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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة العشرون

جنيف ،من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب 2017

مساهمة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنيها من توصيات أجندة التنمية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1نظرت امجلعية العامة للويبو ،يف دورهتا التاسعة وا ألربعني املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  2اإىل  11أأكتوبر ،2017
يف الوثيقة  WO/GA/49/16بشأأن "مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية ".
وقررت أأن حتيل اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
 .2و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة املذكورة أأعاله ّ
الفكرية التقرير املشار اإليه يف تكل الوثيقة.
 .3وبناء عىل ذكل ،ترد أأدانه مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور (جلنة املعارف) يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية ،ويه مس تخرجة من تقريرها اإىل امجلعيات
العامة للويبو.
تقرير عن جلنة املعارف ،الوثيقة  ،WO/GA/49/11الفقراتن  13و14؛
" .13متابعة 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 أأجندة التمنية" ،انقشت اللجنة يف دورهتا الرابعة
والثالثني أأيض ًا اإسهام اللجنة يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
" .14ويف هذا الصدد ،أأدليت ابلبياانت التالية يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة .وسرتد تكل البياانت أأيض ًا يف
مرشوع التقرير ا ألويل لتكل ادلورة (الوثيقة )WIPO/GRTKF/IC/34/14 Prov.اذلي سيتاح يف موعد أأقصاه
 31أأغسطس  ،2017اس تجابة لطلب اللجنة:
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"حتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأكد عىل أأمهية تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأضاف قائال اإن اللجنة
احلكومية ادلولية اضطلعت بدور اكتىس أأمهية قصوى ،ل س امي فامي خيص الفئة أألف بشأأن مساعدة الويبو التقنية
وتكوين الكفاءات .وشدد الوفد عىل التوصية  18من أأجندة التمنية اليت ُحثت فهيا اللجنة عىل ا إلرساع يف مسارها
بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،دومنا اإخالل بأأي نتاجئ ،مبا يف ذكل
اإماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث .واس تطرد قائال اإنه حري ابللجنة أأن تكثف من اجلهود اليت تبذلها بغية اإجناز
تكل املهمة عىل أأحسن وجه .وينبغي التعجيل ابلنصوص الثالثة لتحقيق قراءة أأمثل ملسامهة اللجنة يف تنفيذ أأجندة
التمنية.
"ورصح وفد اإندونيس يا ابلنيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري مقرا مبا قدمته شعبة املعارف التقليدية حتديد ًا والويبو
عام ًة من خمتلف ا ألنشطة بغية اإسداء املشورة التنظميية وتوفري مساعدات موهجة حنو التمنية اإىل البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منو ًا .وحث الوفد الويبو عىل مواصةل اإسهاهما يف هذا اجملال.
"وحثت التوصية  18من أأجندة التمنية اليت اع ُتمدت يف عام  2007اللجنة عىل ا إلرساع يف مسارها بشأأن حامية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،دون ا إلخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإماكنية وضع صك
دويل واحد أأو أأكرث .واكن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية من بني أأمه مساهامت اللجنة احلكومية ادلولية ،وتلكلت
مفاوضاهتا املمتحورة حول ثالثة موضوعات ابإعداد صك دويل ملزم قانو ًان من شأأنه تعزيز شفافية النظام ادلويل
للملكية الفكرية وفعاليته ،وحامية املعارف التقليدية يف اإطار امللكية الفكرية احلديث.
"وذكّر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) بأأمهية وضع ألية تنس يق ف ّعاةل ومعلية لتحقيق اإسهام جلان الويبو اكفة يف
التنفيذ الاكمل والفعال لتوصيات أأجندة التمنية .ولكن ل ألسف ورمغ قرار امجلعية العامة للويبو يف عام  ،2010تبني
حالي ًا أأن التشغيل السلمي للنظام أأصبح حتد ًي يواجه تنفيذ أأجندة التمنية ،وهو أأمر ينبغي لدلول ا ألعضاء معاجلته يف
امجلعية العامة واجامتعات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وإان واقع اإشارة التوصية  18حتديد ًا اإىل اللجنة ادلولية
احلكومية وحهثا عىل ترسيع مسارها هو خري دليل عىل أأمهية مفاوضات اللجنة وتداعياهتا عىل التمنية يف البدلان .وإان
مسار اللجنة ما هو اإل مثال صارخ عىل وضع املعايري املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوهجة حنو التمنية يف الويبو .وإان تلكل
هذا املسار ابلنجاح س يوجه رساةل اإىل البدلان النامية بأأن الويبو ،بوصفها واكةل متخصصة من واكلت ا ألمم املتحدة
تهنض حبقوق امللكية الفكرية ،قد راعت كذكل شواغل التمنية .وعىل النقيض ،اإذا ابء املسار ابلفشل فاإنه س يقلل من
شأأن مجيع معليات وضع املعايري اجلارية يف نظام امللكية الفكرية وس يوجه كذكل رساةل خاطئة بأأن ادلول ا ألعضاء يف
الويبو مل تمتتع ابلعزم الاكيف لتعزيز نظام امللكية الفكرية كلك حبيث مت ِّكّن البدلان النامية من المتتع ابمحلاية الالزمة .وقال
الوفد اإن أأحصاب احلقوق واملس تفيدين يف العديد من البدلان ما انفكوا ينتظرون حتقق طموهحم وهو حامية املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ضد المتكل غري املرشوع وسوء سالس تددام .اإذ اإن القيام
بذكل س يوجه نظام امللكية الفكرية صوب اجتاه أأكرث تواز ًان ويزيد اهامتم البدلان النامية بنظام امللكية الفكرية ،مما
سريتقي ابلبيئة املواتية للتمنية وس يعزز اإسهام البدلان النامية يف الرشااكت املعرفية والثقافية عىل الصعيد العاملي .وحتقيق ًا
لهذه ا ألهداف ،يكتيس وضع صكوك دولية ملزمة محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد
الوراثية أأمهية أأساس ية .وينبغي للجنة اس تحداث ألية تيرس ،يف هناية املطاف ،املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية من أأجل الهنوض بروح سالبداع وسالبتاكر .وإاقرارا ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة،
فلن يكون ابس تطاعهتا مواصةل مفاوضات مفتوحة .وعليه ،يتعني عىل اللجنة بهناية وليهتا احلالية التوصل اإىل قرار
هنايئ واس تكامل العمل اجلاري عىل قدم وساق منذ  16عاما .وسلط الوفد الضوء عىل ا ألمهية اليت يكتس هيا معل
ا ألمانة يف جمال تقدمي املساعدة التقنية اإىل البدلان بغية متكيهنا من صياغة نظم حامية وطنية للمعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،فضال عن اس تكشاف س بل تسويق هذه املوضوعات لفائدة أأحصاهبا
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"وقال وفد الياابن إانه مل يكن يقصد ادلخول يف نقاش ،ولكنه فهم أأن ابب املناقشة بشأأن أليات التنس يق قد أأغلق.
"و أأيد وفد نيجريي الترصحي اذلي أأدىل به وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية)  ،ووفد اإندونيس يا نيابة عن البدلان
املتشاهبة التفكري ،ووفد الس نغال نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ومض صوته اإىل صوت لك الوفود اليت طالبت اللجنة
بترسيع معلها صوب اعامتد صكوك وظيفية متتثل للمعايري ادلنيا ،من شأأهنا أأن تضمن حامية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل حنو فعال .ومن شأأن ذكل أأن يكون سبيال حسن النية ابلنس بة اإىل
اللجنة وإاىل ادلول ا ألعضاء ،ول س امي البدلان النامية ،لتشعر بأأهنا متكل زمام اخلطوات الهامة اليت اختذهتا اللجنة
لتوفري امحلاية مجليع أأشاكل املعارف ومساواهتا مع القمية وا ألمهية والزناهة اليت ينبغي أأن تمتتع هبا.
"وحتدث وفد الربازيل فأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا نيابة عن مجموعة البدلان املتشاهبة
التفكري .و أأضاف أأن أأجندة التمنية يه معمل ابرز يف اترخي الويبو .اإذ اع ُتمدت بعد ثالث س نوات من مفاوضات
مكثفة اكنت هتدف اإىل وضع سالهامتمات سالجامتعية ا ألوسع يف مصمي أأنشطة الويبو .واكن ذكل مسأأةل تُع ى ابلرشعية،
وقد اضطلعت اللجنة بدور رئييس يف ضامن حتقيق تكل املهمة الهامة .ومىض يقول اإنه وفقا ملا ورد يف التوصية ،18
ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء ا إلرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .وابلرمغ من التعلمية الواةحة الصادرة عن امجلعية العامة للويبو ،جتلت خضامة تكل املهمة ،وخري دليل عىل
سن صكوك ملزمة قانوان بشأأن املوارد الوراثية واملعارف
ذكل هو أأن اللجنة مل يكن بوسعها التوصل اإىل اتفاق ل ّ
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بعد  10س نوات من العمل .وحث الوفد اكفة الوفود ا ألخرى عىل التحيل
بروح بنّاءة واملسامهة عىل حنو اإجيايب يف املناقشات وذكل من خالل تقدمي اقرتاحات متسقة مع الهدف املمتثل يف
تضييق الفجوات املوجودة ،وفقا ملا تنص عليه الولية .وتعهد الوفد ابلتحيل بنفس الروح البناءة والإصغاء حبسن نية
اإىل مجيع الراء ا ألخرى بغية التوصل اإىل حل مشرتك يريض مجيع ا ألطراف.
"و أأيد وفد أأوغندا التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الس نغال نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد اإندونيس يا نيابة عن مجموعة
البدلان املتشاهبة التفكري ،ووفد نيجريي ،و أأعرب عن دمعه للحاجة اإىل اإنشاء بيئة مؤاتية من اجلانب القانوين يف جمال
حامية املوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية .و أأث ى الوفد عىل معل املكتب ا ألفريقي
للويبو يف دمعه ملبادرات بناء القدرات من أأجل سن صكوك يف جمال امللكية الفكرية يف أأفريقيا .وواهجت العديد من
البدلان ا ألفريقية حتديت يف هذا اجملال ،وعانت معظم املوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف
التقليدية من المتكل غري املرشوع بسبب غياب اتفاق دويل مقبول .وطلب الوفد أأن تسارع اللجنة يف معلها من أأجل
سن صك (صكوك) وأأن يواصل املكتب ا ألفريقي للويبو دمعه يف جمال اإذاكء الوعي والقيام مببادرات لبناء القدرات مما
خيول للبدلان ا ألفريقية وضع أأدوات خاصة هبا من أأجل تشغيل الصكوك ادلولية يف جمال امللكية الفكرية .و أأضاف
قائال اإن أأوغندا تعمل ابلفعل عىل تطوير اإطار قانوين بغية معاجلة قضاي امللكية الفكية يف البدل ،و أأهنا عقدت العزم
عىل ضامن أأن تأأخذ انشغالت الشعوب ا ألصلية يف احلس بان يف جمالت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي.
"و أأعرب وفد اإندونيس يا تقديره ملا قدمته اللجنة احلكومية ادلولية وشعبة املعارف التقليدية من مساهامت يف تنفيذ
أأجندة التمنية ،و أأيد التعليقات اليت أأدىل هبا نيابة عن مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري ،والتعليقات اليت أأدىل هبا وفد
الس نغال نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وتعليقات وفود لك من الربازيل ومجهورية اإيران الإسالمية و أأوغندا ونيجريي.
و أأضاف أأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعرب عن التطلعات املتنوعة للك ادلول ا ألعضاء ،ول
س امي البدلان النامة والبدلان ا ألقل منوا .واس تطرد القول اإنه ينبغي عىل اللجنة أأن تكون قادرة عىل مواصةل معلها من
أأجل حتقيق تكل التطلعات .وذكّر الوفد ابلتوصية  18و أأضاف أأن النقاش بشأأن ألية التنس يق قد اخ ُتمت ،ولكن
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اللجنة خلصت اإىل توصية واحدة عىل ا ألقل ،أأو أأكرث ،ترتبط ارتباطا وثيقا بتوصيات أأجندة التمنية .وينبغي عىل
اللجنة أأن تكون قادرة عىل الإسهام يف توصيات أأجندة التمنية مضن املسائل الثالثة قيد التفاوض.
"ورصح ممثل توابج أمارو أأنه منذ اإنشاء اللجنة عام  ،2000اكن هناك افتقار يف ا إلرادة الس ياس ية لدلول ا ألعضاء.
ومع ميض الوقت ،مل يُعرتف ابلشعوب ا ألصلية كشعوب ،و أكشداص مبوجب القانون ادلويل .وذكّر الوفد بولية
اللجنة وقال إانه بعد اكفة هذه الس نوات من التفاوض ،ينبغي عىل اللجنة أأن تعيد النظر يف مهنجية معلها وإاجراءاته
و أأن تدخل علهيا تغيريا .و أأضاف أأن امجلعية العامة طلبت من اللجنة حفص اإجراءاهتا وقواعدها بغية تعزيز الإسهامات
املوضوعية للشعوب ا ألصلية يف مسار التفاوض وسالعرتاف هبا ،هبدف التوصل اإىل اتفاق بشأأن صك دويل ملزم
قانوان أأو أأكرث .ولكن اللجنة مل تعزز من قواعدها وإاجراءاهتا مفا خيص مشاركة الشعوب ا ألصلية يف معلية التفاوض.
"وقال ممثل منظمة أأدمجور متحداث ابمس جامعة القوقاز ا ألصلية اإنه عىل دراية ابملشالكّ ،
وحث مجيع ا ألطراف عىل
التحيل ابملرونة خالل املفاوضات بغية التوصل اإىل صك دويل عادل ومنصف أأو أأكرث .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتناول
الويبو القضاي املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأن جتعلها مسأأةل تمتزي
بتداخل القطاعات .و أأضاف أأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يه مسائل هممة
ابلنس بة اإىل الشعوب ا ألصلية ،وينبغي أأن تؤخذ يف احلس بان مضن س ياق التمنية الحملية ،و أأهنا جزء من أأهداف التمنية
املس تدامة .و أأعرب املمثل عن أأمهل يف أأن تواصل الشعوب ا ألصلية املشاركة يف العملية مشاركة اتمة".

 .4اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

