االحتياجات الخاصة بالبلدان النامية وتع
البلدان التقني في ذلك المجال . وأشار أيضا الى أن من الممكن اقامة صلة مفيدة بيــن أنشـطة المنظمـة فـي 

مجال التجارة االلكترونية والمساعدة التقنية التي تستهدف البلدان النامية . 
 

ــا المعلقـة  وهنأ وفد آوبا المكتب الدولي على تقريره المليء بالمعلومات وأشار الى األولوية العلي -١٤٥
على التجارة االلكترونية في آوبا وقال ان مكتبي حق المؤلف والملكيــة الصناعيـة الوطنييـن قـد يشـارآان 
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بنشاط في اللجنة الوطنية المعنية بالتجارة االلكترونية ويسديان المشــورة فـي اطـار اللجنـة بشـأن المسـائل 
المرتبطة بالملكية الفكرية . وخاص الوفد بالذآر األهمية العليــا التـي يعلقـها علـى االجـراءات االلكترونيـة 
المباشرة اليداع الطلبات الدولية وادارتها بناء على معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات ونظـام مدريـد واتفـاق 
ــر تلـك  الهاي وأشار الى الفوائد الجمة التي يجنيها مودعو الطلبات ومكاتب الملكية الصناعية بفضل تطوي
األنظمة . وصرح قائال انه يتطلع الصناعية من جراء عملية تطوير تلك األنظمة . وصرح قائال تتطلع الى 
انعقاد مؤتمر الويبو الدولي الثاني عن التجارة االلكترونية والملكية الفكريـة فــي ١٩ و٢١ سـبتمبر/أيلـول 
٢٠٠١ . وعقد األمل على أن تسعى المنظمة الى تسهيل االشتراك الواسع في المؤتمر . وعــبر عـن تـأييده 

للبيان الذي أدلى به وفد أوروغواي باسم مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي . 
 

ــن هـذا البنـد  وتطرق نائب المدير العام ، السيد/آاستيلو ، الى آلمة وفد مصر وقال ان الغرض م -١٤٦
بيان الطريقة التي يعمل بها برنامج التعاون ألغـراض التنميـة بـالموازاة مـع برامـج التجـارة االلكترونيـة 
المطبقة في الويبو وأشار الى أن مشروع الويبو الثاني يرد في جدول أعمال الويبو الرقمي وأن المنظمة قد 
ــى أن بعـض األنشـطة  أعدت جولة من المشاورات وأنجزت مهمات عديدة في ذلك الصدد . ولفت النظر ال
ــها مسـألة االنتفـاع بالتكنولوجيـا االلكترونيـة  المباشرة في سياق برنامج التعاون االنمائي تخص في حد ذات

ألداء المهمات االدارية في مجال الملكية الفكرية . 
 

وأعرب وفد المكسيك عن تقديره للمكتب الدولي على التقرير المرحلي بشأن جدول أعمال الويبو  -١٤٧
الرقمي . وأشار الى ان برنامج المنظمة في مجال التجارة االلكترونية يكتسي أهمية آبرى فــي سـد الثغـرة 
بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة . وأثنى بصفة خاصة علـى جـهود المكتـب الدولـي الراميـة الـى تنفيـذ 
ــول علـى شـبكة االنـترنت بـهدف التفـادي  التوصيات الواردة في التقرير المشروع األول بشأن أسماء الحق
المنازعات بشأن أسماء الحقول والعالمات التجارية وممارسة السطو االلكتروني وتسوية تلك المنازعات . 
وعبر الوفد عن امتنانه للمساعدة التي ما فتئت المنظمة تقدمها الى المشرفين علـى الحقـول العليـا المكونـة 
من رموز البلدان . وأعرب عن تطلعه الى تلقي نتائج مشروع الويبو الثاني . وأشار الوفــد الـى انـه يعـتزم 
ــائال  ان يتتبع باهتمام التطورات المتعلقة بالبنود العشرة الواردة في جدول أعمال الويبو الرقمي . وصرح ق
ان المكسيك قد صدقت علـى معـاهدة الويبـو بشـأن حـق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل 
الصوتي في منتصف سنة ٢٠٠٠ وحث الدول األخرى على التصديق على المعاهدتين المــهمتين . وأبـدى 
الوفد مساندته المعان النظر في مسألة حماية قواعد البيانات وأعرب عــن اهتمامـه بـالعمل الجـاري بشـأن 
اتاحة الخدمات االلكترونية اليداع الطلبــات الدوليـة وادارتـها بنـاء علـى معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 
ونظام مدريد واتفاق الهاي وما تحمله من فوائد تكمن في تسـهيل وصـول المنتفعيـن الـى تلـك الخدمـات . 
وعبر الوفد عن ارتياحه لعدد الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن الــبراءات فـي سـنة ٢٠٠٠ 
ــدرج تلـك  والبالغ ٩٤٨ ٩٠ طلبا وقال ان ذلك يعبر زيادة ملموسة في قبول المعاهدة . وعقد أمله على ان ت
ــد  االيرادات في برنامج التعاون ألغراض التنمية بهدف تلبية االحتياجات الوطنية الى الموارد . وعبر الوف
عن تأييده العام لبرامج المنظمة في مجال التجارة االلكترونية ورأى ان مؤتمر الويبــو الدولـي الثـاني عـن 
التجارة االلكترونية والملكية الفكرية يتيح فرصة مناسبة لتقييم االتجاه المعتزم اتخاذه فــي هـذا الصـدد فـي 
المستقبل وتحديد تفاصيل ذلك االتجاه . وعبر الوفد عن تطلعه الى انعقاد المؤتمر واالشتراك فيه بفعاليـة . 
واختتم آلمته بتعليق األهمية على التدريب وتعميم المعلومات المتعلقة بالتجارة االلكترونية والتمــس اتاحـة 
مزيد من المعلومات عن مضمــون برنـامج أآاديميـة الويبـو للتعليـم عـن بعـد المقـترح فـي مجـال التجـارة 

االلكترونية . 
 

وعبر وفد غواتيماال عن امتنانه للمساعدة التي قدمها المكتب الدولي الى المشرفين على الحقـول  -١٤٨
العليا المكونة من رموز البلدان وال سيما المشرفين عليها في غواتيماال . 
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ورحبت السيدة/آندي بمالحظات الوفود وصرحت قائلة ان المكتب الدولي يتطلع الى استكشـاف  -١٤٩
مسائل التجارة االلكترونية والملكية الفكرية وتحديدها والترآيز عليها بما يخدم مصلحة البلدان الناميــة فـي 
ــد مـن المعلومـات بشـأن برنـامج التعليـم عـن بعـد فـي مجـال  المستقبل . وأآدت استعداد الويبو لتوفير مزي

التجارة االلكترونية . 
 

 . PCIPD/2/6 وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة -١٥٠
 
 

البند ١١ من جدول األعمال : حماية المعارف التقليدية والملكية الفكرية في البلدان النامية  
 

ــير قـانوني رئيسـي فـي شـعبة قضايـا  استندت المناقشات الى الوثيقة PCIPD/2/7 . وقدم البند خب -١٥١
الملكية الفكرية العالمية ، السيد/فيند فندالند .  

وأثنى وفد أستراليا على الويبو لعملها المنجز بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف  -١٥٢
التقليدية والفولكلور حتى هذا التاريخ . وقال ان القضايا معقدة وتثير جداالت حامية وتغطي مجاالت عديدة 
. وأضاف يقول انه يرحــب بمناقشـات منفتحـة وصريحـة بشـأن تلـك القضايـا ورأى أن الويبـو قـد أتـاحت 
الظروف المناسبة لتلك المناقشات وستستمر في اتاحتها وخــص بـالذآر اعتمـاد منـهج موضوعـي ومنفتـح 
لتناول تلك المسائل . وأعرب عن رضا أستراليا باشتراآها في بعض أنشطة الويبو المنجزة في هذا المجال 

حتى اليوم وعبر عن تطلعه لمواصلة االشتراك في عمل المنظمة . 
 

وتحدث وفد أوروغواي باسم مجموعــة بلـدان امريكـا الالتينيـة والكـاريبي وأعـرب عـن رضـاه  -١٥٣
باقدام الجمعية العامة للويبو (في الفترة من ٢٥ سبتمبر/ايلول الـى ٣ اآتوبـر/تشـرين األول ٢٠٠٠) علـى 
ــة والفولكلـور .  انشاء اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدي
ــي اجتماعـات اللجنـة  وعقد األمل على أن تمكن الويبو عددا آبيرا من ممثلي البلدان النامية من االشتراك ف
الجديدة وتخصــص المـوارد لمباشـرة أنشـطة التعـاون التـي مـن شـأنها أن تسـمح للبلـدان الناميـة بتحسـين 
استعدادها لالشتراك في مناقشات اللجنة بجمع الوثائق الواردة من البلدان النامية وتيسير المشاورات علـى 

الصعيد الوطني مع آل المعنيين باألمر على سبيل المثال .  
 

وعبر وفد الهند عن تقديره للعمل الذي أنجزته الويبــو حتـى هـذا التـاريخ . وقـال ان بـالده تعلـق  -١٥٤
أهمية آبرى على المعارف التقليدية والفولكلور وأشار الى الموقف السلبي الذي يتخذه الجمهور من الملكية 
ــة والفولكلـور . وصـرح قـائال ان حمايـة الملكيـة  الفكرية بسبب عدم توفر الحماية الكافية للمعارف التقليدي
الفكرية على نطاق واسع يراها البعض آما لو آانت المصــالح التجاريـة ومصـالح البلـدان المتقدمـة فقـط . 
ــة  ومضى يقول ان عدم االعتراف باسهام المجتمعات المحلية في مجال الموارد الوراثية والمعارف التقليدي
ــي مجـال  قد أسفر عن منازعات قانونية مطولة . وعلق أهمية خاصة على بيان األمانة بشأن عمل الويبو ف
توثيق المعارف التقليدية . وأحاط المجتمعين علما بانشــاء قـاعدة بيانـات رقميـة تشـمل المعـارف التقليديـة 
الهندية في مجال الطب . وعقد األمل على ان تدرج تلك القاعدة فــي شـبكة الويبـو فـي شـكل مكتبـة رقميـة 
للمعارف التقليدية وفي التصنيف الدولي للبراءات . واقترح علـى الويبـو ان تبـادر الـى دعـم البلـدان لكـي 
تشترك في األنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية والمـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور . وعقـد 
ــي هـذا المجـال . واختتـم  األمل على ان تتمكن اللجنة الحكومية الدولية من تناول مختلف المسائل المثارة ف

الوفد آلمته بالتعبير عن تطلعه الى دراسة موضوعية تعدها الويبو بشأن تلك المسائل . 
 

وهنأ وفد السويد الويبو على أنشطتها والمنهج الذي اعتمدته بشأن تلك المسائل . وصرح قائال ان  -١٥٥
الموضوع مثال على تزايد أواصر الصلة بين مختلف المحافل ومجاالت القــانون . ورأى أن المنـهج الـذي 
اعتمدته الويبو في هذا الصدد مناسب ألنه شامل ويغطي عدة مجاالت . وخص الوفد بالذآر برنامج الويبو 



PCIPD/2/9
 - 35 -

 
 

للتعاون ألغراض التنمية ، وقال ان ذلك الموضوع يطرح تحديات بشأن تصميــم الـبرامج واألنشـطة التـي 
ينبغي أن تراعي مختلف تشعبات الموضوع . واقترح علـى سـبيل المثـال اطـالع المشـترآين فـي الـدورة 
ــو علـى الطريقـة التـي يتـم التعـرض فيـها للمـوارد الوراثيـة  التدريبية السنوية المشترآة بين السويد والويب

والمعارف التقليدية وقضايا الفولكلور في محافل أخرى . 
 

وشكر وفد جمهورية آوريا الديموقراطية الشعبية الويبو على العمل المنجز حتى اليــوم فـي هـذا  -١٥٦
المجال وصرح قائال ان ظهور البيوتكنولوجيا زاد من أهمية القضايا المتعلقة بالموارد الوراثية بالنسبة الى 
ــة وعقـد األمـل علـى أن تسـفر  العديد من البلدان . ورحب بالقرار الرامي الى انشاء اللجنة الحكومية الدولي
ــتراك بفعاليـة فـي اجتماعـات  دورتها األولى عن توصيات . واختتم الوفد آلمته بالتعبير عن استعداده لالش

اللجنة الحكومية الدولية . 
وشكر وفد أوغندا الويبو على أنشطتها المنجزة حتــى هـذا التـاريخ فـي مجـال المـوارد الوراثيـة  -١٥٧
ــا تكتسـي أهميـة خاصـة بالنسـبة الـى البلـدان الناميـة  والمعارف التقليدية والفولكلور . وقال ان تلك القضاي
ــبر انـها تسـهل اشـتراك تلـك البلـدان فـي  والبلدان األقل نموا . ورحب بانشاء اللجنة الحكومية الدولية واعت
ــي ان تسـمح اجتماعـات اللجنـة الحكوميـة بمواصلـة تلـك المناقشـات  المناقشات الالحقة . وعبر عن أمله ف
بطريقة منفتحة وصريحة . وأشار الوفد الى أن تلك القضايا تهم البلدان المتقدمة أيضا وأعرب عن تقديــره 
ــد . وفـي الختـام ، عقـد الوفـد األمـل  لتناول تلك القضايا العالمية في برنامج أنشطة الويبو على وجه التحدي
على التزام تمثيل اقليمي فعال في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية واقترح على الويبو أن تسهل اشتراك 

البلدان األقل نموا بصفة خاصة . 
 

وأيد وفد المكسيك ما جاء في آلمة وفد اوروغـواي انابـة عـن مجموعـة بلـدان امريكـا الالتينيـة  -١٥٨
وطلب توفير معلومات اضافية حول ما ورد في تقديم األمانة لهذا البند من جدول األعمال بشأن المشــروع 
الرائد الخاص باآتساب حقوق الملكية الفكرية وادارتها وانفاذها فــي مجـال المعـارف التقليديـة. آمـا طلـب 
الوفد توفير نسخ من الدراسات االفرادية ، التي اشارت اليها األمانة ، والتي أعدتها الويبو وبرنـامج األمـم 
المتحدة للبيئة (الدراسات االفرادية للويبو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة) حول دور حقــوق الملكيـة الفكريـة 

في تقاسم المنافع العائدة من استخدام الموارد البيولوجية واستخدام المعارف التقليدية . 
 

ــاول بصفـة  وبدوره أثنى وفد البرازيل في آلمته على انجازات الويبو التي تحققت حتى اليوم وتن -١٥٩
خاصة  جانبين من األنشطة لما لــهما مـن أهميـة خاصـة . وأشـار الوفـد أوال الـى ورش العمـل والنـدوات 
االعالمية المتصلة بالملكية الفكرية والمــوارد الجينيـة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور . ونقـل الوفـد الـى 
اللجنـة الدائمـة القـرار الـذي اتخذتـه الـبرازيل مؤخـرا بتنظيـم اجتمـاع فـي منطقـة األمـازون حـــول تلــك 
الموضوعات . ورحب الوفد باسهام ومشارآة الويبو في ذلك االجتماع . وأضــاف أن بـالده ترحـب آذلـك 
ــاني الـى تزايـد عـدد  بمشارآة الدول األعضاء االخرى التي قد ترغب في ذلك . و أشار الوفد في المقام الث
البلـدان التـي تعكـف علـى صياغـة مشـروعات قوانيـن تعـالج قضايـا الملكيـة الفكريـة والمـــوارد الجينيــة 
والمعارف التقليدية والفولكلور األمر الــذي يتطلـب  اسـتمرار الويبـو فـي توفـير المشـورة القانونيـة وذلـك 

لضمان تطابق تلك القوانين مع معاهدات الملكية الفكرية والمعاهدات المعتمدة في مجاالت اخرى .  
 

ــى الموضوعـات التـي يتناولـها هـذا البنـد مـن  وقال وفد مدغشقر ان بالده تعلق أهمية خاصة عل -١٦٠
جدول االعمال ويعود الى ذلك ثراء بالده في مجال التنوع البيولوجي . وأشــار الوفـد الـى بعـض الحـاالت 
ــاج األدويـة فـي بـالده . وطلـب الوفـد مسـاعدة الويبـو السـتكمال  التي استخدمت الموارد الوراثية فيها النت
القوانيـن التـي تعكـف بـالده علـى صياغتـها والمتصلـة بـالموارد الجينيـــة والنفــاذ الــى قواعــد البيانــات 
والموضوعات المتصلة بها . وفي ختام آلمته أثنى الوفد على أنشطة الويبو المنجزة في هذا المجـال حتـى 

اليوم . 
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وأعرب وفد سلوفاآيا عـن تقديـره النجـازات الويبـو حتـى اليـوم . وأوضـح الوفـد ان المعـارف  -١٦١
التقليدية والفولكلور تلعب دورا هامـا فـي مجتمـع سـلوفاآيا وأشـار فـي هـذا الصـدد الـى معـهد الفولكلـور 
ــة الحكوميـة وأعـرب عـن  واالثنوغرافيا والذي يتبع ألآاديمية العلوم بسلوفاآيا . ورحب الوفد بانشاء اللجن

تطلعه النعقاد دورتها األولى . 
 

وأعلن وفد الصين أنه يولي أهمية بالغة للدور الذي تؤديه الملكية الفكرية في النفاذ إلـى المـوارد  -١٦٢
ــي حمايـة المعـارف التقليديـة والفولكلـور آمـا أعلـن أن ثمـة احتياجـات  الوراثية واقتسام المنافع بشأنها وف
عاجلة وعملية يجب تلبيتها وأعرب عن دعمه في هذا الصدد أنشـطة الويبـو الماضيـة والجاريـة بمـا فيـها 
ــام أعـرب الوفـد عـن أملـه أن تثمـر نتـائج الـدورة األولـى للجنـة  إنشاء اللجنة الحكومية الدولية . وفي الخت

الحكومية الدولية . 
 

ــة وحـث الويبـو علـى توسـيع نطـاق  والحظ وفد فيجي مع االرتياح إنشاء اللجنة الحكومية الدولي -١٦٣
مساعدتها ألآبر عدد ممكن من البلدان خاصة البلدان الواقعة على الجزر بغية مشارآتها بفعالية في اللجنــة 

 .
 

وأعرب وفد مصر عن ارتياحه البالغ لورود هذا البند في جدول أعمال هذا االجتماع ألنه يوضح  -١٦٤
المكانة التي اتخذتها القضايا التي يتناولها البند في عمل المنظمة . وعــبر عـن دعمـه القـوي إنشـاء اللجنـة 
الحكومية الدولية وعن ترحيبه بالمناقشات المنفتحة والصريحة بشأن هذه القضايا . وعالوة على ذلك دعــا 
الوفد الويبو إلى مواصلة إدراج هذه القضايا في أنشطتها المعنية بالتعاون ألغــراض التنميـة وطلـب أيضـا 
تقديم مزيد من المعلومات عن المشروع الرائد بشأن اآتساب حقوق الملكيــة الفكريـة فـي مجـال المعـارف 
التقليدية وإدارتها وإنفاذها على نحو جماعي آما أشار إلى ذلك المكتب الدولي . وأشار الوفد إلى االجتماع 
الذي عقد في مصر سنة ٢٠٠٠ بشأن حماية أشكال التعبير الفولكلوري وإلى البعثة التي أرسلت إليـها فـي 
ــتمر الويبـو فـي أخـذ أنشـطة محـافل  السنة ذاتها وللغرض عينه . وفي الختام أعرب الوفد عن رأيه بأن تس

أخرى مثل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) في االعتبار . 
 

وأعرب وفد بنمــا عـن رغبتـه فـي أن تيسـر الويبـو مشـارآة ممثـل لبلـده فـي اجتماعـات اللجنـة  -١٦٥
الحكومية الدولية . 

 
وأعرب وفد آوبا عن دعمه البيان الذي أدلى به سابقا وفد أوروغواي بالنيابة عن مجموعة بلدان  -١٦٦
أمريكا الالتينية والكاريبي . وهنأ مرة أخرى الويبو على قرارها الرامي الى انشاء اللجنة الحكومية الدولية 
ــي للملكيـة الصناعيـة فـي مراجعـة قـانون البـالد بشـأن  . وأحاط اللجنة الدائمة علما باشتراك المكتب الكوب
التنوع البيولوجي ، بما في ذلك األحكام المتعلقة بالنفاذ الى الموارد الوراثية . وقال ان ذلك قد شمل اسـداء 
النصح والمشورة بشأن العالقة الراسخة بيـن ذلـك الموضـوع والملكيـة الفكريـة . وأضـاف قـائال ان ذلـك 
ــالد يشـترآون فـي اجتماعـات دوليـة تنظمـها منظمـة  المكتب على اتصال مع موظفي هيئات أخرى في الب
األمم المتحدة لألغذية والزراعة وغيرها من الوآاالت التي تبحث ذلك الموضوع باالقتران بقضايا الملكية 
الفكرية ، بهدف اطالعهم على التطورات الجارية فــي المجـال المعنـي وتمكينـهم مـن طـرح آراء سـديدة . 
ــب الوفـد  واقترح أن تضمن الويبو تمثيل البلدان النامية في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية . وأخيرا طل
ــها الويبـو وبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة ومشـروع القـرار بشـأن  نسخا من الدراسات اإلفرادية التي أجرت
بعثات الويبو لتقصي الحقائق التي أرسلت سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ والتي أشارت إليـها األمانـة فـي تقديمـها 

هذا البند من جدول األعمال . 
 

وأثنى وفد أثيوبيا على الويبو لألعمال المنجزة ورحب بإنشاء اللجنة الحكومية الدولية . وقال إنه  -١٦٧
سيشارك مشارآة فعالة في اجتماعات تلك اللجنة . وأعرب عن تـأييده الخـاص لحلقـات الويبـو اإلعالميـة 
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ــة والمـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور باإلضافـة إلـى أنشـطة التوثيـق  بشأن الملكية الفكري
الخاصة بالمعارف التقليدية . واختتم آلمته قائًال إنه ينبغي للويبو تعزيز قدرة البلدان النامية على المشارآة 

في تلك العمليات من خالل بناء القدرات وتنمية البنى األساسية . 
 

ــها الويبـو فـي سـنتي  وقال وفد السودان إن مشروع التقرير عن بعثات تقصي الحقائق التي أدارت -١٦٨
١٩٩٨ و١٩٩٩ يبين الجهود الجبارة التي بذلت لجمع معلومات مفيدة وإتاحتها . ومضــى يقـول إنـه يعلـق 
أهمية آبرى على مسألتي الحصول على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلـور وتقاسـم المنـافع 
الناجمة عنها . وأعرب عن استعداده لمعالجة جميــع المسـائل التـي يثيرهـا مشـروع تقريـر بعثـات تقصـي 

الحقائق وتطرحها اللجنة الحكومية الدولية . 
 

ــي للويبـو أن تيسـر  وأعرب وفد آينيا عن بالغ تقديره لألعمال المنجزة في الويبو . وقال إنه ينبغ -١٦٩
مشارآة البلدان النامية في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وأعرب عن سروره الكبير إلنشائها . 

 
ــو ورحـب ترحيبـًا  وأعرب ممثل منظمة الوحدة األفريقية عن ارتياحه لألعمال المنجزة في الويب -١٧٠
آبيرًا بإنشاء اللجنة الحكومية الدولية . وأشار إلى العالقة التي تربـط التنميـة االقتصاديـة بـالحصول علـى 
ــا  الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناجمة عنها وحماية المعارف التقليدية آما ورد في حديث رئيس نيجيري
ــات  مؤخرًا . وأشار أيضًا إلى الوعي المتزايد السائد بين الحكومات األفريقية على أعلى المستويات بالعالق

القائمة بين حماية الملكية الفكرية والتنمية والنمو االقتصادي . 
 

ــي للـبراءات إن المكتـب يعلـق أهميـة آبـيرة علـى المعـارف الطبيـة  وقال ممثل المكتب األوروب -١٧١
التقليدية والموارد الوراثية النباتية . وأضاف قائًال إن قواعد البيانات القابلة للبحث التـي أشـار إليـها ممثـل 

الهند قد تفيد فاحصي البراءات في المكتب إلى حد آبير . 
 

وقال ممثل الجماعة األوروبية متحدثا باسم الجماعة إن الجماعة ترحب بأعمال الويبـو المنجـزة  -١٧٢
وأعرب عن استعدادها لالستجابة لطلبات البلدان الناميـة مـن أجـل ضمـان الحمايـة الالزمـة فـي مجـاالت 
ــة خارجيـة  المعارف التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور . وأشار إلى الدراستين التي آلفت الجماعة جه
ــافع الناتجـة عنـها .  باجرائها مؤخرا . وتتعلق الدراسة األولى بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المن
أما الدراسة الثانية فترتبط بالفولكلور . وأعرب عن تأييد الجماعة لنهج ينظر في المقام األول في األنظمـة 
ــى المـوارد الوراثيـة وتقاسـم المنـافع الناتجـة عنـها .  القائمة لحماية المعارف التقليدية وتنظيم الحصول عل
وأعرب عن قلق الجماعة إزاء العدد الكبير للمحافل التي تعالج تلك القضايا في الوقت الحــاضر وقـال إنـها 
ــب التداخـالت بيـن المحـافل  ترى أن الويبو هي الهيئة المناسبة لتناول قضايا الملكية الفكرية ودعا الى تجن
ــه ينبغـي تزويـد البلـدان الناميـة بـالموارد الكافيـة للتصـدي لتلـك القضايـا  في هذا الصدد . وأضاف قائًال إن
وأعرب عن استعداد الجماعة للمساعدة على بناء القدرات وضمان التعاون التقني . واختتم آلمتــه قـائًال إن 
ــوع البيولوجـي والمعـارف التقليديـة والملكيـة الفكريـة فـي أحـد  الجماعة تعزم تنظيم ندوة بشأن قضايا التن

البلدان النامية . وبالتالي أعرب عن اهتمامه ببيان وفد البرازيل بالنسبة لالجتماع الذي يعزم تنظيمه . 
 

ــًا بـأن مجلـس المنظمـة الـوزاري  وأحاط ممثل المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الصناعية علم -١٧٣
ــة . وأعـرب عـن تـأييد المنظمـة لجميـع الجـهود  آلف المنظمة بتولي المبادرة بالنسبة للمواضيع المطروح
ــة وأعـرب  المبذولة في إطار الويبو . وقال إن المنظمة تتلقى طلبات براءات مبنية على التكنولوجيا التقليدي
عن أملها في أن توفر أعمال الويبو وال سيما اللجنة الحكومية الدولية التوجيهات الالزمة في هــذا الصـدد . 
ــة التـي تربـط اتفـاق تريبـس بـالحصول علـى المـوارد الوراثيـة  واختتم مشيرًا إلى ضرورة توضيح العالق

وتقاسم المنافع الناتجة عنها وحماية المعارف التقليدية والفولكلور . 
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وللرد على األسئلة التي أثارها وفدا المكسيك ومصر فيمـا يخـص مشـروع الويبـو الرائـد بشـأن  -١٧٤
ــي  اآتسـاب حقـوق الملكيـة الفكريـة وإدارتـها وإنفاذهـا فـي مجـال المعـارف التقليديـة ، أفـاد المكتـب الدول
ـــف  بـالتطورات األخـيرة المحـرزة فـي هـذا الصـدد . وإذ يالحـظ أن نمـوذج اإلدارة الجماعيـة لحـق المؤل
والحقوق المجاورة ال ينطبق تمامًا على مجال المعارف التقليدية رغم إمكانية االسترشاد به ، أفاد بتطويـر 
االختصاصـات الجـاري فـي إطـار مشـروع يسـاعد أصحـاب المعـارف التقليديـة علـى اآتسـاب الحقـــوق 
والمصالح المشترآة بالنسبة ألعمالهم االبتكارية واإلبداعية المبنية على التقاليد وإدارتـها وإنفاذهـا بإنشـاء 

جمعية أو هيئة مماثلة على سبيل المثال . 
 

 . PCIPD/2/7 وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة -١٧٥
 
 

البند ١٢ من جدول األعمال : تقييم أحد أنشطة الويبو في مجال التعاون ألغراض التنمية  
 

استندت المناقشات الى الوثيقة في PCIPD/2/8 . وقدم للبند المراجــع الداخلـي الرئيسـي والمديـر  -١٧٦
بالنيابة بشعبة خدمات المراقبة السيد/مارآو بوتاسو. 

 
ــن التقييـم ، معربـا عـن تقديـره لمديـري  وتحدث السفير رودريقز سدينو ، المسؤول الخارجي ع -١٧٧
مكاتب الملكية الصناعية وآل من شــارك  فـي اجتمـاع السـلفادور علـى اسـهاماتهم االيجابيـة فـي التقييـم . 
وأوضح ان التقييم الذي اضطلع به آان تجربة ايجابية ذات انعكاسات هامــة علـى برنـامج الويبـو الخـاص 

بالتعاون ألغراض التنمية ودور البرنامج في تعزيز التعاون على نطاق االقليم . 
 

ــر التقييـم بصـورة متكاملـة مـع النتـائج  وتقدم وفد السلفادور بالتهنئة للمكتب الدولي لعرضه تقري -١٧٨
االيجابية لذلك االجتماع . ورحب الوفد بجهود الويبو الرامية لمواصلة تلك االجتماعات  سنويا وأوضح ان 
ــة وتعزيـز الروابـط مـع المكـاتب الصناعيـة األخـرى  تلك االجتماعات تسهم في تقديم عون فني أآثر فعالي

االمر مما يسهم في توسيع قاعدة التعاون في المنطقة .  
 

وشرح وفد السويد موقف بالده باعتبارها احدى الدول المانحة . وشدد علـى أن السـويد تسـتخدم  -١٧٩
ــتهالل مشـروع  العائدات من دافعي الضرائب . وأضاف بأن السؤال األول الذي يتبادر الى األذهان قبل اس
ما يتلخص حول مدى فعاليته . وأضاف بأن المكتب الدولي وباتاحته نتائج التقييم يقدم برهانا مقنعا قد يؤثر 
ايجابيا في حث حكومات الدول المانحة على التعجيل باتاحة الموارد ، وبصفة خاصة ، دعم قدرات السويد 

على جمع الموارد المالية لتلك المشروعات . 
 

ــدان أمريكـا الالتينيـة (GRULAC ) وأعـرب عـن  وتحدث وفد أوروغواي انابة عن مجموعة بل -١٨٠
ارتياحه للخطوات التي اتخذها المكتب الدولي لتقييم أنشــطة التعـاون الفنـي آمـا أثنـى علـى اختيـار احـدى 
األنشطة في أمريكا الالتينية ألغراض التقييم األول . وأشاد الوفد بمشارآة مسؤول خارجي عن التقييم من 
ــه يوفـر دروسـا قيمـة  منطقة أمريكا الالتينية . وأضاف الوفد بأن التقرير يتميز بالشمولية وااليجابية آما أن

لمضاعفة مردودية التعاون مع الويبو . 
 

وتحدث وفد فنزويال معربا عن تقديره لتقييم الويبو لنتائج االجتماع السنوي الـذي عقـد فـي سـنة  -١٨١
٢٠٠٠ بالسـلفادور . وأثنـى الوفـد فـي آلمتـه علـى المكتـب الدولـي العـداده وثيقـة التقييـم بصـورة تتمــيز 
بالوضوح واالتساق والتنظيم ، وأعرب الوفد عن تطلعــه ألن تتبـع الويبـو ذات التنظيـم  مسـتقبال . وأشـار 
الوفد الى االستقبال الحار الذي لقيه المشارآون من قبل حكومة وشعب السلفادور . وأضاف الوفد أنه يتفق 
مع ما جاء في آلمة منسق مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ويدعم تماما القرارات والتوصيات التــي توصـل 
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اليها التقرير وذلك لقناعته بفعالية المعايير والمناهج التي اتبعها االجتماع . وقال بأن ذلك االجتمــاع يعتـبر 
اطارا قيما للتعاون بين الويبو والدول األعضاء والتعاون فيما بين الدول األعضاء التاحته تبادل الخـبرات 
والتعاون االقليمي ودون االقليمي . وأضاف الوفد أن بنية االجتماع قد جعلت من الممكـن تحقيـق اهدافـه . 
وأعرب الوفد عن مساندته التامة للتوصيات الخاصة بتغطية االجتماع مع أهمية التشديد على تطوير النشر 
ــاع مـن جهـة أخـرى  بغية افادة السلطات الوطنية باهداف االجتماع من جهة ونشر المعلومات حول االجتم
وذلك حتى تتمكن بلدان  األقاليم األخرى من االطالع على النتائج وتطبيقـها . واعتـبر الوفـد ان االجتمـاع 
االقليمي يعتبر آلية مناسبة للتشاور بين ممثلي مكاتب الملكية الصناعية . وقد اقترح الوفــد عقـد اجتماعـات 
مماثلة في مناطق أخرى وذلك ألنها تعين على بلوغ األهداف المتمثلة في تعزيز التعاون الثنائي والتعــاون 

متعدد األطراف . 
 

ــره لمضمـون التقريـر الـذي عكـس بجـالء نجـاح االجتمـاع فـي  وأعرب وفد األرجنتين عن تقدي -١٨٢
السلفادور . وأعرب أيضًا عن امتنانه للسلفادور بوصفه البلد المضيف لقدرته التنظيمية المتميزة واستقباله 
الحار لجميع المشارآين . وأيد بيان منسق المجموعة بشأن موضــوع التقييـم المطـروح والبيانـات السـابقة 
التي أدليت باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحــر الكـاريبي خـالل األيـام القليلـة األخـيرة . وأعـرب 
أيضًا عن امتنانه للمكتب الدولي للدعم المتواصل المقدم لتنسيق العالقات بين الدول األعضاء فــي المنطقـة 

وقال إن بالده علقت أهمية آبيرة على تعزيز التعاون بين بلدان أمريكا الالتينية . 
 

وأعرب وفد آوبا عن تقديره لتقرير التقييم المتعمق وأثنى على الويبو لمبادرتها القيمة في إجراء  -١٨٣
ذلك التقييم . ورأى أن التقييم أداة أساسية ألن أفضل طريقة لتحسين األنشطة أو البرامج تتمثل فــي تقييمـها 
المتواصل وأشار إلى أنه عنصر رئيسي في عملية صنع القرارات . وقال إن المشارآين أعربوا عــن بـالغ 
ارتياحهم للنهج المتبع إذ تمكنوا من تسليط الضوء على أهمية تلك االجتماعات السنوية بالنسبة إلى مكــاتب 
ــي األقـاليم األخـرى .  الملكية الصناعية في أمريكا الالتينية . وأوصى بضرورة اتباع ذلك النهج التقييمي ف
ــر إلـى السـلطات الوطنيـة باإلضافـة إلـى بيـان وفـد  وأيد االقتراح الذي قدمه وفد فنزويال إلحالة هذا التقري

أوروغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي . 
 

وهنأ وفد النيجر الويبو على مبادرتها في تقييم االجتماع اإلقليمي . وشكر أيضــًا مديـري مكـاتب  -١٨٤
ــاؤله فيمـا إذا أمكـن  الملكية الصناعية في أمريكا الالتينية على حسن إسهامهم في التقرير . وأعرب عن تس
ــتثمارات الموظفـة فـي إطـار التعـاون  الحصول على بعض اإلحصائيات المالية التي تبين العالقة بين االس
ألغراض التنمية والنمو االقتصادي ، مع تحديد الزيادة في ايرادات مكاتب الملكية الصناعية وتقدير حصة 

الملكية الفكرية من الناتج الوطني االجمالي في مختلف البلدان . 
 

وهنأ وفــد أوروغـواي المكتـب الدولـي علـى تقريـره الـذي اسـتعرض نتـائج االجتمـاع اإلقليمـي  -١٨٥
لمديري المكاتب الملكية الصناعية في أمريكا الالتينية استعراضًا واضحًا وشامًال .  ولفــت النظـر إلـى مـا 
ــوارد فـي الوثيقـة مـن موضوعيـة وضمـير مـهني وجـودة آمـا تجلـى فـي نتـائج التقريـر  اتسم به التقييم ال

وتوصياته . وفي الختام ، اقترح الوفد آسائر الوفود اعتماد ذلك الشكل من التقييم في أقاليم أخرى . 
 

 . PCIPD/2/8 وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة -١٨٦
 

[يلي ذلك المرفق] 
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