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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  19اإىل  23نومفرب 2018
مساهمة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنيها من توصيات أجندة التنمية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1نظرت امجلعية العامة للويبو ،يف دورهتا امخلسني املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر  ،2018يف
الوثيقة  WO/GA/50/13بشأأن "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 (جلنة التمنية) 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/50/8الفقراتن  14و:15
" .14متابعة لقرار امجلعية العامة للويبو لعام  2010اذلي نص عىل "توجيه تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية لتضمني
تقاريرها الس نوية املقدمة اإىل امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من أأجندة التمنية" ،انقشت جلنة
املعارف يف دورهتا  37أأيضا مسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.

CDIP/22/13
2

" .15ويف هذا الصدد ،أأديل ابلبياانت التالية يف ادلورة  37للجنة املعارف .وسرتد تكل البياانت كذكل يف مرشوع
التقرير ا ألويل لدلورة  ،)WIPO/GRTKF/IC/37/17 Prov.( 37اذلي سي ُتاح ،كام طلبته جلنة املعارف ،يف
أأجل أأقصاه  5نومفرب :2018
"حتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ور ّحب ابجلهود اليت تبذلها ا ألمانة من أأجل دمج أأجندة التمنية يف معلها.
وذكّر ابلتوصية  18وغريها من التوصيات الوجهية ويه التوصيات  15و 16و 17و 19و .22و أأشار اإىل أأن اإجنازات
جلنة املعارف خبصوص تكل املوضوعات الثالث تمتث ّل يف مسامهة ملموسة للجنة املعارف يف تنفيذ أأجندة التمنية
ابعامتد معاهدة دولية واحدة أأو أأكرث ملزمة قانوان ،مما س يؤدي اإىل تعزيز شفافية وفعالية النظام ادلويل للملكية الفكرية
وحامية املوضوعات الثالث والهنوض ابلإبداع وضامن أأن يكون ألحصاب املعارف التقليدية واملوارد الوراثية احلق يف
تقامس املنافع بطريقة عادةل .و أأضاف أأنه ينبغي للمساعدة اليت تقدهما أأمانة الويبو تلبية الاحتياجات احملدّدة للبدلان
املعنية ابلتمنية .ومىض يقول اإن اجملموعة ا ألفريقية عازمة عىل حتقيق ا ألهداف احملدّدة مضن جلنة املعارف وس تواصل
املشاركة يف معلها عىل حنو بنّاء .و أأبدى أأمل مجموعته يف أأن متكّن ادلورات املتبقية من مواصةل تنفيذ التوصية 18
ولك التوصيات الوجهية ا ألخرى.
"وقال وفد مجهورية اإيران الإسالمية اإن أأمهية جدول أأعامل التمنية أأمر ل ميكن املبالغة فيه .و أأضاف أأنه يبدي،
ابعتباره بدلا انميا ،تأأييده لرتش يد التوصية  .18و أأوحض أأن جلنة املعارف يه من بني جلان الويبو املهمة و أأن احدى
ِ
التوصيات اخلاصة بعمل تكل اللجنة تتعلق بترسيع املفاوضات بشأأن خمتلف املوضوعات .وتناول معل جلنة املعارف
وقال اإنه مبثابة مسامهة هممة يف حتديث وتنفيذ توصيات أأجندة التمنيةّ .
وحث ادلول ا ألعضاء عىل اإعادة النظر يف
الهنج اذلي تتبعه من أأجل تنفيذ اإحدى التوصيات املهمة .و أأبرز أأمهية املساعدة التقنية اليت تقدهما شعبة املعارف
التقليدية اإىل بعض ادلول ا ألعضاء بشأأن ترشيعاهتا الوطنية ويف تنفيذ وتنظمي املرشوعات املشرتكة مع املنظامت
الوطنية املعنية ،مما ميكن اعتباره أأيضا عنرصا من عنارص تنفيذ تكل التوصية.
"وقال وفد الربازيل اإن نتاجئ اجلهود اليت تبذلها جلنة املعارف أأمر أأسا ي للنااح يف تنفيذ أأجندة التمنية معوما .وذكّر
ابلتوصية  18اخلاصة بلجنة املعارف والتوصية  20اخلاصة ابملكل العام .و أأفاد بأأنه ميكن تناول مشاركة الشعوب
ا ألصلية يف جلنة املعارف يف ضوء التوصية  .21و أأضاف أأن جلنة املعارف متكّنت ،من خالل تعممي امللكية الفكرية يف
البدلان اليت دلهيا عدد كبري من امجلاعات التقليدية واجملموعات ا ألصلية ومكية وافرة من املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف ،من املسامهة بأأكرث الس بل كفاءة يف حتقيق أأهداف أأجندة التمنية .و أأوحض أأن ذكل يرسي عىل لك
البدلان ،أأاي اكن مس تواها الإمنايئ .ومىض يقول اإن بدلاان مثل أأسرتاليا وكندا والولايت املتحدة ا ألمريكية وكثري من
البدلان ا ألخرى من البدلان الغنية اليت متتكل خمزوان خضام من املعارف التقليدية ،اليت ينبغي أأيضا صوهنا وحاميهتا.
"وذكّر وفد نيارياي بتوصيات أأجندة التمنية  18و 20و .21وقال اإن همام جلنة املعارف فامي خيص املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي همام حامسة ا ألمهية يف سدّ العجز الإمنايئ العاملي ،وإاجياد وس يةل
للميض قدما بواسطة نظام امللكية الفكرية .و أأضاف أأن العجز الإمنايئ العاملي يصيب اب ألساس أأش ّد الفئات اس تضعافا
يف العامل ،اليت يمتث ّل موردها الأكرب لسدّ ذكل العجز يف معارفها التقليدية وأأشاكل تعبريها الثقايف التقليدي .و أأكّد أأن
معل جلنة املعارف أأمر ابلغ ا ألمهية ابلنس بة ألجندة الويبو للتمنية .و أأوحض قائال اإن معل جلنة املعارف يقمي صةل بني
دوائر الصناعة والشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية والتمنية ،وابلتايل فاإن فكرة اإحداث انقسام أأو تضارب يف املصاحل
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بني البدلان الصناعية والبدلان النامية يف نقاشات جلنة املعارف ل تدخل مضن احلوار املس تدام .وتناول أأشاكل العجز
الإمنايئ العاملي وقال اإنه جيب ،للمتكّن من سدّها ،أأن تمتع دوائر الصناعية والشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية
وتتحاور ،وإان جلنة املعارف خري ماكن للقيام بذكل .ومىض يقول اإنه ينبغي أأيضا ،لس ّد أأشاكل العجز املذكورة مضن
أأجندة الويبو للتمنية ،العمل بأأقىص قدر ممكن عىل ضامن الفهم والتعاون بني اجملموعات ا إلقلميية .و أأكّد قائال اإن معل
جلنة املعارف يسهم ،أأكرث من معل أأي هيئة أأخرى ،يف امجلع بني لك املصاحل يف السعي اإىل سدّ العجز الإمنايئ
تطرق اإىل مشاركة الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية وقال اإهنا أأمر يف غاية ا ألمهية وربط تكل
العاملي .ويف ا ألخريّ ،
املشاركة برشعية جلنة املعارف.
"و أأبدى وفد جنوب أأفريقيا دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن اعامتد أأجندة
التمنية ّغري ولية الويبو لتضمني تعممي البعد الإمنايئ يف معلها .و أأضاف أأن معل جلنة املعارف يؤدي دورا همام يف اإجناز
تكل الولية وينبغي ابلتايل منحه ا ألمهية الالزمة.
"وذ ّكر وفد اإندونيس يا ابلتوصية  18من أأجندة الويبو للتمنية .و أأبدى دمعه لفكرة أأن تقدم جلنة املعارف تقريرا عن
املسامهة يف تنفيذ تكل التوصية احملدّدة اإىل امجلعية العامة لعام  ،2018مع مراعاة الوضع الفعيل طيةل الولية ،لبيان ما
اإذا د أأبت جلنة املعارف فعال عىل تنفيذ التوصية ".18

 .4اإن جلنة الت منية مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

