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CDIP/24/12 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأكتوبر  3 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22اإىل  18ن جنيف، م

 مساهمة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنيها من توصيات أجندة التنمية
عداد مانة من اإ  الأ

ننظرت امجلعية العامة للويبو،  .1 ابا ىل  30 املعقودة يف جنيف يف الفرتة من امخلسنياحلادية و دورهتا  اإ أأكتوبر  9سبمترب اإ

 ".أأجندة التمنيةمسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات " WO/GA/51/11 الوثيقة، يف 2019

لهيم فهيا رت أأن حتيل وقر  الوثيقةتكل مبضمون  العامة للويبو علما  امجلعيةوأأحاطت  .2 ىل اللجنة املعنية التقريرين املشار اإ اإ

 .)جلنة التمنية( ابلتمنية وامللكية الفكرية

ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات(  اللجنةلك من يف تقرير  ا وردنسخة مم ترد فامي ييلوبناء عىل ذكل،  .3

ىل امجلعيات  مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف(اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابو  اإ

 :توصيات أأجندة التمنيةالعامة للويبو بشأأن املسامهة يف تنفيذ 

 :8ة ، الفقر 6/1WO/GA/5، الوثيقة الرباءاتقرير عن جلنة ت

ومسامههتا يف تنفيذ ما يعنهيا  2018وفامي خيص أأحدث املس تجدات اليت طرأأت يف جلنة الرباءات خالل عام  .8"

ىل الفقرات  ىل  42من توصيات أأجندة التمنية، يُشار اإ الثالثني للجنة وخالل ادلورة . CDIP/23/2من الوثيقة  45اإ

ىل قرار امجلعية العامة للويبو يف عام  بشأأن "أ ليات  2010الرباءات، حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية مشرياا اإ
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ىل امجلعيات وصفاا  عداد التقارير"، وطلب من الأمانة تضمني تقريرها الس نوي اإ جراءات الرصد والتقدير واإ التنس يق واإ

نه ملسامهة جلنة الرباءات يف  تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية. وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وقال اإ

 "ينبغي اتباع املمرسات احملددة واملتفق علهيا للنظر يف تكل املسائل.

 :15و 14، الفقراتن 12/1WO/GA/5قرير عن جلنة املعارف، الوثيقة ت

ىل هيئات الويبو املعنية لتضم 2010متابعةا لقرار امجلعية العامة للويبو لعام  .14" ني اذلي نص عىل "توجيه تعلاميت اإ

ىل امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من أأجندة التمنية"، انقشت جلنة  تقاريرها الس نوية املقدمة اإ

 املعارف يف دورهتا الأربعني أأيضاا مسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.

ارف. وسرتد تكل البياانت كذكل يف ويف هذا الصدد، ُأديل ابلبياانت التالية يف ادلورة الأربعني للجنة املع .15"

(، اذلي سيتُاح، كم طلبته جلنة .WIPO/GRTKF/IC/40/20 Provمرشوع التقرير الأويل لدلورة الأربعني )

 :2019سبمترب  9املعارف، يف أأجل أأقصاه 

ن التوصية  يران الإسالمية اإ ت أأن من أأجندة التمنية مكرسة لعمل جلنة املعارف. وأأثبت 18"قال وفد مجهورية اإ

العمل واملفاوضات يف اللجنة سعياا محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 

جيايب للغاية يف تطوير امللكية الفكرية. وجشع مجيع ادلول الأعضاء عىل املشاركة بشلك  ميكن أأن تسهم بشلك اإ

جيابية يف املناقشة والتعجيل يف العمل  لس تكمل القضااي الرئيس ية بشأأن جدول أأعمل جلنة املعارف أأكرث اإ

ىل ادلول  واختتاهما. وعالوة عىل ذكل، اكنت املساعدة التقنية اليت قدمهتا شعبة الويبو للمعارف التقليدية اإ

جيايب للغاية عىل توصيات أأجندة التمنية. وجشع ال وفد الأعضاء ومشاريع بناء القدرات جانباا أ خر اكن هل تأأثري اإ

ىل ادلول الأعضاء. ىل مواصةل دمعها يف تقدمي املساعدة التقنية اإ  شعبة املعارف التقليدية ودعاها اإ

ن أأجندة التمنية يه معمل ابرز يف اترخي الويبو. وذكار ابلتوصية  اليت تتعلق رصاحة  18"وقال وفد الربازيل اإ

اللجنة يف التفكري يف كيفية ترسيع  18ية بلجنة املعارف. وفامي يتعلق بتجديد ولية اللجنة، ساعدت التوص 

مانة دور همم للغاية يف تقدمي املساعدة لدلول  العمل وحتقيق نتاجئ ملموسة. وفامي يتعلق ابلفئة أألف، اكن للأ

الأعضاء، مبا يف ذكل املساعدة الترشيعية وبناء القدرات، ومتكني الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية من المتتع 

ظهار روح بنااءة يف املسامهة يف املناقشات يف ضوء بامثر نظام  امللكية الفكرية. وحث الوفد امجليع عىل اإ

 .18التوصية 

وشدد وفد أأوغندا، متحداثا ابمس اجملموعة الأفريقية، عىل املبدأأ اذلي تقوم عليه توصيات أأجندة التمنية، أأي "

الفكرية اإىل دمج الأبعاد الإمنائية يف الربامج  تغيري طابع الويبو من تركزيها الأسايس عىل حمية امللكية

والأنشطة مبا يامتىش مع التطلعات الواسعة ملنظومة الأمم املتحدة. ويعكس هذا املبدأأ الُطموح القوي للويبو 

لضمن اس تخدام البدلان النامية للملكية الفكرية بفعالية، كأداة لتشجيع الإبداع والابتاكر وتعزيزهم من أأجل 

تعلاميت اإىل مجيع هيئات الويبو، مبا يف ذكل  2010ة املس تدامة. ووهجت امجلعية العامة للويبو يف عام التمني

ىل امجلعية العامة وصفاا لإسهاهما يف تنفيذ توصيات أأجندة  جلنة املعارف، لتضمني تقاريرها الس نوية املقدمة اإ

دة التمنية. وأأثنت اجملموعة الأفريقية عىل الأمانة التمنية، وذكل ك لية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات أأجن

ىل تقدمي تقيميها اخلاص ملسامهة جلنة املعارف. واكنت هناك أ اثر ملموسة للتقدم  عىل دعوهتا ادلول الأعضاء اإ
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اذلي أأحرزته جلنة املعارف حىت ال ن يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية من خالل دمج التمنية يف برانجمها 

من أأجندة التمنية. وعكست ولية اللجنة يف  18واكنت مفاوضات جلنة املعارف موضوع التوصية وأأنشطهتا. 

ىل اتفاق حول صك قانوين دويل  2019-2018الثنائية  طموهحا القوي ملواصةل ترسيع معلها هبدف التوصل اإ

فعاةل للموارد الوراثية واملعارف )صكوك قانونية دولية( فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة وال

عاماا  12التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ومع ذكل، بعد مرور ما يقارب عقدين من املفاوضات و

ذا اكن لعبارة  منذ بدء تنفيذ توصية أأجندة التمنية، مل تس تمكل جلنة املعارف معلها بعد. وتساءل أأحدمه عم اإ

ذا مل خُيتمت معل جلنة املعارف بعد هذه "ترسيع معلها"، اليت لطامل ا نصت علهيا الولية، معىن حقيقياا، اإ

عىل التوايل.  42و 40و 15الس نوات. واس مترت جلنة املعارف يف الاسرتشاد يف معلها بتوصيات أأجندة التمنية 

طار معليات الويبو املعيارية وأ اثرها )التوصية  من أأجندة التمنية(، اكن  16وفامي يتعلق حبمية املكل العام يف اإ

هناك سوء فهم مفاهميي كبري للمكل العام وعالقته وحدوده ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

واكن مفهوم املكل العام متأأصالا يف نظام امللكية الفكرية وغالباا ما ينعكس يف التوازن احلذر ملصاحل أأحصاب 

عض أأعضاء جلنة املعارف أأن جوانب واسعة من املعارف التقليدية وأأشاكل احلقوق واملس تخدمني. وذكر ب

التعبري الثقايف التقليدي اكنت يف اجملال العام. واكن ذكل سوء فهم مفاهميي للمكل العام. وعالوةا عىل ذكل، 

الفكرية ادلولية مبا  حثت أأجندة التمنية الويبو والهيئات التابعة لها عىل مراعاة مواطن املرونة يف اتفاقات امللكية

. 22، وكذكل أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، متاش ياا مع التوصية 17و 14و 12يامتىش مع التوصيات 

وسامه أأحد أأهداف جلنة املعارف فامي يتعلق حبفظ التنوع البيولويج ومعل اللجنة بشأأن امحلاية ادلولية للموارد 

 قيق ذكل الهدف.الوراثية واملعارف التقليدية، يف حت 

دراج الاعتبارات الإمنائية يف مصمي معل الويبو. وتأأثرت الهند،  ن أأجندة التمنية تضمن اإ "وقال الوفد الهندي اإ

اإىل جانب مئات البدلان الأخرى، ابلمتكل غري املرشوع والقرصنة البيولوجية. وبناءا عىل ذكل، الُتمس بشدة 

ن عدم وجود أأي اس تكمل الصك القانوين ادلويل )الصكوك ال قانونية ادلولية( بشأأن القضااي تكل الثالث. واإ

صك ملزم قانوانا سيسمح ابس مترار المتكل غري املرشوع والقرصنة البيولوجية للموارد الوراثية واملعارف 

التقليدية، مما يؤدي اإىل وقوع خلل يف نظام امللكية الفكرية العاملي. وتطلاع الوفد الهندي اإىل وضع الصيغة 

لهنائية املبكرة لإطار قانوين متوازن )أأطر قانونية متوازنة( بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل ا

 التعبري الثقايف التقليدي من خالل جلنة املعارف.

اد وفد نيجراي البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأحاط علما ابلبيان اذل ي "وأأي

. ولبد أأن ترسع جلنة املعارف معليهتا اليت اكنت متنع تقدم تنفيذ 18أأدىل به وفد الربازيل فامي خيص التوصية 

ض  ىل ما ل هناية تقوا أأجندة التمنية يف اللجنة. واكن ذكل خمالفاا ملا اكن يُتوقع القيام به. واكنت املفاوضات اإ

ت الوفد الانتباه اإىل حتزي دراسات التأأثريات والتقياميت يف أأجندة التمنية وابلتايل تتعارض مع الولية. ولف

س ياق سلسةل من ادلراسات الأحادية اجلانب واملنحازة اليت ترعاها الصناعة واليت قصفت اللجنة لفرتة طويةل. 

ذا رغبت ادلول الأعضاء يف أأن تكون جادة جداا وحساسة ملتطلبات أأجندة التمنية، فينبغي أأن متيل اإىل  واإ

جرا ء دراسات الأثر اليت من شأأهنا أأن حتقق التوازن فامي يتعلق بتأأثري عدم حمية املعارف التقليدية وأأشاكل اإ

التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية اليت ترض ابلشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية. ومن أأجل أأن تظل 
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ظر جبدية يف نوع ادلراسات اليت قبلهتا جلنة املعارف ادلول الأعضاء وفية لأجندة التمنية، يتعني عىل علهيا أأن تن

ذا اكنت تكل ادلراسات قد خلقت ابلفعل التوازن املطلوب دلفع أأجندة التمنية.  يف مداولهتا وحتديد ما اإ

. وتساءل ملاذا مل 18"وأأيد وفد مرص مجيع البياانت اليت ُأديل هبا بشأأن أأجندة التمنية، ول س امي التوصية رمق 

طار التوصية تنفذ جل  س نة من العمل. ويف العامني املقبلني، ينبغي  20، رمغ مرور 18نة املعارف وليهتا يف اإ

أأن ترسع اللجنة معلها وأأن تتجنب مجيع حماولت تضييع الوقت يف القضااي الثانوية اليت ل تتعلق مبارشة 

التمنية بشأأن قدرة البدلان عىل التحمك  ابلأس ئةل الأساس ية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف الالزتام احلقيقي بأأجندة

يف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأجل متكني التمنية املس تدامة يف 

تكل البدلان. وجيدر أأن تدير هذه البدلان تكل امللكية من أأجل ترسيع معل اللجنة احلكومية ادلولية والوصول 

 و أأكرث من الصكوك امللزمة."اإىل صك واحد أأ 

ىل الإحاطة علما  .4 ن جلنة التمنية مدعوة اإ  اإ

 .ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[
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