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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :أأكتوبر 2016

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثامنة عشرة

جنيف ،من  31أأكتوبر اإىل  4نومفرب 2016
وصف ملساهمة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنيها من توصيات أجندة التنمية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1نظرت امجلعية العامة للويبو خالل دورهتا الثامنة وا ألربعني اليت عُقدت يف جنيف من  3اإىل  11أأكتوبر  2016يف
الوثيقة  WO/GA/48/13املعنونة "وصف ملسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية".
 .2و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة املذكورة أنفا وقررت اإحاةل الفقرات املعنية من تقارير خمتلف
الهيئات اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .3وعليه يرد فامي ييل وصف مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية منقول من
خمتلف التقارير املعروضة عىل امجلعيات العامة للويبو:
( أأ) مسائل تتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور،
الفقراتن  10و 11من الوثيقة :WO/GA/48/9
" .10متابعة لقرار امجلعية العامة للويبو لعام  2010اذلي نص عىل "توجيه تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية لتضمني
تقاريرها الس نوية وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية" ،انقشت اللجنة يف دورهتا
احلادية والثالثني أأيضا اإسهام اللجنة يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
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" .11و أأدليت ابلبياانت التالية يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة .وستد تكل البياانت أأيضا يف مرشوع التقرير
ا ألويل لتكل ادلورة (الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/31/10 Prov.اذلي سيتاح يف موعد أأقصاه  28أأكتوبر
 2016اس تجابة لطلب اللجنة:
حتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأقر مبا قدمته شعبة املعارف التقليدية حتديدا والويبو عامة من
خمتلف رضوب املساعدة التقنية و أأنشطة تكوين الكفاءات بغية اإسداء املشورة التنظميية وتوفري مساعدات
موهجة حنو التمنية اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وشدد الوفد عىل التوصية  18من أأجندة التمنية اليت
اع ُتمدت يف عام  2007و ُحثت فهيا اللجنة عىل "ا إلرساع يف مسارها ششنأن حامية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور ،من غري اإخالل بنأي نتاجئ مبا فهيا اإماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث" .ومن هذا
املنطلق ،سامهت اللجنة احلكومية ادلولية مسامهة حثيثة وجليةل يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،وتلكلت
مفاوضاهتا املمتحورة حول ثالثة موضوعات ابإعداد صك دويل ملزم قانوان وممتثل للمعايري ادلنيا وقابل ل إالنفاذ
من أأجل تعزيز شفافية النظام ادلويل للملكية الفكرية وفعاليته ،وحامية املعارف والإبداعات والابتاكرات
التقليدية والهنوض هبا يف اإطار امللكية الفكرية احلديث (بغض النظر عن الانتفاع التجاري هبا) ،وضامن منافع
اقتصادية منصفة وحقوق معنية ،عند الاقتضاء ،ألحصاب تكل املعارف .و أأضاف الوفد أأنه جيب أأن تمتزي
املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمالت اللجنة احلكومية ادلولية بنأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل
الطلب وشفافة وتس تجيب ل ألولوايت والاحتياجات الإمنائية يف البدلان امللمتسة لتكل املساعدة .وعليه اكن
من ا ألمهية مباكن أأن تراعي تكل الالزتامات مواطن املرونة املتاحة حاليا يف اإطار النظام ادلويل للملكية
الفكرية .ويف اخلتام ،أأكد الوفد الزتام اجملموعة ا ألفريقية بتحقيق هدفها يف اإطار اللجنة احلكومية ادلولية
ومواصةل العمل عىل حنو بناء.
وذكَّر وفد الربازيل بنأن اللجنة احلكومية ادلولية قد اس تنأنفت أأنشطهتا بعد توقف دام أأكرث من عام .و أأضاف
أأن وجود اللجنة رشطا لتحقيق التوصية  18من أأجندة التمنية عىل ا ألقل .اإذ يسامه معل اللجنة يف تنفيذ
توصيات أأخرى أأبرزها التوصيات  15و 16و 17و 19و .22وعقدت اللجنة دورتني يف عام  2016هام
ادلوراتن التاسعة والعرشين والثالثني اللتان تناولتا العالقة بني املوارد الوراثية ونظام امللكية الفكرية وسامهتا
يف ترسيع مسار اللجنة احلكومية ادلولية يف اإعداد صك ملزم قانوان .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تواصل هذه ادلورة وادلورات املقبةل الامتثال للتوصية  18فضال عن امليض قدما يف تنفيذ توصيات أأخرى.
و أأعرب وفد الصني عن تقديره ملا قدمته اللجنة احلكومية ادلولية من مساهامت يف تنفيذ أأجندة التمنية ،و أأيد
البيانني الذلين أأدىل هبام وفد نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد الربازيل .و أأشار اإىل أأن حامية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعرب عن تطلعات متنوعة للك البدلان وعن رغبة
يف حتقيق التوازن بني الإبداع والتقاليد .ويف اخلتام ،أأبدى الوفد أأمهل يف مواصةل العمل عىل حتقيق تطلعات
البدلان النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،يف ذكل اجملال.
وحتدث ممثل قبائل تولليب ابمس جامعة القوقاز ا ألصلية ،فذكَّر بنأن امجلعية العامة ل ألمم املتحدة قد اعمتدت
أأهداف التمنية املس تدامة يف العام املايض من أأجل القضاء عىل الفقر املدقع حبلول عام  2030وعدم ترك أأي
أأحد خلف الركب يف حتقيق التمنية املس تدامة .ولفت الانتباه اإىل اإحدى غاايت هدف القضاء عىل الفقر املدقع
اليت تلزم ادلول ا ألعضاء بضامن متتّع مجيع الرجال والنساء ،ول س امي الفقراء والضعفاء مهنم ،بنفس احلقوق يف
احلصول عىل املوارد الاقتصادية ،وكذكل حصوهلم عىل اخلدمات ا ألساس ية ،وعىل حق امتالك ا ألرايض
الترصف فهيا وغريه من احلقوق املتعلّقة بنأشاكل امللكية ا ألخرى .وابلنس بة اإىل الشعوب ا ألصلية ،تشمل
و ّ
"احلقوق املتعلقة بنأشاكل امللكية ا ألخرى" ملكية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وغريها
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من الإبداعات الفكرية للمجمتعات .و أأوىص الوفد ادلول ا ألعضاء يف اللجنة بنأن تنأخذ تكل الغاية بعني الاعتبار
يف مفاوضاهتا .وذكَّر الوفد أأيضا بنأن ا ألمم املتحدة قد اعمتدت خطة العمل عىل نطاق املنظومة لضامن انهتاج
هنج متسق يف حتقيق مقاصد اإعالن ا ألمم املتحدة ششنأن حقوق الشعوب ا ألصلية ومن مث الامتثال للوثيقة
اخلتامية املنبثقة عن املؤمتر العاملي ششنأن الشعوب ا ألصلية .واكنت هذه اخلطة هتدف يف هناية املطاف اإىل
املسامهة يف اإحقاق حقوق الشعوب ا ألصلية عىل الصعيد القطري عن طريق تعزيز ادلمع اذلي تقدمه منظومة
ا ألمم املتحدة اإىل ادلول ا ألعضاء يف ذكل اجملال .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء يف اللجنة عىل ضامن الاتساق
بني الصكوك املتفاوض علهيا والصكوك القانونية ادلولية ا ألخرى اخلاصة حبقوق الشعوب ا ألصلية .اإذ ينبغي أأل
حيد أأي صك جديد تعده اللجنة من حقوق الشعوب ا ألصلية املكفوةل مبوجب صكوك قانونية دولية أأخرى.
و أأعرب وفد الهند عن تنأييده للبياانت اليت أأدلت هبا وفود نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،والربازيل والصني.
وقال اإن بالده لطاملا اكنت من أأكرب ادلعاة اإىل التصدي لسوء اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ور َّجح أأن معل اللجنة س يفيض اإىل صك ملزم قانوان أأو أأكرث محلاية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والهنوض هبا ومن مث املسامهة يف تنفيذ عدة
توصيات من أأجندة التمنية .و أأعرب الوفد عن تقديره لعمل الويبو الرايم اإىل تعممي أأجندة التمنية يف معلها
وجشعها عىل مواصةل ذكل العمل.
(ب) تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،الفقرات من  31اإىل  35من الوثيقة :WO/GA/48/3
" .31بناء عىل قرار امجلعية العامة للويبو "بتوجيه تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها الس نوية اإىل
ديل ابلبياانت الشفهية التالية يف ادلورة
امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية"ُ ،أ ّ
الثانية والثالثني للجنة حق املؤلف:
" .32حتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن رسوره لتناول اللجنة مسنأةل مسامههتا يف تنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية .و أأبدى أأمهل يف أأن ِّّ
تقدم اللجنة كعادهتا تكل املعلومات و أأن توايف امجلعية العامة
بتقرير يف هذا الشنأن .وذكَّر بنأن اعامتد توصيات جدول أأعامل التمنية يف عام  2007هو اإقرار من الويبو
بدورها يف تيسري التمنية الاجامتعية والاقتصادية لدلول ا ألعضاء فهيا ول س امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا .ولعل تعممي الاعتبارات الإمنائية يف لك أأنشطة الويبو ذو أأمهية ابلغة ودلي ٌل عىل جدية املنظمة يف هذا
اجملال .وتكتيس بعض التوصيات ،ول س امي تكل الواردة يف اإطار الفئة ابء ،أأمهية أأساس ية يف اإقامة نظام
ملكية فكرية جامع ومتوازن يراعي مس توايت التمنية اخملتلفة لدلول ا ألعضاء يف الويبو .وسامه نظام حق
املؤلف مسامهة جليةل ومثبتة يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية .ور أأى الوفد أأن للجنة حق املؤلف اترخيا
جيدا يف هذا الصدد .فذكَّر مبعامل التقدم احملرز منذ عام  2007ول س امي يف معاهدة بيجني ومعادة مراك
فضال عن معاهدة حامية هيئات البث قيد املناقشة .وانشد جلنة حق املؤلف أأن ترسع وترية املفاوضات ول
س امي عىل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث .و أأعرب
عن شواغهل البالغة إازاء اس تعداد ادلول ا ألعضاء والزتاهمم الس يايس ابلتقدم يف هذه املسنأةل مع مراعاة ادلور
املهم اذلي يؤديه التعلمي واملعرفة والنفاذ اإىل املعلومات يف حتقيق التمنية البرشية واجملمتعية .مث التفت الوفد اإىل
أأهداف التمنية املس تدامة منوها ابلهدف اخملصص للتعلمي وتوفري فرص ّ
للتعّل مدى احلاية .وذكَّر ابلتوصية 17
من جدول أأعامل التمنية اليت تنص عىل أأنه ينبغي أأن تنأخذ الويبو يف حس باهنا ،يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع
القواعد واملعايري ،جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي تكل اليت هتم البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا .وذكَّر أأيضا ابلتوصية  22اليت تنص عىل أأنه ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو ششنأن وضع
القواعد واملعايري دامعة ل ألهداف الإمنائية املتفق علهيا يف منظومة ا ألمم املتحدة ،مبا فهيا ا ألهداف الواردة يف
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اإعالن ا أللفية اليت تبعهتا أأهداف التمنية املس تدامة .فناشد ادلول ا ألعضاء الاهتداء بروح التوافق اليت سادت
الإطار ا ألمع ملنظومة ا ألمم املتحدة .وقال الوفد اإنه ل يوجد عضو يف هذه اللجنة غري عضو يف منظومة ا ألمم
املتحدة ول عضو رفض اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة .ويف اخلتام ،أأبدى الوفد أأمهل يف أأن تفتح جلنة حق
املؤلف صفحة جديدة يف حبث بند الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات
التعلمي والبحث بروح تسودها احلفاوة والتسامح والشمولية.
" .33وشكر وفد الربازيل اجملموعة ا ألفريقية عىل مداخلهتا وعىل اقتاهحا اإدراج هذا البند يف جدول أأعامل
هذه ادلورة .وعىل غرار اجملموعة ا ألفريقية ،شدد الوفد عىل التوصيتني  17و .22وذكَّر بنأن التوصية  17تنص
عىل أأنه ينبغي أأن تنأخذ الويبو يف حس باهنا ،يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري ،جوانب املرونة يف
اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي تكل اليت هتم البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأشار اإىل املناقشات
اخلاصة حبامية هيئات البث ،والاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،والاس تثناءات
والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى فضال عن املناقشات املتصةل
ابقتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ششنأن البيئة الرمقية (الوثيقة  )SCCR/31/4بوصفها أأمثةل
جيدة لتنفيذ هذه التوصية .و أأضاف الوفد أأن التوصية  22تنص عىل أأنه ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو ششنأن
وضع القواعد واملعايري دامعة ل ألهداف الإمنائية املتفق علهيا يف منظومة ا ألمم املتحدة ،مبا فهيا ا ألهداف الواردة
يف اإعالن ا أللفية اذلي يضم أأهدافا مشتكة لتحقيق التمنية املس تدامة .ونوه الوفد اب ألمهية اخلاصة اليت يكتس هيا
الهدف  4للتمنية املس تدامة "ضامن التعلمي اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص ّ
التعّل مدى احلياة
للجميع" ابلنس بة اإىل املناقشات اخلاصة ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودرو احملفوظات،
الاس تثناءات والتقياميت لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .و أأثىن عىل أأمانة
الويبو لتناولها تكل التوصية .وذكَّر بنأن واثئق العمل اخلاصة بنأنشطة وضع القواعد واملعايري وغريها من ا ألنشطة
قد تضمنت مسائل ختص أأوجه املرونة احملمتةل والاس تثناءات والتقييدات وإاماكنية اإضافة أأحاكم خاصة
ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا اهتداء ابلتوصية .22
" .34وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء و أأوحض أأن البند الإضايف ششنأن مسامهة جلنة حق املؤلف يف
تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية قد أأدرج لغرض حمدد .وشدد عىل أأن هذا البند مل يُدرج يف جداول
ا ألعامل السابقة للجنة غري أأن الويبو تضطلع بنأنشطة اإمنائية يف جمال حق املؤلف بغض النظر عن وجود هذا
البند .ور أأت اجملموعة أأنه يتعني عىل جلان الويبو ،ومهنا جلنة حق املؤلف ،أأن تركز عىل املضمون للوفاء
بولايهتا .ويف اخلتام ،أأعلن الوفد جمددا أأن الاعتبارات الإمنائية ما فتئت تندرج يف مصمي معل جلنة حق
املؤلف كام يتبني من املوضوع قيد املناقشة.
" .35و أأيد وفد مرص التعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،والراء اليت أأعرب
عهنا وفد الربازيل .وشدد عىل أأنه ينبغي للجان اليت تناق العمل املوضوعي أأن تراعي ا ألهداف الإمنائية و أأن
ترسع العمل يف هذا اجملال نظرا اإىل أأن الهدف هو تعممي جدول أأعامل التمنية اذلي يتضمن فئة عن وضع
القواعد واملعايري .و أأضاف أأن جعز اللجان عن ذكل س يخل ابلزتاماهتا ادلولية يف جمايل أأهداف التمنية املس تدامة
وحقوق الإنسان اإذ اإن العديد من القضااي قيد املناقشة مشتكة بني اجملالني .فالتعلمي ليس هدفا للتمنية
املس تدامة فقط وإامنا هو حق أأسايس .ول شك يف صةل التعلمي ابجملالت اليت تتناولها جلنة حق املؤلف .ويف
اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف ترسيع وترية التقدم يف هذا اجملال .و أأشار اإىل أأن الويبو تضطلع بنأنشطة أأخرى
تراقهبا ادلول ا ألعضاء عن كثب وإاىل أأهنا أأنشطة متاكمةل ل متنافية".
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 .4اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

