
 

 

A 

CDIP/14/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 5102 سبمترب 52التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
 5102 نومفرب 02اإىل  01جنيف، من 

 
 

 وصف ملساهمة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنيها من توصيات جدول أعمال التنمية

عدادمن  مانة اإ  الأ

ىل  55نظرت امجلعية العامة للويبو خالل دورهتا السادسة والأربعني اليت انعقدت يف جنيف من  .0  5102 سبمترب 01اإ
املعنونة "وصف ملسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل  WO/GA/46/4 الوثيقة
 التمنية".

حاةل الفقرات املعنية من تقارير خمتلف وأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام  .5 مبضمون الوثيقة املذكورة أأعاله وقررت اإ
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.  الهيئات اإ

وعليه يرد فامي ييل وصف مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية منقول من  .0
 :ضة عىل امجلعيات العامة للويبوخمتلف التقارير املعرو

ىل  55 تقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، الفقرات )أأ( من  52اإ
 :WO/GA/46/5 الوثيقة

ىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها  5101بناء عىل قرار امجلعية العامة للويبو لعام " "بتوجيه تعلاميت اإ
ىل الشفهية لبياتات اب ُأدلي امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية"،  الس نوية اإ

 الثامنة والعرشين للجنة حق املؤلف: ورةوالكتابية التالية يف ادل

ن قال الرئيس يف بيان مكتوب  لتمنية منذ تقريرها ادول أأعامل وفقا جلأأنشطهتا ب قامتحق املؤلف  جلنةاإ

معاهدة مراكش لتيسري النفاذ عىل وجه اخلصوص عىل قرار عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد نص وأأكد الأخري. 
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو عاقات أأخرى يف قراءة  اإ ذوي اإ
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شارة تتضمن السمعي البرصي،   السابقة ششأأن الأداءيجنيعاهدة ب وعىل غرار م. املطبوعات معاهدة مراكش اإ
ذ تذكير بأأمهية توصيات جدول أأعامل تضمن احلمك التال: "ت  ليتاة يباجادلرصحية اإىل جدول أأعامل التمنية يف  واإ

ىل  امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 5112 عام التمنية، اليت اعمتدهتا يف )الويبو(، واليت تريم اإ
أأ من معل املنظمةضامن  ىل متي الرتكزي عاملعاهدة تكل اعامتد وعند ". أأن تكون اعتبارات التمنية جزءا ل يتجزي

 تكلتنفيذ عىل العمل ويتواصل  .02و 02جدول أأعامل التمنية  ييتتوص وفقا ل التقييدات والاس تثناءات 
علهيا أأثناء ادلورة الثامنة تصديق الهند عن أأول  تعلنأأ و  اللجنة عضوا من أأعضاء 01هيا قع علو  حيثاملعاهدة 

 .والعرشين للجنة

أ لية للمساعدة أأقرت  5101 عام امجلعية العامة يفوذكير بأأن  ابمس اجملموعة الأفريقية فد كينياحتدث و و 
وضع بأأنشطة خاصة فامي يتعلق و اللجنة، وعىل الويبو. عىل أأنشطة  جدول أأعامل التمنيةتوصيات تعممي عىل 

اإىل دعو ت يتال 02توصيهتا يف تنفيذ وششلك أأكرث حتديدا  ، أأن سسا م يف جدول أأعامل التمنيةالقواعد واملعايري
شامةل وقامئة عىل توجيه الأعضاء وتأأخذ يف احلس بان خمتلف مس توايت التمنية مجيع الأنشطة أأن تكون 

لك ادلول الأعضاء يف  ة تأأخذ بعني الاعتبار مصاحليشارك س وحتقيق توازن بني التاكليف واملنافع وتكون معلية 
ىل أأن اللجنة الوفد وأأشار أأحصاب املصلحة. الويبو وأأولوايهتا وأ راء  التوازن، سد ذك موضوعات ت تتناول اإ

ري مبا حيققأأن املناقشات ل يبدو أأهنبيد  نظر بعناية ال اكن من الرضوري و مصاحل مجيع ادلول الأعضاء.  ا ترج
جراءيف كيفية  اذلي تكتس يه  وازن من حيث الوزنعندما ينعدم التخصوصا و مناقشات، لل اللجنة  اإ

 كبريا أأو اكن لها ذك زتاو بعض املوضوعات فبيامن اكتسبت ناقشات: امل  ى هبار توالطريقة اليت املوضوعات 
عندما  ذك اليوميف  ذكعرضا. وقد اتضح يمت تناولها  ىخر الأ  املوضوعات ، يبدو أأن بعضالوزن من قبل

، مما حال دون أأن سشارك جللسة العامةيف نفس الوقت اذلي انعقدت فيه التنس يق الإقلميي ل اجامتع انعقد 
ورمغ أأن جنة. ل ل من دورة امل تكن هناك أ لية مماثةل يف اليومني الأولني وش. اادلول الأعضاء بنشاط يف النق
ذك ال يبدو أأن فبو، لوي عىل أأنشطة امجيع التوصيات  أأشارت اإىل رضورة تعممي مجموعة جدول أأعامل التمنية

رساء ول الأعضاء وامجلعية العامة التأأكيد عىل رضورة وينبغي لدلحدث. قد  يتجسد ذك توازن، وينبغي أأن اإ
لكمته مؤكدا عىل لوفد وأأهنى  افقط.  املطروحة عىل طاوةل النقاش املوضوعاتيف النتاجئ وليس يف التوازن 
عطاء   .يةمه لأ ازن و وعات نفس ادلرجة من الو خمتلف املوضاإ

تأأييده للبيان أأعرب عن يع بنود جدول الأعامل و مجل  الاكيفالوقت ينبغي ختصيص  هناإ وفد الهند  وقال
 اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية.

ن الهند. بيان جملموعة الأفريقية و ابمس اوفد الربازيل بيان وفد كينيا وأأيد  حول شواغل هناك وقال اإ
ىل أأن همة يف اللجنة ويف املنظمة كلك. و دول أأعامل التمنية امل جالكيفية اليت يمت هبا التعامل مع قضااي  أأشار اإ

سهام اللجنة يف  برتامج العمل ششأأن التقييدات  وخري مثال عىل ذكللغاية. همم تنفيذ جدول أأعامل التمنية اإ
نه ني. يجية يف معاهدة ب واحضة اإىل جدول أأعامل التمن ال والإشارةوالاس تثناءات  تعممي من املهم ومىض يقول اإ
أأ م من ششأأن التقييدات والاس تثناءات جدول أأعامل اللجنة  بنودو حنو التمنية يف الويبو. توهجا منظور أأكرث 

رساء معيل يف و جدول أأعامل التمنية لأهنا سامهت ششلك مبارش الإسهامات يف  كرث الأ فكرية اللكية امل نظام اإ
تطورات الثقافية الإبداعية مع وسشجيع ال املؤلف. حق قمية تابع من  العمل اذلي اضطلعت به اللجنةو توازتا. 

ىل  التوازن الرضوري يف نظام امللكية حيقق تقييدات واس تثناءات يف جمالت رئيس ية  وضعالاعرتاف ابحلاجة اإ
ىل املعرفة والثقافة.احملرومة من  فئاتل ا نفاذاحلقوق سلبا عىل  تؤثر تكل لي أأ يضمن الفكرية و  وحث  الساكن اإ

 والاس تثناءات. يداتقي ت ال برتامج  تعزيزمواصةل الالزتام ب الوفد ادلول الأعضاء عىل 
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وبيان الربازيل الهند بيان جملموعة الأفريقية و ابمس ابيان وفد كينيا عن تأأييده ل ندونيس يا اإ وفد وأأعرب 
دراج اقرتح الوفد و ختصيص الوقت. ششأأن  جدول من يف جدول أأعامل التمنية يف البند الأول الإسهام مناقشة اإ
 الأعامل.

يران )امجلهورية ندونيس يا. - وأأيد وفد اإ  الإسالمية( بيان وفد اإ

ن اعتبارات التمنية سشلك جزءا ل يتجزأأ من معل الويبو وقال اإ  ابمس اجملموعة ابء وفد الياابنوحتدث 
يف اية هيئات البث محلعاهدة مباملتعلق  أأيضا معل اللجنة م ساو يف جمال حق املؤلف، مبا يف ذك اللجنة. 

ن . عىل وجه اخلصوص 02لتوصية ااملعايري و القواعد و وضع فامي خيص جدول أأعامل التمنية  ومىض يقول اإ
ىل الوفد  وأأشارمس توايت التمنية. وششلك يراعي بعناية الأعضاء وبتوجيه من بطريقة شامةل جيري التفاوض  اإ
ول س امي ، الأمور فهمزايدة التقييدات والاس تثناءات سا م أأيضا يف يف جمال لجنة ي قامت به ال اذلأأن العمل 

جيابية يف ميكن مواصةل تنفيذ . و مواطن املرونة املتعلقة حبق املؤلف معل اإطار جدول أأعامل التمنية بطريقة اإ
 ."اللجنة

للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، اب مسائل تتعلق )ب(
 :6/6WO/GA/4من الوثيقة  2و 0الفقراتن 

ىل هيئات الويبو املعنية لتضمني  ومفاده 5101قرار امجلعية العامة للويبو لعام متابعة ل" "توجيه تعلاميت اإ
ىل  اللجنة يف امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية"، تاقشت تقاريرها الس نوية اإ

سهام اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. أأيضا   دورهتا الثامنة والعرشين  اإ

ت أأيضا  ويف هذا الصدد، أأدل ابلبياتات التالية يف دورة اللجنة الثامنة والعرشين. وسرتد هذه البياتا
( اذلي .WIPO/GRTKF/IC/28/11 Provيف مرشوع التقرير الأول دلورة اللجنة الثامنة والعرشين )

 :5102سبمترب  02سيتاح بناء عىل طلب اللجنة حبلول 

يران )مجهورية " سهام  –أأكد وفد اإ الإسالمية( أأمهية وضع أ لية تنس يق فعاةل وسارية ومعلية لتحقيق اإ
الاكمل والفعال لتوصيات جدول أأعامل التمنية ولتول التنس يق بني اللجان. ولكن  جلان الويبو يف التنفيذ

ووضع هذه ال لية، تبني حاليا  أأن التشغيل السلمي  5101 عام للأسف ورمغ قرار امجلعية العامة للويبو يف
ته يف امجلعية العامة للنظام أأصبح حتداي  يواجه تنفيذ جدول أأعامل التمنية، وهو أأمر ينبغي لدلول الأعضاء معاجل 

طار  واجامتعات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ورأأي أأنه ينبغي لبياتات ادلول الأعضاء واقرتاحاهتا يف اإ
من جدول الأعامل أأن ترجتناول عىل النحو الواجب يف جلنة التمنية من خالل أ لية تنس يق تتيح الإسهام  2البند 

شارة التوصية يف تمنية مجيع أأنشطة الويبو ن واقع اإ ىل اللجنة ادلولية احلكومية وحهثا عىل سرسيع  00. واإ حتديدا  اإ
ن مسار اللجنة ما هو  مسارها هو خري دليل عىل أأمهية مفاوضات اللجنة وتداعياهتا عىل التمنية يف البدلان. واإ

ل مثال صارخ عىل وضع املعايري املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوهجة حنو التمن  ن تلكل هذا املسار اإ ية يف الويبو. واإ
ىل البدلان النامية بأأن الويبو، بوصفها واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة تهنض  ابلنجاح س يوجه رساةل اإ
نه س يقلل  ذا ابء املسار ابلفشل فاإ حبقوق امللكية الفكرية، قد راعت كذك شواغل التمنية. وعىل النقيض، اإ

ملعايري اجلارية يف نظام امللكية الفكرية وس يوجه كذك رساةل خاطئة بأأن ادلول من شأأن مجيع معليات وضع ا
الأعضاء يف الويبو مل تمتتع ابلعزم الاكيف لتعزيز نظام امللكية الفكرية كلك حبيث متكيِّن البدلان النامية من المتتع 

محلاية والفئات اخملتلفة من احلقوق ابمحلاية الالزمة. واكنت تري مناقشة هنج تدرجيي للحامية. وقد يؤدي نطاق ا
و م يعيشون غالبا  يف بدلان تامية. وقال  –املنبثقة عن ذك الهنج اإىل حقوق اقتصادية ومعنوية للمس تفيدين 

نه ما انفك ينتظر حتقق طموحه وهو حضور حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  الوفد اإ
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ن القيام بذك س يوجه نظام امللكية ضد المتكل غري املرشوع  ذ اإ وسوء الاس تخدام والقرصنة البيولوجية. اإ
الفكرية حنو اتاه أأكرث توازتا  ويزيد اهامتم البدلان النامية بنظام امللكية الفكرية، مما سريتقي ابلبيئة املواتية للتمنية 

سهام البدلان النامية يف الرشااكت املعرفية والثقافية عىل  الصعيد العاملي. وحتقيقا  لهذه الأهداف، وس يعزز اإ
يكتيس وضع صكوك دولية ملزمة محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 
ىل بروتوكول تاغواي، ينبغي للجنة اس تحداث أ لية تيرس، يف هناية املطاف، شؤون  أأمهية أأساس ية. واستنادا  اإ

قليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية، لكفاةل مصاحلهم املرشوعة وبذك أأحصاب املعارف الت 
ىل البدلان بغية متكيهنا من  ىل تقدمي املساعدة التقنية اإ الهنوض بروح الابداع والابتاكر. ودعا الوفد الأمانة اإ

التقليدي واملوارد الوراثية فضال  عن حبث صياغة نظم حامية وطنية للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
 أأساليب سسويق املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حلساب أأحصاهبا.

ىل أأن التوصيات امخلس والأربعني اليت اعترجمدت يف  وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأشار اإ
جنازا  كبريا  من حيث موازنة نظام  5112 الإرساع يف "عىل  00امللكية الفكرية. فقد حثت التوصية اكنت اإ

ماكنية  ]املسار[ ششأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غري اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ
ىل ما أأحرز من تقدم جيد للغاية يف العمل اذلوضع صك دول واحد أأو أأكرث ي ". وأأشارت اجملموعة الأفريقية اإ

ن ما حتتاجه اللجنة هو مراعاة احتياجات البدلان النامية لختاذ قرار هنايئ ابس تكامل  أأجنزته اللجنة. وقالت اإ
ىل ما ل هناية دون حتديد أأجل لها.  02العمل اجلاري منذ أأكرث من  عاما . فال ميكن للجنة مواصةل املناقشات اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس. وسلطت اجملموعة ، اكن يتعني عىل اللجنة اختاذ ق00وتنفيذا  للتوصية  رار ابدلعوة اإ
ن  الأفريقية الضوء عىل أأمهية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. وقالت اإ

ن  ذ اإ ن الوقت قد حان للبت يف اختتام العمل. اإ العمل اذلي أأجنزته اللجنة شديد الأمهية وملحوظ وتاجض. واإ
. وعدم اختاذها هل س يعين فشل اللجنة يف تنفيذ 00ذ اللجنة هذا القرار سيسهم بفعالية يف تنفيذ التوصية اختا

 هذه التوصية حتديدا .

يران )مجهورية  ن  –وأأيد وفد الهند بياين وفد اإ الإسالمية(، ووفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال اإ
ىل عدة من توصيات  جدول أأعامل التمنية. وأأعرب الوفد عن تأأييده التام للرأأي معل اللجنة يشري بوضوح اإ

ىل فهم مشرتك يف اللجنة احلكومية ادلولية وجلان الويبو الأخرى فضال   القايض برضورة توصل ادلول الأعضاء اإ
ية توصيات جدول أأعامل التمنية وجدول الأعامل ذاته. وتود البدلان النام  ذعن امجلعية العامة للويبو، وذك لتنفي

 حتقيق هذا التفا م.

يران )مجهورية  ندونيس يا بياتات وفود اإ الإسالمية(، وكينيا ابمس اجملموعة الأفريقية، والهند.  –وأأيد وفد اإ
بصورة مالمئة. ويف هذا الصدد، أأعرب عن رغبته يف مواصةل النقاش  00ورأأى أأنه ينبغي تنفيذ التوصية 

 00دلول )الصكوك ادلولية(، وس بل سرسيع التوصية ششأأن س بل سرسيع اللجنة ملسار اس تكامل الصك ا
وتنفيذها بصورة واقعية. وفامي خيص نصوص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

التقليدي، أأعرب الوفد عن رسوره برؤية بعض الأحاكم اخلاصة ابملساعدة التقنية والتوعية. وأأعرب عن رغبته 
ضافة "التمن  ىل تمنية اجملمتع احليل والشعوب يف اإ ن هذه النصوص هتدف اإ ذ اإ ىل أأهداف النصوص ومبادهئا اإ ية" اإ

ن الويبو ملزمة، بوصفها  25و 22الأصلية. وسلط الوفد الضوء عىل املادتني  من ميثاق الأمم املتحدة. وقال اإ
ىل اتفاقات، شأأهنا يف ذك ش أأن مجيع ادلول الأعضاء يف واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة، ابلتوصل اإ

 الأمم املتحدة.

وأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وهنأأ اللجنة عىل معلها وأأقر 
جيابية، مبا يف ذك معلها وتداولهتا ششأأن مسأأةل صندوق التربعات. وقال  ىل هناية رسيعة واإ بأأمهية توصل معلها اإ
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نه ل  جيابية. الوفد اإ جيابية للمسار وخباصة بتقدمي ادلول الأعضاء توصيات تيسريي واإ يزال ممتساك  بتحقق هناية اإ
ىل التوصيات اخلاصة بربتامج العمل واملؤمتر ادلبلومايس وصندوق التربعات، ويه  وأأبدى تطلعه اخلاص اإ

 القضااي الثالث املتبقية.

يران )مجهورية وأأيد وفد الربازيل البياتات اليت أأدلت هبا وفود  ندونيس يا  –اإ الإسالمية( والهند واإ
جناز للويبو  ن جدول أأعامل التمنية اإ ونيجرياي واملداخةل اليت أأجراها وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال اإ

نه أأساس ضامن تعممي التوصيات امخلس والأربعني جلدول أأعامل التمنية يف معل  ومجليع ادلول الأعضاء فهيا. واإ
ن اللجنة قد 00مجيع هيئات الويبو الأخرى. وسلط الوفد الضوء عىل التوصية اللجنة فضال  عن معل  . وقال اإ

ىل امليض قدما  ابملسار. ويف هذا  ل أأهنا حتتاج اإ أأحرزت تقدما  جيدا  من حيث املضمون يف الس نوات املاضية اإ
ىل الأمهية والأولوية 5102الصدد، تتطلب خطة العمل املزمع اعامتدها لعام  اليت تولهيا ادلول الأعضاء  الإشارة اإ

ىل اللجنة. فقد حان الوقت لإظهار الزتام قوي بترسيع املفاوضات واختتام العمل. وينبغي للجنة أأن تبحث  اإ
عن اعامتد صكوك فعاةل وملزمة محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومنع 

اس تخداهما. ول يتوافق التنفيذ الاكمل جلدول أأعامل التمنية مع غياب اهامتم ادلول متلكها غري املرشوع وسوء 
ىل الس نوات الثالث عرشة اليت اس تغرقها معل الويبو ششأأن املوضوعات  الأعضاء مبفاوضات اللجنة. ونظرا  اإ

جيابية حتقق توص  يات جدول أأعامل الثالثة، فليس من املقبول أأل تتوج مجيع هذه اجلهود املبذوةل بنتيجة اإ
 التمنية وطموحات الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية.

يران )مجهورية  الإسالمية(، ووفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية.  –وأأيد ممثل توابج أأمارو بيان وفد اإ
 وأأفاد بأأن اللجنة قد فشلت يف هممهتا عىل مدار الس نوات الثالث املاضية. فقد حاولت اللجنة، مثال ، أأن
ِّف املعارف التقليدية املقدسة. ويف الواقع، مل يمتكن أأحد من تعريفها. وذكَّر بأأن ادلول الأعضاء يف الأمم  تعري

عاما  يف تعريف الشعوب الأصلية والإقرار حبقوقها. واكنت النتيجة ذاهتا.  02املتحدة اكنت قد رغبت منذ 
رادة الس ياس ية لالعرتاف ابلشعوب الأصلية ورأأى أأن جناح اللجنة س يعمتد عىل حتيل ادلول الأعضاء ابلإ 

ىل أأن الشعوب الأصلية ابتت تنقرض  وامجلاعات احمللية. واكنت القضااي اليت نوقشت يف اللجنة ملحة نظرا  اإ
وأأن مواردها الطبيعية ومواردها الوراثية ختضع لسوء اس تخدام بعض الرشاكت الكبرية املتعددة اجلنس يات. 

اإىل صك دول )صكوك دولية( محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل وحتتاج الشعوب الأصلية 
التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبا. فال تريد الشعوب الأصلية من تمنية هتكل مواردها الوراثية ومعارفها 

منا تريد تمنية عادةل ومنصفة من شأأهنا أأن متكن الشعوب الأصلية من مشار  كة ثروهتا. ورأأى أأن التقليدية. واإ
 الشعوب الأصلية حتتاج اإىل صك ملزم ميكن تطبيقه وتنفيذه.

نه يشاطر الوفود  وأأيد وفد املغرب البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال اإ
ملس تدامة الأخرى الاهامتم ششأأن رؤية اللجنة وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية لضامن التمنية العادةل وا

ماكنية تقدميه  لدلول الأعضاء وخباصة البدلان النامية مهنا. وشدد عىل رغبته يف رؤية نتيجة لعمل اللجنة، واإ
ىل امجلعية العامة للويبو لعام  ششأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صك أأو أأكرث من شأأنه أأن  5102توصية اإ

 قليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.يكفل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف الت 

يران  ندونيس يا، وكينيا ابمس اجملموعة الأفريقية، واإ وأأيد وفد الصني البياتات اليت أأدلت هبا وفود الهند، واإ
الإسالمية(. ورأأى أأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  - )مجهورية
ة ابلغة لتنفيذ جدول أأعامل التمنية، وأأن معل اللجنة يكتيس أأمهية قصوى محلاية املوارد الوراثية تتسم بأأمهي

ن اللجنة قد حققت تقدما  ملحوظا  رمغ  واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. واس تطرد قائال  اإ
ىل اتفاقات ششأأن صك ملزم قانوتا   الصعوابت. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يتس ىن، يف الوقت املناسب، التوصل اإ
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)صكوك ملزمة قانوتا ( من شأأنه أأن يسهم يف معاجلة الشواغل املرشوعة للبدلان النامية وتنفيذ جدول أأعامل 
 التمنية.

ورأأى وفد بريو أأن املفاوضات أأوشكت عىل دخول مرحلهتا الهنائية لعامتد صك دول ملزم قانوتا  
ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف )صكوك دولية ملزمة قانوتا (  لتحديد النفاذ اإ

التقليدي واس تخداهما، وذك لتفادي المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 
وارد الوراثية واملعارف الثقايف التقليدي، وضامن التقامس املنصف والعادل للمنافع النامجة عن اس تخدام امل

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وترتبط هذه العنارص الثالثة ارتباطا  وثيقا  ابلتمنية. وأأيد الوفد معل 
ىل امجلعية العامة للويبو لضامن عقد مؤمتر  اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين الرايم اإىل صياغة توصية ترجقدم اإ

 .5102 عام دبلومايس يف

وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأيد بياتات وفود 
يران )مجهورية  ن معل اللجنة يامتىش مع  –الربازيل واإ الإسالمية( وغريها من البدلان املتشاهبة التفكري. وقال اإ

لب من اللجنة سرسيع معلها منذ00التوصية  ذ طرج ىل  5112 عام . اإ وذلك جيب أأن تكون خامتة العمل ادلعوة اإ
عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صك ملزم قانوتا  )صكوك ملزمة قانوتا ( ششأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ذ من شأأن ذك أأن حيقق التوصية  . ورأأى الوفد أأن الوقت قد حان 00وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. اإ
اللجنة. وذكَّر الوفود الأخرى بأأن الهدف الرئييس من مناقشة برتامج العمل والتوصية املقدمة  لختتام معل

ىل امجلعية العامة للويبو جيب أأن يكون اختتام معل اللجنة.  اإ

ىل أأنه رمغ جعز اللجنة عن حتقيق النتيجة املنشودة، ويه وضع نظام دول محلاية  وأأشار وفد أأذربيجان اإ
ن الويبو تواصل تركزي اكمل اهامتهما املوارد الوراثية  واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، فاإ

هَّز  م مرشوعات النصوص وترج ن عقد دورة اللجنة الثامنة والعرشين حيث ترجقدَّ عىل معاجلة هذه القضية. واإ
الأعضاء يف الويبو حنو اعامتد صك التوصيات يك تنظر فهيا امجلعية العامة للويبو، اكنت اخلطوة التالية لدلول 

ن تضافر هجود  دول أأو أأكرث محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. واإ
مجيع ادلول الأعضاء لالتفاق عىل النصوص الهنائية اليت تتضمن الاقرتاحات والتعليقات اليت قدمهتا مجيع 

أأكرث من أأي وقت مىض، ذا أأمهية قصوى. ورأأى الوفد أأن دورة اللجنة الثامنة  اجلهات املعنية قد أأصبح،
والعرشين س تعطي زخام  ملحوظا  ملعاجلة العديد من القضااي املثرية للجدل واملتعلقة ابلنصوص الهنائية. ولكن 

ذ ل ميكن للجنة وضع اتفاق حي ظ  بقبول يتطلب ذك أأن سس متر الوفود يف احلفاظ عىل بيئة من التفا م اإ
جناز ملحوظ  ل من خالل املشاركة البناءة مجليع الأطراف. وينبغي التسلمي بأأن نصوص الصكوك اإ متبادل اإ
وشهادة عىل العمل الهام واجليل اذلي قامت به ادلول الأعضاء لعامتد صك دول أأو أأكرث. وبني حتليل 

عدادها واخ  ُّبع هنج مرن ومتوازن خالل اإ تريت أأفضل العنارص للنصوص الهنائية. كام ملرشوعات النصوص أأنه ات
ذ اضطلعت بعمل دؤوب لبحث اقرتاحات الوفود وتميعها  ىل ادلور اخلاص اذلي أأدته أأمانة الويبو اإ أأشار اإ

عداد النصوص الهنائية يف دورة  وحتليلها. ورأأى أأنه يتعني عىل مجيع الوفود بذل قصارى هجدها لتحقيق هدف اإ
واكدت البياتات اليت أأدلت هبا الوفود يف ادلورات السابقة ويف دورة اللجنة الثامنة اللجنة الثامنة والعرشين. 

ىل توافق يف ال راء ششأأن القضااي املثرية  والعرشين أأن ادلول الأعضاء يف الويبو متفائةل وقادرة عىل التوصل اإ
لقضااي اجلاري مناقش هتا للجدل واليت ختتلف ششأأهنا املواقف. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التشديد عىل أأن ا

ن حكومة أأذربيجان هممتة ابعامتد صك قانوين دول أأو  ذ اإ ىل أأذربيجان. اإ تأأيت يف وقت مناسب للغاية ابلنس بة اإ
أأكرث من شأأنه ضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأيد 

الويبو فامي يتعلق ابعامتد صك قانوين دول أأو أأكرث وأأعرب عن اس تعداده لالإسهام يف الوفد اجلهود اليت بذلهتا 
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حتقيق توصيات جدول أأعامل التمنية. وس يكفل ذك تقدم العمل ششأأن مرشوعات النصوص بصورة جمدية يك 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف 5102يتس ىن للجمعية العامة للويبو لعام   ."5102 عام تقيميها والبت يف ادلعوة اإ

  WO/GA/46/7 الوثيقة  من املرفق الأول من 00 الفقرةتقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات،  )ج(
 املعنونة " تقارير عن جلان الويبو الأخرى"؛

حلاقا   ىل هيئات الويبو املعنية لت 5101بقرار امجلعية العامة للويبو لعام  "اإ ضمني تقاريرها ششأأن "توجيه تعلاميت اإ
ىل امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات  ، ترد فامي ييل املعنية من جدول أأعامل التمنية"الس نوية املقدمة اإ

 051للجنة الثامنة عرشة )الفقرات من العرشين دلورة ل 1تخرجة من مرشوع التقرير المتهيدينصوص البياتات املس  
ىل   (:.SCP/20/13 Provمن الوثيقة  052اإ

ىل الأمهية البالغة اليت تكتس هيا أ ليات  حتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأشار اإ
التنس يق اليت طورت من أأجل تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ورأأى أأنه من حق اللجنة أأن سسا م يف توصيات 

البند املذكور ينبغي أأن يصري . وأأعرب عن اعتقاده أأن 5100و 5105جدول أأعامل التمنية، مثلام اكن احلال يف 
ن اللجنة  بندا دامئا من جدول أأعامل جلنة الرباءات، وأأكد أأن ذك س ميكن اللجنة من وضع التوصيات. وقال اإ
بذلت العديد من اجلهود يف هذا اجملال، منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية، وأأهنا عاجلت عددا من املواضيع اليت 

اء ومضنت تنفيذ التوصيات ششلك متوازن، أأرشكت فيه لك دوةل عضو. تتسم ابلأمهية دلى ادلول الأعض
وأأعرب عن اعتقاده أأن النظر يف لك الترشيعات الوطنية وتنب أأي نوع من أأنواع الهتميش والعمل عىل 

من  02الاهامتمات املشرتكة، س ميكن من حتقيق نتاجئ طيبة. ورصح أأن تكل النقاط تعد، طبقا للتوصية 
ىل عالقة العمل عىل جودة الرباءات جدول أأعامل الت  منية، املبادئ الاكمنة يف معل اللجنة. وأأشار الوفد اإ
ىل تنفيذ 02و 01و 0ابلتوصيات  ىل أأن تعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية ورفع اجلودة ميكن أأن يؤداي اإ ، واإ

جمال نقل التكنولوجيا وتنفيذ التوصيات املذكورة. وعرب عن اقتناعه بأأن اللجنة قد جنحت يف حتقيق تطور يف 
نه من الرضوري، من هجة أأخرى، بذل املزيد من اجلهود  توصيات جدول أأعامل التمنية. واس تدرك قائال اإ

لتنفيذ تكل التوصيات. وأأوحض أأني اجملموعة بصدد اعامتد بعض التوصيات املتعلقة بتنفيذ التوصيات الأخرى 
 ن اس تعداده للتعاون مع ادلول الأعضاء يف اللجنة.اليت وردت يف جدول أأعامل التمنية، وأأعرب ع

ىل أأن اللجنة بصدد تقيمي كيفية مسامههتا يف  وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأشار اإ
طار معل امللكية  تعممي جدول أأعامل التمنية يف جمال معل اللجنة. وأأكد أأن نظام الرباءات يعد عنرصا هاما يف اإ

ىل الفكرية، وق نه يؤثر مبارشة عىل التمنية الاجامتعية والاقتصادية الوطنية وعىل الرفاه اجملمتعي. وأأشار اإ ال اإ
تزايد الاعرتاف بأأن نظام الرباءات يركز ششدة عىل ضامن حقوق أأحصاب امللكية الفكرية، دون أأن يضمن أأن 

وفد، من هذا املنطلق، أأن نظام املصلحة العامة قد أأخذت بعني الاعتبار ششلك مالمئ. وأأعرب عن اعتقاد ال
امللكية الفكرية ل يعمل ابلشلك اذلي اكن يراد بلوغه يف الأصل. وأأقر بأأن اللجنة مل تناقش بعض هذه 

اجلوانب، وشدد عىل أأمهية أأن يكون النقاش أأكرث انفتاحا ورصاحة يف املس تقبل، فامي يتعلق بأأوجه القصور يف 
ذا ما توفرت الرغبة يف نظام امللكية الفكرية. ورأأى أأن تكل  النقاشات ميكن أأن سس تجيب ذلك الرشط فقط اإ

حتسني النظام والالزتام بذك، لكام اكن ذك رضوراي، سواء من أأجل مصلحة ادلول الأعضاء أأو من أأجل 
ضامن قابلية النظام لالس مترار يف املس تقبل. وأأعرب الوفد عن ترحيبه ابلنقاشات اليت جرت مضن اللجنة 

كبري من املسائل، ومهنا الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات وابلرباءات والصحة.  ششأأن عدد
ىل أأن تتجاوز اجلدل النظري وتتناول املسائل اليت سشلك موضوع نقاش حمتدم خارج الويبو،  ودعا اللجنة اإ

                                                
1

(، أأتيح مرشوع التقرير المتهيدي لدلورة العرشين SCP/4/6من الوثيقة  00 الفقرةوفقا  لالإجراء اذلي وافقت عليه اللجنة يف دورهتا الرابعة )انظر  
 ليعلق أأعضاء ومراقبو اللجنة عليه قبل تقدميه اإىل ادلورة احلادية والعرشين. ملنتدى الإلكرتوين للجنةللجنة عىل ا
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ن اللجنة جيب أأل ترتدد يف مناقشة كيف يمت اس تخدام الرباءات يف  ولكن اللجنة مل تتناولها بعد. وقال اإ
السوق، أأو كيف تعزز الاس تخدامات املذكورة الابتاكر والمنو التكنولويج والتمنية أأو تكبحها، أأو أأن ترتدد يف 
حماوةل تعزيز فهمها لتكل املسائل. وعرب عن اعتقاده أأنه ل ميكن توقع أأن سشحذ اللجنة الإرادة امجلاعية أأو تنجز 

ىل نقاشات ملموسة أأكرث  الأنشطة الرضورية لتحسني ل من خالل النقاشات الرصحية. وأأكد احلاجة اإ النظام، اإ
ششأأن كيفية حتسني مسامهة الرباءات يف معاجلة التحدايت اليت تواهجها الإنسانية يف جمالت من سبيل الغذاء 

دارة الكوارث وتغريات املناخ والتعلمي. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يؤسس ذك لشرتاك  والطاقة والأمن والبيئة واإ
مفتوح وبناء يف املسائل الهامة داخل اللجنة. والتفت اإىل الافرتاض السائد والساذج بأأن منح أأحصاب 

الرباءات حقوقا أأوسع سيشجع يف حد ذاته الابتاكر وجيذب الاستامثرات، وأأفاد بأأن ذك الافرتاض قد فقد 
لعاملية. ورأأى أأن النقاش اذلي دار يف اللجنة اإىل حد مصداقيته حاليا يف ضوء احلقائق الاقتصادية والتجربة ا

ن النقاش تعلق ابلطريقة املثىل اليت متكن البدلان من حتديد مس توى امحلاية اليت  ال ن اكن أأاكدمييا حبتا، وقال اإ
ىل مواطن املرونة الأخرى.  متنحها حقوق امللكية الفكرية، واس تخدام الاس تثناءات والتقييدات، ابلإضافة اإ

 الوفد أأن القيام بدراسة عن تكل املسأأةل س ميكن الويبو من لعب دور مزدوج، فتقدم املساعدة للبدلان وبني
وحتدث س ياسات عامة متطورة وخمصصة. وأأضاف أأن جلنة الرباءات قد بدأأت نقاشا ششأأن اجلوانب املتنوعة 

ليه، وأأعرب عن ترحيبه لنظام الرباءات واملرتبطة ابلتمنية، وشدد عىل أأمهية النقاش املذكور ومدى  احلاجة اإ
ىل أأن ترتمج تكل النقاشات كعنارص ملموسة يف برتامج العمل. ولفت انتباه  بتكل اخلطوة الإجيابية وتطلع اإ

ىل أأن النقاش مل يتناول بعد العديد من املسائل الهامة، واقرتح النظر يف تكل املسائل ششلك صادق  اللجنة اإ
دماهجا مضن برتا ىل اإ  مج العمل الشامل واملتوازن واملوجه للتمنية، مضن جلنة الرباءات.وبناء، يؤدي اإ

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن اعرتاضه عىل الاقرتاح املتعلق بأأن يتضمن جدول الأعامل 
ىل التعامل مع البند املذكور كبند مؤقت.  للجنة الرباءات بندا دامئا. ودعا اإ

عة ابء، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وحتدث وفد الياابن ابمس اجملمو 
 وأأعرب عن اعتقاده أأن البند املذكور ليس بندا دامئا بل مؤقتا.

وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة أأورواب الوسط  والبلقان، وساند البيانني الذلين أأدىل هبام 
 ياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء.وفدا الولايت املتحدة الأمريكية وال 

وأأعرب ممثل ش بكة العامل الثالث عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا عندما حتدث ابمس 
 ."اجملموعة الأفريقية

، تقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياتات اجلغرافية )د(
 :" تقارير عن جلان الويبو الأخرى"املعنونة   WO/GA/46/7من املرفق الأول من الوثيقة  52 الفقرة

حلاقا بقرار امجلعية العامة للويبو لعام " ىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها  5101اإ ششأأن "توجيه تعلاميت اإ
ىل امجلعيات الس نوية  نص  أأدتاه رديوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية"، وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التاملقدمة اإ
من الوثيقة  505و 502)الفقراتن  للجنة احلادية والثالثنيادلورة تقرير املس تخرجة من مرشوع  البياتات

SCT/31/10 Prov.): 

، أأن ترجدرج مسأأةل جدول أأمعل التمنية كبند من بنود ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،فد مرصطلب و 
اليت  جدول أأعامل التمنية توصيات من 02لتوصية جدول أأعامل الاجامتعات املقبةل لهذه اللجنة. وذكر الوفد اب

وتأأخذ يف تنص عىل أأن أأنشطة الويبو لوضع القواعد ينبغي أأن تكون شامةل وقامئة عىل توجيه الأعضاء 
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التاكليف واملنافع وتكون معلية قامئة  احلس بان خمتلف مس توايت التمنية وتأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن بني
عىل املشاركة تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأأولوايهتا وأ راء الأطراف املعنية 

وأأفاد الوفد بأأن الوفود قد تناولت الفئة أألف من جدول  أأمانة الويبو. وتكون مامتش ية مع وهجة نظرالأخرى 
ا املتعلقةأأعامل التمنية،  ن اقرتاح الرئيس ششأأن املساعدة  ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. أأيض  وقال الوفد اإ

ا فعلية  ملادة املساعدة التقنية  ب الوفد التقنية يتضمن أأحاكم  اليت س تدرج يف معاهدة قانون التصاممي، ورحَّ
ىل اللجنة ششأأن ال . عمل عىل النص اخلاص ابملساعدة التقنيةأأيضا  ابللزتام ابلولية املمنوحة من امجلعية العامة اإ

جياد حل للأقواس املوجودة  ىل مواصةل تبس يط النص من خالل اإ ن مجموعة جدول أأعامل التمنية تتطلع اإ وقال اإ
يف بعض الأحاكم احلالية ششأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أأجل البدلان النامية والبدلان الأقل 

ىل تنفيذ  "معاهدة مس تقبلية حممتةل لقانون التصاممي. منوا ، وتتطلع اإ

يِّم متاما  يف أأنشطة  نه يعتقد أأن جدول أأعامل التمنية قد معرج وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وقال اإ
وذكر أأنه  الويبو يف جمال التصاممي الصناعية والعالمات التجارية والبياتات اجلغرافية، مبا يف ذك معل اللجنة.

العمل املتعلق مبعاهدة قانون التصاممي خالل دورة اللجنة يسا م يف جدول أأعامل التمنية املتعلق بوضع يعتقد أأن 
ن املفاوضات ُأجريت بطريقة شامةل وقامئة  عىل توجيه  .02القواعد واملعايري، ل س امي التوصية  ومىض يقول اإ

ن املفاوضات وضعت يف الاعتبار ادلراسة اخلاصة ابل اث ر احملمتةل لعمل اللجنة، مبا يف ذك الأعضاء، واإ
ن اإ  وأأردف قائال   املساعدة التقنية، اليت أأولت الاعتبار الواجب ملس توى التطورات والتاكليف والفوائد.

أأن يسهم يف حتسني البيئة، ونتيجة ذلك سوف  من شأأنهتبس يط الإجراءات الشلكية لطلبات التصاممي 
ىل السوق.يرجمكيِّن مزيدا  من املستمثرين من ادلخ وأأضاف الوفد أأن تنفيذ معاهدة قانون التصاممي سوف  ول اإ

وذكرت اجملموعة  يرجفيد البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ، ل س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف تكل البدلان.
ز يف اللجنة ششأأن العالمات التجارية والبياتات اجلغرافية يس ا م أأيضا  يف زايدة ابء أأيضا  أأن العمل اذلي ُأجنِّ

ز التمنية الاقتصادية، ويه هدف اإ وقال الوفد أأيضا   الفهم. ِّ ن زايدة الاستامثر يف الاقتصاد من شأأهنا أأن ترجعزي
ن اجملموعة ابء تعتقد أأنه ميكن الاس مترار يف  حتقق من خالل تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ويف اخلتام، قال الوفد اإ

جيابية يف جمال اللجنةة بطريتنفيذ جدول أأعامل التمني  ".قة اإ

نفاذ، ت )ه( املعنونة   WO/GA/46/7من املرفق الأول من الوثيقة  20 الفقرةقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
 :"تقارير عن جلان الويبو الأخرى"

حلاقا   ىل هيئات الويبو املعنية لتضمني  5101بقرار امجلعية العامة للويبو لعام  "اإ ششأأن "توجيه تعلاميت اإ
ىل امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات   ، ترداملعنية من جدول أأعامل التمنية"تقاريرها الس نوية املقدمة اإ

للجنة  ةالتاسعاملس تخرجة من مرشوع ملخص الرئيس لدلورة  البياتات أأدتاه
 (.25-20، الفقرات .WIPO/ACE/9/29 Prov )الوثيقة

من جدول أأعامل التمنية،  22وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ورأأى أأن التوصية 
وتوصيات وجهية أأخرى، مثل التوصية اخلاصة بتكوين الكفاءات واملساعدة التقنية، لها صةل مبارشة 

انة ومقديم البياتات عىل التجارب املفيدة، سواء ششأأن التدابري الوقائية للحد بصالحيات اللجنة. وشكر الأم
ة أأو املقرصنة أأو ششأأن ال ليات البديةل لتسوية املنازعات، اليت عرجرضت خالل ادلورة  من سوق السلع املقدلي

ثراء  جيابية يف اإ ن اجملموعة تعتقد أأن تكل الأنشطة متثيل مسامهة اإ ذاكء التاسعة للجنة. وقال اإ النقاش حول كيفية اإ
الاحرتام للملكية الفكرية. غري أأن اجملموعة ترى أأنه ل يزال يتعنيي عىل اللجنة توس يع نطاق املناقشات لتجعلها 
نفاذ  د اإ ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، وهو مفهوم أأوسع وأأمشل بكثري من جمري متسقة مع الهدف املمتثيل يف اإ

لس ياسات والأنشطة اليت سرجس تنبط استنادا اإىل ذك املفهوم ل سس تفيد من رشعية امللكية الفكرية. وأأوحض أأن ا
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أأكرب حفسب، بل من املرحج أأن تكون فعاةل أأيضا لأهنا قامئة عىل فهم أأمعق للأس باب الاكمنة وراء حالت 
نه ينبغي للجنة، يف رأأي اجملموعة، أأن سسرتشد بذك يف  حتليل التعدي عىل امللكية الفكرية. ومىض يقول اإ

التجارب املعروضة علهيا. وأأضاف أأن اجملموعة ترى، ابلرمغ من بعض التقدم اذلي أأحرزته الويبو معوما، 
ن  واللجنة خصوصا، أأن الطريق ل يزال طويال لتنفيذ جدول أأعامل التمنية عىل أأمكل وجه. واس تطرد قائال اإ

ر وأأنه يقتيض، ابلتا ون بأأن العمل يف تطوي رجتيبع يف تنفيذ الأنشطة أأعضاء اجملموعة يقري ل، تغيري المنوذج امل
املؤسس ية، حىت يتس ىن الوفاء ابلولية اليت اتفقت علهيا ادلول الأعضاء. وأأخريا أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة 
د لدلورة العارشة من الإسهام يف حتسني معل اللجنة صوب هذا الاتاه، مع  يف أأن متكين الأنشطة اليت س ترجحدي

عىل الاهتداء بتوصيات جدول أأعامل التمنية وابلهدف الهنايئ املمتثيل يف وضع برتامج متوازن احلرص دوما 
 الأعضاء. يتناول مصاحل لك ادلول

ن اعامتد توصيات جدول أأعامل التمنية يف  وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية وقال اإ
ه  5112 عام رساةل واحضة بأأن املنظمة بصدد تبين مفهوم التمنية. اكن مبثابة منعطف كبري يف املنظمة ووجي

ن ذك أأسفر عن اعامتد امجلعية العامة للويبو ل لية التنس يق بعد ذك بثالث س نوات. ومىض  وأأضاف قائال اإ
ن امجلعية العامة لعام  لزام مجيع هيئات الويبو املعنية ابلإبالغ عن  5101يقول اإ اعمتدت تكل ال لية هبدف اإ

تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. وأأكيد الوفد عىل أأن الغرض من أ لية التنس يق، اإىل جانب  مسامههتا يف
اتحة فرصة أأمام ادلول الأعضاء  بالغ امجلعية العامة مبدى دمج جدول أأعامل التمنية، يشمل أأيضا اإ متكني اإ

ىل اتفاق لبحث القضااي والأنشطة املتداخةل يف املنظمة. وأأفاد، يف هذا الصدد، بأأن الوقت  ل اإ قد حان للتوصي
دراج بند دامئ عىل جدول الأعامل ششأأن مسامهة اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل  حول اإ

ليه يف امجلعية العامة لعام  نه يظلي ملزتما بدمج جدول أأعامل 5105التمنية. وقال الوفد، كام س بق أأن أأشار اإ ، اإ
ىل التمنية يف لك معل الويبو. وأأعرب ع ن رسوره ملالحظة أأن الأنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة ترتكز أأساسا اإ

حاطته علام مبضمون الوثيقة 22التوصية  ، WIPO/ACE/9/2 من جدول أأعامل التمنية. ورأأى الوفد، بعد اإ
ىل جانب موارد وأأنشطة أأخرى، أأساسا جيدا لتقيمي مسامهة اللجنة يف تنفيذ جدول  بأأن تكل الوثيقة توفر، اإ

ىل مزيد من املعلومات املفصةل عن الأنشطة اليت تضطلع هبا الأمانة. أأعام ل التمنية. غري أأنه بنيي أأن مثة حاجة اإ
ىل أأمهية تعاون الويبو مع سائر  وتناول الوفد القضااي املرتبطة ابلتنس يق والتعاون عىل الصعيد ادلول وأأشار اإ

د املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت ادلولية وغريها م ن أأحصاب املصاحل املعنيني مبجال امللكية الفكرية. وشدي
ىل توفري املزيد من املعلومات املفصةل يف هذا اجملال من معل الويبو. ويف الأخري أأكيد الوفد  عىل احلاجة أأيضا اإ

نفاذ والتمنية يف العمل اذلي تقوم به اللجنة طبقا للتوصية  جدول من  22جمددا رضورة اتباع هنج يوازن بني الإ
 أأعامل التمنية.

نه ميكن بناء  ىل اإ وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق وأأشار اإ
سهامات ادلول  ثقة متبادةل حيال التأأثري الإجيايب لنظام امللكية الفكرية الفعال عىل التمنية وذك من خالل اإ

ىل الأعضاء وعن طريق املناقشات عىل مس توى الل  نفاذ الرامية اإ ن اجملموعة تؤكيد عىل أأن تدابري الإ جنة. وقال اإ
ماكحفة التقليد والقرصنة سساعد عىل خلق بيئة استامثر ميكن التنبؤ هبا وسسهم بدورها يف تعزيز التمنية 
فس ية الاقتصادية والاجامتعية، عىل حنو ما أأكيده النص التال املقتطف من التقرير العاملي ششأأن القدرة التنا

: "تؤثر نوعية املؤسسات تأأثريا قواي عىل القدرة التنافس ية والمنو. فهىي تؤثير يف قرارات الاستامثر 5100-5102
ل  نتاج وتؤدي دورا رئيس يا يف حتديد الطرق اليت تنهتجها اجملمتعات يف توزيع الفوائد وحتمي ويف تنظمي الإ

ال، أأن من ميلكون أأراض أأو أأسهم يف رشاكت أأو تاكليف اسرتاتيجيات وس ياسات التمنية. مفن امللحظ، مث
ذا مل تكن حقوق امللكية  أأصول من ملكية فكرية غري مس تعدين لالستامثر يف حتسني ملكيهتم أأو صيانهتا اإ

اخلاصة هبم غري محمية". واس تنتج من ذك أأن املسامهة يف توصيات جدول أأعامل التمنية، ول س امي يف التوصية 
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نفاذ. وأأضاف أأن اجملموعة تعترب اللجنة منصة ممتازة لدلول ، ترجعد عنرصا جوهراي22  ابلنس بة اإىل معلية الإ
نشاء أأو حتسني الأطر  ىل تكل التجارب عند قياهما ابإ الأعضاء يك سشاهد ممارسات اجلهات الأخرى وسستند اإ

نفاذ. وأأوحض أأن اجملموعة تضمي بدلاتا  متباينة من حيث املس توى الترشيعية اخلاصة هبا ششأأن القضااي املرتبطة ابلإ
الإمنايئ ومتوسط دخل الفرد الواحد؛ وأأهنا متكينت، عىل الرمغ من ذك، بل بفضل ذك، من التفاق عىل 
نفاذ يرجعد مسامهة فعاةل يف الرفاه الاقتصادي  املبدأأ اذلي مفاده أأن العمل اذلي تقوم به الويبو يف جمال الإ

ن دول اجملموعة سستند اإىل والاجامتعي ويف جوانب عدة من معلية نقل  التكنولوجيا. واس تطرد قائال اإ
ايها ادلول الأعضاء الأخرى والأمانة، وتبلور تكل املعارف يف مرشوعاهتا وس ياساهتا  التجارب اليت سشاطرها اإ
هنا تعمتد عىل الأفاكر واملامرسات املقدمة من قبل الوفود يف دورات اللجنة السابقة ودورهتا احلال  ية. الوطنية؛ واإ
وأأفاد بأأن اجملموعة ترى أأن هذا النشاط التبادل ل ينبغي أأن يضيع يف ادلورات القادمة. وأأكيد عىل أأن دول 

نه مت الرتكزي ششدة، خالل ادلورة  اجملموعة سشاطر غريها أأيضا تارهبا الوطنية. واستشهد يف ذك مبثال قائال اإ
ذاكء الوعي من خالل تثقيف امجلاهري،  ص احملامك يف جمال امللكية الفكرية عن طريق السابقة، عىل اإ وختصي

ن البياتات اليت قدهما أأعضاء اجملموعة أأمام اللجنة مشلت عددا  برامج التدريب وحتسني املساعدة التقنية، واإ
ن عدة بياتات قد أأسهمت، خالل ادلورة التاسعة للجنة، يف مشاطرة  من تكل العنارص. وأأضاف قائال اإ

قدام مزيد من ادلول الأعضاء اليت تواجه التجارب واملعارف خبص ع اإ ذاكء الوعي. وأأعلن أأن اجملموعة سشجي وص اإ
دة اليت تواهجا دلى تطبيق س ياساهتا  حتدايت من هذا القبيل عىل مشاطرة تارهبا اخلاصة واملشالك احملدي

نفاذ، وذك من أأجل متكني اللجنة من معاجلة قضااي التمنية مبزيد من الفع الية. وأأعرب، يف هذا املتعلقة ابلإ
، اليت أأشار WIPO/ACE/9/18 الصدد، عن شكر اجملموعة لوفد جنوب أأفريقيا عىل بيانه وعىل الوثيقة

ىل عدة عنارص قييمة مهنا أأمهية حقوق امللكية الفكرية ابلنس بة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية  فهيا اإ
ذاكء ا لوعي، اذلي ميثيل أأحد مواضيع اللجنة ومفهوما ل يسع اجملموعة لأي بدل. وأأوحض أأن ذك يمت يف س ياق اإ

 سوى تأأييده.

نه يرى أأن الولية الأساس ية للجنة، أأل ويه تبادل  وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية، سسهم يف جدول أأعامل التمنية، وخباصة التوصية  . وأأضاف 22التجارب ششأأن اإ

نه لحظ، يف كثري من التجارب الوطنية لأعضاء اجملموعة ابء، أأن الأسواق اليت سس تقطب املستمثرين ق ائال اإ
ادلوليني يه الأسواق اليت تتسم ابس تقرار بيئات الأعامل وتدمعها قوانني شفافة وفعاةل ميكن التنبؤ بأأحاكهما. 

نفاذ حق وق امللكية الفكرية، أأو عدم وجودها، من وأأوحض أأن وجود هجود فعاةل ترجبذل يف بدل ما من أأجل اإ
العوامل اليت أأصبحت ترجراع  ششلك مزتايد من قبل املستمثرين دلى البتي يف الأسواق اليت يريدون دخولها، 

ن اجملموعة ترى أأن زايدة الاستامثر يف  وكذك يف الأسواق اليت يريدون الانسحاب مهنا. ومىض يقول اإ
تمنية الاقتصادية حفسب، بل يسهم أأيضا يف وضع الأساس الالزم لتعزيز اقتصاد ما ل يسهم يف تعزيز ال 

الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها. وأأفاد، يف هذا الصدد، أأن التبادل املمثر والنشط للتجارب 
نفاذ يف ادلورة التاسعة للجنة قد أأسهم يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية ، ول س امي ششأأن القضيتني املتعلقتني ابلإ

ذاكء الوعي 22التوصية  ه بعملية مشاطرة التجارب الوطنية حول طائفة من املامرسات، مبا يف ذك اإ . ونوي
ن تكل العملية قد  ومناذج الأعامل اجلديدة وال ليات البديةل لتسوية املنازعات يف جمالت امللكية الفكرية، وقال اإ

ثراء أأسهمت ابلتأأكيد يف حتسني فهم الوفود خملتلف ا هنا ستسهم يف اإ لأساليب املس تخدمة يف لك أأحناء العامل، واإ
ن  أأفاكر أأعضاء اللجنة، الفردية مهنا وامجلاعية، فامي خيص طريقة امليض قدما يف هذا اجملال. واختمت قائال اإ

نفا جيابية فامي يتصل ابلإ  ذ.اجملموعة ابء ترى أأنه ميكن الاس مترار يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية بطريقة اإ

ن املناقشات حول  وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وقال اإ
امللكية الفكرية ترجعد يف حد ذاهتا تدريبا عىل الوزن بني مصاحل أأحصاب احلقوق وفائدة اجملمتع قاطبة. وأأضاف أأنه 
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نفاذ للك من ادلو  ل الأعضاء يف الويبو مع تويخ الاحرتام الاكمل ينبغي بلورة هذا التوازن يف اسرتاتيجيات الإ
لالتفاقيات اخلاصة ابمللكية الفكرية. وأأفاد بأأن اللجنة تتيح، حبمك وليهتا، منتدى لتبادل ال راء خبصوص تكل 

املامرسات وتؤدي دورا رئيس يا يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل التوفيق بني اسرتاتيجياهتا واحتياجاهتا الوطنية. 
ن ادلول الأعضاء شاهدت، خالل ادلورة التاسعة للجنة، تقدمي بياتات عديدة من قبل واس تطر  د قائال اإ

البدلان اليت اس تخدمت، بنجاح، عنرصي املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو وأأفضل املامرسات، الذلين 
نفاذ. وبناء علي ه أأعلن الوفد أأن اجملموعة نوقشا خالل ادلورات السابقة، لأغراض حتسني س ياساهتا يف جمال الإ

، وتظلي ملزتمة 22ترى أأن اللجنة سسهم فعال، وبقدر كبري، يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية، وخصوصا التوصية 
 مبواصةل مشاركهتا النشطة يف هذا التبادل للمعلومات يف سبيل امليض قدما بعمل هذه اللجنة املهمة".

ىل الإحاطة علام  ناإ  .2 اللجنة مدعوة اإ
 ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


