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بو، عقدت ابد .1 ية للجنةيعوة من املدير العام للو ية ليةولد اماحلكو ية ملعنا  واملعارف ثيةرالو اواملوارد الفكرية مللك

يدية نة ("رلفولكلو والتقلا نة "أو " للجا ية للجا يف من ") لاEوية ماحلكو رشة يف  تاسعة  ندورهتا ا جل  22 إىل 18ع
 .2011 ليويو

2. Kث ية  تا ممواكنت اEول ا ل سا وأذريجان وبرنأفغا: ل يا وا تني وأسرتا بتان واجلزائر واألر من ل ن لسـ يا ج ياك وبو ليفدوس و بلج
) cيات –دو متعددة القو بودf والاكم) م نا فاصو وبوروندي و نة والربازيل وبوسواg وبلغارf وبور بو مكوا ي ت سـ ندا ريكل كون و

تا رياك وكوت ديفوار  يا وكو ييل والصني وكولو سـو ب هورية اوقربص مشـ بويت وإكوادور ومرص مجلوا جيية واEامنرك و يكشـ لت
يا سابقة وفرسا وجور ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا ندا و يويا و سلفادور وإ جوا ف نمج ل ل ن نل ب ث يافل نغارf ن وأملا ييت و يوgن وها ه وا يل

يا وإيران  ند وإندو سـوا نيه ية–مجهورية (ل يا وا) م اإلسال يان و يا وا يل وإيطا ينوالعراق وأيرندا وإرسا ل ل ئ نان كل لبلكويت و
يجر ويجريf وعامن وب�  ندا وا بال وهوندا ويوز يا و gيق و نغويا وموزا يك وموgكو و نومالزيf واملغرب وا ن يل ن ل ن ب ب ل لسـ ي يملك مم م

هورية موEوفا يا و�حتاد الرويس و هورية كورf وروما بني وبوندا والربتغال و مجوراغواي وبريو وا نمج ل ب العرية ة واململكلفل
سعودية  سودان والا سـوا ند لل سويد وسورسا وسواز يا ورسي الناك وا با يا وإ نوب أفر نغافورة و يا و يلنغال ورص ل ن سـ سـ يب يق ج

هو ند وترمجلوا سورية و� يلرية العرية ا ل يا يب هورية تزنا تحدة وأوروغواي و نيداد وتوغو وتوغو وتونس وتريا واململكة ا مل مجك ن
ية وفزنويال  تحدة األمر تحدة والوالfت ا يكا مل بويفارية–مجهورية (مل ل ا بابوي ) ل يا وز مين وزا يت gم وا مو ب مي واكن ). 100(لف

رشين�حتاد األورويب واEول  بعة وا لعا ته عضولسـ ثال  يه  بصف األعضاء  نةاممف  .للج يف ا

ية اEوية  .3 نظامت احلكو لوشاركت ا ية بصفة مراقب) "IGOs"(ممل تا لا ية : ل ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي قلمل
ية �حتاد األفريقي ) ARIPO( الفكرية تب األورويب للرباءات ) AUC(ضومفو تحدة ) EPO(ملكوا ملوبرgمج األمم ا
ية ) UNEP( للبيئة تجارة العا نظمة ا تحدة و ملوجامعة األمم ا ل ية ) WTO(ممل نظمة الصحة العا ملو نك اEويل ) WHO(م لبوا

تعمري  شاء وا للإل نويب ) IBRD(ن  ).9(جلواملركز ا

ثلو .4 ية مموشارك  نظامت غري احلكو م ا ية بصفة مراقب )"NGOs"(مل تا لا ية  :ل يكية الفوللكور األمر ومركز ) AFS(مجع
ية األمم األوىل  متع املدين األنغويل ) AFN(مجعقانون الفن و ية ا ية من أجل  ¿وا من بواحتاد حمايم أذريجان ) ADSCA(تمجلع

ناعة يف �حتاد الرويس  تجارة وا لصوغرفة ا ت) CCIRF(ل متع املدين ئوا ية ) CSC(¿الف ا ية ا,ا نة القانوية  توا من ن للتللج
نطقة األنديز األوائل  مشعوب  سان ) CAPAJ(ل ية حلقوق اإل ية غري احلكو نظامت األفر ية ا نو ممل يق ) CONGAF(منسق

بدعني  ية يف قرية املو) CRA(ملورابطة حقوق ا ياحة ا ية وا تدى احلقوق وا يئوكروب اليف اEوية و سـ من ن بل لل لت ية م نظمة  تمنلو و م
ية  يني ) ECDO(قامجلاعات العر ية وساكن اجلزر األ شعوب األ تعلقة  بحوث ا سة ا صلومؤ صل ل مل ل نة ) FAIRA(س جلو

شاور  ية  تاألصدقاء العا ناين األداء ) FWCC(للمل بريي  لفو�حتاد األمرييك الاليين األ ندي ألمرياك ) FILAIE(يت لهوا¿لس ا
نوية  با يولوÏ " ج أماروتو"وحركة ) CISA(جل تعامر ا ية لال شعوب األ ندية وجملس ا با سـ صل ل له ية و )IPCB(ل لتمنهد ا مع
ية  ية الفكرية و) INADEV(يقاألفر ية  ية الرباز شعوب األ للملكهد ا يلمع صل ية )INBRAPI(ل ية ماليك حقوق ا مللك و مجع
ية الفكرية ) IPO(الفكرية  ية اEوية محلاية ا مللكوا ل تدامة واملركز اEو) AIPPI(مجلع ية ا تجارة وا سـيل  من مللل ) ICTSD(لت
تجاريةوالغرفة  ية ) ICC(ل اEوية لا نوغرا تاحف اإل نة اEوية  فوا ث للم ل تجني ) ICME(للج يات ا نو�حتاد اEويل  ملمجلع

يني يد لا ناعة الفونوغرامات ) IFPMA( لص ية حبقوق ) IFPI(لصو�حتاد اEويل  نظامت ا نو�حتاد اEويل  ملعللم
سخ نارشين ) IFRRO( لنا ية اEوية  للوا ل يا والفوللكور ) IPA(مجلع ية اEوية لإلنولو جوا ث ل لوالرابطة اEوية ) SIEF(مجلع

تجارية  يعة ) INTA(لللعالمات ا يديو ) IUCN(لطبو�حتاد اEويل حلفظ ا تفكري ) IVF(للفو�حتاد اEويل  سة ا لومؤ س
بحو ية  هادفة للرحب وا تقK اEوية غري ا لا ن ل ملعسـ ية لمل ياسا ية وا تث اإلمنا سـ ية اEوية ) IQ Sensato(لئ نظمة غري احلكو لوا ممل

ئة املعرفة  ية بدراسة  بيا بكة ) KEI(ملعن ية امل L’auravetl’anشـو شعوب األ تعلمي  صلعلومات وا لل ورابطة ) LIENIP(ل
سة وقانون الرضائب  نا ية الفكرية وا هد ماكس بالنك  فبات حق املؤلف و مل للملكت مع لس الوطين ا¿ و)MPI(مك

يني بورورو )MNC( سـللخال شعب ا ية  ثقا ية وا êية �ج مل ورابطة ا ل ل ع فمن ية ) MBOSCUDA(لت شعوب األ صلوأمانة ا ل
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ية الفكرية ) COICA( األمازونملنطقة حوض  بحوث ا هد امللكة ماري  مللكو ية ) QMIPRI(لمع نحة  مجعو روماين "م
ست تعلمي وتطوير أوضاع أطفا" ك ية للهنوض  با باأل ن شعب الصايم ) Rromani Baxt(ل طائفة الروما ل  Sámi(لوجملس ا

Parliament ( تني نود األمر نة اEوية  يكوا ه ل بكة  و)INCOMINDIOS(لللج سخ و شـنظمة شعب الصايم حلقوق ا لن م
ثالث  يد يف خدمة الغو) TWN(لالعامل ا تقا لا يبدل توال بائل ا ل و ل يق يب ا,ايت العا ناعة ا مل و  .)WSMI)() 56ة لتطبص

تقرير يف مرفقه األولوق .5 شاركني مرفقة هبذا ا لامئة ا  .مل

رشة WIPO/GRTKF/IC/19/INF/2 Rev.ثوتقدم الويقة  .6 تاسعة  عموجزا عن الوûئق املوزعة يف اEورة ا  .ل

شات ويقدم جوهر هذه املداخالت . وأحاطت األمانة علام ملداخالت وجسلهتا عىل رشيط .7 نا تقرير ا قويلخص هذا ا مل ل
بني لك سل الزمين للمداخالتيدون أن  سب ا يل أو اليت تأيت لرضورة  تفا سل املالحظات املقدمة  ح ص وقد قدمت . لتل

ية إىل ا تا ياgت ا حبعض الوفود  ت ها تطرقت . ألمانةفب بل الوارد يف جدول إىل امجيعومبا أهنا  ملسـتقند اخلاص لعمل يف ا لب
تقرير ند يف هذا ا لاألعامل، فقد أدرجت يف ذ� ا  .لب

نةواكن .8 رشة  تاسعة  نا لورة ا بو أ ندالند من الو ند  يد  للج ا ل ي ي ي ي عسـ م ف ف  .ل

ند  ند ا ند ا ند ا تاحححح اEورة اEورة اEورة اEورة: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل1111للللببببا تاا تاا تاا     ففففتتتتا

سفري  .9 تح الريس، سعادة ا فا لف شارد أوادي، اEورة يئت تيب ر سس غري، إىل ودعايل يد فرا بو، ا ن املدير العام للو سـ لي
 .أخذ اللكمة

نوات 10 مرور ملشاركني وأشار إىلرحب املدير العام و .10 نةعىل سـ  شاء ا للجإ بو . ن ية العامة للو يوذكر بأن ا مجلع ّ
سامة عىل اإلطالق2009 لعام نة بوالية أكرث  ج قد لكفت ا نصوص . للج لوقد نصت الوالية عىل املفاوضات القامئة عىل ا

يه األفرقة العامK ما بني اEورات  شرتك  ثف  فوبرgمج معل  بوقاقدمتقال إن و). األفرقة العامK(تمك  يف  قد أحرزمسـ غري 
مترب  نذ  سبإطار الوالية  رش األخرية2009م هر ال�ية  يصا يف األ ع،  ن تفاوض للك . شخص لوجند اآلن نصا واحدا من نصوص ا

ثالثة يع ا لموضوع من املوا برية . ض شاركهتا هبمة  يع الوفود عىل  كوقال إن هذا الربgمج اكن حافال جدا ووجه شكره إىل  م ّمج
يني ا,ين واك. نوشاط سامهة ا¿دية للخرباء األ تاجئ وأشاد أيضا  يق ا تازة وناءة ساعدت عىل  صلن ذ� يف ظروف  مل ن ب لمم حتق

تربعات لفائدة  بو  ندوق الو متويل  سار وجدد نداءه من أجل مزيد من ا للشاركوا يف ا ي لص متدة امجلاعاتلمل ية ا ملع األ صندوق (صل
تربعات شاركة اخلرباء األ) لا صلسري  م بللتي نة لعام . ملسـتقيني يف �جêعات يف ا يد بأن 2009للجويف إطار والية ا تف اليت 

يدية وأشاكل ) أو صكوك(لصك قانوين دويل ) اأو نصوص(تقدم نصا  ية واملعارف ا تقليضمن امحلاية الفعاc للموارد الورا لث
بو يف اEعوة إىل ية العامة للو بت ا يدي وأن  ثقايف ا بري ا يا مجلع تقل ل ّتع ت ل نة .  مؤمتر دبلومايسل للجومبا أن هذه اEورة يه األخرية 

ند شديد   êبل هو ح ية العامة من أجل العمل يف ا تني إىل ا ية العامة، فإن تقدمي العمل لفرتة ا ببل عقد ا مجلع تقمجلع ن سـق ملسـ ل
يه نظر  نة أن  بغي  ية  فاأل تن للج ي سفري أوادي عىل. مه نانه إىل سعادة ا يد غري ا لوأخريا وجه ا ت مسـ نة خالل ل تدرة  ته ا للج رئا ملقسـ

نة من إحراز تقدم مهبر نت ا نة اكنت األجنح و ها ا نوات اليت ترأس خال شريا إىل أن ا للج�جêعات األخرية،  للج سـ مكم ل . ل
يل هلاموقد أدى هذا العمل هب مثمة والزتام ال  بوع زfد. ّ شاركني، وال سـ& خالل األ شار الريس عدة  سـة عىل ذ�، فقد ا م ئت س

ناءة وهادفة للغاية. يضاملا شاركني دورة  بومتىن   .للم

بريا من �لزتام والفكر اخلالق والعزم عىل إحراز  .11 ية إىل أن الوفود أبدت قدرا  تا ته � كوأشار الريس يف  ت حلكم فئ
تقدم تقدم احملرز إىل اآلن. لا نجز وا للكن جيب مواصK العمل ا تغل. مل نة ا بغي  ية،  لويف هذه املرحK الهنا للج ي ب عىل حتديني، نئ

بغي  يق و يق وا يح وا نص عىل قدر أكرب من ا بو  ية العامة للو شأن اجلوهر عرب تزويد ا نإذ علهيا إحراز تقدم  ينق من سـ ب ي مجلع لتب تن لل ت
نة يجة تفخر هبا ا للجأن يعرب عن  تن بل . ّ شأن العمل يف ا ية العامة  بغي اختاذ قرار من أجل ا سه، اكن  تقويف الوقت  ملسـن ب مجلع ي نف
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مترارهحيافظ عىل نة وا سـ سالمة معل ا ية ألعضاء . للج هود الفردية وامجلا يع �عêد عىل ا ته يف أنه  عوأعرب عن  جلتط يسـثق
نة شل غري وارد. للجا رشية واحêل ا بل وا يال ا نجح يف ذ� من أجل أ نة أن  لفوعىل ا ت بللج لسـ تق وذكر بأنه خالل اEورة . ملج

نة يف مايو  ية  للجاملا ن2011ض نه أن  ي، طلب  ية العمل لورة م توقعة و مهنجاقش مع الوفود برgمج العمل واألهداف ا مل
ية يف مرتني، واحدة يف . لاحلا شاور مع الوفود العامK يف  نو,�،  زfدة . 2011ل يويو 15 وأخرى يف 2011ن يويو 24جت

شة  نا شاور وا نذ �جêع األخري نظمت اEول األعضاء اجêعني 0مني  قعىل ذ�،  مل ت يةللمف ية واإلجرا سائل ا ئشأن ا ن مل : لتقب
يغة  نة يف  ية  نه لورة احلا تويق وقد وفر تقرير  ياgت وا شأن قواعد ا تدى  صأوال، نظمت عامن  للج ل ع ث ل ب ب لن م

تفكري وأسفر . WIPO/GRTKF/IC/19/INF/10 ثالويقة شاهبة ا بان ا يا اجêعا يف يل  تضافت إندو يا، ا ûل ت لل سـ سـ ملن ني
ت يات يل ا ملعن تو يغة الويقة ص ثاحة يف  شكر عىل . WIPO/GRTKF/IC/19/8ص ية ا لوتلقت اEول األعضاء ا ملعن

نة تقدما للجها هذين �جêعني ألهنام اكg جمديني ليك حترز ا نة، دعي إىل هذين �جêعني. تنظمي سا  ته ر للجو ئي لكن . بصف
تط تصادف موعدهيام تقربا مل  سـنظرا  ي يث عربوأ. ع لألسف حضور اجêع يليل تاجئ ذ� �جêع من  ح عن إجعابه  بن

ساره يه يف إعداد اEورة . مجوهره و بة إ يف أو يف ماكن آخر  شاورات سواء يف  مية هذه ا لوقد وقف عىل  سـ ن لنمل ج ق
ية ية العمل. لاحلا بوع و شأن الربgمج لأل يقدم الحقا اقرتاحات  يقات و�قرتاحات و تلف ا مهنجواطلع عىل  سـ ب سـ تعل ّوذكر . لخم

مترب ب تعقد يف  ية العامة اليت  نة من تقدمي تقرير  ية، ال بد  نة احلا سبأنه يف إطار والية ا سـ للجمع للج ل  واليت يفرتض أن 2011للج
نة بل معل ا شأن  للجتخذ قرارات 0مة  ب شة وتوصل إىل . مسـتقت نا نة  رشة  تاسعة  تويفرتض إذا أن جتري اEورة ا ق للج مل ع ً

ند جدول األعامل اخل شأن القرار ا,ي اص لعملباتفاق، يف إطار  بل،  ب يف ا يةتملسـتق ته إىل ا مجلعبغي إحا ل ويف اEورة . ن
يا يق  نة أيضا أن حترز تقدما  تعني عىل ا ية،  حقيقاحلا للج ي نصوص"ل يدية وأشاكل " لمفاوضاهتا القامئة عىل ا تقلشأن املعارف ا لب

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثا تقل ل لتع تحدي املطروح إذ. ل ية لوا شفا سم  ية معل  فا هو وضع برgمج معل و ل ت تمهنج ً
fتغالال جمد تاح ا تغالل الوقت ا ية ا ية  شموية والفعا ية وا سـواملصدا مل سـ بغ ل ل ل ية يه دورة معل . ق لوشدد عىل أن اEورة احلا

ناء رشوع جدوً.بوتفاوض وأعرب عن أم; يف أن يكون جو العمل  ية إىل  تا ياgت ا م و,�، فمل تقدم أي  حف ت . ل األعاملب
تدرج يف تقرير اEورة، كام جرى يف اEورة  ية أن تقد0ا إىل األمانة و تا ياgت ا بة يف تقدمي  سـوميكن لول األعضاء الرا ت ب حغ ف

رشة نة  ثا عا م ساورمه . ل ته أن يعرتف لقلق ا,ي  مية، مل  ية و يني �جêع من أ ثلني األ ند اعرتافه مبا حلضور ا يو مه صل ملم يفع ق
ية جو g نص إن . هر العمل واإلجراءاتحمن بني يف ا ياغة، ميكن إبقاء اقرتاحات املرا تعلق قرتاحات ا ْوأكد أنه ف&  ل لص قي

ياgت واقرتاحات يف لك وقت . أيدهتا دوc من اEول األعضاء بني من تقدمي  يواصل متكني املرا نادا إىل ذ�،  بوا سـ قس ت
ية ألن ذ� وجشع . ويكفل إضافهتا إىل اقرتاحات اEول األعضاء تحادث بصفة غري ر بني عىل ا مسثريا اEول األعضاء واملرا ل قك

بني  قيزيد من إماكيات إدراك اEول األعضاء القرتاحات املرا بةن تو عا شاورات 0مة لزfدة إماكيات . املؤيدةورمبا  ملسـ نوهذه ا مل
نص  يون وإدراBا يف ا ثلون األ يمة اليت يقد0ا ا ياgت ا يد ا لتأ صل ملم ب ّي لق نوي �جêع ). لنصوصا(ل يوقال الريس أيضا إنه  ئ

بوع يني خالل األ ثلني األ سـ صل  .ملم

ند  ند ا ند ا ند ا     اعêد جدول األعاملاعêد جدول األعاملاعêد جدول األعاملاعêد جدول األعامل: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل2222للللببببا

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل2لب

رشوع جدول األعامل  .12 مقدم الريس  ئ
ثاملوزع يف شلك الويقة 

WIPO/GRTKF/IC/19/1 Prov. 4 
متد  .عالعêده وقد ا
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ند  ند ا ند ا ند ا رشة: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل3333للللببببا نة  ثا رشةاعêد تقرير اEورة ا نة  ثا رشةاعêد تقرير اEورة ا نة  ثا رشةاعêد تقرير اEورة ا نة  ثا عاعêد تقرير اEورة ا عل عل عل     ممممل

تقرير .13 يحات عىل ا يك  ندا ووفد ا لقدم لك من وفد  تصح سـ  .ملكك

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل3لب

نة  .14 ثا رشوع تقرير اEورة ا مقدم الريس  لئ م
متد بعد إدخال  نة من أجل اعêده وقد ا عرشة  للج ع

شار إلهيا يحات ا ملا  .لتصح

    نظامت نظامت نظامت نظامت ململململبعبعبعبعضضضض ا ا ا ااعêد اعêد اعêد اعêد : : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل4444ببببند ند ند ند للللاااا

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل4لب

يع  .15 نة إلجامع عىل اعêد  مجوافقت ا للج
شار إلهيا يف القامئة الواردة يف مرفق  نظامت ا ملا مل

بصفة  WIPO/GRTKF/IC/19/2ثالويقة 
 gتمراقب خاص، ويه جملس بوسوا

Khwedomبحو ث يف ل ومركز اEراسات وا
سائل غري املادية  وثقافة ) CERDI(ملقانون ا
تضامن األفريقي األصيل   ).Afro-Indigène(لا

ند  ند ا ند ا ند ا يةامجلاعاتامجلاعاتامجلاعاتامجلاعاتممممشاركة شاركة شاركة شاركة : : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل5555للللببببا ية وا ية األ ية وا ية األ ية وا ية األ ية وا حملحملحملحمللللل األ تربعات: : : : صلصلصلصل تربعاتندوق ا تربعاتندوق ا تربعاتندوق ا لندوق ا لص لص لص     ص

ثعرض الريس الويقة .16  .WIPO/GRTKF/IC/19/INF/4ثوالويقة  WIPO/GRTKF/IC/19/3 ئ

نة يف دو .17 سابعة للجووفقا لقرار ا ، فقد قدم فريق اخلرباء )63، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/7/15ثالويقة (لرهتا ا
رشة تاسعة  بل اEورة ا نصف يوم  ععروضا  ل ية . قل نة القانوية  يد توماس أالركون، ريس ا منوترأس هذا الفريق ا ن للج للتسـ ئ ل

نا، بريو نطقة األنديز األوائل، � شعوب  ية  كا,ا ل ربgمج وقدمت هذه العروض وفق ال. مت
بو ). WIPO/GRTKF/IC/19/INF/5 ثالويقة( يا عن عروض الفريق إىل أمانة الو تا يوقدم ريس فريق اخلرباء تقريرا  ب ك ئ

 :ويرد نصه ف& ييل

شة فريق اخلرباء حول موضوع" نا قدارت  بعة يف : العمل عىل امحلاية اخلاصة": م يات ا ثىل يف �سرتا تاملامرسات ا يج ململ ت
يدي محلاية املامجلاعات ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلعارف ا ل تع لتقل ل يال : توتألف فريق من اخلرباء اآلية أسامؤمه". ل يدة أ جنا لسـ

سور تحدة ةفيراييل، برو يا، لوس أجنلس، الوالfت ا يفور ندية، جامعة اك مل يف احلقوق، مديرة املركز األمرييك لراسات ا ن ل له
يدة فاملني تويك، عضو يف  ية؛ وا ماألمر لسـ ية،يك شعوب األ تحدة اEامئ املعين بقضاf ا صلتدى األمم ا ل مل ، 2013-2011  للفرتةن

يد ويمل ندا؛ وا يوز ية احلقوق، جامعة أوNند،  تاذة حمارضة،  سـوأ يل ن لك يات لائ كولن لوون، ريس لسـ قلفريق العامل املعين أل
نوب، وعضو الغرفة ا نوب األفريقي، أمني جملس الصان ا ية يف ا حملاأل جل جل يا؛ صل نوب أفر تون،  يني، أ يقية للزعامء األ ج نغ صل بيل

ية الفكرية  ية  ية الرباز شعوب األ هد ا يذية،  يلفور، املديرة ا يو  نا يا فرgندا إ يدة لو للملكوا مع يلنف صل ل ب سـ ي سـ لتسـ ، )INBRAPI(ل
يكو، الربازيل  .بشا
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سور ية ةفيوقالت الربو ثقت عن  ية، إن األنظمة اخلاصة ا تحدثة الر ن راييل، ا بب ن سـ يالئيمل جية والزتامات بني األ وجيب أن . جممتع
تغرية ومالمئة  يةللجامعاتمتكون مرنة و سور. ع وجام  عن الفرق بني القانون العريف اخلاص ةفيزfدة عىل ذ�، حتدثت الربو

يهنا ها ف&  ميي والقانون الوضعي مع احêل ترا بغري املقنن والقانون العريف املقنن والقانون ا بط سوروأشارت ا. لتنظ  راييل ةفيلربو
ية  ية الفكرية ملإىل ثورة عا سان امللموسة وغري امللموسةمللكتربط حقوق ا يK . نحبقوق اإل ية بوصفه و سـوأشارت إىل قانون ا مللك

ية  ثقا فمحلاية املوارد ا  من إعالن األمم 31ويف هذا الصدد، ألقت الضوء بوجه خاص عىل املادة . امللموسةوغري  امللموسةل
ش تحدة  با يةمل شعوب األ صلأن حقوق ا يدية، وكذ� . ل ية األرض املربطة ارباطا ويقا ملعارف ا تقلوشددت أيضا عىل أ ث ت ت لمه

تدfت القانوية نفاذ إىل املعلومات وا نا ن ية. ملل سائل أسا سـوقد حددت ثالثة  شعوب . م يدية  للأوال، وضعت املعارف ا لتقل
يث صلهتا مباكهنا ويف قانون  ية يف إطار من  حاأل ٍ ية الفكريةصل ملعارف املقدسة . مللكا Kاليت  امللموسةوأشارت إىل الص

ية . امللموسةيرست إبداع املعارف املقدسة غري  نة بصفة مالمئة يف قانون ا ية غري  شعوب األ مللكورأت أن حقوق ا ي صل مبل
ثK عىل .اEويل القامئ يدية وحتدثت عن أ شات حول حامية املعارف ا نا يا، ذكرت ا ûم تقل ق مل توى لن سار . امجلاعاتمسـ  ملوهذا ا

تصاف  بل ا تعاون ووضع حقوق و شاور وا تخدام مناذج جديدة  ية يف العامل وا نوع ا¿موعات األ نشمل احرتام  سـ ل ت سـ صل ت للي
تعلق . مكيفة يوف& Kث تعاون، قدمت أ شاور وا مل�ذج اجلديدة  ل يالت اخلاص للت رش وا بحوث وا ثل بروتوكول ا سج  تل لل ن م

ثقافةمبكتب هويب ل تجارية. لصون ا بل �تصاف، أشارت إىل امحلاية اخلاصة للعالمات ا يف احلقوق و لوخبصوص  ن سـ . تكي
ث ية  موشددت أيضا عىل وجود قوانني إ هادقلمي يط ا  Ïمنوذ لل القانون ا للمح ثرية . ئل سائل اجلارية ا ثا، أشارت إىل ا ûملو مل ل

بحوث وشددت عىل ا¿اال بال وا هر  لللقلق واليت  تق سـتظ بالمسـ بحث  تكون حمور ا ية اليت  تا ية ا مسـتقت األسا ل سـ ل ل ضامن : سـ
نظر يف عالقة مالمئة مع  ية يف عامل من اEول األمم وا شعوب األ لاحلق يف األرض واحلق يف املوارد وضامن تواؤم وضع ا صل ل

تاما،  .مللكية الفكرية القامئةأنظمة ا سورخو ية وأرواTا ق يه امللموسة راييل أن املوارد غري ةفيأكدت الربو شعوب األ صللوب ا ل
ُظل سـتو  .سـتغل ما دامت بال حاميةت

يدية يه حق أصيل هم ا يا ومعار با أ بارمه  يدة تويك أن العالقة بني املاوري  تقلوأكدت ا صل شع ت لسـ ع وقالت إنه رمغ . فل
تانغي بأن املاوري هلم  نة يف معاهدة وا يالضامgت ا يب ثارية ال فصام فهيا أل"مل ئية ا تلاكهتم وغاهتم ومصاراضهيسـتملك دمه ئممم و

يا مع املادة " وغري ذ� من �وونغا هر تقرير 31شـمتا ية، فقد أ شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  ظ من إعالن األمم ا صل ل ب مل
ثارية) Wai 262 (262 واي ية ا يازة أو  تعون  ئأن املاوري ال  تملك حب سـمت ية من هذا . ي تاجات الر سـومشلت بعض � يت ئسـ ن

تخدام تقرير ا سـا يايك ل هوم اك ت  نظام القانوين القامئ) kaitiaki(يمف ها يف سائر ا لأو األمني و وقد أوىص تقرير احملمكة . تطبيق
ية ها وظائف قانوية وإدارية و نة  شاء  يقبإ تنسـل ن جل ثل الفصل . ن  من قانون العالمات 17مومع ذ�، فاإلطار القانوين احلايل، 

شاهبة تضمن أحاكما  تجارية،  ما ي يد. ل بغي أن لسـوخلصت ا يدية  ية يف املعارف ا شعوب األ ينة تويك إىل أن حقوق ا تقل صل لل
ثارية ية � يازة أو ا ئحتظى العرتاف بواسطة حق خاص يعادل احلق يف ا تمللك ية و. سـحل تو صأشارت إىل ا  الصادرة يف 28ل

يلاEورة العارشة  شعوب األ صلتدى اEامئ املعين بقضاf ا ل يا ة لمن بو، متا شـاليت تدعو الو شأن حقوق ي تحدة  بمع إعالن األمم ا مل
يدية  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة  شأن األمور ا ية  شعوب األ تحاور مع ا ية، إىل ا شعوب األ تقلا ث مل ب صل ل ل صل لل مللك

بو شاورات يف الو سار ا نصفة يف  شاركة  ية  شعوب األ شاركة ا يوالفوللكور، وgدت  مل م م صل ل  .ممب

يد كولن لوو شعب الصانلسـوقدم ا ية والوضع الراهن  ل املعلومات األسا يدية، شدد عىل األثر . سـ تعلق ملعارف ا تقلوف&  لي
يني، مما أفىض إىل نقل هذه املعارف إىل  يولو ثني ا با با�ت واألدوية بواسطة ا يل معارف الصان يف جمال ا سليب  جا بح ل ن سج لل ل لت

شأ ا. امل_ العام ثل جمالس الصان من لك بنوملواBة ذ� وحرصا عىل الوحدة، أ ية  نظمة إ متلصان  قلمي عالوة عىل ذ�، . م
ية  نا ية وا شأ الصان فريقا رشع يف مفاوضات مع جملس األحباث ا عأ لص لعلم تفاوض ). CSIR(ن لوقد أبرم فريق الصان املعين 

نح الصان  بات هودf % 6ماتفاقا مع هذا ا¿لس وأفىض ذ� إىل  تحدfت ). Hoodia(نمن العائدات من براءة  لورأى أن ا
يدية يدية وأخريا تقامس املعارف ا يل املعارف ا ثال احلكومة و شمل ا ية  تقلاحلا تقل سج ت ت لل ل ت وخلص إىل أنه ال ميكن فصل . م

ية شعوب األ ها ا يدية عن حقوق الرتاث األوسع نطاقا اليت  صلاملعارف ا ل متلكتقل  .ل
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شا سأc إ يلفور إىل  يو  يا يدة إ نوتطرقت ا م ب سـ ن يدي ن دويل خاص من شأنه حامية ء قانولسـ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل
ية  شعوب األ تعلقة  ية ا يدية واملوارد الورا صلواملعارف ا ل مل ث بادئ القامئة للقانون اEويل ألهنا حمل اوامجلاعاتلتقل ملية ويراعي ا ل

ية  شعوب األ صلتعلق  ل شعو(ت ية وا شعوب األ نظمة العمل اEوية  ية  لثل اتفا صل لل ل م ق ية رمق م ، املواد 1989 لعام 169لقبلب ا
ية للك ب). 15 و13 و7 و6 و4 و2 ية وا ثقا ية وا êياقات �ج تعني مراعاة ا ئو يف ل ع سـ بي ية  .لل شعوب األ شارك ا صلوليك  ل ت

ية من أجل تكوين الكوامجلاعات ثقا ية وا êية �ج نا بادرات مالمئة من ا تعني وضع   cوفعا Kية بطريقة اكم ف ا ح لم ع ل ي . فاءاتحملل
سجائر"وأشارت إىل أن  لرشوع القطران يف ا نوع مع الرتكزي " م يع احرتام ا شاط تكوين الكفاءات  ثال عىل  تخري  شج لن لت م

تحضري ملؤمتر ريو رشوع يف إطار ا سني ويطور هذا ا لعىل قضاf ا ملن نوع 20+جل ية ا رش لألطراف يف اتفا لت واملؤمتر احلادي  ق ع
Ïيولو بار القوان. لبا بغي ا تو عي بغي احرتا0ا خالل ن ية مصدرا للحلول و شعوب األ نني والعادات واملامرسات العرية  يف صل لل

نرية بقة ا ملسـتاإلجراءات اخلاصة ملوافقة احلرة ا ثقايف وشمل جماالت . ملسـ نوع ا ييئ للربازيل مربط  نوع ا يوقالت إن ا ل ت ت لت لبل
يات  ية وداخل ا متركزة يف األرايض األ ية قصوى  حملمذات أ صل يةامجلاعاتاليت تديرها ممه وأشارت إىل أنه من اEروس . حملل ا

ية شعوب األ نوات من العمل عىل تكوين الكفاءات يف ا تفادة طوال  صلا ل سـ سني للربازيل وامجلاعات ملسـ ية يف األقالمي ا مخل ا حملل
ية  بادئ تو هم �عرتاف بوجود  ية، من ا جهيوأمرياك الال مي مل ن سني واح-ت ساواة بني ا ثل ا ن  جلمل ثقايفم نوع ا لرتام ا بقة عىل -لت ملط ا

ية شعوب األ صلا بل وامجلاعات ل شاء نظام يف ا ية إل ملسـتق ا ن يدي واملوارد محلحملل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاية املعارف ا ل تع لتقل ل ل
ية  ."ثالورا

بو يف وقد  .18 ندوق تربعات الو شاري  متع ا¿لس � يا لص ست تار ويعني2011ل يويو 20ل يويو و19ج  عددا من خي ليك 
ثلني  شاركني ا ملما ية العامة للجامعاتمل نة، رشيطة أن جتدد ا  Kب شاركهتم يف اEورة ا تلقون متويال  ية ا,ين  مجلع األ للج مل س ملقصل ي

بو يف دورهتا عام  تربعات2011يللو ندوق ا ية يف  تاح أموال إضا نة وأن  ل والية هذه ا ص ت  .فللج

شاري وليك و .19 يتبعد مداوالت ا¿لس � تربعات، اقرتح عىل املدير رس يست ندوق ا بات املقدمة إىل  لh حفص ا ص لطل
ئت بأي  بات اليت  بات شj ومضموg وترمجة اسـêرات ا بو أن يدرس ويوافق عىل مراجعة اسـêرات ا ملالعام للو لطل لطل ي

تحدة غري اللغة اإلنلكزيية ية لألمم ا مللغة من اللغات الر ثيقة وإن مداوالت ا¿لس واردة يف الو. مس
WIPO/GRTKF/IC/19/INF/6. 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل5لب

نة علام لويقة  .20 ثأحاطت ا للج
WIPO/GRTKF/IC/19/3 ث والويقة

WIPO/GRTKF/IC/19/INF/4 ث والويقة
WIPO/GRTKF/IC/19/INF/6 . وجشعت

ئات العامة  يع ا نة و شدة أعضاء ا نة  يا مج للج ب لهللج
سامهة يف ندوق تربعات للمأو اخلاصة وgشدهتا  ص 

بو من أجل  متدةامجلاعاتيالو ية ا ية وا ملع األ حملل  .صل

نة لزتية  .21 بت ا كواقرتح الريس وا للج نتخ ئ
ية أسامؤمه يف ا¿لس  تا لاألعضاء ال�ية ا ل ن

ية شاري للعمل بصفهتم ا شخص� لت يد : س لسـا
ثقافة  سول هادي، gئب املدير، وزارة ا لجسا م

ياحة، جااكر� بوسات، إندو سـوا نسـ يد ل لسـيا؛ وا
شؤون القانوية  شار قانوين، ا نيين مويلر،  ل مست ب



WIPO/GRTKF/IC/19/12 

8ِ 

 

ية  سورسي  يدرايل ا هد ا للملكواEوية، ا لف يملع ل ل
نزي،  يد راوول مار تيالفكرية، برن، سورسا؛ وا لسـي
هورية راغواي،  ثة اEامئة  مجلسكرتري أول، ا بع لي

ث سول ماتروس، ا يد ماند بعيف؛ وا ك سـ لن ل ة اEامئة ج
يف؛ يا،  ننوب أفر ججل ميوروف، و يق يد أمني  تا لسـ

يف؛  هورية أذريجان،  ثة اEامئة  نملحق، ا ب جبع مجل ل
يذية، جملس  يدة ديربا هاري، املديرة ا لتنفوا لسـ

يولوÏ، الوالfت  تعامر ا ية لال شعوب األ با سـ صل لل
يس مالزير، الريس،  يد  ية؛ وا تحدة األمر ئا ل سـيك لمل

ية  شعوب األ تعلقة  بحوث ا سة ا صلمؤ ل مل ل س
يا؛ وساكن اجلزر األ ليني، وولونغا، أسرتا صل

ية  يد نغوانغ سوgم شري، الريس،  مجعوا ئسـ ل
ية  بال األ يات  صلاحملافظة عىل  ن يسـ جن

)NINPA(بال نة . ني، اكمتاندو،  للجوعني ريس ا ئ
ب g ،يفوف يد فالدمري يو ئا سـ نة، ل السـ للجريس ا ئ

شاري تيؤدي 0ام ريس ا¿لس � سل  .ئ

ند  ند ا ند ا ند ا يديللللأشاكل اأشاكل اأشاكل اأشاكل ا: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل6666للللببببا ثقايف ا يديبري ا ثقايف ا يديبري ا ثقايف ا يديبري ا ثقايف ا تقلبري ا ل تقلتع ل تقلتع ل تقلتع ل بري الفوللكوري////للللتع بري الفوللكوريأشاكل ا بري الفوللكوريأشاكل ا بري الفوللكوريأشاكل ا     للللتعتعتعتعأشاكل ا

ثأشار الريس إىل الويقة  .22 يدي "WIPO/GRTKF/IC/19/4ئ ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ". مرشوع املواد: ل
يل عدد  ية عرب  ياغات احلا يط ا نصوص و ية قامئة عىل ا هدف العام هو إجراء مفاوضات  تقلوشدد عىل أن ا ل لص سـ ل تبحق يق ل

يارات نةخلا بدائل حمددة بوضوح و ياغهتا بطريقة جتعل ا ّي يف املواد أو عرب  ل ية . مبص يل نصوصا إىل ا نة أن  مجلعوعىل ا حت للج
ية يا سائل  نقحة قدر اإلماكن، رمغ وجود عدة  سـالعامة تكون  سـ م سمي م حتبغي أن  سائل تسـوخالل اEورة، . ن ملقرتح ا

ية سة العمو شة يف ا نا ية  ماألسا جلل ق للم تعرض املوا. سـ ية موجزةسـو تقدم اقرتاحات  شاشة و نصد الوجهية عىل ا سـ وبعد . ل
يطلب من أحد  شة  نا سـا ق نقحة من هذه املواديّرسينملامل سخة  م أن يقدم  تخدم . ن رسسيسـو نص كام يه يف ت_ مليا سخة ا ل  ن

شاشة يرتك ا¿ال . لاملرحK عىل ا متة تشاور ييك  للميرسسـو بون(ملهمع الوفود ا شاء) قاEول األعضاء واملرا تكون . يكام  سـو
رس�جêعات بني  متمليا يةمله والوفود ا توقع أن . مسة غري ر يوالريس  رسصل تويئ ّا ياغة مث ملي متانيص إىل  ملهها مع الوفود ا ة قش

رشةالويود أ نة  ثا ية العديدة اليت عقدت يف اEورة ا ياغة غري الر تكرر ما حدث يف أفرقة ا ع  م ل مس لص وشدد عىل أن 0مة . ي
رس ّا ية الملي سة العمو بول ا نص بطريقة حتظى  ياغة ا سعي إىل  توصل إىل توافق يف اآلراء، بل ا شمل ا م  جللبق ل ص ل ل والحقا يف  .ت

يطلب من  بوع  سـذ� األ رسسـ ّا بول املواد املراجعة عىل أهنا ملي ية اليت ميكهنا، إن شاءت،  سة العمو ق عرض املواد عىل ا م جلل
بل اخلاص  بل للعمل يف ا نص ا للجا تقل ية أخرى، اكن ميكن Eوc من اEول األعضاء أن تقرر أهنا تفضل . نةملسـملق g حومن

نص األ بل أن لا شاشة  قصيل ا,ي عرض عىل ا رسبدأ يل ّا تهملي رشوعات . 0م  رسمويف هذه احلاc، لن تراعى  ّا هر ملي سـتظ و
ية ف& خيص. يف تقرير اEورة فقط ثقايف ا ملهنجوإذا جنحت هذه ا بري ا تقأشاكل ا ل لتع يدية ل تجرب عىل املعارف ا تقليدي،  سـ لل

ية شاورات اقرتح الريس . ثواملوارد الورا ئوبعد ا يدة كمي كونويلأن مل سـتوىل ا ندا(سـتون -لت يليوز أشاكل   العمل عىلتيسري) ن
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يدة كونويلاكنتوقد . ل يدي يف اEورة اب معنية مقررةسـتون -لسـ ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع لسابعة ل

سائل وأدرج هذا املوجز يف تقرير ت_ اEورة ت_ ا تازا  نة وأعدت موجزا  ملرشة  ل مم للج ها اEمع . ع شاركني  منحوطلب من ا مل
سة مبواد معادة . الالزم ية والعودة إىل هذه ا سة العمو تدور يف ا شة اليت  نا جللودعاها أيضا إىل اإلصغاء هêم إىل ا جلل سـ ق ممل

ياغة الحقا خالل ا بوعلصا ه. سـأل ية اليت طرحت يف معظم املواد ا سائل األسا ملمث اقرتح معاجلة بعض ا سـ سائل  .مةمل ملأما ا
نةنبغي معاجلهتا يف مرحK الحقة يف حال جتددت وتفواملواد األخرى  ية كام أشارت عدة كرثورأى أن املواد األ. للجالية ا مه أ
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نني يه املواد  يةإىل اد قد تطرقت وهذه املوا. 5 و3 و2و 1لسـوفود عىل مر ا تا همة ا لسائل ا ل مسأc موضوع امحلاية : ململ
يدات ناءات وا � cسأ سأc نطاق امحلاية و يدين و سأc ا يو ت م م تقم لسـ ثمل ها، قد . سـتف سائل، إن مل تكن  لكوالعديد من هذه ا مل

ن يدية ورمغ أن هذا ا لطرحت يف نص املعارف ا يدرس عىل حدة، فإن العمل عىل لتقل يدلتعأشاكل اسـص  ثقايف ا تقلبري ا ي لل
يديةسيساعد بال شك يف العمل عىل نص نصني معا، لكن . لتقل املعارف ا شة ا نا نظر يف  نة ا نة، ميكن   Kند مرح لو ق ل للج ي مع مع

ية ية ا نا نا من ا يس  لعملهذا  حل ممك ها صالت ملادة 1واملادة . ل يدي2ل  ثقايف ا بري ا تقل ويه حتدد نطاق حامية أشاكل ا ل لتع . ل
نطاق امحلاية املمكن وحددت قامئ 1والفقرة  يفا  لقد وضعت تو جنقوc من "ة اخلصائص كأن تكون ص يليم مث . مثال" جل إىل 

ثK طويK بني قوسني معقوفني ووضع حتهتا سطر ست مالمئة لصك دويل . موضعت قامئة أ  Kث ليهل هذا يعين أن قامئة األ م ف
متكني اEول األعضاء  نح إطار أوسع نطاقا  ليريم إىل  توى الوطين؟ وميكن م يق اخلصائص احملددة عىل ا سـمن أجل  ملب تط

تني  ثK كام جرى يف الفقرتني الفر يدي قامئة أ ثقايف ا بري ا شمل تعريف أشاكل ا بغي أن  ينة أن تفكر إن اكن  تقل ل تع ي ي عللج ل مل ن ) أ(ْ
ئات ا) د(و تفاظ  يا يف القامئة، لكن � ثK احملددة الواردة حا بغي حذف األ لفأو  ح م لن ثقايف ي بري ا ليدية العامة ألشاكل ا تع له لمت

ثل  يدي  ما ـي"لتقل بري اللفظي أو ا شفهأشاكل ا لتع يقي أو الصويت"و" ل بري املو سـأشاكل ا بري "و" لتع " امللموسلتعأشاكل ا
بري حلركة"و بري اليت ميكن أن تكون " لتعأشاكل ا رشيع الوطين ليك حيدد نوع أشاكل ا بغي ترك ذ�  تعأو إن اكن  لي تلل ن
ثKم والفكرة العامة اليت عربت عهنا عدة وفود يف املايض يه أن الصك اEويل . موضوع امحلاية، وال سـ& حذف قوامئ األ

ية نة بقدر أكرب وفقا خلصائصه الو تحديد أهداف حامية  تخدمه  نطاق ميكن للك ب أن  نيوفر إطارا واسع ا ي ل سـ ل طسـ مع . ي
رش ثK يف ا هر أ بارات أخرى، ميكن أن  لتو م تظ ية أكرث إجيازاوهذا ميكن من وجود نص دويل . يع الوطينبع نه  تلب ورمبا  ميك

ية احملددة املوجودة يف أرايض  ثقا نارص ا فمجموعة من ا ل تايل. ب عضولك لع سؤال ا لوطرح الريس ا ل هل ميكن حذف قامئة : ئ
ثK يف املادة  يقات)1(1ماأل   .لتعل؟ مث دعا إىل تقدمي ا

يدة كونويل .23 ثقايف   ف& خيصميّرسة اEعوة اليت تلقهتا بأن تكون سـتون عىل-لسـوردت ا بري ا لأشاكل ا لتع
يدي ساعدة الريس يف إضفاء قدر من الوضوح عىل الوûئق.لتقلا رشف  ئوقالت إهنا  مب بدو ئالريسما اقرتحه وقالت إن . تت ي 

بوهجمدf وإنه إذا حتقق توافق يف اآل سعد  همة  ت_ ا نة ليك تلكف  لراء يف ا بق تمل ب  .افسللج

يةورأى وفد  .24 تحدة األمر يكالوالfت ا يه أن سمل جؤال الريس و بدل هبا . ئ بط اليت  يغة  تنه أراد معرفة ا سلك لض ستلص
ثKحذف يف حال 1اإلشارات اخلاصة يف املادة  شـهتا بقدر أكرب.م قامئة األ نا نة يود  ق وقال إهنا فكرة  مسـ  .ح

ـي أقدرئوردا عىل ذ�، قال الريس إنه يرتك األمر لول األعض .25 سفهاء   .ؤالل عىل الرد عىل هذا ا

ية .26 تا ندا مالحظات الريس � حوأيد وفد  تئ شة حول املادة . فك نا ندما حاول تركزي ا بة  نا ئK ا قهو قد طرح األ مل ع سـ مل سـ ف
نطاق للموضوع.1 يطا وواسع ا سقة حني طلب تعريفا  ل واكنت مالحظاته  سـ بت بغي لصك  .م فينوكام وردت اإلشارة بوضوح، 

تلف األوضاع يف العامليتدويل أن  يف مع  ية يك  خمسم ملرونة الاك تك من " الطويKقامئة ال" حذف حêلوهذا الغرض، أيد . يف
Kث نة أن تفكر يف موضوع امحلاية ف& .ماأل ناسب، ومن مث ال بد  تدى ا بو يه ا تذكروا أن الو شاركني أن  للج وحث ا مل ن ي ي ململ

تعريف ند وضع ا ية الفكرية  لخيص ا ع  .مللك

بويفارية وق .27 هورية فزنويال ا لال وفد  ل يدُ عامة مبا يكفي وال يعقل وضع قا1إن املادة مج ها أثر  مقمئة بأمور قد يكون  . ل
ية القانوية نا يود من ا نتعداد األمور يف قوامئ يعين وضع  حل ق بس1وف& خيص املادة . ف با   Kث سن حذف األ لل،  نم جتتح  .يسـ

تعلق ملادة  .28 يان ف&  يورأى وفد ا يدي ما زال مهبام وفضفاضا جدا أن نطاق) 1(1ل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع مفثال . ل
يديأشاروقد . ن غري واحضنيونطاق امل_ العام ما ز� أمري" تقليدية"رشط  ثقايف ا بري ا تقل مرارا إىل نطاق أشاكل ا ل لتع  ل

يقني بؤ وا لبوضوح إىل حد ميكن من ضامن القدرة عىل ا نت ل ّ . 

يدة جداورأى وفد عامن .29 ثK املقدمة  مف أن األ ست . م يح بعض الوضوحليويه   .تتقامئة حرصية و
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ية إنه  .30 بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر يقوقال وفد  يق توصل إىل لج تعني ا سقة عىل أنه  لقدم جحة  ي مت
تعريفات اليت ما زالت غري واحضة شأن ا ليقني  يل ا,. ب ثK ما يه إال عىل  بوقامئة األ تاج إىل توشريكر سم حت إىل املواطن اليت 

يح ثK. ضتو تفاظ أل بغي � مو,�  ح  .ين

31.  Kث ية الفكرية مموأيدت  ية  ية الرباز شعوب األ للملكهد ا يلمع صل يا ا,ي )INBRAPI(ل نوب أفر يقات وفد  يق  ج تعل
ية بان األفر يقحتدث مس مجموعة ا يقني والوضوح. ل سم  لوقالت إن القامئة   من 31ىل ذ�، اتفقت مع املادة وزfدة ع. تت

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب تنثمل ثK لكهنا مل  تسـ اليت أدرجت أ يدي األخرى م ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع ل
ها إلبقاء القامئة وحىت رمبا إضافة أمور أخرى مل ترد فهيا بعد. اليت مل ترد يف القامئة   .تفضيل,�، أعربت عن 

بغي أال يكون عىل وأعرب .32 يط  نص، لكن ا يط ا يداد وتوغو عن تقديره للرأي القائل برضورة  ن وفد تر ين سـ ل سـ بي تب لت
يقني لساب ا تني . ح نود املعرب عهنا يف الفقرتني الفر تفاظ  يو,� أراد � عب ل سأc مع). د(و) أ(ح  وفدي ملواتفق عىل هذه ا

يا نوب أفر يقعامن و  .ج

تخد .33 سودان عىل ا سـوعلق وفد ا بداh مبفردة وأعرب عن" فريدا"ام مصطلح ل ته يف ا ست ر  ."ممزيا"غب

ناين األداء  .34 بريي  ثل �حتاد األمرييك الاليين األ لفوقدم  يت بارة ) FILAIE(مم تخدام  تعلق  عمالحظة  سـ ". واملعارف"ت
يزي بوضوح بني تعني ا متو يدية لي يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا تقل ل لتع ل يكون موضوع. ل أي شلك " امحلاية هو سـو

يدي ملموس أو غري ملموس ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل أو مزجي من هذه األشاكل يعرب عن ثقافة  ل تع لتقل بدال املعارف (ل ستا
يدية بارة )..." لتقلا تفاظ هبا، لكن القامئة . من ت_ الفقرة" واملعارف"عوحتذف  بغي � ثK الواردة يف القامئة  حوف& خيص األ ن يم

ئات، أي ي ترص عىل عالمات ا لفبغي أن  تق ـي؛ ) أ(ن بري اللفظي أو ا شفهأشاكل ا لتع يقي والصويت؛ ) ب(ل بري املو سـوأشاكل ا لتع
بري حلركة ) ج( بري ) د(لتعوأشاكل ا ية . امللموسلتعوأشاكل ا يع ت_ الفقرات الفر عويف  بارة نبغييمج اكنت أسواء "ع إضافة 

تةممثبتة أ  ".مثب غري 

ه .35 بري، وهذا مجوقال وفد  يدي تغطي مجموعة واسعة من أشاكل ا ثقايف ا بري ا ية إن أشاكل ا تعورية إيران اإلسال تقل ل لتع ل ل م
سب ثال  يل ا حفما جعل القامئة توضع عىل  مل ثK أخرى بطريقة أفضل . بس مورأى أن وجود القامئة ساعد اEول عىل حتديد أ

يا ودويا بل دا يذ الصك ا سني  لو خل ملقحت تف. تنف تعني � حو نصي ثK يف ا لاظ أل  .م

رشين وأيد �حتاد األورويب واEول .36 بعة وا لعا يه لسـ ثاين يف الفقرة ) يب�حتاد األورو(ف األعضاء  يار ا لا  ا,ي 1خل
بري  يدية ألشاكل ا ئات العامة ا يا يف قامئة وبإبقاء ا ثK احملددة الواردة حا ناء عن األ تعاقرتحه الريس والقايض ال ه ل لتغ لمتسـ لف م ئ

ثقايف يديلا بس. لتقل ا ثK اكنت مفصK جدا وبعث عىل ا ئات واحضة لكن األ للومعوما، فا م  .ومل توحض بدقة موضوع امحلاية. تلف

37. ثل تو سق مع الصكوك األخرىجممورأى  ية غري  ت أمارو أن حذف قامئة املواد ا ناىف مع إعالن . محملم يتوهو حتديدا 
ية ا,ي و شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلاألمم ا ل ب يه إشارة حمددة إىل املوضوع القابل للحاميةمل وحذف القامئة . فردت 

نذ عام . سـيجعلها مهبمة سائل اكنت مطروحة  موهذه ا يوسكو 1982مل بو وا ن يف اللجان واملؤمترات و�جêعات بني الو ل ي
بدو أن اEول تريد الرجوع خطوة إىل الوراء وإضفاء . حيث حدد موضوع امحلاية قدر أكرب من اإلهبام يورمغ هذا العمل، 

نوات معرتضة متاما . عىل الصك ا,ي يفرتض أن يكون ملزما سائل لعدة  ية اليت معلت عىل هذه ا شعوب األ سـوإن ا مل صل ل
يحظ. عىل حذف ت_ القامئة بل للصك ا,ي  رشعني يف ا سري ا ية  سن معرفة  تاما،  سـو تف تقتح يف سـخ مل ملك ى ملوافقة يف يسـ

 .مؤمتر دبلومايس
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ثل ا¿ .38 نوية مموقال  ندي ألمرياك ا بلس ا جل هد ) CISA(له ثل  ية كام قال  نود اإلضا بغي إبقاء القامئة وإدراج ا معإنه  ف ممن ب لي
ية الفكرية  ية  ية الرباز شعوب األ للملكا يل صل شأ أن تكون اEول األمم وال حىت ا¿). INBRAPI(ل ية من يومل  قلميموعات اإل

يدموضوع امحلاية من  حتد  .هتقأو 

ياغة نص صك دويل ويس واقرتح وفد أ .39 سعى إىل  نة يف سعهيا إىل الوضوح أن تذكر بأهنا  بغي  يا أنه  لسرتا صن ت للج ي ل
ثقايف . نص قانون داخيل يع أشاكل الرتاث ا سعى إىل حامية  ية الفكرية أن  تصة يف ا ئة  ها  بو بو يق لو لوال  مج ت خم ي ي مللكيل هصف

ية لرمغ أن هذه األشاكل قد تكون معرتفا هبا يف صكوك دوية أ شعوب األ شغل ل ا ية  يع  صلخرى وتكون موا ل ت حق يقض
شعوب األخرى بو . لوا ثقايف ميكن للو بغي �ضطالع هبا يه الرتكزي عىل جمال حمدد للرتاث ا همة اليت  يوا ل ني تهمل ً معاجلة جلمعا

بارة . مالمئة بري عن ذ�  بعوميكن ا يدي"لتع سطر" فين" ميكن إضافة مفردة ًإذا". تقلإبداع فين  بل مفردة ليف ا ق الرابع 
ثK، تمكن الصعوبة يف أنه لكام زادت القوامئ طوال". إبداع" سأc القوامئ واأل موف& خيص   أيضا وحادت زادت إزعاجا، بل م

يقي يف جماالت ٍعن اإلبداع الفين ا شأن صون الرتاث ،املقدسة اكألماكن حلق يوسكو  ية ا سأc ميكن مراعاهتا يف اتفا ب وهذه  ن ل قم
ثقايف غري ية الفكرية. امللموس لا شأن ا با لإلشارة إىل ذ� يف صك  يس لرضورة  مللكلكن هذا  ب بل بغي . س ينولألمان 

ية  يات الواردة يف الفقرات الفر يغة العامة  تفاظ  ع� سم للملص ياط من اخلوض )د(و) ج(و) ب(و) أ(ح بغي � ت، لكن  حي ن
يل وترك ذ� ألحرى للقانون اEاخيل  Kث لتفصيف أ  .م

يدية والفوللكور و .40 ية واملعارف ا ية ملوارد الورا ثل ا¿موعة اEوية ا تقلقال  ث ن ل لمم ، بعد )GRTKF International(ملع
نص عىل ذ� املادة  يدة كام  يا وبصفهتا  تيقات وفد أسرتا ل ية 2مسـتفتعل تفاظ لفقرات الفر تعني � ع، إنه  ) ج(و) ب(و) أ(حي

يو). د(و شاء ولة، عإذا حذفت هذه الفقرات الفر ية حمددة سـيكون تول اكمل احلرية يف إضافة ما  بادئ تو جهيعدم وجود  م
هم أ. لبسمصدر  بقى ألهنا تعطي املادة نملومن ا ية ووز1gت   .ق مصدا

41.  Ïيولو تعامر ا ية لال شعوب األ ثK جملس ا بوأيدت  سـ صل ل ية ) IPCB(لمم ية الرباز شعوب األ هد ا ثل  يللكمة  صل ل معمم
نوية ) INBRAPI(للملكية الفكرية  ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بولكمة  جل ه وقالت إهنا تفضل إبقاء القامئة يف ) CISA(لمم

نص سقة مع املادة . لا ية ووضعت املوضوع احملمي 1متوقد جاءت القامئة  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صل من إعالن األمم ا ل ب مل
ياقه يذ الصك. سـيف  نح إطارا  لتنفوهذا ما   .مي

42. fيه اقرتاحوقال وفد الوالE ية إن تحدة األمر يكت ا بو امل ند إىل سابقة يف صكوك دوية أخرى من صكوك الو ي  ل تس ي
بني ما تعزتمه اEول األعضاء يف  ية  تضمن مالحظات تو ّو ت يح نص األسايسضي ليذ ا ميكن إدراج نص الفقرات وقال إنه . تنف

ية ية) د(و) ج(و) ب(و) أ( عالفر تو يحيف املالحظات ا يك. ضل  .ّون من املالمئ إدخال إضافات عىل مر الوقتسـبعد ذ� 

يد الوطين .43 يح وضوحا عىل ا يار  يد وجود  لصعوقال وفد بردوس إنه من ا تي خ ثK اخلاصة . ملف مومن الواحض أن األ
سب، بل أيضا   Ïشعر واألحا شمل ا يدي ال  ثقايف ا بري ا حفبأشاكل ا ل ت تقل ل لتع يةل fنكر  واأللعاب وضاأللعاب الر لتمواد ا

ت ثK. فالحو� تفاظ بقامئة األ بني ا,ين أيدوا � بان األخرى واملرا يداد وتوغو ولكامت ا موأيد الوفد لكمة وفد تر ح ق لن . ي
يد  تأ تفى  نظر فهيا، لكن الوفد يف الوقت احلارض ا ية أحد اإلماكيات اليت ميكن ا تحدة األمر يواكن اقرتاح وفد الوالfت ا ب ك ل ن يكمل

نص ثK يف ا تفاظ أل ل� م  .ح

ته يف إدراج  .44 يا عن ر نون يف أسرتا ثل املركز القانوين  بوأعرب  ل غمم نون واحلرف"للف وهذا ". اإلشارات والرموز"و" لفا
ينييما  يني األ بدعني األسرتا نانني وا صلالمئ ا ل مل ية الفكرية من أجل حامية . لف تجاوز امحلاية القامئة  يع القامئة  تعني تو للملكو ت سـ لي

بعدة من نارص ا ستت_ ا ية الفكريةمللع نطاق احلايل محلاية ا مللك ا  .ل
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هورية كورf ف& خيص املادة  .45 تعني أن يكون حمددا قدر اإلماكن1.1مجورأى وفد  وقد ساعدت . ي أن موضوع امحلاية 
هوم يعاب  ثK عىل ا مفقامئة األ ت هام أوحض سم يدي  ثقايف ا بري ا فأشاكل ا تقل ل لتع يا. ل ثK كام يه حا لوقال إنه يفضل إدراج األ  يف م

 .القامئة

46. Kث تفاظ بقامئة األ يا � موأيد وفد إندو ح يدي . نيسـ نص ا ياغة ا ناب يف  هوأشار أيضا إىل وجود بعض اإل ل ص لمتط
بارة . للتعريف يف حد ذاته بري"عواقرتح إضافة  بارة " لتعوأشاكل ا سطر األول" يه أي أشاكل"عبعد  وبعد ذ� يف . ليف ا

بارة  ثاين بعد  سطر ا عا ل يK"ل بارة "  مهناتشكأو أية  وهذا يعين أن أي شلك من أشاكل ". داc عىلويه "عرغب يف إضافة 
يكون معربا بري  سـا بارة . لتع  كام ]... [ملموسة أو غري ملموسة"وحول " ويه"عورغب أيضا يف وضع قوسني معقوفني حول 
هم يف املادة   ".2يفورد تعر

ية ا .47 ية  ية الرباز شعوب األ هد ا  Kث للملكوأشارت  يلمع صل ل يا بإدراج مفردة ) INBRAPI(لفكرية مم لإىل اقرتاح وفد أسرتا
يدي" فنية" نص ا هيف ا ثل األلعاب أو العديد من قالت إن و. لمتل يدي  ثقايف ا بري ا مأشاكل ا تقل ل لتع يةل fأو ضاأللعاب الر 

يا ست لرضورة إبداعا  يدية  تعلقة ألدوية ا ناملعارف ا ي تقل فمل ل تفاظ . ل بغي � حوشددت عىل أنه  لقامئة إل�حة وضوح ين
 .نويقني قانويني

ية الفكرية  .48 ية  ية الرباز شعوب األ هد ا  Kث يا و يا مع اقرتاح وفد إندو نوب أفر للملكواتفق وفد  مع يق يلج صل ل مم نيسـ
)INBRAPI ( برية يف احلد من نطاق امحلاية". فنية"ف& خيص مفردة سامهة  سامه إضافة هذه املفردة  كو م يا مع . ست شـومتا

ته يف وضع املفردة بني قوسني معقوفني ألنه غري املعىن األسايس اقرتاح وفد يا عن ر نوب أفر يا، أعرب وفد  ّ إندو ب غسـ يقي ج ن
يدها ينطاق امحلاية عرب   .تقل

نطقة األنديز األوائل  .49 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا مواتفق  ل ت من ن للج تفاظ  )CAPAJ(للتمم بدأ مع � يث ا حمن  ملح
ية لقامئة يف إطار الفقر ياغة) د(و) ج(و) ب(و) أ(عات الفر يد ا يعة الصك القانوين  ية العامة يف  بت ا لصري�  ب قمجلع طت ّ. 

يدية للفقرة  .50 ية عىل الفقرة ا بد يقات  تني  هوقدم وفد األر ئ تعل متن لج ته يف وضع قوسني معقوفني حول  .1م غبوأعرب عن ر
هوم يف ا". واملعارف"عبارة  بول هذا ا تعد  ملفوقال إنه غري  لق يهلمتهلفقرة امسـ تفكري  يواصل ا فيدية رمغ أنه  ل وف& .  املوضوعسـ

ثK احملددة ناء عن األ يدية لكن مع � ئات ا تفاظ  متعلق لقامئة، أيد الوفد � لف تغح ه سـي ثK . لمت شأن األ موأعرب عن قلقه  ب
ه. يدة الواردة يف القامئةالعد يديةببرى، عىل غرار وفود أخرى، أن احلل ا,يك هو ي وف,�  ئات ا لمتهساطة اإلشارة إىل ا  .لف

نا قانويا وفدوقال .51 نح  تفاظ لقامئة ألهنا  بغي � يات إنه  تعددة القو يا ا ن دوc بو ي مت ي يقمل حل ن م وال ميكن احلد مهنا . يف
ية باب  شلكأل يل ا,كر ال احلرص. سـ ـي قامئة عىل  بعالوة عىل ذ�،  سه ي. ف رشيعاهتا اخلاصة هبا أن  بان يف  تضوميكن  ف تلل
يع ضتلف املوا  .خم

يا مع الصكوك اEوية األخرى .52 êج أمارو دامئا يدمع فكرة أن يكون الصك حمددا ومثل تو لواكن  شـ و,�، . مم
يدي يريم هذا الصك اEويل إىل حامية: "يقولفاقرتاحه للفقرة األوىل  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الفوللكوري / ل لتعأشاكل ا

يع األشاكل  بريا اليت امللموسة أو غري وسةامللممجيف  ثقايف أوا عن تعتكون  ياللرتاث ا يل انعاكسا h أو جتل  نقل من  ج واليت  ت
يل عرب الزمان واملاكن  ".جإىل 

ية .53 بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر يقوأيد وفد املغرب لكمة وفد  يق نظر إىل اقرتاح الريس . لج ئو ل
ياgت واملالحظات ا ها1ملقدمة من الوفود، اقرتح الوفد فقرة بديK للفقرة لبوبعض ا نظر فهيا ويقول  نص بغرض ا جيوز لول : "ل

تفكري يف ق يع لاألعضاء ا يقي :  بوجه خاصينبغي حاميهتا وتغطتضامئة مبوا بري املو بري الصويت واللفظي وأشاكل ا سـأشاكل ا تع لتع ل
بري  بري حلركة وأشاكل ا تعوالصويت وأشاكل ا لتع  ."موسامللل



WIPO/GRTKF/IC/19/12 

1ِ3 

 

بارة  .54 يا بإضافة  ند اقرتاح وفد إندو عوأيد وفد ا سـ نيه بري"ل بارة " لتعوأشاكل ا ويف ضوء ". داc عىلويه "عوكذ� 
بارة  سـتحد " فنية"ورأى أيضا أن إضافة مفردة . بني قوسني معقوفني" ّيعرب فهيا عن"عهذا، قال الوفد إنه يرغب يف وضع 

تعني حذف مجK . لعقوفني حوهامن نطاق امحلاية، ,� أيد إدراج قوسني م كام [...] ملموسة أو غري ملموسة"يوقال أيضا إنه 
هم يف املادة  تعلق لقوسني املعقوفني حول ". 2يفورد تعر نذ ارأى، "واملعارف"يوف&  تداخل م الوفد  تبداية وجود جماالت  ل

يديةفهيا  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا تقل ل لتع ل ها ويقة واألمور اليت. ل يدية ال بد أن  ها ويقة املعارف ا ث مل  تقل شملث تشمل لت
بارة  يدي، ,� قال الوفد إنه يفضل إبقاء  ثقايف ا بري ا عأشاكل ا تقل ل لتع بري " واملعارف"ل سـىن ألشاكل ا نص ليك  تعيف ا ت لل ي

يدية أن حتظى حبامية شموc مبوجب ويقة املعارف ا يدي غري ا ثقايف ا ٍا تقل ث مل تقل لل وحتدث الوفد عن وجود . ثلويقة مبوجب هذه ال
ها ويقة أشاكل مهبمةجوانب بضعة  ته يف أن  يدية، معر عن ر بعدت من امحلاية يف إطار املعارف ا ث قد تكون ا ب تقل شملس تت غ ل

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  .ل

ند عىل أن املادة  .55 ثK عىل 1.1يلوشدد وفد � نح تعريف ملوضوع امحلاية وتقدمي قامئة أ تعلق  ب  سم مب . يل ا,كر ال احلرصت
يدي وجزيا لكن عاما نص ا تفاظ  ته يف � هوأعرب عن ر ل لمتب ح يد " فنية",�، مل يؤيد إضافة مفردة . غ ّاليت من شأهنا أن  تق

تعريف بني موضوع امحلاية. لا  Kث تحمت وجود قامئة أل يدي وجزيا وعاما  نص ا تطرد بأنه إذا بقي ا ّوا ت س ه ل مسـ ي ف  .لمت

بري الواردة يف املادة وأيد وفد الوالfت  .56 بري من قامئة أشاكل ا ية احلد بقدر  تحدة األمر تعا ك لمل  واقرتح بديال للفقرة 1يك
ية  يط القامئة املوجودة) د(عالفر بارة . تبسـحرصا عىل  ثل"عواقرتح وضع قوسني معقوفني حول  بري امللموس  مأشاكل ا ". لتع

ن يغة ا بح  لو ص بري الفين: "ص كام ييلتص ثلي املادلتعأشاكل ا ته يف وضع قوسني معقوفني حول ". م  غبوأعرب أيضا عن ر
بري الفين " األماكن املقدسة"عبارة  شمل أشاكل ا ية الفكرية اليت ميكن أن  تعلقة  تعألهنا ال ترد عادة يف الوûئق ا ت لمل مللك

ساين  .ناإل

يا .57 نوب أفر ها اليت أعرب عهنا وفد  يقوشاطر وفد اجلزائر األفاكر  ج بغي. نفس نص ينأوال،  ترص �طالع عىل ا ل أال  يق
ية الفكرية سوا لرضورة خرباء يف ا شمل أيضا أشخاصا آخرين  يقه عىل احملامني وأهل القانون فقط، بل أن  مللكو ي ي لب . تط

ية  بدال الفقرة الفر بغي ا ساق  تعلق ألشاكل، أي األشاكل امللموسة وغري امللموسة، مفن ب � يا، ف&  ûع س ي ت ي تن لفقرة) د(ن 
ية  بارة ) أ(عالفر ثل"عويف هذه احلاc، أراد الوفد حذف  بري امللموس  مأشاكل ا تعني رشح " لتع سيألنه يف بعض احلاالت 

بري غري امللموس تعني أيضا رشح مفردة "ملموس",� إذا أدرجت مفردة . لتعاملقصود بأشاكل ا وبدل ". غري ملموس"فسي، 
نص كام ييلت" مثل"مفردة  ياغة ا لبغي  ص نصوص القانوية" خصوصا"أو " اصةخ: "ن تخدمة عامة يف ا نا ل  .ملسـ

نوية  .58 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بوقال  جل ه يدة إيرياك ) CISA(لمم  إيرين دايس أوحضت يف –لسـإن املقررة اخلاصة ا
نون  ية من أجل حامية تر"ملعتقريرها ا تو بادئ واخلطوط ا جهيا ل شاكل أن األماكن املقدسة جزء من أ" لشعب األصيلاث امل

ثقايف بري ا لا ية ويس إىل اEول وال . لتع شعوب األ متي إىل ا يدي هذه  ثقايف ا بري ا لوذكر الوفود بأن أشاكل ا صل ل تقل ل تنتع ل ل
بل أي حذف. للمسـتعمرين يني  ثلني األ شارة ا بغي ا ق,�،  صلن ملم ت بارة . سي تفاظ  ثل � بعوأيد ا كام قال وفد " واملعارف"حملم

ند ية الفكرية " فنية"وقال أيضا إن مفردة . لها ية  ية الرباز شعوب األ هد ا  Kث للملكيدة كام أوحضت ذ�  مع يلمق صل ل مم ّ
)INBRAPI .( بارة يل"لعوقال إنه ال ميكن  يل إىل  جمن  ية اكنت وما زالت تطور " ج شعوب األ يارا ألن ا صلأن تكون  ل مع

سرت نة ومل  بداية يف حاالت  بريها اليت قد أنكرت علهيا يف ا جعأشاكل  ت ي ل تعامرمعتع بب � سـها إال بعد قرن أو قرنني  وقد . بس
تعارضا مع احلق يف تقرير املصري يدا نظرا إىل أن بعض اEول مل ترد . مجاء اقرتاح املغرب  يكون  ّوقال إن احلد من القامئة  مق سـ

تحكمي لئة دوية للرصد أو ا ل تفاظ . هي نصبح,�، قال إنه يود � بة . لت_ األشاكل يف ا بارة لنسـوكام حدث  عإىل 
ثل" بري امللموس  مأشاكل ا ياغة "لتع نا أيضا  تعلق  بص، فاألمر  ه ّيدةي  .مق

ية  .59 بب وجود إشارة يف الفقرة الفر عوسأل وفد الربازيل عن  ٍ بارة ) أ(س تعلقة  بعا بري الصويت واللفظي"مل إىل " لتعأشاكل ا
بري صويت وال لفظي"اإلشارات والرموز" ست أشاكل  تع، يف حني أهنا   .لؤال ويس موقف الوفدوهذا س. لي
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ثل توج أمارو اقرتاح نص يقول .60 ثقايف : "مموعرض  بري ا يق امحلاية القانوية ألشاكل ا لتعني بوجه خاص  تع ن ب لي تط
نص عىل ذ� هذه املادة تخدام كام  يدي من أي سوء ا تا سـ بري الصويت أو اللفظي " 1" :لتقل يوسكو [لتعأشاكل ا نتخدم ا ل تسـ

بري  ـي"لتعأشاكل ا ية واألشعار واألحاÏ وغري ذ� من مثل"] لشفها ية واملالمح واألساطري ا ب القصص واحلاكfت ا شعب لشع ل
رسد يقي والصويت اكألغاين واإليقاعات " 2" واإلشارات واألسامء والرموز املقدسة؛ واللكامت لأشاكل ا بري املو سـوأشاكل ا لتع

ية؛  يقى األدوات األ صلومو ثل الرقص" 3"سـ بري حلركة  موأشاكل ا شعائر والطقوس يف األماكن لتع يات وا رس لات وا ح مل
شعيب؛  يات القامئة عىل أوجه األداء ا ية وا رس نفات ا يدية وغري ذ� من أوجه األداء، وا لاملقدسة واأللعاب ا يل ملص ثتقل لمتل ح مل

نحو�ت واخلزف و" 4" تصم&ت واللوحات وا ية، وخاصة الرسوم وا ثل األعامل ا بري امللموس  ملوأشاكل ا ل ن لفتع م الفّخار ل
يج(والرتاكو�  ية )لنضالطني ا نائزية والرو يات واحليل واألعامل املعامرية وا ساء وا حوا جلب ش ّيف ّ خل بق لك من امحلاية . لفسـ سينطو

ثقايف بري ا لوالصون عىل أشاكل ا شعب لتع ية  شلك ذاكرة  يدي اليت  ل ا ت حتقل شعوب األل  امجلاعات من جامعة أو ةيصللمن ا
 ".�رخييقايف واجêعي وتراث ثما h من  وةليحملا

ندهش ألن مفردة  .61 هر يف "فنية"موقال وفد �حتاد األورويب إنه  شلكة ألهنا مل  يا، تطرح  تظ، كام اقرتح وفد أسرتا م ل
سم  شرتكة بني 2لقا ية ا منوذ مل من األحاكم ا ج بوال ييوسكو والو ن يقن . ل تعلق بإضافة نصوص وبدائل، قال الوفد إنه غري  توف&  مي

بديK . لعملمن أسلوب ا لنه ود طرح سؤال حول معىن الفقرة ا فصياغهتا قد تو� بأنه ميكن إدراج أي إضافة عىل . 1لك
بارة . نطاق امحلاية بدو أن هذا هو األثر ا,ي يرتتب عن  عو يف"ي  ".تضجيوز لول األعضاء أن 

تقل الريس للحديث عن الفقرة  .62 ئوا ية احملددة ألشاك2ن يدي اليت ع اليت حتدد املعايري املوضو ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع ل
ية للموضوع . سـتكون قابK للحامية نارص األسا تخدمة لالتقاء واإلملام  ناية املصطلحات ا نة أن تدرس  سـوميكن  لع ن سـ بع ملللج

ثل  مواملصطلحات املربطة بذ�  هل هذه املصطلحات مرتادفة؟ ويف هذه احلاc، أي ". فريدا"و" د� عىل"و" ممزيا لـ"ت
نظر يف أي مصطل تالفات بني هذه املصطلحات؟ واقرتح ا تفاظ به؟ وإن مل يكن األمر كذ�، هل من ا بغي � لح  خي ح ن

نص يط ا يح  لشاهبات  سـ ت تبت ياغة يف منت الفقرة . ت تكرار يف ا لصوحتدث عن وجود بعض ا ية 2ل ) ب(و) أ(ع والفقرات الفر
بارة . 2 ويف هناية الفقرة 1من املادة ) ج(و نص"  عىلد�"عوقال إن  تخدمت ثالث مرات يف ا لثال قد ا سـ بارة . م هر  عو تظ
تخدمة أو مطورة" ية 2أيضا يف منت الفقرة " مسـوحمافظا علهيا أو  باه ). ج(ع ويف الفقرة الفر ثK اليت اسرتعت ا توهذه يه األ نم

ناب واحض سم بإ طالريس ألهنا  تت تكرار واخلروج. ئ تخلص من ا ياغة  نة ا سط ا لواقرتح أن  لل لص للج شأن معايري تب نقح  نص  ب  مب
ساطة مبنت املادة . امحلاية تفظ بلك  ثال أن  نة  بهل ميكن  حت مللج ية 2.1ف تغين عن الفقرات الفر ع و ؟ أو )ج(و) ب(و) أ(تسـ

ية  متلني يف الفقرة الفر يدين ا تاما، وردت قامئة طويK من ا نص؟ و عهل ميكن دمج بعض أجزاء ا حملل تف هل ميكن ). ج(ملسـخ
س شري  بنة أن  ت يدين"اطة إىل بللج نص بقدر أكرب2وإىل املادة " ملسـتفا هل قراءة ا ل؟ وهذا ميكن أن   .يس

ندا معظم ما قاh الريس .63 ئوأيد وفد  ية. ك تا سطة ا ياغة ا لواقرتح ا ل ب شمل أي شلك من : "مللص يع امحلاية  تبغي تو سـ لي ن
يدي اليت تكون  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ية و�جê) أ(ل ثقا هوية ا فداc عىل ا يدين كام هو حمدد لل ثقايف  للمسـتفية والرتاث ا ل ع

يدين كام هو حمدد يف املادة ) ب(، 2يف املادة  تخدمة من ا ملسـتفحمافظا علهيا و  ".2مسـ

ية .64 تا يا إضافة الفقرة ا لواقرتح وفد إندو ل ثقايف : نيسـ بري ا شمل أي شلك من أشاكل ا يع نطاق امحلاية  لتعني تو تع ت سـ لي ل
يدي  هوية ااملقرتنلتقلا يدين، كام هو حمدد يف املادة ل  ية  êية و�ج تفثقا للمسـف ع تخدموهنا 2ل يسـ، واليت حيافظون علهيا و

ية ية أو من ترا�م وفقا للقانون الوطين واملامرسات العر êية أو �ج ثقا بارها جزء من هويهتم ا فويطوروهنا  عف ل ًت وهذا ". ع
شات نا نه ا يط ما عربت  قنه  مل ع ّسـ تب  .ميك

ية وفد الوالوأيد  .65 تحدة األمر يكfت ا ياغة بقدر أكربمل سط ا ندا ألنه  لصاقرتاح وفد  ب ته يف أعرب و. ك غبمع ذ� عن ر
بدال   ". ممزيا لـنتاجا"بعبارة " داc عىل"ستا
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شلكة يف لك من مفردة  .66 يب إنه يرى  توال بائل ا ثل  موقال  ل ل " داc عىل"ومصطلح ". داc عىل"ومفردة " فريدا"قمم
بارة ". مشري"و أ" دال"تمربط مبفرديت  تخدام  شلكة يف ا عوقال إنه جيد  سـ بغي " شعب أصيل"م ينيغة املفرد ورأى أنه  بص

يغة امجلع  تخدام  صا شلكة اليت تطرTا مفردة ". شعوب"سـ تقامسة بني " فريدا"ملوا يد  تقا ميه أن بعض ا ل وقال إنه . امجلاعاتل
يا  يش املوجود يف برتش كولو سا بثل شعب ساحل ا ل ممي ي يدويف ) كندا(ل تقا تقامس بعض ا ية وا,ي  تحدة األمر لالوالfت ا ل ي . يكمل

نص، . ة واحدجامعةتقترص عىل ما هو فريد أو حكر عىل " فريدا"وقال إن مفردة  تفاظ هبذه املفردة يف ا بغي � لوإن اكن  حي ن ْ
يال جدا نظام  ية مبوجب هذا ا يد ا تقا ئيكون عدد ا ل حملم ل ل ضسـ يب إنه يفض. ف توال بائل ا ثل  لوقال  ل ثاين املقرتحقمم بديل ا لل ا . ل

ية ته احلا  hبو بل  ته بقدر أكرب  لوقال إنه يود درا يغ بصسـ ق  .ق

يا .67 ند اقرتاح وفد إندو سـوأيد وفد � يب عىل . نييل توال بائل ا ثل  ية و تحدة األمر ندا والوالfت ا لوشكر وفدي  ل مم مل قك يك
سطة ملبهم ا تعديلني املقرتحني معا ور. سخن نظر يف N ا لوقال إنه ميكن ا هامل  .جممبا د

يدية والفوللكور  .68 ية واملعارف ا ية ملوارد الورا ثل ا¿موعة اEوية ا تقلوأشار  ث ن ل لمم إىل ) GRTKF International(ملع
ية  ناء عن الفقرة الفر عاقرتاح الريس القايض ال سـتغ هم يف املادة "وإدراج إشارة إىل ) ج(ئ يدين كام ورد تعر يفا ". 2ملسـتف

تفت مفردة 2ويف املادة . 2وإىل املادة " ولاE"و" مماأل"أشارت إىل ) ج(ية عوالحظ أن الفقرة الفر " مماأل"لكن " ولاE"خ ا
يدين2ألن هذا املصطلح قد أدرج يف املادة " مةاأل"وقال إنه يود معرفة املقصود مبفردة . ظلت يد من ا تف عىل أنه  سـتف ملسـ  .م

يحني  .69 يك  تصحواقرتح وفد ا تخدام مفردة أوال، أعرب عن . لغوينيملكسـ سـي; ا ألنه يعرب " د�"عىل " ممزيا"تفض
هوم ا,ي يود طرحه تاج: ملفبطريقة أفضل عن ا شعب أو لنا ل املمزي  تخدام مفردة . جامعةّ يا، قال إنه يفضل ا ûسـ " نتاج"ن

")producto "ية با نللغة اإل ية" fruto" ("مثرة"عىل مفردة ) سـ با نللغة اإل  ).سـ

ثل توج أمار .70 تايلممواقرتح  نص ا لو ا يع: "ل يق امحلاية والصون عىل  مجتعني  ب يدي اليت  تطي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل
ية أو  شعوب األ شعب من ا ية  صلشلك ذاكرة  ل ل متي إىل شعب أو امجلاعات من جامعةحت ية و تن ا بارها جزء ال جامعةحملل  ً عت
ية أو  تار ية وا êية و�ج ثقا ته ا خيتجزأ من هو ل ع ل ي بغي " رساأل"و" مماأل"و" ولاE"أما مصطلحات . "تراثهمن في ينفقال إنه 

يع . عدم إدراBا بق عىل  تفق عىل املصطلحات اليت  نة أن  مجوعىل ا تط ت ية :  يف لك زمانامجلاعاتسـللج شعوب األ صلا ل
يةوامجلاعات  .حملل ا

بط أجزاء أشاكل ا .71 ته ليك حتدد  نص بر ية  ية توفري  يا بأ لضواعرتف وفد أسرتا لل ب مه ُل م يدي اليت ن ثقايف ا تقلبري ا ل لتع ل
لبغي أن تكون موضوع حامية دوية تخدمة. ني يح معىن املصطلحات ا هم جدا تو سـ,�، مفن ا ملض يا أو يودعا وفد. مل نيسـ إندو

ند إىل رش نص ا,ي أضافاه أو أيداه، ويهيل� يدينةمقرتن "لح ا ية  êية و�ج ثقا هوية ا تف  ف للمسـل ع ثال إذا اكنت ". ل موساءل  ت
بغي أن تكون موضوع حامية دوية يف هذ تكرت أصال يف �حتاد األورويب  ثل كرة القدم اليت ا له امجلK تعين أن األلعاب  ي نب م

ية  ثقايف ا بري ا بغي أن تكون من أشاكل ا ية  تحدة األمر تكرت أصال يف الوالfت ا ثل كرة القاعدة اليت ا حملمبانه أو  ل تع ي مل لب ن يك م
ند يا أو يف � يليف إندو ية نيسـ نوعني من األلعاب ا بان يرfن أن هذين ا ب أو إذا اكن هذان ا ل ثقافات عدة املقرتننيلشعل يا  ب عا مل

يني  gرجة أهنام لن يكوE تلفة محمبان  يوغا اليت متارس عىل نطاق . خم ثل ا يدية  بدأ، فإن املعارف ا لوإذا اكن هذا هو ا تقل ممل ل
ية  .محمواسع لن تكون 

يا .72 نوب أفر يقوأشار وفد  يةج بان األفر يق ا,ي حتدث مس مجموعة ا سائل املطروحة ل يد ا ملإىل  ورأى أنه ميكن . تعق
يا يا مع ما اقرتحه وفد إندو سـأيضا حرص األحاكم يف فقرة واحدة متا تخدمة يف . نيشـ ملسـوأعرب عن تقديره لكون املفردات ا

ية ساوية يف األ ياق جاءت  مههذا ا ت مسـ يدة" ود�" ممزيا"و" فريدا"أما مفردات . ل ّثال فقد جاءت  مق فهـي حتد من نطاق . م
هل" مقرتن"هذا احلمك ويف هذا الصدد مففردة  تعرف إلهيا أ تاحا وا سيه مفردة أكرث ا ياق خصائص . لنف تخدمة يف  سـلكهنا  مسـ

ية êية و�ج ثقا هوية ا عا فل  ".مقرتن"وهذا ما يضفي قدرا من الوضوح عىل معىن مصطلح  .ل
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ن .73 ثل ا¿لس ا هوقال  نوية لمم بدي ألمرياك ا بدال مفردة ) CISA(جل ". صليةاألمم األ"بعبارة " مماأل"ستإنه ال بد من ا
بدال مصطلح  تعني كذ� ا ستو بري" منتج"ي بعض أشاكل ا تعمبفردة أخرى تغطي الطابع الرو�  زfدة عىل ذ�، فإن . لل

بارة " ملكية األرايض" بعمربطة  تعني 1يف الفقرة " األماكن املقدسة"ت يةي و تأ ندراسـهتا دراسة  زfدة عىل ذ�، قال إنه يود . م
ية  بارة ) ج(عوضع قوسني معقوفني يف الفقرة الفر تعارض مع احلق يف تقرير املصري" وفقا للقانون الوطين"عحول  . تألهنا 

 Kهر مج بغي أال  تاما، قال إنه  تظو ن  .ثيف الويقة" شعب أصيل"يخ

ية إنه د .74 هورية إيران اإلسال موقال وفد  سط مج نص املقرتح أوحض وأ يا ورأى أن ا ناية اقرتاح وفد إندو برس  ل سـ نيبع
سم بقدر اكف من اEقة شلك مالمئ مع اآلراء املوجودة و يف  نه أن  تو يب تكي  .ميك

ثل  .75 تخدمة  بارات ا ية ا موشدد وفد عامن عىل أ سـ لع بل و,� ". دول"أو " أمم"أو " شعوب"ملمه ها أثر يف ا تقإذ  ملسـل
تو� نة أن  تفعىل ا يحةللج يار املصطلحات ا ند ا لصح احلذر  ت ية . خع ية الفقرة الفر عقال إنه ميكن الوقوف عىل مدى أ ). ج(مه

تخدام مفردة  تعني ا سـو هومة يف العامل العريب" أمم"ي تضاء ألهنا  مفند � ق  .ع

نصوأيد وفد � .76 يط ا ية إىل  هود الرا لحتاد األورويب ا تبسـ م تطع إعطاء أي إشارات جازمة . جل بنه مل  يسـ شأن لك
يا ندا ووفد إندو سـاقرتا� وفد  يار" فريد"وقال الوفد إنه يفضل ذكر مفردة . نيك شة مصطلح . مععىل أهنا  نا تعلق  قوف&  مب ي

نة ال"مقرتن" يب عن األذهان أن ا بغي أال  للج، قال إنه  يغ  من وجود قدر ددة، لكن ال ب�يمق تريم لرضورة إىل أن تكون ني
يقني القانوين لسـيب من ا بري ثقايف شاروأ. ن بعض إىل إماكية وجود أشاكل  تع ا ن متي إىل أكرث من مجموعة واحدة أو ل تنيدي  تقل

تظار ذ� قال إنه يفضل مفردة .  أو شعب واحدجامعة تفكري يف األمر، لكن يف ا نوقال إنه يود ا  ".فريد"ل

نطقة األنديز األوائل عىل  .77 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا موعلق  ل ت من ن للج تعلق مبفردة للتمم ييان وفد عامن ف&  ". أمم"ب
ندا تلف يف  ها معىن  كوقال إن هذه املفردة  خم ية . ل شعوب " األمم األوىل"عبارة ) ج(2.1عواقرتح أن تدرج يف الفقرة الفر لألهنا ا

ندا تورf يف  ية املعرف هبا د كاأل سـ  .صل

ية الفكرية  .78 ية  ية الرباز شعوب األ هد ا  Kث للملكوقالت  يلمع صل ل ية  )INBRAPI(مم أûرت بعض ) ج(عإن الفقرة الفر
ية شعوب األ سائل  صلا لل نوية . مل ندي ألمرياك ا ثيل توج أمارو وا¿لس ا بوقالت إن  جل ه ية ) CISA(لمم نوا¿موعة اEوية ا ملعل

يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلملوارد الورا غري " دول"قد سلطوا الضوء عىل أن مفردة ) GRTKF International(لث
بغي أال تكون . واحضة ثK بأنه  ينوأفادت ا ها واقرتح " دول"ملم يدي أو  ثقايف ا بري ا نتجعىل القامئة ألهنا ال تطور أشاكل ا تقل ل تتع ل ل

تطرق أ سأc يف املادة إىل لنه رمبا ميكن ا تحفظات. 2ملهذه ا يا مع بعض ا لواتفقت مع اقرتاح وفد إندو وقالت إن أحد . نيسـ
تعلق  تحفظات  يا بارة ل عبدال  ية "تس صلشعوب األ يةوامجلاعاتلل بارة " حملل ا ية"عبعد  êية و�ج ثقا هوية ا عا فل مبفردة " ل

تعديل". للمسـتفيدين" نظر يف هذا ا يا ا بت من وفد إندو لو ل سـ شعوب . نيطل ية صالت ا ثK إىل أ تاما، أشارت ا لو مه ملم خ
ندي ألمري ثل ا¿لس ا يان  ية ألرض والعقار وفقا  هاأل مم ب لصل نوية ل باك ا بارة ). CISA(جل بهتا يف إضافة  عوأعربت عن ر غ

ية األرض" يا . يف هناية الفقرة" ملكوفقا للقانون العريف ا,ي حيمك  تجعل اقرتاح وفد إندو يريات  سـوقالت إن هذه ا سـ يتغ نل
 .مقبوال

ية  .79 ته يف األفرقة العامK ما بني اEو) ج(عوأشار وفد أوروغواي إىل الفقرة الفر شار كوبعد  هم أن إدراج م " أمم"فرات، 
يث ال وجود " دول"و ثل أوروغواي  بعاد بان  حطريقة لعدم ا م بري ل وال مجلاعاتست ناك أشاكل ا ية، لكن  تعشعوب أ ه لصل

تاج إىل امحلاية يدي اليت  ثقايف ا حتا تقل شري بوجه خاص . لل ياغة أفضل وأن  ياغة املادة  سعى إىل  نة أن  ت,�، عىل ا ص ص ت للج
شعوب "وإىل " ولاE" وإىل" األمم"إىل  يةامجلاعات"وإىل " صلية األوامجلاعاتلا نص لك ". حملل ا شمل ا لوهبذه الطريقة،  سي

 .املفاهمي
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يك عن اقرتاحني .80 ية . ملكسـوحتدث وفد ا يع، اقرتح ) ج(عفف& خيص الفقرة الفر نص وهتدئة خماوف ا يط ا ية  مجلو ل سـ تببغ
تداء من  ًالوفد حذف األسطر األخرية ا نظ"ب ية األرايضللوفقا  شأن  ملكام أو القانون العريف  تعلق لفقرة ...". ب ، 2يوف& 

يع اليت اقرت يدي يكون ممزيا : "نبغي حاميهتا كام ييلتضح نصا شامال للموا بري ثقايف  شمل أي  يع نطاق امحلاية  تقلبغي تو تع ي سـ لي ن
ية جامعةلشعب أو  شعوب األ صل، مبا يف ذ� ا ية وامجلاعاتل ية اوامجلاعاتحملل ا فثقا  ."ل

شأن يلورد وفد � .81 يا  بند عىل سؤال وفد أسرتا يا وأيده2فقرة الل ند وبان انيسـ املقرتحة كام قد0ا وفد إندو يل وفد �
ثقوغري ذ� ألن " دال"، "فريد"ردة عىل مف" نرتمق"وقال إنه يفضل مفردة . أخرى بري ا لأشاكل ا ست لتع يدي  يايف ا لتقل ل

تاج، بل يدين يه مقرتنة بصاحهبنجمرد  نة " مسـتخدمة"وقال إن مفردة . ملسـتفا أو  ية  للجاقرتحت لفعل يف اEورة املا ض
نص األصيل بارة . لووردت يف ا ترص عىل إضافة  عوقال إن �قرتاح اجلديد ا من أجل يك تكون مجK أمكل " افظا علهياحم"ق

يدي اليت تكون  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع شعبعىل يد "رةمسـتخدمة وحمافظا علهيا ومطو"ل  .ل ا

ند .82 رشح ا,ي قدمه وفد � يا مع ا يلواتفق وفد إندو لسـ  .ني

نطقة حوض األمازون .83 ية  شعوب األ ثل أمانة ا ملوحتدث  صل ل كام أدرجت يف " ملكية األرايض" عن )COICA (مم
ية  شأن حق) ج(عالفقرة الفر تحدة  بوقال إهنا معرتف هبا يف القانون اEويل، حتديدا يف إعالن األمم ا يةمل شعوب األ صلوق ا  .ل

يدية والفوللكور  .84 ية واملعارف ا ية ملوارد الورا ثل ا¿موعة اEوية ا تقلوقال  ث ن ل لمم إنه ال ) GRTKF International(ملع
ية  ياغة الفقرة الفر عيغ  ص ية). ج(يستسـ تحدة عىل أهنا شعوب أ ها األمم ا ية تعا شعوب األ صلوقال إن ا مل صل ئات . ملل فوقد ذكرت 

شار إلهيا وتلهتأخرى يف الفق يةملرة ا شعوب األ صلا ا نة . ل شعوب "تسـتخدم :  تكون واحضة جدا ف& تقوم بهنأللجوعىل ا لا
ية ت" صلاأل ئة عامة معرتف هبا يف إعالن األمم ا ملعىل أهنا  ية ف شعوب األ شأن حقوق ا صلحدة  ل ئات أخرى تدرBا وب فتخدم  تسـ

ته عامل أن. تيف ربة ûنوية يا وزع& أرثبصفو تعلقة جبولو سأc ا شة ألنه طرح ا نا سغ الطريقة اليت جتري هبا ا هو مل  مليا،  مل ق مل ت يسصل ف
تلق أي رشح" اEول"و" األمم"مبفرديت  ّومل  نص . ي ياغة اكن علهيا أن تدرك أثرها يف ا نة ا ندما أدرجت ا لوقال إنه  لص للج ع

ته  .مبر

شأن املادة .85 شة  نا تح الريس ب ا بو ق مل ئ يدي. 2 ف ية ملن من املسـتفوقال إن نطاق ا ية العالقة األسا يا سـسائل ا سـ اليت لسـ
تطرق إلهيا نطاق الصك املقرتح. لال بد من ا يدين مربط ارباطا ويقا  بوحتديد ا ث ت ت بغي . ملسـتف سائل يه املدى ا,ي  ينوإحدى ا مل

ية  شعوب األ يدين غري ا شمل  نطاق  صلأن يص; ا ل ي سـتفل يةوامجلاعاتمل نظر ف& إذا اكن . حملل ا شمل ا لوهذا  ينبغي إدراج ي
يدين" األمم"مصطلح  نظر يف دور األفراد يف إبداع أشاكل للزfدة عىل ذ�، قال إنه بوسع ا. ملسـتفيف تعريف ا تنة أن  ج

نح متعي للحقوق اليت  يازهتا ويف الطابع ا يدي و ثقايف ا بري ا متا تقل ل ¿تع ح ل نة أيضا أن ترغب يف دراسة . ل للجوقال إنه ميكن 
نافع بني .  للحاميةة واحدامعةجنإماكية تأهل أكرث من  توزيع ا نح احلقوق  تعلق  بعا  ملوهذا  ل مب ي تقامس أشاكال من امجلاعاتط ت اليت 

بان  شابه يف ا تطابق أو ا يدي ا ثقايف ا بري ا لا ت مل تقل ل ملتع ل ت. تلفة�ال يع يوالحظ أن األمر  ية قد ال  يا سائل  تطعلق  سـ سـ تسـمب
يط املادة لجنة إحراز تقدم فهيا يف هذه املرحK، لكن لا نام الفرصة  سـعلهيا ا بت ثال أن . 2لتغ نة  موميكن  نص للج تتقرر بأن 

يف2املادة  نص الاكمل ص عىل تعريف عام أو تو متلني ألغراض ا يدين ا يدين، مبا يف ذ� قامئة  ل خبصوص ا حمل تف سـتف ملسـ مل
يدي ثقايف ا بري ا تقلشأن أشاكل ا ل تع لب يدين يف مواد أخ. ل ساطة إىل ملسـتف,�، فأي إشارة إىل ا يل  برى  بتح يدين "سـ ملسـتفا

هم يف ية  ئوأشار الريس إىل أن". 2 املادة صفكام ورد و شلكة الر سـا يار ئيمل يارات يه أن ا ئة األوىل من ا خليف ا خل  اكن 1لف
يار  بار اكن 2خلأساسا قامئة مغلقة، لكن ا توحة مدرجة بواسطة  عقامئة  تايل". مثال/مبا يف ذ� "ةمف سؤال ا لوطرح ا هل : ل

نة أن تدمي بارللجكن  يارين، رمبا عرب وضع  عمج ا ناء عهن" مثال/مبا يف ذ� "ةخل ية � تغبني قوسني معقوفني   الحقا؟ اسـبغ
متلني يدين ا سن وجود قامئة واحدة  حملو ملسـتف يارين. يسـتح يارات، من املمكن دمج ا ية من ا ثا ئة ا خلوقال إنه يف ا خل ن ل زfدة . لف

يار  يار  إىل1خلعىل ذ�، إذا أشار ا ناء عن ا ندئذ � هل ميكن  خل القانون العريف  تغ سـع  ؟2ف
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شأن املادة  .86 يا إىل حتقق توافق يف اآلراء  بوأشار وفد إندو يا2نيسـ شاهبة . نيسـ يف اجêع يل بإندو بان ا توقال إن ا ملل
يا مع اقرتاTا اخلاص ملادة  يارين متا نص ودجمت ا تفكري قد صقلت ا شـا خل ل ثقايف ومشل ذ� أحصاب أ. 2.1ل بري ا لشاكل ا لتع

يدي، مبا يف ذ�  بان األعضاءامجلاعاتلتقلا ية واألمم كام اقرتحت بعض ا ية وا ل األ حملل وا¿موعة اليت خرجت هبذا . صل
ية تفامه توصل إىل أر يط وا يا  ض�قرتاح  ل سـ تايل. للتبسع نص ا لواقرتح ا بري : "ل يدون من حامية أشاكل ا لتعيكون ا ملسـتف

يدي  ثقايف ا تقلا هم يف املادة لل يان وطين حيدده القانون امجلاعات مه 1يفكام ورد تعر ية أو أي  ية وا ك األ حملل ندما اEاخيلصل ع 
سوبة ألحد يدي غري  ثقايف ا بري ا نتكون أشاكل ا تقل ل متع ل نهل يةصلي أجامعة أو حمصورة يف بعي   امجلاعةر حتديد ّتعذي أو ةحمل أو 

بطيتال بارة : "دة جدي2واقرتح أيضا فقرة ". اهتسـتن ا شمل  تعني أن  عألغراض هذه املادة،  ت يةامجلاعات"ي يف " حملل ا تصنأي 
ية Eوc من اEول األعضاء كام حيدد ذ� القانون  ثقا ية أو ا êفهوية �ج للل  ".اEاخيلع

ناعة لالحتاد الرويس  .87 تجارة وا ثK غرفة ا لصواعرتضت  ل يدي) CCIRF(مم تعلقة  ملسـتفعىل تعريفات املصطلحات ا . نمل
رسد  ثور يف ا تطع ا ملوقالت إهنا مل  لع بارات ) WIPO/GRTKF/IC/19/INF 7ثالويقة (تسـ أو " اEوc"لععىل تعريفات 

يامجلاعة" ثقا ف ا بت مزيدا من الوضوح" األمة"أو " ةل  .طلو

يدين .88 بغي أن تراعي واقع األمر يف بر. ملسـتفواتفق وفد بردوس مع وجود قامئة واحدة  دوسينلكن ت_ القامئة  .
يارين  يده  يواصل تأ هر حل مرض  للخوقال الوفد إنه ري�  ي سـ ٍ ُ شمالن مفردة � ال2 و1يظ لكن لألسف، فإن ". أمة"يين 

بول يا اكن غري  مقاقرتاح وفد إندو يدي اخلاصة إىل  من هذا �قرتاح تطرقت 2املادة ف. نيسـ ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل
مجلاعاتgيا ية وا ية وا لك األ حملل سوبة صل يدي غري  ثقايف ا بري ا ندما تكون أشاكل ا ية  نت الو تقل ل تع ع من ل ل يجامعةط يةصل أ  ةحمل أو 

تعذر حتديد ابعيهن ندما  ي أو  ند قراءة . امجلاعةع تطرق عو بدو أهنا  تاملادة كلك، ال  يدي اخلاصة إىل ي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل
بغي أن حيق h أن يكون من ا تشعب ميكن حتديده و ملسـن ي يا أو جزء من ب با أ يس  نه  ًيدين،  صل شع ل لك يجامعةف وهذا . ةحمل 

يقة تراجع  .حلق�قرتاح هو يف ا

يا ألنه قدم نصا أوحض للامدة  .89 ية وفد إندو هورية إيران اإلسال نيسـوشكر وفد  م بعد " األفراد واألرس"وأضاف مجK . 2مج
يةامجلاعات"عبارة  هورية إ". حملل ا بني الواقع يف  مجوقال إن ذ�  ّ يةي ّوحتدث عن وجود أرس وأفراد حيوزون من . ميران اإلسال

ية الفريدة ثقا يدي اخلاصة هبم ويه جزء من هويهتم ا ثقايف ا بري ا يل أشاكل ا فيل إىل  ج لج تقل ل لتع  .ل

نه أن يكون  .90 نص املادة عىل تعريف  سن أن  ية معوما مع الريس عىل أنه  تحدة األمر ميكواتفق وفد الوالfت ا ئ تيك تح يسـمل
ية أو غريها من مرجعا يف شعوب األ تخدام ا ند ا يدين يف لك مادة  نفي احلاجة إىل تعريف ا نص لكه، مما  صل ا ل سـ ع ي ملسـتفل

تعلق ملادة . املصطلحات وأيد أيضا بصفة عامة بعض  .بني قوسني معقوفني" األمم"و" امجلاعات "فقد وردت مفرد�، 1يوف& 
ش بياgت وفد بردوس اليت عرب فهيا عن خماوفه  نذ وضع ت_ ب ثا، رمغ أنه  يارات األخرى اليت قدمت حد مأن بعض ا ي خل

يارات بني قوسني معقوفني، مل  يُا بة يف اإلعراب عن خماوفه من جديدخل ًبد الوفد ر  .غ

نوية  .91 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بوأعرب  جل ه بارة ) CISA(لمم ته يف إعادة  ععن ر ثيف الويقة ألهنا " تقرير املصري"غب
بق هوم . سـحذفت ف&  تعلق  مبفوف&  يار "األمم"ي ته يف أن يضع يف ا خل، أعرب عن ر بارة 1غب ية"ع  للمتيزي بني دوc " صلاألمم األ

ية ثلام لألمة واألمم األ ها  ها اخلصائص  صلتكون  م س سأc يف القانون . نفل بت يف ا تفق مع ا ملومل  ل  . أو الوطيناEاخيلي

بغي سـوقال وفد �حتاد األورويب ردا عىل أحد األ .92 نئK اليت طرTا الريس إنه يرى أن هذه املادة 0مة جدا وأنه  يئ
يدين بارها تقدم تعريفا  ته إىل هذه املادة  نص بر شري قدر اإلماكن يف ا تفنة أن  للمسـم ت ل ت وقال إنه ال يؤيد إدراج مفردة . عللج

يار ". األمم" يط ا ياغة  خلوقدم اقرتاح  سـ ية األامجلاعات: " يف امجلK األوىل1لتبص ثقا ية وا فية وا ل حملل  ".صل

يا ألنه يقول إن القانون  .93 يد �قرتاح ا,ي قدمه وفد إندو يع تأ ثل اكج بأنه ال  سـوأفاد  ي تط يمم نسـ  هو ا,ي اEاخيلي
يدين تعلق لقانون اEويل العام. ملسـتفحيدد ا هد ألنه  يوهذا خيرج عن نطاق ا  هو ا,ي جيب أن يêىش اEاخيلوالقانون . لتع
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ها هوية . لنون اEويل، ويس العكسمع القا ـي  يدة  ية أن تكون ا بغي لألمم األ لوقال إن �قرتاح املقدم هو أنه  ه تف فن صل ملسـي
يش يث   ب تعتجاوز ا ح ل يةامجلاعاتوأفاد بأن . ت ية جزء من األمم األ صل ا رشة يف أربع بان . حملل ية  منتثال بعض األمم األ صل مف

يدون جيب أن حيددوا   .اEاخيللبواسطة صك قانوين دويل ويس بواسطة القانون ملسـتفومن مث فا

يارين  .94 يات إىل ا تعددة القو يا ا خلوأشارت دوc بو ممل يدين وقالت إهنا قلقة ي ال�2 و1ليف تربان األفراد من ا ملسـتفن  يع
ثل هذا املصطلح تخدام  شأن ا مجدا  سـ تخدام مصطلح . ب يدين، فا تعلق  سـوف&  يعة امجل" فرد"ملسـتفي بنفي ا ية لطي عا

يلللجامعات يل إىل  نقل من  توارث أو ا ية واإلشارة إىل ا ج األ ج ل ل ها بني " أفراد"واقرتح حذف مفردة . صل ضعأو عىل األقل و
 .قوسني معقوفني

يداد وتوغو لكمة وفد بردوس .95 هم الوضع الصعب ا,ي تواB. ينوأيد وفد تر  بان الاكرييب نظرا لعدم هيفوقال إنه 
يزي بني ية أو متوجود أي  شعوب األ صل ا يةامجلاعاتل يار يو,�، أ. حملل ا تفاظ بأي  خد الوفد � تضمن 2ن املادة مضح ي 

 ".األمم"مصطلح 

ية املادة .96 ند إىل أ مهوأشار وفد � يارين يف املادة . يل وقال إنه ميكن . ئ ميكن أن يدجما كام اقرتح الريس2خلورأى أن ا
نا ية  يا  نظر يف اقرتاح وفد إندو شـا بغ سـ قل مي نص . تهن يارات الواردة يف ا يط ا بب، اقرتح  لوهذا ا خل تبسـ س ها، إضافة إىل جمودلل
بارات كام ييل تخدام بعض ا لعإعادة ا شعوب  :سـ نفعة ا يدي  ثقايف ا بري ا لتعني أن تكون تدابري حامية أشاكل ا مل تقل ل تع لي ل

يد آخر من اامجلاعات، مبن فهيا امجلاعاتو ية أو األمم أو أي  ية وا مسـتف األ حملل نحو احملدد يف املادة صل ا,ين ، 1لمحلاية، عىل ا
يدي أو يفرتض أن يكونوا م الئêنهيلإعهد  ثقايف ا بري ا تقل عىل أشاكل ا ل لتع  من قوانني ٍر بصوهنا وفقا ما هو ساقد لكفوال

ية ية أو ممارسات عر فو يث أيد اخلرباء هذ". طن ية  شاورات و ند  حوأضاف أنه بعد اجêع يل، عقدت � ن م يارطيل  .خلا ا

سودان إن مصطلح  .97 يات"لوقال وفد ا يار " قلاأل توى الوطين ألن قد 2خليف ا هذا املصطلح ملسـ يفيض إىل نزاع عىل ا
تخدم يف سائر تعريف ا تلف عن ا نص  سـكام يرد يف ا ل خي يوسكو لعام ملل ثل إعالن ا سان اEوية  ن صكوك حقوق اإل ل ل . 2001من

  .هذا املصطلحوأوىص حبذف 

98. ثل تو بدعنيمموقال  يدين، جيب احلديث عن حقوق ا ند احلديث عن ا ملج أمارو إنه  شعوب . ملسـتفع لوأفاد بأن ا
ية يدي وطاملا رسقت مهنا مواردها ا ثقايف ا بريها ا يدها وأشاكل  ية ظلت لفرتة طويK حمرومة من تقا يعاأل تقل ل تع ل بصل وقد . لطل

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا يدون من املعارف ا لاكن ا تع لتقل ل يدي يف األصلملسـتف تعمرون مهلتقل ا يوم ه،ملسـ ا يد ا ل وا  وملسـتف
ية يدال رشاكت ا ية وا تجارة الزرا نرشاكت ا لص ع ية كام أشار وفد . لل يعة جام يدي ذات  ثقايف ا بري ا عواكنت أشاكل ا ب تقل ل طتع ل ل

يات تعددة القو يا ا مدوc بو مليف شاطا فردf. ل شاط جامعي ويس  ية،  تعلق  نوقال إن األمر  ن تغط لي تفق مع وقا. ب مل إنه غري 
يعهتا" األرس"أو " األفراد"إدراج  ية  يدي يه جام ثقايف ا بري ا بألن أشاكل ا ع تقل ل بطتع ل ثل . ل بدعون  ناك  مولفعل، فقد اكن  م ه

تلفا من اإلبداع تاين، لكن ذ� اكن نوعا  خميهتوفن أو آ ينشـ نظر فهيا. ب ية  تا ياغة ا للواقرتح ا ل ل ألغراض هذا الصك، يكون : "لص
يد يديملسـتفا ثقايف ا بري ا تقلون مه مالك أشاكل ا ل لتع نون علهيا وأحصاهبا، ومه /ل بدعوها واملؤ بري الفوللكوري و متأشاكل ا متع ل

ية  شعوب األ صلا ية وساللهتوامجلاعاتل هد ) أ: (احملل ا يدي ورعايهتا وصوهنا هيلإعمن  ثقايف ا بري ا تقلم الئêن عىل أشاكل ا ل لتع ل
ية الفكريةوحاميهتا واحلفاظ علهيا، وفقا شأن ا ية والقانون اEويل  مللك للقوانني واملامرسات العر ون أشاكل صونومن ي) ب( ،بف

ية من هويهتم  يK و نارص أ بارها  تحمكون فهيا  تخدموهنا و يدي وحيافظون علهيا ويطوروهنا و ثقايف ا بري ا حقيقا ص ع ت ي سـ تقل ل عتع ي ل ل
ثقايف ية وترا�م ا êية و�ج ثقا لا ع  ".فل

ندا  .99 شأن كورد وفد  يات  تعددة القو يا ا يق وفد دوc بو بعىل  مل متعل بو عن " األفراد"ليف تاجات تقرير الو يفذكر  نت سـ ّ
يدية يف الصفحة  متزيوا وي: "219لتقلاملعارف ا ُيف بعض احلاالت ميكن لألفراد أن  بدعون أو خمرتعون ي معرتف هبم عىل أهنم 

يون مبعزل عن  ٍغري ر يكون . 2مضن املادة " األفراد"إدراج وقد أيد الوفد مرارا ". امجلاعةمس هذا اإلدراج ألنه  يده  سـوأكد تأ لي



WIPO/GRTKF/IC/19/12 

2ِ0 

 

بعًف إذامن املؤس يدون مهنا مبوجب ود بعض األفراد، حىت لاست ا نافع قد  ية، من أي  نا تف اكن ذ� يف ظروف ا م يسـث ئ سـت
متني إىل هذه . صك دويل تفاظ ألفراد ا ملن,�، جيب �  .2 يف املادة امجلاعاتح

ثل .100 ناين األداء مموطلب  بريي  لف �حتاد األمرييك الاليين األ سطرين األخريين من ) FILAIE(يت شان ا يحا  لتو ب ض
هومة2 املادة ية غري  با ياغهتام للغة اإل مف ال�ين أتت  ن سـ يهنا، اإلدارة : "ص يدي خاصا بأمة  ثقايف ا بري ا بعويف حال اكن ا تقل ل لتع ل

تع". ّكام يه حمددة مبوجب القانون الوطين يدي اخلاص يهل  ثقايف ا بري ا ية تضع أشاكل ا تقللق األمر بإدارة و ل تع لن ل  جبامعةط
يحا أو رمبا ترمجة أفضلةمعين بس وطلب تو بعث عىل ا ض؟ وقال إنه عىل لك حال، فالفقرة   .للت

بغي أن". األمم"وغريه من ال�ين اعرتضوا عىل إدراج  �حتاد األورويبيوأيد وفد سورسا  .101 يدين  نورأى أن ا يتف  ملسـ
ية  شعوب األ صليكونوا ا ية فقطوامجلاعاتل ية للرتاث "األمم"ومفردة . حملل ا ـي ترمز إىل امحلاية الو يل إىل اEول،  ن، مبا أهنا  ف طحت ه

بو يوسكو من تعىن هبا، ويس الو سأc 0مة، لكن ا بعا  ثقايف ا,ي يعد  يا ن ل م ط ية أشري . لل شعوب األ صلوقال إنه يدرك أن ا ل
رشيعات، لكهنا ما زالت تعرف مبصطلح إلهيا عىل أهنا أمم يف ب ية"لتعض ا شعوب األ صلا ياق املادة ". ل ، مففردة 2سـوقال إنه يف 

بس" األمم" للبعث عىل ا سابقني ف& خيص حذف مفردة . ت تحدثني ا لومض صوته لصوت ا ها بني قوسني " األفراد"مل ضعأو و
ي. معقوفني ية  يدي جام ثقايف ا بري ا بورأى أن أشاكل ا ع تقل ل بطتع ل تع هبا الفرد يه ألحرى . عهتال يمتوأفاد أن صفة املؤلف اليت 

نفي إماكية أن .  مؤلفمساc حق نوهذا ال  نجامعةقرر تي ناك فرد ما داخل - من ةمعي   - امجلاعات من جامعةه أو إذا اكن 
يدي ثقايف ا بري ا نا من أشاكل ا  jتقلحيوز ش ل تع لي ل باجة بروتوكول gغوf ال. مع سأcإىل تطرقت يت يوأشار إىل د وقال . ملهذه ا

ندا  .كإن هذا ميكن أن هيدئ قلق وفد 

يب لكمة وفد سورسا .102 توال بائل ا ثل  يوأيد  ل ل  جامعةصيل أو أنه ميكن بال شك ألفراد داخل شعب وشدد عىل أ. قمم
ثل حق املؤلف واحلقوق اةحملي ست ملحقة بأحد  تحدد يف إطار جامعي و ش أن حيوزوا بعض احلقوق، لكهنا  ي لسـ م . خصيةل

سأc تطرح أيضا ف&  ثل أن". األمم"خيص ملوهذه ا برية جدا  ملمورأى ا كشلكة  تربg أن األمم حتوز املعارف م عتطرح إذا ا سـ
 Kهوية الاكم شلك جزء من ا ها  ية، عىل حنو  ست لرضورة جزء من هويهتا الو ها ويه  نا يدية، ألهنا ال  لا جيعل قل ًت تً ن ي ت طتقل لل

ية  صلشعوب األ يةوامجلاعاتلل شأن وجو. حملل ا بواتفق مع وفد سورسا  يوسكو تطرقت ي ند معاهدات خاصة  نوع إىل ل لهذا ا
ثقايف الوطين  .لمن الرتاث ا

103.  Ïيولو تعامر ا ية لال شعوب األ ثK جملس ا بوأيدت  سـ صل ل يب ف& ) IPCB(لمم توال بائل ا ثل  ليق وفد سورسا و ل مم قتعل ي
ي ملسـتفتعلق حلاجة إىل الوضوح خبصوص من مه ا سابقة، مب. دوني فرقة  األاجêعاتا يف ذ� لوقالت إنه يف اEورات ا

يدي وأحصاهبا و ثقايف ا بري ا يدين مه مالك أشاكل ا مالعامK ما بني اEورات، اكن واحضا أن ا تقلسـ ل لتع ل تف وها، وال أحد نشؤمل
بارة . غريمه ية"عوقالت إن  شعوب األ صلا بارة" ل ية ويه  شعوب األ يع أنواع ا عشمل  صل ل مج يارية يف إطار القانون اEويل ي مع 

سان تخدام مفردة . نحلقوق اإل بارها " األمم"سـومل تؤيد ا مسـ يديتعت ثقايف ا بري ا تقليدة من أشاكل ا ل لتع ل  .ف

ية الفكرية  .104 ية  ية الرباز شعوب األ هد ا  Kث للملكوأيدت  يلمع صل ل يشدة آراء وفد سورسا) INBRAPI(مم وحتدثت عن . ب
بات هالوجود العديد من املطا نص ال معىن  بارات يف ا ياغة العديد من ا يحه، ومع ذ�  يحه و نص وتو تقصري ا ل  لنق لع فص ض ل . تب
يار  ثال يف ا خلوقالت إهنا  يف ميكن أن تكون 2م هم  ك مل  ية"تف ية ا نالقوانني واملامرسات الو ملعن نيدة من امحلاية القانوية" ط . مسـتف

يو يدون من امحلاية القانوية أشخاص، إما  يعفا طبن شعوب ملسـتف با، ا باريون، ومه، كام اقرتح وفد سورسا اقرتاحا صا لن أو ا ئ يت ع
ية  يةوامجلاعاتصلاأل بت من اللك أن حيرتموا اإلطار املقرتح من . حملل ا ساق يف �قرتاحات و طلوحتدثت عن وجود عدم ا ت

ية . قبل شعوب األ صلوقالت إنه ال بد من إبراز الطابع امجلاعي ملعارف ا يوامجلاعاتل بري عن ذ�. ةحملل ا .  بوضوحلتعوجيب ا
تعلق  مبوف&  شاماناألفراد، سأc ي يK إال أن هذه هو فرد صاحب حمكة، الربازيل يفمثال  لا ية  ية جام باحلمكة  للقع و,� . ملك

يدين تفبغي أال يكون األفراد  مسـن  .ي
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هد ا .105  Kث يب و توال بائل ا ثل  لوأيد وفد �حتاد الرويس آراء وفد سورسا و مم ل ل معمم ق ية ي ية  ية الرباز للملكشعوب األ يل صل
نعة جدا) INBRAPI(الفكرية   .مقألهنا جاءت 

يدي  .106 ثقايف ا بري ا يزي أشاكل ا يار الرييس  ست ا ية  ية إن الصفة امجلا هورية إيران اإلسال تقلوقال وفد  ل تع مت ملع ي لع ل ل ئ م لمج
ية الفكرية يار الرييس اكن هو . مللكعن غريها من أنواع ا ئوقال إن ا ن"ملع يل إىلمأهنا  يلجقوc من  وميكن أن تليب األنواع " ج 

ياراأل ثل حق املؤلف والرباءات، هذا ا ية الفكرية،  ملعخرى من ا م  .مللك

يا .107 يا مع اقرتاح وفد إندو نوب أفر نيسـواتفق وفد  يق يدين. ج ية وا ساق يف معايري األ ملسـتفوحتدث عن رضورة � هل ومل . ت
 cسأ ية  مشمل معايري األ هل يل "ت ناقل من  جا يللت متر " جإىل  ية واحلفاظ ا ثقا ية وا êت �جfهو ملسـسب، بل أيضا ا ف لل ع حف

ية وأن األفراد . علهيا يدي جام ثقايف ا بري ا ية أشاكل ا يب بأن  توال بائل ا ثل  عواتفق مع مواقف وفد سورسا و تقل ل تع ل ل لمم ل ملك ق ي
نفعهتم اخلاصةامجلاعةحيوزوهنا لالئêن علهيا مس  مل ويس   .ل

ثل ا¿ .108 يدية والفوللكور مموأيد  ية واملعارف ا ية ملوارد الورا تقلموعة اEوية ا ث ن لل ) GRTKF International(ملع
يا، تطرق . ايموقف وفد سورس تعلقة مبفردة إىل اسـوبوصفه من سانت لو ملسائل ا كام قد0ا وفد بردوس مذكرا " األمم"مل

ثقايف بري ا ية يف بردوس يه مصدر أشاكل ا لبوجود شعوب أ تع يديلصل يا، دون . لتقل ا با نوأشار إىل مرسوم أصدره م_ إ سـ
نوات  ية1500سـاكرلوس، يف بداية  سؤال هو إذا اكن ما . صل يعرتف بأن بان الاكرييب، مبا فهيا بردوس، فهيا شعوب أ لوا

ية ف هورية اEو يداد وتوغو ويف ا نت وجزر غرنادين ويف تر ناك شعب أصيل يف سانت  يكيزال  مجل ن نس مين ي ي أين ذهب فه
ناك أيضا  شعب األصيل لربدوس؟ وقال إن  ها ية يف بردوسجامعاتل ية . حمل  قوذكر بأن بردوس قد وقعت عىل اتفا ّ

بارة  تخدما  يولوÏ وبروتوكول gغوf وNهام ا نوع ا عا سـ ب لت يةامجلاعات"ل ية وا حملل األ بق ت_ اEوc ". صل يف  تطوسأل  سـك
تخدام مصطلح أس  fغوg ثل سـبروتوكول يةامجلاعات"مايس  ية وا حملل األ وميكن إجياد حل لوضع بردوس يف إطار ". صل

يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شأن وضع إطار محلاية املعارف ا ية  بو وامجلاعة الاكر شرتكة بني الو بادرة ا تقلا ل تع تقل ب ي ي مل لمل ل ل ب
ية  .ثواملوارد الورا

تاج إىل حتديد .109 سأc األمم  يا إن  حتوقال وفد  م ني يا .  ألن املصطلح h عدة دالالتك نوب أفر يقات وفدي  يقوأيد  ج تعل
يدين ية وا شأن معايري األ سـتفوسورسا  ملي هل  .ب

نه يف املادة  .110 يا إنه يود أن يعرتف به عىل أنه مؤيد ûبت للموقف املعرب  عوقال وفد أسرتا يدين 2ُل ملسـتف والقايض بأن ا
ية  شعوب األ صلبغي أن يكونوا مه ا ل نصوص علهيا مبوجب املادة . ليةحمل اوامجلاعاتني يق امحلاية ا تعني  ملو ب  عىل أشاكل 1تطي

ية  هورية إيران اإلسال يل كام قال وفد  يل إىل  نقوc من  بري ا ما مج ج ج مل يا ولتع نوب أفر يا و يقكام أيدت ذ� وفود  ج كين
شعب أصيل أو  لوسورسا، وتكون ممزية  يجامعةي ية ,� ةحمل  ثقافة ا حل وما تزال جزء من ا ل شعب أو ً نة . امجلاعةلا للجوعىل ا

يدينيتكون حذرة جداأن  نني ا بعد أي حمك ال يعرتف ملؤ تقل ورمبا أن  مت لس تواصK،تت ية ا ثقافة ا توافق مع ا مل ألن ذ� ال  حل ل . ي
يدين مبع ية و,� فرمبا لن يكونوا  ية ا ياق ا يدين يف  نظر إىل وضع األفراد بصفهتم  تفوال بد من ا مللك سـتف مسـ متعم سـ ىن ¿ل

 .اللكمة

ية .111 بغي أن تكون جام ية  عوأيد وفد ب� اقرتاح وفد سورسا وغريها من الوفود بأن ا ني مللك ندها قانون ّوذك. ي عر بأن ب� 
نذ عام  ية أخرى  موقواعد  ية من أجل 2000تنظمي شعوب األ ية  ية فكرية خاص للحقوق امجلا صل وضعت مبوجهبا نظام  لل ع ملك
يديةامحلاية واEفاع ف& خيص هويهت ها ا ية ومعار ثقا تقلا ا لل ف ية . ف شعوب األ ية يف يد ا يقن من أن ا هم ا صلوقال إنه من ا ل مللكت لمل

ية، ألن مفردة   .حتمل معىن أمع" األمم"عوأن تكون جام

نوية  .112 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بوأشار  جل ه يهنا اخلاصة وقال إن ) CISA(لمم ها قوا ية  شعوب واألمم األ نإىل أن ا ل صل ل
يةوضع حامية شعوب واألمم األ ت_ القوانني محلاية هذه ا بغي أن يقر  صل خاصة  ل ب تايل. ني بديل ا نص ا لواقرتح ا ل تشمل قوانني : "ل
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ثقايف  بريمه ا يدي والعريف ووضعه، مبا يف ذ� امحلاية اخلاصة ألشاكل  ية القانون ا ية أو األمم األ شعوب األ لا تع تقل صل صل لل
يدي ياغة اجلديدةورأى أن . لتقلا يزي بني ت أن ا شأهنمن لصا همه" األمم"مفهوم لمتساعد عىل ا  بعض اEول اجلزرية تفكام 
هوم الصغرية  ية"مفو  ."صلاألمم األ

نص ومتاسكه .113 يط ا يك اقرتاح وفد سورسا نظرا لوضوحه و لوأيد وفد ا سـ بسـ تملك  .ي

ية ملوارد الور .114 ثل ا¿موعة اEوية ا سؤال ا,ي طرحه  نوأشار وفد بردوس إىل ا ل مم يدية ملعل ية واملعارف ا تقلا لث
شعب األصيل لربدوس) GRTKF International(والفوللكور  تعلق بأين ذهب ا لف&  شعب . ي لوقال إنه ال وجود 

متع  يازة ا يدي ميكن القول إهنا يف  ثقايف ا بري ا ية العظمى من أشاكل ا ¿أصيل يف بردوس ميكن حتديده وأن الغا ح تقل ل تع لب ل ل
تعامل مع الوضع اخلاص يف وقال . الربدي كلك يدين إال إذا وجد حل مرض  سأc ا شأن  للإنه ال ميكن إحراز تقدم  م ُب ملسـتف

تعلق مبوضوع األفراد. بردوس ندا ف&  نه وفد  يد ا,ي أعرب  تأ يوأشار إىل ا ك ع ي ، ويه "جممتعات"توساءل إذا اكنت مفردة . ل
ب مراعاة دواعي قلقه، ألنه لن جتوشدد عىل أنه ". األمم"دة من مفرمجموعة من األفراد، ميكن أن تكون اقرتاحا أفضل 

متد عىل  تقدم عىل �قرتاحات أكرث مما  متد إحراز ا بعد به و نة و شأن املعاهدة من أجل بان  يعتفاوض  سـيع لسـ س ي ب تي ي مع
تخدام مصطلح  تقاد ا سـا  ".األمم"ن

شأن املادة  .115 شة  نا تح الريس ب ا بو ق مل ئ تطرق 3ف يدينطاق حامإىل ت اليت  ثقايف ا بري ا تقلية أشاكل ا ل لتع وقال إنه يرى . ل
بديل  بديلني 3لأن ا سائل الواردة يف لك من ا يع األفاكر وا ل حماوc معقوE cمج  مل شأن 2 و1مج ياغة  تضمن  ب وأنه  ص ي

تجارة واملاكفأ يدي يف ا ثقايف ا بري ا تخدام غري األصيل ألشاكل ا تعدي و� تخدام ا ل�عرتاف و� تقل ل تع سـ مل لسـ ة العادc ل
شاهبة حلق املؤلف ية ا ملواحلقوق امجلا بديل . ع تخدام ا لواقرتح الريس ا سـ ناء 3ئ بل و� باره أساسا للعمل يف ا تغ  سـت ملسـتقع

بديلني  بس، وال سـ& مع اإلشارات إىل املواد ألف وء وجمي2 و1لعن ا ثان ألحرى عىل ا لل ألهنام  زfدة عىل ذ�، . يبع
شأن أشاكل ا ياغة  بفا بديل لص رسية يف ا يدي ا ثقايف ا لبري ا تقل ل لتع ل بهية مبا ذكر يف املادة ألف3ل سائل . ش  ملوشمل خصوصا ا ت

رسية يدي ا ثقايف ا بري ا تغالل أشاكل ا تخدام أو غري ذ� من ا شف أو � تداول أو ا لثل ا تقل ل تع سـ سـ لك لل ل ْوسأل إن اكن . م
ميكن ا3وقال إن العمل عىل املادة . ميكن حذف املادة ألف  ّ يحاسـ نص أكرث  تنقنة من اخلروج  ب  .للج

يا أفادو .116 بديل بل وفد أسرتا يه يف املفاوضات هو يف الواقع املادة ء من ا ند إ يحا ا,ي  لأن احلمك األكرث  ل تس ُنق ي : 2ت
يدي، كام مه معرفون يف املادتني " ثقايف ا بري ا يدين من أشاكل ا نوية  تصادية وا تقلاملصاحل � ل تع لملع ل تف بغي2 و1للمسـق  أن ين، 

توازنة  ".متصان بطريقة معقوc و

يار  .117 يان إىل أنه يفضل املادتني ألف وء من ا خلوأشار وفد ا تشلك أحد أمه أجزاء هذا الصك، ,�  3املادة و. 2ل
بق علهيا األحاكم اجلوهرية بادئ اليت  ياغة املالمئة، وبوجه خاص مراعاة األهداف وا توصل إىل ا نطال بد من ا مل لص وأكد . تل

ية العامة ومشويهتاالوف تو بادئ ا ية ا لد أ جهي ل مل يدية، . مه ساق مع نص املعارف ا ياغة املادة ألف من أجل � تقلواقرتح تعديل  ت لص
يار 3.1وال سـ& املادة  سابقة3خ من  يدي : "واقرتاحه يقول. ل ا,ي اقرتحه وأيده يف اEورة ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل

تفظ هبا ا ية اليت ا تا ملسـح ية أو امجلاع/فيدونحملم شعوب األ صلا يدية أو األمم ل ية وا تقلات ا نبغي حاميهتا بطريقة مالمئة من تلحملل
تغالل آخر دون ترصحي تخدام أو ا شف أو � يت أو ا سـا سـ لك بث بديل ". لت تعلق ملادة ء، رأى أن ا لوف&  ن أ ميكن 2ي

ية يف ا تا تعديالت ا شة واقرتح ا نا ليكون قاعدة ملزيد من ا ل ل ق سه كام يف املادة ألفمل نفياق  يف الفقرة األوىل من املادة، : لسـ
ناسب" مسب ما هو  بغي إدراج "صون"ينبغي إدراBا بعد " ح ية  ثا ين، ويف امجلK ا ن ناسب"ل مسب ما هو   يمتتع"قبل " ح
حلق] ...[ ." 

تعلق لفقرة األ .118 يان ف&  يا وا ية وفدي أسرتا تحدة األمر يوأيد وفد الوالfت ا ل ل بديل يكمل يغت 2لوىل من ا ص ألهنا 
يه يف العمل ناد  يه وألهنا بديل مالمئ لال سعى إ نة  هوم ا,ي اكنت ا بري عن ا يطة  يقة و علبطريقة أ س ل ت للج تع سـ تن ملف لل  .ب
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بديل  .119 يد ا تأ يان  يا وا ته يف �نضامم إىل وفدي أسرتا لوأعرب وفد �حتاد األورويب عن ر ي ل ل ل يقا2غب باره حال أ ن   .عت

بديلني وقال وفد  .120 بل ا تفكري إنه  شاهبة ا بان ا يا ا,ي حتدث مس ا لإندو ل ت ل قسـ مل ياق الفقرة اجلديدة 3 و1ني سـ يف 
يه املادة  تكون  فاملقرتحة ا,ي  شأن نطاق امحلاية يه الفقرة األوىل3سـ بديل . ب  تعلق  لوف&  بغي أن تكون 1ي ين يف املادة ء، 

يدية للفقرة  هياغة امجلK ا بغي توفري تدابري مالمئة : " كام ييل3ة  من املاد1لمتص يدي،  ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا ينف&  تقل ل تع لي ل
ية :". وفعاc ملا ييل شأن )أ(عوف& خيص الفقرة الفر نادا إىل عدة بدائل، وخصوصا املادة ألف  ياغهتا ا تعلق  ب، فاألمر  س بص تي

رسية يدي ا ثقايف ا بري ا لأشاكل ا تقل ل لتع رسية؛م: "وتصاغ كام ييل. ل يدي ا ثقايف ا بري ا شف عن أشاكل ا لنع ا تقل ل تع للك وف& ". ل
ية  بديل جمي كام ييل)ب(عخيص الفقرة الفر ته يف تعديل ا ل، أعرب عن ر يدين عىل أهنم مصدر أشاكل : "غب ملسـتف�عرتاف 

يدي؛ ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية ". ل بديل ) ج(عوالفقرة الفر يغهت3لأشارت إىل ا نص األصيل و ص من ا امحلاية من : ا كام ييلل
يدي  ثقايف ا بري ا يري آخر ,� ا شويه أو أي  يدي ومن أي حتريف أو  ثقايف ا بري ا تخدام امليسء ألشاكل ا تقلا ل تع تغ ت تقل ل تع لسـ ل ل ل
سلع أو خدمات مما يو�  تعلق  سا أو تكون مضلK يف ما  يقة أو حتدث  بأو أي فعل آخر يرض به أو ادعاءات خمالفة  ي ًب ل للحق ّ

يد م يتأ يدين أو ب سمعة ا ساس  يدي املذكورة ويكون من شأنه ا ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا يدين ف&  تفن ا سـتف ملسـ بمل مل تقل ل تع لي ل
بديل 3واقرتح الوفد أيضا فقرة جديدة ". سالمهتم بني يف ا ل كام هو  يغة الفقرة . ، املادة ء1م بح  صو يتعني : " كام ييل2تص

يقن من أن ا ملسـتعىل اEول األعضاء ا نعهلت ترصحي مبا ييل أن  ثاري وûبت يف ا يني هلم حق جامعي ا ميدين ا ئ لف ت سـن وف& :". ملع
تني خيص الفقرتني  هام الفقر�)ب(و) أ(عيالفر بديل ف،   .، املادة ء1لن املعرب عهنام يف ا

ناين األداء  .121 بريي  ثل �حتاد األمرييك الاليين األ لفوذكر  يت شة تعلقت مبامر) FILAIE(مم نا قبأن ا نويةمل . ملعسة احلقوق ا
تايل من املادة جمي سطر ا لواقرتح حذف ا شعب األصيل أو امجلاعة : "ل يدين أو ا سمعة ا ساس  لويكون من شأنه ا ب ملسـتفمل

ية أو األمة أو سالمهتم تخدام ". حمللا تخدام، فال داعي ال سـألن امجلاعة ميكهنا �عرتاض عىل أي حتريف أو تعديل أو ا سـ
 Kسمعة "مج ساس  لا سالمةمل ساس أما". لأو ا بات هذا ا با جدا إ يكون  ملوأيضا يف حاc �نهتاك  ث صع وال بد . م احملمكةسـ

يةكوألحرى من ت سالمهتا. حملليد حقوق امجلاعات ا سمعهتا أو  ساس  بات وجود  بفال تضطر إل ب م ها . ث بارة ميكن حذ فوهذه ا لع
هذا  يث أشري مرة أخرى  لمن املادتني جمي وء  ساسح ساس وتقديره ألنه ملا يل عىل هذا ا تد ملمن الصعب جدا ا ل  .ل

ية مقصودة إلضعاف نطاق امحلاية القانوية ألشاكل  .122 ندما بدا h وجود  بة أم;  ثل توج أمارو عن  نوأعرب  ن ع ي خمم
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يات للعقوت يف حال انهتاك حقوق . ل تضمن آ شات دارت حول صك دويل  نا لوذكر بأن ا ي ق مل ّ

شعوب يةلا تايل. صل األ نص ا لواقرتح ا بق حامية حقوق املالك أو ". نطاق امحلاية: "ل تعني أن  تطألغراض هذا الصك،  ي
يدين ووفقا للامدة  نا  شار إلهيم  ملسـتفاألحصاب، ا ه يه 2مل نصوص  ية، كام هو  تا ية ا رش عل، عىل األعامل واملامرسات غري ا ل ل مع ل

تحو) أ: (يف هذه املادة رش أو ا سخ أو ا لا نن توزيع أو اإلجيار أو اإل�حة لل هور أو ا نقل  لير أو األداء أو األداء العلين أو ا للجمل
نرية لألحصاب؛  بقة و يدي دون موافقة  ثقايف ا بري ا تة ألشاكل ا تللم_ العام، مبا يف ذ� الصور ا مسـب سـ تقل ل تع مث ل ل وأي ) ب(مل

تخدام  يدي أو حتوير هذه األشاكل ألألسـا ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع ية أو ل شعوب األ تعارض مع مصاحل ا صلغراض جتارية  ل ت
ثقايف؛  هذا الرتاث ا رشعي  ية اليت تعد املا� ا لامجلاعات ا لحملل بري ) ج(ل شويه ألشاكل ا تعوأي حتريف أو تعديل أو تزوير أو  لت

شعوب األ سمعة ا ساس  تخريب أو الرضر أو ا ية القصد مهنا ا سوء ا يدي أو أعامل  ثقايف ا صلا ل ب مل ل ن ب تقل لل ية ل حمللية وامجلاعات ا
نطقة  ية 0ام اكنت ا ثقا ملوهويهتا وسالمهتا ا سكهناليتفل ساب ) د(؛ ات  تعني أن يعاقب عىل أي ا تو ية الفكرية عىل حلكي مللكقوق ا

يفة؛  ية أو بأعامل  يا يدي بوسائل ا ثقايف ا بري ا نأشاكل ا ل ت تقل ل عتع ل يةيتعني أن ختضع و) ه(حل نا ية و ئلعقوت مد أي إشارة أو  جن
سلع واخلدمات دون موافقة ا يدي من أجل جتارة ا ثقايف ا بري ا لتخدام خاطئ أو غري مالمئ أو مضلل ألشاكل ا تقل ل تع لسـ ل

مسـتبقة  بري هذهمسـ   ".لتعنرية من أحصاب أشاكل ا

ية وأوحض   .123 تحدة األمر يكوفد الوالfت ا يقات اليت قد0ا سابقامل بديل . لتعلأحد ا ي; ا لوشدد عىل  ، املادة ء، 2تفض
نص. 1الفقرة  يط ا ية حرصا عىل  ثا لوأوحض أيضا أنه يريد وضع قوسني معقوفني حول الفقرة ا سـ ن  .تبل



WIPO/GRTKF/IC/19/12 

2ِ4 

 

نص، ورأى وفد  .124 يط ا يا، بغرض  لنوب أفر تبسـ يق شاهبة أج بان ا يا ا,ي حتدث مس ا تن اقرتاح وفد إندو ل ملسـ ني
بول وأيد الوفد هذا املوقف تفكري  مقا  .ل

ية ا .125 هورية إيران اإلسال موأيد وفد  يامج ته يف وضع قوسني معقوفني حول . نيسـقرتاح وفد إندو غبوأعرب أيضا عن ر
ية"مفردة   .2يف الفقرة " عجام

يا .126 ند اقرتاح وفد إندو سـوأيد وفد � تفكري يف . نييل شاهبة ا بان ا يK نقاش طويل يف اجêع ا لوقال إن ذ�  ت ل ملحص
يا ية . نيسـيل، إندو ندت إىل اجل1عورشح بأن الفقرة الفر بدست ا تطرق 3يل لزء األول من ا نص األصيل ا,ي  ي يف ا إىل ل

نوية، أما الفقر�ن ا نوية) ب(و) أ(2ملعمحلاية ا تصادية وا ملعشريان إىل امحلاية � قت  .ف

يع احلقوق يف املادةوقال وفد ا .127 مجسودان إن  ها وال وجود ،ل تصادية قد وضعت مع  نوية و� بعض مبا فهيا احلقوق ا ق ملع
يهن  . ابألي فرق واحض 

شأن املادة  .128 شة  نا تح الريس ب ا بو ق مل ئ ثرية للجدل و) 1(5 الفقرة ورأى أن. 5ف مست  شـهتا الحقامتلي نا قكن  واقرتح . م
نة عىل ال ية اليت إىل  2توتطرق الفقرة . 4 و3 و2فقرات للجأن تركز ا يدي ا ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا حملمأوجه ا تقل ل تع لسـ ل

بار ها ا ثا تسمح هبا، رشيطة ا ت خي م بديK 2توتطرق الفقرة . لثالث اخلطوات الس ثقايف إىل ل ا بري ا تخدام أشاكل ا لأوجه ا تع لسـ
 cسمح هبا، رشيطة أن تكون عاد ية اليت  يدي ا يا حملم ستقل يدي واحرتا0اوأن يراعىل ثقايف ا بري ا ناد أشاكل ا تقل إ ل تع لسـ . ل

ناول الفقرة  سموحا هبا3تتو سمح هبا إذا اكن  تخدام اليت  م أوجه � ي شموc بقانون حق املؤلف ورشيطة سسـ نفات ا مل  للمص
تخدام ثل أوجه � سـأن  ثالث هذه متت بار اخلطوات ا لال بدو أن الفقرة . خت  سعت إىل حد ما إىل 3 والفقرة 2، بديل 2يو

يدي ا ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا سامح بأوجه ا ناد إلهيا  حملإجياد أسس مالمئة ميكن لول األعضاء � تقل ل تع سـ لل لس ل ورأى . ميةت
يار واحدة فقط أساسا ملواصK العمل ناول الفقرة . ختأنه ميكن دمج هذه املواد أو ا ناءات حمددة، يه أوجه 4تتو سـتث ا

هام  ثقايف وصونه، وكذ� � تعلقة حلفاظ عىل الرتاث ا تخدام ا سـتل� ل مل تعارةسـ يديسـو� ثقايف ا بري ا تقل من أشاكل ا ل لتع . ل
تعلق لفقرة الفر شرتكة بني )ب(عية يوف&  ية ا منوذ مل، ذكر بأن األحاكم ا ج ل بو لعام اّ ييوسكو والو ن ناء من 1982ل ً مشلت ا سـتث

تعارةأجل  نص . سـ� نه ا ثل هذا احلمك وال  تضمن  بو يف األصل مل  ته الو بادئ ا,ي و رشوع األهداف وا لولكن  تضم ي ي ضع ممل م
نه الفريق العامل األول ما بني اEورات سابعة وت_ . عا,ي أسفر  ها وفد من الوفود يف اEورة ا نصوص املقرتحة قد أضا لا فل

بة حبق املؤلف يف  يدي واملطا ثقايف ا بري ا نادا إىل أشاكل ا يح ألساس ألي طرف آخر اإلبداع ا نة و لرشة  تقل ل تع س ت لللج ل تسـ ت ع
ية صلإبداعه، إن اكنت أ بدعني معارصين أن . ْ تاجيعيدوا ملوبذ�، ميكن  ثنإ بري ا ل أشاكل ا هؤالء لتع يدي وميكن  لقايف ا لتقل

تقة نفات ا بة حبق املؤلف يف ت_ ا يدي واملطا ثقايف ا بري ا نادا إىل أشاكل ا تقة ا نفات  بدعني إبداع  شـا ملص ل تقل ل تع س شـ مص ململ ل ل . تم
يق علهيا نة ا ية 0مة وقد طلب من ا يا  cسأ تعلوقال إن هذه  للج سـ سـ بارة . لم نتساب فيدين أو الملسـتمن ا"عوقال إن إضافة 

نة" ملهيإ نظر فهيا ا سائل ميكن أن  تطرح  ناء و تحد من نطاق � ند  للجاليت اقرتTا وفد ا ت م سـ ت سـ ثه سـ يغة الفقرة . ل صورأى أن 
ية  يح) ب(4عالفر تو تفكري وا ضتاج إىل مزيد من ا ل ل  .حت

ية  .129 سأc املطروحة يف الفقرة الفر يا أن ا عورأى وفد أسرتا مل متعن) ب(4ل تحق اEراسة  0ّمة جدا و ب ل إن الواقع وقا. تسـ
ند امجلاعات وكام قالت عدة وفود فإن الغرض من هذه امحلاية هو  ية والفن أمر قمي جدا  يا هو أن املعارف األ عيف أسرتا صل ّل

مترارية تقالل املادي و� ية عىل � ية وا سـساعدة امجلاعات األ سـ حملل صل هذه . م  fتصاد بارا للك ذ�، مفن ا¿دي جدا ا لوا ق عت
تجارية من خالل أشاكل األنواع من امجلا مية ا نوهنا بأشاكل جديدة، وال سـ& األشاكل ذات ا بري عن  يع ا لعات أن  تع لقتط ف ل تسـ

بري . تعبري جديدة سامح ألشاكل ا يد تطوير أشاكل جديدة للفن من خالل عدم ا بريا أن حناول احلد أو  يكون خطأ  تعو ل ي ك لسـ تق
هام يدي أن تكون مصدر إ ثقايف ا لا تقل سعى هامسـتل�ورمبا . لل رشوع ا,ي اكن الصك  مت_ غري ا يس شj من أشاكل ا ي  مل ل ل

نعه تانغي بعد . مإىل  ندا أسفرت دراسة شامK جدا، أجنزهتا حممكة وا يوز يوأشار أيضا إىل أنه يف  يل  عاما من املداوالت 21ن
يديني ية لألحصاب ا بغي أال ختضع للحقوق امجلا تقة  نفات ا ية، عن أن ا تأ تقلا ع ي شـ ملص ن لمل نمل ّ. 



WIPO/GRTKF/IC/19/12 

2ِ5 

 

ية إنه يفضل مفردة  .130 تحدة األمر يكوقال وفد الوالfت ا يغ " العادي"عىل مفردة " العريف"مل سقة مع ا لصليك تكون  مت
ية . األخرى يدي يف احملفوظات أو ): "أ(4عواقرتح أيضا إدخال تعديل عىل الفقرة الفر ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا تقلا ل تع لسـ ل

ثق سات ا تاحف أو املؤ بات أو ا لا س مل بحث  العرضية، مبا يف ذ� ألغراض الصون وفاملكت تقدميلا وأيد الوفد أيضا الفقرة ". لوا
ية   ).ب(4عالفر

ية  .131 تفكري إنه يود إدراج الفقرة الفر شاهبة ا بان ا يا ا,ي حتدث مس ا عوقال وفد إندو ل ت ل ملسـ  من 1يف الفقرة ) أ(ني
ياغهتا كام ييل بح  نص األصيل  صا تص تدابري حامية أشاك: "لل لبغي  بري ني يد إبداع أشاكل ا يدي أال  ثقايف ا بري ا تعل ا تقل ل لتع ل تقل

يدي والعريف عىل يد  ياق ا ها وتطويرها داخل وف& بني امجلاعات يف ا ها وباد تخدا0ا العريف و يدي وا ثقايف ا تقلا سـ ت سـ تقل لل ل لل نقل
ية لو يا مع القوانني الو ية متا يدين كام حددهتم القوانني واملامرسات العر نا طشـ ف واقرتح أيضا حذف الفقرة ". ل األعضاءملسـتف

ية  تعلق لفقرة ). ب(عالفر ياغة كام ييل2يوف&  بح ا نص األصيل  يط الفقرتني يف ا لص، اقرتح  تص ل لسـ ينبغي أن يوسع نطاق : "تب
يدة  يدي خارج عضوية امجلاعة ا ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا شمل حرصا أوجه ا يدات عىل امحلاية  سـتفا ل ملتق تقلل ل تع سـ ي لي أو ل

يدي أو العريف ياق ا تقلخارج ا لسـ تايل3وف& خيص الفقرة ". ل نص ا ل، اقرتح ا يدات أو : ل لتقيجيوز لول األعضاء اعêد ا
تخدام  يدي مع � ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا تعارض ا ناءات املالمئة مبوجب القانون اEويل رشيطة أال  سـ� تقل ل تع سـ ي لت ل ثسـ

ثقايف ا بري ا لالعادي ألشاكل ا يدينلتع رشوعة  يدين وأال يرض بال مربر ملصاحل ا تفيدي من ا سـتف مل للمسـ مل وف& خيص ." لتقل
ها كام يف الفقرة 4الفقرة  تعديالت  نفس، أدخل ا ية 1ل يدية والفقرة الفر يث أدرجت الفقرة ا ع  لمته ياغة كام ). أ(ح لصوجاءت ا

سموحا هبذه األفعال يف الفقرة : "ييل بغي ا3مسواء اكن  ل أم ال،  بري ني سخ أشاكل ا يالت أو غريها من  تعسامح بإعداد  ن لسج َت
ثقايف ية إدراBا يف احملفوظات وقوامئ احلرص ألغراض غري جتارية لصون الرتاث ا يدي  ثقايف ا لا بغ تقل  ".لل

ندا إىل أن املادة  .132 همة جدا5كوأشار وفد  تعلق الفقر. مل قد عرضت العديد من األفاكر ا يا ف&  يق وفد أسرتا يوأيد  ل ة تعل
ية  ثقايف). ب(4عالفر بري ا نوع أشاكل ا شأن حامية وتعزيز  يوسكو  ية ا سق مع روح اتفا لوقال إن هذا  تع ت ب ن ل لت ق وأيد أيضا . ي

 Kبدي ية ف& خيص الفقرة ا تحدة األمر ياغة اليت اقرتTا وفد الوالfت ا لا مل ياغة اجلديدة اليت اقرتTا ). أ(4يكلص تعلق  لصوف&  ي
شأن  يا  بوفد إندو بارة 3الفقرة نيسـ تعارض"ع، اقرتح بدل  توامئا مع املامرسة : "ما ييل" يأال  نصفةميكون   وأن يعرتف ملا

ية ية أو ا ئا للجامعة األ تضاء وأال يكون  ند � ية  ية أو ا حمللمجلاعات األ صل س ع حملل يصل  ".مق

يا .133 ند اقرتاح وفد إندو سـوأيد وفد � يغة اليت3 و1وأيد بوجه خاص الفقرتني . نييل نداّ عدلص  كها وفد  لكن ف& خيص . ل
تعلقة لفقرة  يوسكو ا ية ا ملاإلشارة إىل اتفا ن ل ست بعد طرفا يف هذه )ب(4ق ند  ي، قال إنه يود دراسـهتا بقدر أكرب ما دامت � ليل

ية  .ق�تفا

يهت .134 بحث ألغراض غري جتارية وأكد معوما أ تعلمي وا هم رضورة ا يب إنه  توال بائل ا ثل  مهوقال  ل ل ل ل يفمم أعرب عن قلقه و. امق
يدة يف الصون والعرض ملقشأن احلقوق غري ا نحوتة جحرية رسقهتا . ب ثاال  مبوساق  نطن م نوات شـجامعة وا  وأبقهتا 1800سـيف 

بة إىل األمة من .  عاما75يف أحد أدراBا ملدة  يدي، لكهنا اكنت  ثقايف ا بري ا نحوتة من أشاكل ا سـلقد اكنت هذه ا تقل ل تع نمل ل لل
ياء و يةحاألسالف األ حها روح  بوسا ملدة . ل ياهب ذ� اEرج  سب رواية هذه األمة، فإن من مكث يف  حمو غ  عاما 75ح

رشاكن ياب  يجب أن . اح  يدات،  ناءات و ثل إىل أنه لو وجدت ا فوخلص ا يث ت تقملم يان إطارييوجدسـ نص عىل أن هذه ب  ي 
ية وأن ه ية وامجلاعات ا شعوب األ ئة  حمللاألفعال ال ميكهنا أن تكون  صل لل يس تعامل مع م ند ا سامح هبا  لذه األفعال ال ميكن ا ع ل

تاحف ية بطريقة غري جتارية أو يف ا بري املقدسة والرو ملأشاكل ا حتع  .ل

شاهبة ا .135 بان ا يا ا,ي حتدث مس ا يا اقرتاح وفد إندو بد ند  توأيد وفد ا ل سـ ئ مله نيل تعلق لفقرة . لتفكريم عرب أ، 4يوف& 
يده وتقديره لرضورة الصون ناء الفضفاض جدالك. يعن تأ بارة . سـتثنه ال يفضل � تعلق  بعوف&  ، قال "مسـتعارة/مسـتلهمة"ي

نايف  . هو تعزيز اإلبداع داخل امجلاعة1إنه قلق مما إذا اكن املقصود من الفقرة  ية من شأنه أن  نفات أ يوقال إن إبداع  صل مص
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ها نح مبوجب هذه املعاهدة، مس � سـتلويقوض متاما امحلاية اليت  سـمت تعارةّ ياغة بأهنا فضفاضة جدا. سـم و� . لصووصف ا
ميكن ,� أن يقوض متاما احلقوق املضمونة يف هذا الصك ّورمغ أن املقصود هو تعزيز اإلبداع،   .ف

يا إنه ال يؤيد املادة  .136 نون يف أسرتا ثل املركز القانوين  لوقال  ية 5للفمم نص ) ب(4ع، الفقرة الفر ها من ا لورغب يف حذ ف
ش يدي. لكةمألهنا تطرح  ثقايف ا بريها ا تخدام أشاكل  ية يف ا شعوب األ بغي أن يؤيد حتمك ا نص  تقلوقال إن ا ل تع سـ صل ل ي لل ّ وإذا . ن

رشوع وسوء  مت_ غري ا توحة ملزيد من ا يدي  ثقايف ا بري ا يرتك أشاكل ا نص،  ناء يف ا ملظل هذا � ل مف تقلث ل تع سـ ل لت ل ف سـ
ية تخدام من أفراد وشعوب غري أ صل� تعري وقال إنه جيب أن. سـ تخدم أو  ية يه اليت تقرر من  سـ تكون امجلاعات األ سـ يصل ي

يدي ثقايف ا بريها ا تقلأشاكل  ل  .لتع

تفكري .137 شاهبة ا بان ا يا ا,ي حتدث مس ا سامهة وفد إندو يا  نوب أفر لوأيد وفد  ت ل سـ ملم ني يق ورغب يف حذف . ج
شأن املامرسة  نارص اجلديدة  با نصفةلع نداملا شأن فكرة أن إبقاء الفقرتني واتفق أي. ك اليت حتدث عهنا وفد  ند  بضا مع وفد ا له

تني  تخدام املادة اليت يفرتض ) ب(و) أ(عيالفر يا  يصا جما نح تر ية ألن ذ�  يجة  يفيض إىل   cسـيغهتام املعد ن مي ب ن سـ خبص سـت سل
ية  .محمأن تكون 

يقات ليك يفكر تفكري .138 تاكمK من ا سخة  تعلوقال وفد �حتاد األورويب إنه يود احلصول عىل  لن تعلق . ا أمعقم يوف& 
بديل األول2لفقرة  بارة 3وف& خيص الفقرة . ل، قال إنه يفضل ا ثقايف "ع، اقرتح وضع  بري ا ناء حامية أشاكل ا ل تع لت ثسـ

شف رسية من ا يدي ا لكا لتقل يث . بني قوسني معقوفني" ل شف ميكن أن حيظى محلاية من  ترب أن هذا �هêم  حوا لك ع
نوية بقة عىل "اقرتح أيضا وضع قوسني معقوفني حول مجK و. ملعاملصاحل ا يدات ا ناءات وا ملطرشيطة أن تكون ت_ � ي لتقت ث سـ

بري  تخدام العادي ألشاكل ا تعارض مع � نة ال  ترصة عىل حاالت خاصة  يدي  ثقايف ا بري ا تعحامية أشاكل ا سـ ت ي تقل ل لتع مع ل ّل مق
يدين وال ترض بال مربر يدي عىل يد ا ثقايف ا ّا ّ ملسـتف تقل يدينلل رشوعة  سـتف ملصاحل ا يط ". للممل لتبسـوحتدث أيضا عن رضورة ا

هر أصال يف الفقرة  ثالث  بار اخلطوات ا سـيظنظرا ألن ا لخ يده الفقرة . 2ت ، 3، لكن وكام أضاف الفقرة 4يوأعرب عن تأ
نص كام ييل ياغة ا لبغي أن تكون  ص سموحا هبذه األفعال يف الفقرتني : "فين ية يوف& ." 3 و2مسواء اكن  عتعلق لفقرة الفر

ست فعال )ب(4 تعارة  هام أو � ي، رأى أن � لسـ وقال .  يف إطار قانون حق املؤلفةمالمئمن األفعال اليت قد تكون تلسـ
هام من  سموح � سـتلإنه من ا يومشكسـبريمل رشوع. ل رمغ أنه محمي مبوجب قانون حق املؤلف ا يس متلاك غري  هام  مو� لسـ . تل

ساب إلهيم" معقوفني حول وطلب أيضا وضع قوسني يدين أو ال نتعىل يد ا تفسـ  ".مل

بو عن معىن  .139 شار القانوين للو يك سؤ� عىل ا يوطرح وفد ا ت ملسسـ رشوعة"ملك . 3الوارد يف بديل الفقرة " ملاملامرسة ا
ية مهبمة ألحرى با نة للغة اإل ته ا نوقال إن تر سـ بارة . ملمكمج ية"عواقرتح  سن ا نممارسات  يةاملامر"أو " لح سن  نسات   ".حب

نوية  .140 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بورأى  جل ه نص، مبا يف ذ� الفقرات ) CISA(لمم بغي حذف معظم ا لأن اكن   3 و2ني
تاحف دون احلصول من . 4و بات وا تعلق لعرض يف ا ية ف&  تحدة األمر ملوأشار أيضا إىل لكمة وفد الوالfت ا ت ي ملكمل يك

ية عىل موافقهتا احلرة شعوب األ صلا نرية اليت حذفت من الويقةل بقة ا ث ا ملسـتسـ ية . مل تفاظ لفقرة الفر عورأى أنه ميكن � ح
يح) أ(4 يا )ب(4 و3 و2لكن ال بد من وضع قوسني معقوفني حول الفقرات . لتنقمع بعض ا نيسـ، مبا فهيا اقرتا� وفد إندو

ية تحدة األمر يكوالوالfت ا شاركني األ. مل ثل إىل أنه يك يكون  للموخلص ا سار، فال بد من ملم ية يف هذا ا مليني لكمة  حق يقصل
ساوية نصفة وا تشاركهتم ا مل  .ملم

هم ) ب(4وأشار وفد اجلزائر إىل الفقرة  .141 نفاهتم  يدون مه مالك  نص عدمي اجلدوى ألنه ما دام ا فلورأى أن ا مصتف ملسـل
نا نفات أخرى ا نع ذ� وميكهنم إبداع  نفات أو  تخدام هذه ا سامح  تاحلق يف ا سم مص ملص سـ نفاهتم اخلاصةل ورأى . مصدا إىل 

نص  .لأنه ميكن حذف جزء من ا
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142.  Ïيولو تعامر ا ية لال شعوب األ ثK جملس ا بوقالت  سـ صل ل نصوص واملفاهمي اليت ) IPCB(لمم بطة من كرثة ا لإهنا  حم
ناءات ثهر يف � ثقايف. سـتتظ بري ا سموح به ألشاكل ا تخدام غري  بب حماوc وضع حامية من � لوساءلت عن  تع م سـ لت  س

ناءات يدي واخلروج بقامئة طويK من � تثا سـتقل ثK من الوالfت . ل تجاري عرب ذكر أ تخدام غري ا موأشارت أيضا إىل � ل سـ
تخدام  تحول إىل ا هوc أن  يدي ميكن  ثقايف ا بري ا تجاري ألشاكل ا تخدام غري ا يث � ية  تحدة األمر سـا ي تقل ل تع ل سـ سمل ح بيك ل ل

شاف ميكن أن يكون جمدf جتارfجتاري ألن اجلامعات مضطرة حبمك القانو تغالل أي ا سعي إىل ا تن  سـ بغي أال يكون . كلل ينو
تجاري تخدام غري ا ناء عىل � لناك أي ا سـ ت ثه ية . سـ ها من الفقرة الفر عوأعربت عن  ها علهيا) ب(4قلق وأحد . ضواعرتا

تعلقة بأن أشاكل ا سأc ا تعامل مع ا نة هو ا سار ا ية إلرساء  باب األ تاأل مل مل ل للج م صل مت_ غري لسـ تعرض  يدي  ثقايف ا للبري ا ت تقل ل لع
رشوع ثل ،ملا يات  م ورمغ إطالق  يدي "مرسوقة"أو " مسـتعارة"أو " مسـتلهمة"مسم ثقايف ا بري ا تقل، تظل أشاكل ا ل لتع ل

رشوع مت_ غري ا ملتعرض  لل ناء ,�. ت ها. سـتثوقالت إنه ال ميكن وجود أي ا ية قامئة بذاهتا يقول  نصوأضافت أيضا فقرة هنا : ئ
تيض موافقهتا احلرة " ية  شعوب األ يدي اخلاصة  ثقايف ا بري ا تخدام اخلارÏ ألشاكل ا تعلق ال ناء  يقأي ا م صلث ل تقل ل تع سـ لت ل سـ

نرية بقة ا ملسـتا  ."ملسـ

يK العدد .143 بغي أن تكون  يدات  ناءات وا بويفارية أن � هورية فزنويال ا قلورأى وفد  س ي ت ل نل ث لتقمج وقال إنه قلق . سـ
يقات وفد أسرت تعلشأن  تجارةب نفاذ إىل ا ية من ا سامح للجامعات األ سار، وهو ا تعلق لغرض من ا يا ف&  لا ل صل ل مل ي ورأى أن . ل

يدية بأكرث الطرق  تغالل املعارف ا بب ا هة موجودة  يدية وأن هذه ا سار هو حامية املعارف ا تقلالغرض من ا سـ تقل لمل سل بجل
 .إحجافا

يدة كمي كونويل .144 ندا(سـتون -لسـوأخذت ا يليوز تحدث ميّرسةبصفهتا اللكمة ) ن يدي  ثقايف ا بري ا ية بأشاكل ا ت  تقل ل تع لن ل ل مع
همة  رسةملعن رؤيهتا  ّا سار غري رمسي .  اليت لكفت هباملي يحا من خالل  موذكرت بأن الريس قد طلب مهنا إعداد نص أكرث  نق تئ ّ

نة شاركني يف ا شاور مع ا للج مل نظر، لكن لن. لت نوي اخلروج مبا يقرب وBات ا لوقالت إهنا  يع لرضورةت . مجل حيظى مبوافقة ا
نص يط ا تعلق  بني ف&  بت بأي اقرتاحات أخرى من اEول األعضاء واملرا لور سـ بتبي ق بدأ بعد ذ� يف . ح ستوقالت إهنا 

يني سقني اإل نة بواسطة ا يعرض عىل ا ميياغة نصا أويا  ن للج سـ ل قلص ية يه نص ا. مل ثا سخة ا ملوتكون ا ن ل نة يّرسةلن للج ا,ي ميكن 
نظر، باره ويقةتأن  تخدامه  سـهتا العامة، يف ا ث خالل  ت سـ  .عجل

يحات ا .145 ند مع تو ملواتفق وفد ا ض تقدمة، . يّرسةله ياغة لن تكون  شاورة وا مواتفق مع الرأي القائل إنه نظرا ألن ا لص مل
للبغي  تلفة اليت عربت عهنا الوفودميّرسةين يط علام ملواقف ا � أن  تقرار وإذا تع. وطلب أال حيذف أي اقرتاح. حت سـذر �

تلف املواقف يارين أو ثالثة عىل األكرث تعرب عن  تفاظ  يار واحد، ميكن ساعهتا � خمعىل  خب ح نب الوضع ا,ي . خ نتجوهبذا 
ندما حذفت اقرتاحات اEول األعضاء نة  رشة  نة  ثا عحدث يف اEورة ا للج عل  .م

ند إذا اكن نص ا .146 ملوساءل وفد � يل ية املواد اليتيّرسةت ترص عىل  تغط  شـهتا خالل اEورةسـيق نا ق جرت   .م

شاشة .147 نرية كام عرضت عىل ا بقة ا شأن املوافقة احلرة ا بويفارية اآلراء  هورية فزنويال ا لوشاطر وفد  سـ ب ل تل ملسـمج  .مل

ملوأكد الريس أن نص ا .148 شـهتايّرسةئ نا يغطي املواد اليت جرت  ق   .مسـ

ية دو .149 بو حلقة معل  شارك مع الو لوأبلغ وفد عامن أن عامن نظمت  ن ي تقت يدية وأشاكل ل تقلية عن تويق املعارف ا لث
سقط بعامن يف يويو  ها، واكن ذ� يف  يدي و ثقايف ا بري ا نا م تقل ل تسجيلتع ل بارها جزء من اتفاق . 2011ل ًوعقدت احللقة  عت

بو تقين بني عامن والو تعاون ا يا ل تويق املعارف ا. ل متني  توقد أعدت عىل أهنا فرصة لول وامجلاعات وغريها من ا ث لب قليدية مله
نوعة شة مناذج  نا شاطروا خرباهتم ووBات نظرمه و يدي ليك  ثقايف ا بري ا توأشاكل ا ق ت تقل ل متع مي ل يا . ل تقنواكن �جêع 

مثرا يا و موموضو سجالت . ع ياgت وا تخدام قواعد ا تعلقة  تطورات ا شاركني يك يعرفوا أحدث ا نحت الفرصة  لو ب سـ مل ل للم لسـ
يدي وصوهنا وتعزيزهاوقوامئ احلرص من أجل حامية املعارف ا ثقايف ا بري ا تقليدية وأشاكل ا ل تع لتقل ل شاركون . ل ملوبادل ا ت
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مياملعلومات واألفاك توى األقا لر وسقوها عىل ا سـ باره ويقة . يملن يح تقرير �جêع املقدم من وفد عامن  ثوقد أ ت عت
WIPO/GRTKF/IC/19/INF/10. 

يان وفد عامن .150 سودان  نان وا بوأيد وفدا  ل  .لب

يدة كونويل] حدث ما ييل يف مرحK الحقة يف اEورة: األمانةمالحظة [ .151 شأن -لسـعرضت ا رسة  بتون نص ا ّسـ ملي
يدي  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ثاين: مالحظة األمانة(ل يغة املرفق ا تقرير يف  لتقريرها مرفق هبذا ا ص رسة بأنه ). ل ّوذكرت ا ملي

سخة  رشوع  ية وإعداد  شاورات غري ر نطلب مهنا إجراء  مس شأنمم يقة للمواد  بنقحة وأ ن يدون مهنا : م ملسـتفموضوع امحلاية وا
يدات ناءات وا ها و� يونطا لتقت ث سة العامة . سـق شة يف ا نا يط و�سـêع إىل ا رسة جبمع اقرتاحات ا جللوقد بدأت ا ق مل بسـ لتمل ّ ي

ية سة غري ر مسوعقد  رشوع األول. جل يقات من الوفود عىل ا ملوقد تلقت عددا من ا لوارد يف تقريرها قد واجلدول ا. لتعل
رسة يقات ا تخدم لعرض املواد و ّا ملي تعل يارين ال أكرث يف لك . سـ تصار عىل  سعي إىل � ية  تعل&ت الريس القا خوذكرت  ق لئ ض ب ّ

تعلق بلك مادة ها ف&  تني بدا أن الوفود  تني أسا يا تحديد مقارتني  يمادة وبدأت  ت سـ ب بعب ي تي سـ بعت مقاربة أكرث . سـ تناك وفود ا فه
تلف . وأخرى فضلت مقاربة أكرث حزمامرونة  يد  يط وتو ياسـيت، مث  رسة حتديد مقارتني  خمويف لك مادة، حاولت ا سـ سـ حب ب تمل ي

تني يا تعلق بلك من هاتني املقارتني ا ياغة املوجودة ف&  سـياقرتاحات ا سـ ب ي يع، . للص ياغة اخلاصة  تفاظ  تطع � للجمومل  لص حسـ ت
يع الوفود رؤية ما طرح نت أن  تطلكهنا  تاكملتسـمت نص ا مله لك وفد من مفاهمي وأفاكر يف ا ومشل اجلدول حتت لك مادة . ل

يارات ية ونص ا يا يفا للمقاربة ا خلتو سـ سـ سار واليت . لص سائل اليت حددت طوال ا ملوعرض العمود األمين من اجلدول بعض ا مل
نت ا. ال بد من دراسـهتا يف مرحK الحقة بعة و رشوح للمقاربة ا بيّوقدمت أيضا بعض ا رشوعني األول ملتل مليريات بني ا لتغ

ثاين تعلق ملادة . لوا تني)موضوع امحلاية (1يوف&  يا سـي، حددت مقارتني  سـ يط جدا . ب بسـبعض الوفود أرادت توفري تعريف 
ثK يف القامئة بذ إدراج أ مملوضوع امحلاية ومل  توفر قد. حت ية اليت  سـواكنت املقاربة األخرى تعريفا مفصال أكرث ملعايري األ را أكرب هل

ثK يف قامئة نة بفضل تعداد األ يقني وتضمن حامية أمور  ممن ا ي يارين .معل نص إىل  سمت ا خو ل يار . ق سط 1خلا ب قدم مقاربة أ
تكرار. وأكرث مرونة ناء عن ا ها عرب � نص وحاولت  بق أن أدرجت يف ا ياغة اليت  لوأوحضت أهنا أخذت ا تغ ل سـ سـلص . تبسـيط

بدأ 1ويف إشارة إىل الفقرة  يار ت اليت  خلتعريف عام، ا ها يه، لكهنا 1ب نص، قالت إهنا حاولت أال تضع قوسني معقوفني حول 
هل إلبرازها ية عالقة ألن هذه يه الطريقة األ يا سائل  سفعلت ذ� لكام وجدت  سـ سـ بارة . م عثال،  وضعت بني " واملعارف"م

يل إىل لقوسني للقول إن بعض الوفود بدت غري قادرة عىل �تفاق حول تعريف ألشاكل ا يدي  ثقايف ا حيبري ا تقل ل . املعارفلتع
ناقش ذ� الحقا ية . يواقرتحت أن  يع ما ورد يف الفقرة الفر ئات وأشارت إىل أن  تقلت للحديث عن قامئة ا عوا مج ) د(لفن

ند إىل العديد من �قرتاحات سق الفقرة . ستا ية2نوجاء  سط بفضل قامئة بأربعة معايري لأل هل أ يار3والفقرة . ب ، 1 خل من ا
يف موضوع امحلاية تو تخدمة  ياغة املقدم من أحد الوفود، قد عربت عن املصطلحات ا صوفقا القرتاح ا ل سـ تعلق . مللص يوف& 

يار  يفا وفقا القرتاح من 2خل ها واملعدc تعديال  نة عىل أسا يغ اليت معلت ا نص إىل إحدى ا ند ا طف، ا س للجت لص ل ". نص يل"س
يس فهيا أي أقواس معق بغي . وفةلوالقامئة  تفقوا مع لك ما داء يف هذه القامئة و ينوبعض مؤيدي املقاربة القائK بوجود قامئة مل  ي

بال نظر يف ذ�  مسـتقا ية ومل تعدل الفقرة 2وجاءت الفقرة . ل يف معايري األ تو هل يف شلك رسدي أكرث  ص رسة . 3ل ّوأشارت ا ملي
بعت اقرتاح عدد من الوفود بأن يارين ا تإىل أهنا يف N ا يدين قد ذكروا يف هذه املادة وأنه خل يع ا تكرار أن  ملسـتفه ال داعي  مج ل

هم يف املادة "ميكن اإلشارة إىل  يدين كام ورد تعر يفا تعلق ملادة ". 2ملسـتف يدين فقد حددت مقارتان 2يوف&  شأن ا ب  ملسـتفب
يارات تان، لكهنا مشلت ثالثة  خيا سي ية األوىل يه مقاربة الوفود .سـ يا سـواملقاربة ا يدين لسـ للمسـتف اليت سعت إىل وضع تعريف 

ية ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللترص عىل ا صل ل يث . يق ناك فروق من  ية العامة  يا حوحىت يف إطار هذه املقاربة ا ه سـ لسـ
ندما قالت . املصطلحات ية"عوبعض الوفود اكنت واحضة جدا  شعوب األ صلا ية " ل شعوب األ صلوهذا حê ما أيدته ا ل

نة شاركة يف ا للجا سغ ذ� وفضلت . مل ية"تستغري أن بعض الوفود مل  رسة ". صلامجلاعات األ يار، أدرجت ا ّويف ذ� ا ملي خل
بديل   Kتبارة قاب شعوب"للع ية/لا تاج إىل د" صلامجلاعات األ نة و بت فهيا ا سأc مل  تحمع العمل أن هذه ا للج سـمل . راسـهتات

يار تطرق 1 خلوا ية وامجلاعات اإىل ا سوىي مل  حملشعوب األ صل يار ل خلية، أما ا ئات 2ل يارات ا يع  لف فقد سعى إىل مض  خ مج
تعريفات تلف ا لاألخرى املقرتحة يف  نجز وهو حذف . خم رشوع ا يط آخر مل يدرج يف ا رسة إهنا تود اقرتاح  ملوقالت ا ملسـ بي تمل
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تخدموهنا أو حيوزوهنا أو حيفظ"امجلK األخرية  يدي أو  ثقايف ا بري ا سـال�ين يطورون أشاكل ا تقل ل يتع ل ألن اإلشارة إىل " وهنال
يار . 1ذ� قد وردت يف املادة  يدين، مبن فهيم 2خلوا متلني ليك يكونوا  يع املرحشني ا شـهتا  نا يه قامئة جرت  تف  م مسـف حمل جبم ق

ية واألرس واألمم واألفراد ثقا يدية وامجلاعات ا ية وامجلاعات ا ية وامجلاعات ا فامجلاعات األ ل تقل حملل ية . لصل ) ح(عوعربت الفقرة الفر
يدين كام وردت يف  تعلقة  ياغة ا ملسـتفعن ا مل سوبة حتديدا ": "نص يل"لص يدي  ثقايف ا بري ا نندما ال تكون أشاكل ا تقل ل تع مع ل ل

يان وطين  بطت هذه األشاكل، أي  تعذر حتديد امجلاعة اليت ا ندما  ية أو حمصورة فهيا أو  ية أو  كإىل جامعة أ ت ي ع حمل نصل سـ
تعامل وهذه طر." حيدده القانون اEاخيل تلفة اليت  ئات ا يع ا بري عن  يار واحد وا يارات يف  تيقة إلدراج عدد من ا � مج تع لفخل لخ

نة للجها ا يار . مع شأن مصطلح 3خلوجاء ا نة  تالف اآلراء ا,ي ساد يف ا تعامل مع ا ندا إىل اقرتاح أحد الوفود  ب  للج لل خس ت م
ته" األمم" يا غوف& ييل  بري: "ص يدون من حامية أشاكل ا لتعا هم يف املادة ملسـتف يدي، كام ورد تعر ثقايف ا يف ا تقل شعوب 1لل ل، مه ا

ي ية وامجلاعات ا حمللاأل يدية، مبن فهيا اEول اجلصل يار، لكن ال بد  ."زرية الصغريةلتقلة وا يغ هذا ا خلوبدا أن بعض الوفود  تستسـ
ته الحقا نا قشـمن  تعلق ملادة . م رسة إىل مراع3يوف&  ّ، أي نطاق امحلاية، سعت ا تني ملي تني ا تني العا يا للاة املقارتني ا سـ مب سـي ل
نة يار . للجعربت عهنام ا يار 1خلوتضمن ا يال وحزما2خل قدرا أقىص من املرنة يف حتديد نطاق امحلاية، أما ا . تفص فقد جاء أكرث 

تني خمتلفوعربت املقاربة احلازمة عن مقارتني  شطة اليت . ب يف أنواع األ ناألوىل يه أن الوفود ترغب يف تو ينبغي وضع قواعد ص
تخدم وما إماكية وجود مقاربة قامئة عىل  شأن ما ميكن فع; وما القانون ا,ي  نت مواطن مرونة  ها، لكهنا  نية  سـ ب تضم سيمي ل تنظ

تخدم. احلقوق وغري ذ� ية يه أن الوفود اليت فضلت أن اإلشارة إىل أن املقاربة القامئة عىل احلقوق يه اليت  ثا سـوا ن . ستل
يار  ياغهتا م1خلونص ا يدي وف& ييل  ثقايف ا بري ا يارات يف نص أشاكل ا صأخوذ من أحد ا تقل ل تع لخل يتعني املصاحل /ينبغي: "ل

ية ووفقا  ثا يدي، كام مه معرفون يف املادتني األوىل وا ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا يدين ف&  نوية  ناملادية وا ل تقل ل تع ي ّملع ل ل للمسـتف
 cتوازنةللقانون الوطين، مصونة بطريقة معقو نظ" يتعني/ينبغي"وإن ." مو تاج إىل ا لتعرب عن عدم اتفاق  بالحي يه  تقر  . مسـف

يار  تطرق 2خلوا بغي إبرازها يف إىل اي  نارص امحلاية اليت  تلف  ية الفعاc يعرب عن  يا ينتدابري القانوية أو اإلدارية أو ا ع خم سـ سـ ن لل
تلفة تعلق حبامية أشاك. ��قرتاحات ا نرص احملدد األول  يوا ثالث لع ثاين العرتاف وا رسية وا يدي ا ثقايف ا بري ا لل ا ل تقل ل لتع ل ل

سلع واخلدمات يدية وا تخدام املضلل للمعارف ا نع � تحريف والرابع  شويه أو ا تخدام امليسء وا لال تقل سـ مب ل ت لسـ وعددت  .ل
ية  يع) ه(عالفقرة الفر تطرق جبمقامئة  بديK اليت  ت �قرتاحات ا تجاري من اإىل �ل لتغالل ا . ألكرث مرونة إىل األكرث حزماسـ

بديل  ياغة ا لوجاءت  يدي : " كام ييل1ص ثقايف ا بري ا تغالل أشاكل ا سامح  يدين من ا تضاء، متكني ا تقلند � ل تع سـ ل لع ل تف ملسـق
تغالال جتارf عىل يد الغري تجاري أو ال وحتديد"سـا تغالل ا توفري � يارا  نحت اEول  ل، و سـ ب خ ية فعل ذ�م وتطرق . كيف 

بديل  نصفةإىل ا 2لا يدلكن ميكن حذفه إذا مل. ململاكفأة ا يار . ي حيظ بأي تأ : أقوى شلك من أشاكل امحلايةإىل  3خلوتطرق ا
ترصف  Kثارية غري القاب للاحلقوق � ئت بديل ا,ي . سـ نص و�قرتاح ا نه يف ا يار املعرب  يغة مركزة من ا يار هو  لوهذا ا ل ع خل ص خل

يا يار ع. نيسـقدمه وفد إندو يدي فهيا خلويعرب ا ثقايف ا بري ا يكون ألحصاب أشاكل ا تقلن القامئة املدجمة ألمور اليت  ل تع لسـ ل
بارة  ثارية ومشلت  عحقوق ا ئت يدي"سـ تخدا0ا ا تخدام ألغراض جتارية غري ا تقلأي ا سـ بارة " لسـ ساب أو ممارسة حقوق "عو كتا

ية الفكرية تعلق ملادة ". مللكا يدات، ب5يوف&  ناءات وا ي، أي � لتقت ث نة، هام سـ تني داخل ا ناك مقارتني عا للجدا أن  ب مه
ناءات بت يف وجود مزيد من � ناءات ومقاربة الوفود اليت ر ثمقاربة الوفود اليت فضلت وجود أقل قدر من � تث غ سـت . سـ

يار  ية  يا يق عىل املقاربة ا للخوأشار ا سـ سـ لتعل يار 1ل ناءات أقل مما ورد يف ا يح قدرا من � خل إىل أن ذ�  ت ثي سـت ندما  2سـ عو
يار  يار 3خلدمج مع ا نح مبوجب ا يدي أوسع مما  ثقايف ا بري ا نح حامية عامة ألشاكل ا نطاق امحلاية  خل اخلاص  تقل ل تع مب لم . 2ل

بدو، اتفاق ناك، عىل ما  رسة إىل أن  يوأشارت ا ه ّ ننيملي شأن مرحشني  نطاق  ي واسع ا ب ناءات، مبا يف ذ� معل سـتث لال
تخدام العريف ناءات من أجل � سـ� ثت بات سـ ناءات لفائدة ا ية وبعض � ناءات الو بار لوضع � ت، وهذا ا ت ن ت ملكت ثخ سـث ط سـ

تاحف ناءات  .ملوا يق � تقة و نفات ا تعلقة  ناءات ا شأن � تالفات واحضة يف الرأي  هرت ا ثلكن  ث خ تظ ب شـ ملص مل ت سـب تط مل سـ
تجارية سارية مبوجب قانون حق املؤلف والعالمات ا لا رسة يف الفق. ل ّوقد وضع نص ا يار 1رة ملي  بني قوسني معقوفني 1خل من ا

شأن  تالفات  بنظرا لوجود بعض � تطرق خ نص أن  يما إذا اكن ال بد  شري أيضا إىل إىل الل يياق العريف فقط أم أن  لسـ
ية  ثقايف إىل  2وتطرقت الفقرة . لول األعضاءطنالقوانني الو بري ا تخدام أشاكل ا ناءات عىل أوجه ا ليق � تع سـ ت لب سـ ثتط

يدي يديلتقلا ياق ا تقل فقط خارج ا لسـ ند وضع 3وتطرقت الفقرة . ل يقه  يكون عىل اEول األعضاء  بار  ع إىل ا ب سـ تطت خ
بارين ية وقد اقرتح ا ناءات و تا ن خت ط يارين، أشارت . ثسـ يار واحد أو دمج  خوردا عىل سؤال الريس حول إماكية حذف  خ نئ
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نفصالن يارين هام إذا  نجح وأن ا رسة إىل أن اEمج مل  ما ً خل ي ّ يغة بديلني ملي يار . 2 و1ص يف  ثل �عرتاف 1خلومشل ا م مفاهمي 
يار  ند ا نصفة، وا تواؤم مع املامرسة ا تخدام امليسء وا خلو� س مل ل شمل إال خطوتني 2تسـ نه مل  ثالث  بار اخلطوات ا ي إىل ا ل لكت خ

ثة ثا تعني العمل عىل اخلطوة ا لو ل بات و سـتثناءات اخلاصةإىل � 4وتطرقت الفقرة  .ي ملكتثل ا بوناء عىل . احملفوظاتم
ية ثقا سات ا ية، وسع نطاق قامئة املؤ شاورات غري الر سة العامة وخالل ا يقات اليت أديل هبا يف ا فا ل س مس مل جلل ُتعل وقد عرب . ل

بار  تواؤم مع � تعلقة برضورة ا ياغة ا يقات اليت قد0ا احلارضون ومشل ا رسة بعض ا نص ا رشوع األول  تا ل مل لص تعل خل ي لمل ّمل
تعلق ال ناءاتملا هذه � ثتخدام امليسء  تل بب نقص . سـسـ ثاين يف هناية املطاف  رشوع ا ياغة حذفت من ا بسلكن هذه ا لمل لص

يد تأ يا يار . ل يار 2خلوعرب ا ناءات1خل عن ا تني ومضت مزيدا من � ث مع إضا ناء اخلاص . سـتف تان � ثومشلت ها�ن اإلضا سـتف
ت ية  نفات األ تقة أو إبداعات ا نفات ا لل صل ملص شـ يديململص ثقايف ا بري ا همة من أشاكل ا يف ا تقلأ ل تع لل ل رسة . ملسـتل ّوأشارت ا ملي

بارة  ية قدم اقرتاح بأنه إذا حتقق تفامه حول املقصود  شاوراهتا غري الر بعأنه خالل  مس ندها ميكن وجود "مسـتلهمة من"م ع، 
ناء إذا ناء وميكن ملعاريض هذا � ًوضوح أكرب ف& خيص نطاق هذا � ث تث سـت تهسـ سا غ ا تطرقت 5أما الفقرة . ست إىل ف 

تجارية وحق املؤلف� تعلق بقانون العالمات ا لناء ف&  ي ثت سار. سـ رسة لك من ساعد يف هذا ا تاما، شكرت ا ملو ّ ملي  .خ

ملوشكر الريس ا .152 ها اجلدير إلشادةيّرسةئ نص لكن يف شلك أكرث أgقة. معل عىل  يت يف ا يارات  يع ا لورأى أن  خل . بقمج
بغي عدم ئودعا الريس الوفود شددا عىل أنه  تقدمي،  ية وعىل األسلوب وا يا سائل ا يقات عامة عىل ا ين إىل تقدمي  م ل سـ سـ مل لتعل

يل ياغة وال إشارات تدل عىل ا تفضتقدمي أي اقرتاحات   .لللص

يدو كونويل .153 يا  نوب أفر لسـوأشاد وفد  يق نصفا-ج يال  تلف املقارت  يل  تاز والزتا0ا  ها ا متون عىل  ثمعل خم ث ملم متسـ . بمت
يارات أوحضوأ خبشار إىل أهنا ويقة أكرث أgقة  يح. ث سود جو . لصحوهذه خطوة يف �جتاه ا يوأعرب الوفد عن أم; يف أن 

سه هدف  يق ا ية و�لزتام يف العمل حنو  سن ا نفشابه من  ن ح لم حتق  .ل

ية .154 تحدة األمر يكوأيد وفد الوالfت ا يا مل نوب أفر يقيان وفد  ج تطاعت ةيّرسملوأشاد . ب يارات سـ ألهنا ا يع ا خلتركزي  مج
Kب نة ا يدة جدا Eورة ا يكون بداية  سط  تلفة يف نص  ية ا يا ملقا للجج سـ ب � سـ مسـ تخدامه أساسا . ل رشوع ميكن ا ترب أن ا سـوا ملع

نص ية عىل ا يريات اإلضا ية وا يا بني بطريقة أدق مقارهتا ا تاج إىل أن  لللميض قدما، ومعلوم أن بعض الوفود  تغ سـ سـ ت فتح ل ل  .سـ

ن .155 ية يف اإلشادة بعمل الهوانضم وفد ا تحدة األمر يا والوالfت ا نوب أفر ملد لوفدي  يك يق سائل يّرسةملج يط ا مل يف  تبسـ
ية يا سـا ية. لسـ يا يارات ا ية علهيام يف إطار ا سـوأشار إىل وجود جمالني ميكن إدخال تعديالت  سـ خل ثنه رأى أن الويقة . لنص لك

شود هدف ا يق ا ملنرس امليض قدما  ل لي تحق  .سـت

نجز يف إعداد الوأعرب وفد أسرتا .156 مليا عن ارياحه وإجعابه ف& خيص العمل ا بري . ثلويقةت لكوذكر الرياح ا ت ا,ي عربت ّ
نجاح ا,ي اجêع جلنة بعد عنه ا تعاون وا يدي وا ثقايف ا بري ا لالفريق العامل األول ما بني اEورات املعين بأشاكل ا ل تقل ل لتع ل

نص ا,ي أعد. حتقق يف الفريق العامل ّوقد وفر ا نةل تقدم يف املفاوضات داخل ا يدا جدا  يام و للج إطارا  لل مف  .ّق

ثKتوشكر .157 ينيمم  رشوع وقدميّرسةمل ا)MNC( سـ ا¿لس الوطين للخال  مالحظة مفادها أن اإلشارات تمل عىل ا
ية وبروتوكوالت امجلاعات قد حذفت  .فإىل القوانني العر

ثل غريه من  .158 ث;  شكر،  موتوجه وفد �حتاد األورويب  م توى عال جدا يّرسةملالوفود، إىل ال ٍ وأشار إىل أهنا قد  مسـ
بة إىل ا مل سـن تاجئ أعامهلميّرسينل يقدمون  ن ا,ين   .سـ

يا بعمل ا .159 ملوأشاد وفد إندو سـي بري عن يّرسةن تطاعت ا سائل املقدمة وبوجه خاص ا يع ا تطاعت مراعاة  تع ألهنا ا سـ مل مج لسـ
 ".نص يل"بعض ما جاء يف 
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تو .160 بائل ا ثل  لوأشار  يب إىل أن نقمم رسلال يةثهو ويقة  مليص ا بة أم; يف اEول األعضاء . حلمر خيوأعربت أيضا عن 
بار يف اجلدول ية مل تؤخذ يف � شعوب األ سائل اليت عرضهتا ا تألن بعض ا صل ل ية . عمل ضوشدد عىل أنه يدرك القاعدة القا

يد دوc من اEول األعضاء ليك تراعى ت_ اآلراء نح هذا لكن . يبرضورة وجود تأ تعدادها  بدي ا ملاEول األعضاء أخذت  سـ ت
يد تأ يا بغي احلرص عىل مراعاة أكرب قدر ممكن . ل رشوع هنايئ و توصل إىل  تان عىل األقل  نة  نوأشار إىل أن أمام ا ين لل س مللج

يص شات وا نا تقدم يف مزيد من ا ساعد عىل ا متحمن اآلراء يف الويقة، مما  ق مل ل ي لث بات األمل عدم ال. س قدرة عىل خيومن أكرب 
تخدام امليسء أو احملقر بار � شأن ا سأc القاعدة العامة  ّإدراج  سـ ت ب ناءات . خم سـتثورأى أن ذ� 0م بوجه خاص يف أي ا

سموح هبا تاما، . ملا نصجددخو سد يف ا بغي أن  يد اآلراء اليت  تأ ناشدته لول األعضاء  ل  تج ي ي تب ن  .م

يار .161 ية و يا يارات ا يل ا ند إن  خوقال وفد � سـ سـ خل حتل توى ليل تابعة اEراسة عىل  هل  يقات  ياغة وا سـات ا تعل ملص س مل يس
نة إن جددت واليهتا  Kب توى اEورة ا ية وعىل  شاورات الو ُا للج سـ ن ملقمل م بغي إجنازه، . ط بري من العمل  ينواعرتف بوجود قدر  ك

شوار قد الحت يف األفق  .مللكن هناية ا

رس من الوفودوانضم وفد رسي الناك إىل غريه .162 يدملي ليك هي  ا ها ا جلة عىل  تخدام مصطلحني . معل سـوأشار إىل ا
ّوساءل عن أي. اEاخيل والقانون الوطينالقانون : نقانويني تخدام يف الويقةت بارتني أصوب لال ث ا سـ  .لع

به ا .163 تالف يف املصطلحات  خورد الريس بأن � ب خ املصطلح ومن فضل هذا تالف أذواق الوفود اليت مهنا من سئ
سأcوقال إنه من ا. فضل آخر سوى هذه ا تفاظ ملصطلحني إىل أن  ملهم � ّت ح  .مل

ها يف  .164 نة يف  يقود ا رشوع  رسة ورأى أن ا ثايل ا,ي أدته ا تاز وا يك لعمل ا معلوأشاد وفد ا للج سـ مل ملم ملسـ ّي مل ملك
بل  .ملسـتقا

رسة .165 يدة بعمل ا سابقة ا ياgت ا ثل توج أمارو ا ثل  ّوأيد  ملي مل شـل ل ب مم نص مل يرتمج. مم  ال إىل اللغة لوأشار إىل أن ا
با يل  يه  يق  ية، مما جعل ا با ية وال إىل اإل صعالفر تفص عل تعل ن سـ لسـ ل هرت . ن نص قد مض بعض اجلوانب اليت  ظنه رأى أن ا للك

شات نا قيف ا نص. مل يدا يف بعض املواطن يف ا بحت أكرث  سو بل لقد أ يدين، رأى أهنا مل  سأc ا لوف& خيص  ص ت تعقم ّتف . ملسـ
رسةأو ندة إىل صكوك مليعرب عن أسفه ألن ا نة  شأن مواد وأحاكم  ية واقرتاحاهتا  شعوب األ ست مل تراع خماوف ا ي ب صل مل مع

ساواة مع اEول األعضاء وحتدث عن رضورة حتديد وضع . لدوية أخرى شارك عىل قدم ا ية مل  شعوب األ ملوقال إن ا ت صل ل
ية يف هذا احملفل شعوب األ صلا  .ل

رسة ألهنا جنحت يف .166 تني  ّوأشاد وفد األر ي ملج تلف ان خم مض  يكون أوأشار إىل . لتعليقات واملالحظاتّ نص  سـن ا ل
ية شاورات اEا يدا  خلأساسا  للم نة العمل عىل . ج يا إىل اللغات األخرى يف حال قررت ا للجوقال إنه يود أن ترتمج الويقة ر مس ث

 .ثأساس هذه الويقة

رسة واتفق مع مقاربهتا .167 بال ا نأ وفد  ّو ملي ني  .ه

باره ئوأشار الريس إىل وجود ا .168 نة   Kب بK ويف اEورة ا تني ا تخدامه يف فرتة ا نص ميكن ا تتفاق بأن ا للج سـ عل ملق ملق لسـن
يدة كونويل يدي ودعا ا ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا سـويقة معل  تقل ل تع ب لث ل يقات اليت -ل ئK أو ا تعلتون إىل الرد عىل بعض األ سـ لسـ

 .طرحت

يدة كونويل .169 سائل املطروحة-لسـوردت ا ملتون عىل بعض ا سأc القانون الوطين واEاخيل، أشارت إىل و. سـ تعلق  مبف&  ي
ياغة ند ا لصأهنا مل خترت أي مصطلح معني  يارات .ع شأن أحد ا نة  سابقة  خللكهنا ذكرت بأن اتفاقا قد حتقق يف اEورة ا ب للج . ل

يقات  مموردا عىل  يب، أكدت أنه اكتعل توال بائل ا لثل  ل باع القواعد وعدم إدراج اقرتاحاق بني ما مل تن علهيا ا قت مراقب من املرا
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يد. تؤيد ذ� دوc عضو يا ترى أن هذا اقرتاح  يار اإلساءة، قالت إهنا  تعلق  جوف&  خشص مبع لكن وفقا لردود األفعال اليت . ي
يقي بال إىل موقف تو توصل  تحقق أي توافق يف اآلراء إلدراجه، لكهنا أحاطت علام به وميكن ا فتلقهتا، مل  مسـتق ل  .ي

تعلقة لقانون وأوحض وفد � .170 سأc ا ملند أن ا مل نة، خالل إحدى . اEاخيل والوطينيل سابقة  للجوأكد أنه يف اEورة ا ل
بارة  تفاظ  ية، تقرر � سا ياغة ا بعسات ا ئ مل لص  ".القانون الوطين"حجل

تخار به. ئوأكد الريس أن هذا ما حدث .171 نة � ها ا,ي ميكن  رسة عىل  فوشكر ا للجمعل ّ ي. ملي تأ ته  كوخمت  ل د أن لكم
هر  نص، بل  هر يف ا يقات اليت قدمت لن  يع ا نة وبأن   Kب تني وإىل اEورة ا يحال إىل فرتة ا نص  تظا تظ ملق سـن لسـ تعل مج للج سـ لل ل

 .يف تقرير �جêع

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل6لب

نة أن حتال الويقة  .172 ثبت ا للج طل
WIPO/GRTKF/IC/19/4")  حامية أشاكل

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يغة ") مرشوع مواد: ل صيف 
نة  Kب للجويقة معل إىل اEورة ا بغي أن . ملقث ينو

يارات 5 و3 و2 و1تستبدل املواد  خب من الويقة  ث
بارات  يقات و� تت_ املواد، إضافة إىل ا عتعل ل

يدة كونويل ية املربطة هبا، كام قدمهتا ا يا سـا ت سـ لسـ -ل
ندا(سـتون  يليوز بري )ن ية بأشاكل ا رسة ا تع، ا لن ملع يمل

ثق نة خالل هذه اEورةلا يدي إىل ا للجايف ا . لتقل
نة أيضا أن تدرج الويقة  بت ا ثو للج طل

WIPO/GRTKF/IC/19/4 ،cيغهتا املعد بص، 
بارها جزء ً ية العامة اعت نة إىل ا مجلع من تقرير ا للج

تعقد من  بو اليت  سـللو مترب إىل 26ي سب 
توبر 5  .2011 كأ

نة أيضا أن حتال الويقة  .173 بت ا ثو للج طل
WIPO/GRTKF/IC/19/9 ") مسامهة

شأن  رشوع املواد  تفكري يف  شاهبة ا بان ا با ل ت مل مل
يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع بصيغة ") ل

نة  Kب للجويقة معل إىل اEورة ا   .ملقث

سارد  .174 نة األمانة إىل حتديث ا ملودعت ا للج
تاحة يف الويقة  ثا مل

WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7")  مرسد
ية ا ملاملصطلحات الر ية الفكرية ئيسـ مللكتعلقة 

يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع ثوالويقة ") ل
WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8")  مرسد

ية الفكرية  تعلقة  ية ا مللكملصطلحات الر مل ئيسـ
يدية ") لتقلواملعارف ا
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 WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9 ثوالويقة
ية (" تعلقة  ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل ئيسـ م

يةالفكرية واملوارد ها يف ويقة ") ث الورا ثليك  تضم
ية من  يغة ويقة إعال رسد  رش هذا ا مواحدة و ث بص مل تن

نة  Kب للجأجل اEورة ا  .ملق

ند  ند ا ند ا ند ا يدية: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل7777للللببببا يديةاملعارف ا يديةاملعارف ا يديةاملعارف ا     للللتقلتقلتقلتقلاملعارف ا

يدية  .175 شأن حامية املعارف ا رشوع املواد  تقلذكر الريس بأن  لب م ئ ّاليت أعدت ) WIPO/GRTKF/IC/18/7ثالويقة (ّ
نةيف الفريق ال رشة  نة  ثا سة العامة يف اEورة ا شت خالل ا ثاين ما بني اEورات قد نو للجعامل ا ل جلل ق عل شة، . م نا قوبعد ا مل

ية العالقة  يا سائل ا نص وحتدد ا بدائل يف ا يارات وا توحة العضوية ليك تقلل عدد ا ياغة  نة مجموعة  شأت ا سـأ سـ مل ل ل خل ص للج لن مف
همة رشة علام . ملا نة  ثا عوقد أحاطت اEورة ا م يغة ويقة معل ل تاح  نة أن  بت ا ياغة و ثنص ا,ي أعدته مجموعة ا بص ي للج طل لص ل

بري . WIPO/GRTKF/IC/19/5ثواكن ت_ يه الويقة . يف هذه اEورة نة مع أشاكل ا تعوعىل غرار ما حدث يف ا لللج
يدي، اقرتح الريس الرتكزي يف هذه ت_ اEورة عىل ما ييل ثقايف ا ئا تقل  2واملادة ) ابل للحاميةاملوضوع الق (1املادة : لل

يدون( يدات (6واملادة ) نطاق امحلاية (3واملادة ) ملسـتفا ناءات وا ي� لتقت ث تخدمة يف أشاكل ). سـ ها ا ية  بع ا سـو ملهنج ملت سسـ نفت
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ثقايف . ل بري ا يدا وأقل تقدما بعض اليشء من نص أشاكل ا يدية أكرث  لوقد ظل نص املعارف ا تع لتقل تعقل

يور . قليديلتا يكوال لو يد  سـواقرتح الريس أن يكون ا ن لسـ نا بويه لوبزي ) كندا(ئ يدة آندرf كر نوا ت يسـ سـ يا(يل ميّرسين ) مبكولو
يدية تقليني ملعارف ا لن يدة كمي كونويل. مع ها اليت معلت هبا ا يعمال لطريقة  سـو لسـ ثقايف -نفس بري ا لتون عىل أشاكل ا تع لسـ

يدي نة. لتقلا للجوطلب الريس إىل ا ساعدةئ رسين لك اEمع وا نح ا مل أن  ّمت تعلقة ملعارف . ملي سائل ا توب  ملوأعد موجز  للم مك
نة ناول ا يدية ووضع يف  للجا ت متقل ثقايف . ل بري ا ها، طرحت أيضا يف أشاكل ا سائل، إن مل تكن  لوالعديد من هذه ا تع لمل مجيع

Kنفص يدي اليت اكن العمل جارf علهيا بصفة  ما تعاجل 2وحتدث عن وجود روابط مع املادة . 1دة ئوعرض الريس املا. لتقل سـ 
Kتق يدية1.1وتطرقت املادة . مسـبصفة  يارات. لتقل إىل تعريف املعارف ا نص احلايل تضمن ثالثة  خوقال إن ا ياران . ل خلوجاء ا

توحة3 و1 بارة عن تعريفات عامة و مف  ّ يار . ع يا أكرث2خلوجاء ا تفق . صيف تو نة ما زالت مل  توالحظ بأن ا حول وضع تعريف للج
يدية سامت املعارف ا يفي أكرث  توح أم تعريف تو تقلعام و ل لص سأc األوسع نطاقا يف هذه املرحK. مف ملواقرتح الريس ترك ت_ ا . ئ

يارين  تعلق  خلوف&  يارات3 و1ي يف ا يارين  شاهبني ملقاربة أمع، ورد اقرتاح بدمج هذين ا يارين  خل ال�ان جاءا  ث خل تكت لم ّ  .خ

بادئ املوجودة يف الويقة وأشار وفد  .176 ثندا إىل أن األهداف وا مل وقال .  قد أغفلتWIPO/GRTKF/IC/18/5ك
يدية بعادها من نص املعارف ا يا ال نة قد اختذت قرارا جام تذكر أن ا تقلالوفد إنه ال  س ع للج لي ,� اقرتح إعادة إدراج هذه . ت

بري ها كام حدث يف نص أشاكل ا بادئ لطريقة  تعاألهداف وا لمل يدينفس ثقايف ا تقل ا  .لل

تأ .177 يدية  بادئ يف نص املعارف ا شأن إعادة إدراج األهداف وا ندا  يوحظي اقرتاح وفد  ب تقل مل ب ندا لك يوز يليد وفود  ن
يانو�حتاد األ يا وا لورويب وأسرتا  .ل

بادئ من جديد .178 تدرج األهداف وا ياب أي اعرتاض عىل �قرتاح املذكور  ملوأشار الريس إىل أنه يف  سـ غ  .ئ

يار ورأى و .179 ندا أن ا يوز خلفد  يل يار 3ن يار . 1خل جاء أوحض من ا بدال  خلواقرتح ا يار 1تس  .3خل 

نني .180 نذ آالف ا يدية املوجودة  بث تعريف املعارف ا ثل توج أمارو إنه من ا سـوقال  تقل لع لمم وبعد �طالع عىل . مل
تايل نص ا يات األخرى، اقرتح ا لاملعاهدات و�تفا ل ترب هذه ألغراض هذا الصك اEويل: "ق يدية،  تعلق ملعارف ا تع ا تقل لمل

مترة  ية  ية ويه يف  ثل املعارف امجلا نني اليت  ية من املعارف املوجودة من آالف ا يوية وجام  Kي مسـاملعارف  معل ع مت سـ لع ح تشك
ية، ويه مرب يدية واحلمكة اإليكولو يات ا نولو ية وا تجارب واملامرسات اإلبدا تاكرات وا تطور و� تمن ا تقل ع ل ب جل ج لتك تطة ارباطا ل
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تدام والعالقة  تخدامه ا يولوÏ وا نوع ا ية حامية ا ية واEورات ا ياة الرو ية وا êللغة والعالقات �جسـويقا  سـ ب ت يع حل ع ملث ل ل لطب ح
 cنقو يق ويه  نذ زمن  ها  ية وتصوهنا و ية وامجلاعات ا شعوب األ يعة واألرض، وحتافظ علهيا ا مالويقة مع ا م حسجتمع حملل صل ل ب لطث

ي يل إىل  جمن   ."لج

ية وأيد  .181 تحدة األمر يكوفد الوالfت ا يار مل تقاء ا ندا  يوز خلاقرتاح وفد  ن يل يار 3ن واقرتح تعديال ألغراض . 1.1خل من ا
يح تو ضا بدال .ل شاط فكري"ستواقرتح ا  ".مسـتنبطة يف إطار"بعبارة " نمثرة 

يار  .182 بدال ا شأن ا ندا  يوز ندا اقرتاح وفد  خلوأيد وفد  س ب يل ن يار 1تك  ذ�، علق عىل اقرتاح وفد زfدة عىل. 3خل 
ية تحدة األمر يكالوالfت ا شاط فكري"وقال إن مجK . مل نتاج  تاج الفكري" ن بو اليت ذكرت ا ية الو نسقة مع اتفا ي لت ق لوهذا . م

نص بارات يف ا بب وردت ت_ ا لا لع بارة . لس تعمل"عوطرح سؤ� عن  يار". لا يق يف هذا ا ية وال  تعمل  خلورأى أن ا تل معل  .ل

يقاوقال وفد  .183 يدية جيب أن يكون وجزيا ود قهورية كورf إن تعريف املعارف ا يار . لتقلمج يه بعض 1خلوقال إن ا ف 
ثل  شة  نا تاج إىل  سائل اليت  ما قم حت يا"مل يال"أيضا و" عجام جشرتك بني األ يار ". م يار 1خلواقرتح دمج ا تفادي احêل 3خل  ل 

بس واجلدل  .للا

يار  .184 يدية قد عرفت مبفردة وق. 3خلوأيد وفد �حتاد الرويس ا يار " املعارف"لتقلال إن املعارف ا وهذا غري . 1خليف ا
يار . واحض شلكة3خلوا يار . مل ال يطرح هذه ا  .3خل,�، أيد ا

توى اEويل .185 يدية عىل ا سأc املعارف ا نذ أن طرحت  سـوقال وفد أنغوال إن تطورات 0مة حدثت  تقل ملم ل لكن . م
نجز يف املايض اكن غري اك يديةملالعمل ا تعريف مالمئ للمعارف ا نة مل خترج  تقلف ألن ا ب لللج ورأى أن الوقت قد حان ليك . ٍ

نة بذ� يار . للجتقوم ا  .3خلوأيد ا

يار  .186 نة1.1 من املادة 3خلوأيد وفد �حتاد األورويب ا رشة  نة  ثا للج ا,ي اكن اقرتاحا قدمه خالل اEورة ا عل وقال . م
بارشاإنه يفضل وجود تعريف واسع فضفاض يكون يطا وشامال و م  يار . بسـ رشوط3خلوقال إن ا  .ل يليب ت_ ا

يني .187 ثK ا¿لس الوطين للخال سـوأكدت  ية �عرتاف )MNC (مم تعلق بأ هورية كورf ف&  يقات وفد  مه أن بعض  ي مجتعل
يدية يال للمعارف ا شرتكة بني األ ية وا يعة امجلا تقل مل ع لب نظام للمعارف يف . جلط تعلق  بوقالت إن األمر  حوزة عدة جامعات، ي

ية ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللمبا يف ذ� حتديدا ا صل يارات املدجمة. ل  .خلوقالت إهنا تود إضافة هذا إىل ا

188.  Ïيولو تعامر ا ية لال شعوب األ ثK جملس ا بوقالت  سـ صل ل يار  )IPCB(لمم يار 1خلإنه إذا دمج ا ، اقرتحت 3خل وا
يدية"بعد " واملعارصة"إدراج  يا" لتقلا ية أو ). ب(1.2ر خليف ا تار نفات ا هم أال حيمي الصك سوى ا خيوقالت إنه من ا ل ملص مل

ية نفات املعارصة املؤهK للحامية امجلا يدية، بل أيضا ا عا ملص  .لتقل

نوية  .189 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بوساءل  جل ه مم يار ) CISA(لت تعامل مع ا ية ا خلعن  ل يارين 2كيف  .3 و1خل بعد ا

يار ئوأوحض الريس أن الفكرة يه  .190 تفاظ  خل� يارين 2ح  .3 و1خل لكن دمج ا

يار .191 ثق عن ا تايل ا تعريف ا تفكري ا شاهبة ا بان ا يا ا,ي حتدث مس ا خلواقرتح وفد إندو ن ل ل ل ت ل بسـ مل ملي املعارف : "2ن
يل وشمل عىل  يل إىل  نقوc من  يا و يدي وحمافظ علهيا جام ياق  ئة يف  g تغرية يوية و يدية يه معارف  تا ع تقل سـ شـ جتقل ج م م ح ل

يةس نة أو  تعمل، املوجودة يف أشاكل  تاكرات واملامرسات وا هارات و� ية وا هيل ا,كر ال احلرص اEراية ا ن ل ب شفلعمل مق مل لفظية /ب
يولوÏ واملوارد . أو غريها من أشاكل أنظمة املعارف نوع ا يدية أيضا املعارف املربطة مبوارد ا بوشمل املعارف ا ت ت تقل لت ل ل

ية تاحة عىل نطاق واسعتكون املعارف اقد و. لطبيعا يدين أو  ند ا ميدية مقدسة أو رسية  ملسـتف ع  ."لتقل
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يارين  .192 ثل توج أمارو إنه يفضل ا خلوقال  يدية ) أ: "(واقرتح نصا جديدا يقول. 3 و2مم تقلامحلاية القانوية للمعارف ا لن
بق ا يع األفعال واملامرسات اليت  شمل  ية  ية وامجلاعات ا شعوب األ سـاخلاصة  نط مج ت حملل صل رشوع عىل املعارف يل ملتخدا0ا غري ا

باf املقدسة  باره من ا بغي ا ثقايف الرو� امجلاعي القدمي، وهو تراث غري مادي وفكري و ثل الرتاث ا يدية اليت  خلا ت ي ل مت عتقل نل
ياة رسية  للحوا تخدا0ا اجلوهري وإدارهتا يف و) ب. (ل ية وا تخدام املوارد ا يدية اليت تربط  سـاملعارف ا سـ يع سـ ت بتقل ياق لطل

تخدا0 يولوÏ وا نوع ا يوية للحفاظ عىل ا ترب  يدية و ياة ا سـا ب ت تع تقل لحل ل تداما لضامن األمن الغذايئاحل تخداما  سـ ا  .مسـ
ها  )د( ها أو  ية اليت  يواgت وغري ذ� من املوارد ا با�ت وا تعلق ألرض واإلقلمي وا يدية اليت  شغلواملعارف ا ْمتلك تلط يع حل ن ت بتقل ل ل

شعوب األ تخد0ا ا لأو  ية صليةتسـ ثقايف ) د( .حمللوامجلاعات ا ثقايف والرتاث ا يدية اليت يه جزء من الرتاث ا لواملعارف ا ل لتقل
يش ياة وأمناط ا يدية  شمول ألشاكل ا ساين ولك هذا  ثقايف واإل نوع �جêعي وا هوية وا,اكرة وا لعامجلاعي ومن ا للحل تقل م ن ل لت  .ل

يل إىل ) ه( نقل من  يدية اليت  جواملعارف ا ت تقادم وال ميكن لتقل ها وال ختضع  تلف الطرق واليت وال ميكن  لليل  ميمبخ تقسـج
ترصف فهيا نرية . لا بقة ا نافع حمكوما مبامرسات القانون العريف وقواعده وملوافقة ا توزيع العادل  بغي أن يكون ا تو ملسـن سـ للم ل ملي

يدية هذه املعارف ا ية املالكة  تقلشعوب وللجامعات ا حملل للل  ."ل

ثل ا .193 نوية ممواقرتح  ندي ألمرياك ا ب¿لس ا جل بارة ) CISA(له ية"عإضافة  يادة اEامئة عىل املوارد ا يعوا بسـ بارة " لطل عبعد 
ية" يار ) أ(1.1يف املادة " لتمنا  .2خلمن ا

يا .194 ند اقرتاح وفد إندو سـوأيد وفد ا نيه يار . ل ها يف تعريف 2خلوقال إن ا نود اليت ميكن و ضع تضمن قامئة لعديد من ا لب
يهتااملعارف ا بغي  رشوط اليت  بيدية فضال عن قدر أدىن من ا تلن يل يف " لفظية"/واقرتح وضع قوسني معقوفني حول . لتقل

يس موثقا" شفهية"وقال إن . مالمئ" شفهية"ورأى أن مصطلح . اينيسـاقرتاح وفد إندو تخدم عادة لوصف ما  لمفردة   .تسـ

نطقة  .195 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا مورأى  ل ت من ن للج شأن ) CAPAJ(األنديز األوائل للتمم بأن هذا �قرتاح 
يار  تفاظ  خل� يارين 2ح شعوب3 و1خل ودمج ا يدية اخلاصة  ل أكرث مالءمة من أجل حامية املعارف ا ثاال . لتقل موساق 

يا تني وبو ييل واألر ليفشعب أصيل h إقلمي يف بريو و نج شـ تلفةما دام يعرب احلدود بوسعه تقامس ت_ املعارف يف ب. ب . خمان 
يار  شطة عرب احلدود2خلورأى أن ت_ الفقرات يف ا يام بأ شعب إىل ا تليب حاجة أفراد هذا ا ن  ل  .لقسـ

يارات يف املادة  .196 يع ا يا ا,ي جاء وجزيا يف جحمه ودمج  ند اقرتاح وفد إندو خلوأيد وفد � مج سـ ّوقال إنه عرب عن . 1.1نييل
يارات  .خلجوهر لك ا

يا ا,ي  .197 نوب أفر يقورحب وفد  يا ا,ي حتدث مس ج ية قرتاح وفد إندو بان األفر سـحتدث مس مجموعة ا نيل يق
شاهبة بان ا تا تفكريملل ته . ل ا ناول املوضوعإقواعرتف بإجيازه ود ته يف  تىل جانب مشو شطة فكرية"واقرتح إدراج . لي نتاجا أل " ن

تطورة"بعد  ميوية و  ".ويه"ووضع قوسني معقوفني حول " ح

هورية  .198 يامجوأيد وفد  ية اقرتاح وفد إندو نيسـإيران اإلسال توساءل عن ". جامعي"واقرتح وضع قوسني معقوفني حول . م
بارة  تخدام  عا يدي"سـ تقلياق  يل"ورأى أن ". سـ يل إىل  جمن  يدي للمعرفة" ج توساءل عن املقصود هبا . لتقلتعين اجلانب ا

 .معليا

يا .199 تاز. نيسـوأيد وفد مرص اقرتاح وفد إندو  .ممورأى أنه اقرتاح 

200.  Ïيولو تعامر ا ية لال شعوب األ ثK جملس ا بت  بو سـ صل ل مم رسين أن ) IPCB(لطل يطوا علام بأن مصطلح حيمليمن ا
ية" شعوب األ صلا ثاين ما بني اEورات" ل يه يف الفريق العامل ا لقد اتفق  تخدما . عل مسـوقالت إهنا تود رؤية هذا املصطلح  ّ

ته نص بر تظام يف ا م ل يار تقوقالت إنه ال ميكهنا أن . ن يدية معروفة، ال ميكن أن . 2.1 من املادة 3خلبل ا لتقلورمغ أن املعارف ا
رشت بال موافقة ية ما زالت يه مالكة هذه . نتكون قد  ية أو امجلاعات ا شعوب األ يقة يف كون ا حمللوهذا مل يغري  صل ل حق



WIPO/GRTKF/IC/19/12 

3ِ6 

 

رسية واملقدسة يف املادة . املعارف يدية ا تعلق ملعارف ا لوف&  تقل ية ْ، حىت إن3.1لي صل تقامست جامعة من امجلاعات األ
تخدا0ا تخدا0ا أو سوء ا ت_ املعلومات، بل مدى ا ها  ست مدى تقا  cسأ سـاملعلومات، فا سـ ل ي مسمل بدالواقرتحت . ل  ستا

ئا"بعبارة " متقامسة"مفردة  تخداما  تخدمة ا سيتخدمة أو  سـ سـ مسـ  ".م

يار  .201 يك أن ا خلرأى وفد ا يد أكرث خب2ملكسـ يار ألنه  سب  تق هو أ يخ يةن شعوب األ صلصائص ا واقرتح إضافة مفردة . ل
يب" ية من املادة ). أ(1.1يف املادة " ممارسات"بعد مفردة " لاألسا ثا نواقرتح نقل الفقرة ا واقرتح إضافة . 3إىل املادة ) أ(1.1ل

باين ليك). ب(1.1يف هناية املادة " وميكن أن تكون مقدسة أو رسية"عبارة  نص اإل سـواقرتح أيضا أن يصحح ا  يêىش متاما ل
سخة اإلنلكزيية بارة . لنمع ا بدال  عواقرتح ا بارة " de la"تس بل  عالواردة  يف " y a la"بعبارة " diversidad biológica"ق

بدال مفردة ) د(1.1املادة   ".inmanente a"بعبارة " encarnada"ستوا

يدية جيب أن يكون واحضا جدا و .202 يجريf إن تعريف املعارف ا تقلوقال وفد  بسلن يقات وفد . لجيب تفادي أي  تعلوأيد 
ية بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا يقنوب أفر يق  .لج

يا ا,ي حتدث مس مجموعة  .203 نوب أفر ها وفد  يغة اليت عد يا  تعريف ا,ي اقرتحه وفد إندو يجر ا يقوأيد وفد ا ج ل لص سـ ل ين نل
ية بان األفر يقا  .ل

يا .204 تحب جدا يف ويقة قانويةنيسـورأى وفد إكوادور أن اقرتاح وفد إندو ن جاء موجزا وقال إن ذ�  ث ورأى أنه ال . مسـ
ية إىل حد ما ألن هذه يه الطريقة اليت نقلت هبا هذه املعارف " شفهية"وقال إن مفردة ". لفظية"رضورة لوجود مفردة  فاك

fتقليد. 

يا ا .205 نوب أفر يا وعدh وفد  نغال �قرتاح ا,ي قدمه وفد إندو يقوأيد وفد ا ج سـ يسـ بان نل ل,ي حتدث مس مجموعة ا
ية  . يقاألفر

206. hتلق أي ردة فعل عىل سؤا ية إنه مل  هورية إيران اإلسال يوقال وفد  م بارة . مج همه بأن  عوهذا يؤكد  ياق "ف لسـا
يدي يف" لتقلا ضعهوم  بارة . مف يدي"عواقرتح وضع قوسني معقوفني حول  ياق ا تقلا لسـ  ".ل

ند إضافة  .207 ياة ا"يلواقرتح وفد � بارة " لتقليديةحلأمناط ا ية"عبعد  يا" لطبيعاملوارد ا  .نيسـيف اقرتاح وفد إندو

ية2.1وقال إن املادة . 3.1 واملادة 2.1ئوعرض الريس املادة  .208 ناول معايري األ هل  يارات. تت . خوحتدث عن وجود ثالثة 
يار  ية  للخوقال إن املفاهمي األسا ية1سـ ثقا هوية ا ية وا يعة امجلا متزي وا ف يه ا لل ع لطب تني قد حدد� للك وقال . ل تني  يا خمتلفإن  غ ص

يار. معيار يار واحد من لك  نة إىل دراسة إماكية حذف  معودعا الريس ا ن خللج يار. ئ يار 2خلوقال إن ا سه ا خل هو  نه 1نف لك، 
يني يارين إضا فتضمن  بادئ وقواعد و0ارات " 2"غري معروفة عىل نطاق واسع خارج ت_ امجلاعة، " 1: "مع يقا  ملست  ب تطي ل

يار .  عادة وعامةمعروفة يار 3خلوقال إن ا سه ا خل هو  ية2نف يعة امجلا يار ا ع، لكن دون  ب نة أن . لطمع للجوسأل إن اكن ميكن 
يار  خلبل ا يار 3تق يةمع زائد  يعة امجلا عا شلطب نا ق عىل أنه أساس ملزيد من ا رسية3.1توناولت املادة . ةمل يدية ا ل املعارف ا . لتقل

تفاظ به عىل ح حواقرتح الريس � يار واحدئ ناك إال  يس  خاh يف الوقت احلارض ألن   .هل

يار  .209 يار 3خلوأيد وفد �حتاد األورويب ا يةمع مع  يعة امجلا عا يار . لطب يلمعواقرتح أيضا إضافة  يل إىل  نقل من  جا ج . ل
نرية"واقرتح وضع قوسني معقوفني حول  بقة ا ملسـتملدة معقوc مع املوافقة ا ية " ملسـ  ).ج(عيف الفقرة الفر

تفكري نصا جديدا للامدة واقرت .210 شاهبة ا بان ا يا ا,ي حتدث مس ا لح وفد إندو ت ل ملسـ يع نطاق : " يقول2.1ني سـتعني تو ي
هم يف املادة  يدين، كام ورد تعر ية  ثقا هوية ا يدية اEاc عىل ا شمل املعارف ا ناء عىل هذا الصك  يفامحلاية  تف ف سـل للمل ل تقل ت ، أو 2لب

 ."تاملقرتنة هبا أو املربطة هبا
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يارين و .211 ية إنه ال يؤيد ا بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر خلقال وفد  يقل يق بارة 3 و2ج بب  ع  معروفة "بس
يارات املادة ". عىل نطاق واسع خارج امجلاعة ية ألهنا عىل قدر من 2.1خورأى أيضا أنه من الصعب دراسة  يغهتا احلا ل  بص

يد يا ا,ي حت. لتعقا نه شدد عىل أن اإلجياز ال يفيض إىل نيسـوأيد اقرتاح وفد إندو تفكري،  شاهبة ا بان ا لكدث مس ا ل ت ملل
يقني يقن من أن املعايري ظاهرة بوضوح يف ت_ الفقرة. لا يار األول. لتوقال إنه يود ا بل ا ملعوقال إنه  هوية ، أي يق لمقرتنة 

ية ومربطة هبا ثقا تا ية وا"واقرتح إضافة . فل حمللمقرتنة مجلاعات األ يلصل يل إىل  نقوc من  بطة وحمافظا علهيا و جية و ج م " مسـتن
Kيف آخر امجل. 

يار  .212 يان أن ا خلورأى وفد ا تني 2ل شات يف ضوء الفقرتني الفر نا يد ملزيد من ا ي أساس  ق عمل وقال إن الفقرة ). ه(و) د(ج
ية  يار ) د(عالفر هوم امل_ العام2خلحتديدا من ا يحا ومالمئا عن  بريا  مف عربت  حص  .تع

ية وقال .213 ثقايف الضاربني يف القدم، مبا يف ذ� املعارف ا تارخي والرتاث ا بان ذات ا ب وفد الصني إنه يف بعض ا ل ل لطل
شفت عىل نطاق واسع يدية ميكن أن تكون قد وثقت و كا هور خارج . لتقل ند ا يدا  يدية معروفة  ثل هذه املعارف ا مجلو ج عم لتقل

ية بغي حام. حمللامجلاعات ا يدية و ينلكهنا تظل  يدية بدل . يهتاتقل بل أفضل محلاية هذه املعارف ا بحث عن  نة أن  تقلوميكن  سـ ت لللج
بعادها من امحلاية يار . ستا  .1خلوأيد الوفد ا

يا .214 ند اقرتاح وفد إندو سـوأيد وفد � ية للحامية دون أن يذكر موضوع امحلاية. نييل يار األ هلوقد أبرز �قرتاح  توبىن . مع
 .ذ� �قرتاح ألنه وجزي

يةوأوحض  .215 بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر ند لكمة وفد  يقوفد ا يق لج وأحد �قرتاحات أن تدرج . له
بارة  ية"عبوجه خاص  ية وا حمللامجلاعات األ بارة ". صل يل إىل "عوûنهيا هو إضافة  نقوc من  جبطة وحمافظا علهيا و م مسـتن

بارة ق". جيل هذه ا ثاين،  تعلق القرتاح ا لعوف&  ل بل يف املادة في تكرارها. 1.1قد ذكرت من  سأc . لوال رضورة  تعلق  مبوف&  ي
ية للجامعات ثقا هوية ا يدية وا تلفة قدمت لضامن العالقة بني املعارف ا يفات  ية، حتدث عن  ية وا فامجلاعات األ لل تقل خم ن حملل لصل . تص

بارة نة، أدرج  نص املقرتح امجلاعات ا عوبدل أن حيدد ا ي يدين كام:"ملعل هم يف املادة ملسـتفا بب مل تذكر ". 2يف ورد تعر سوهذا ا لل
بارة  ية"عحتديدا  ية وا حمللامجلاعات األ بار يف املادة ". صل تني قد أخذ� يف � تورشح وأوحض بأن N ا عشلك ورأى أن . 1.1مل

يدية املؤهK للحامية2.1املادة  تحديد املعارف ا  cتقل معقو  .لل

يقات .216 يا اإلضافات وا تعلوأيد وفد  لي يةنك بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر يق اليت قد0ا وفد  يق  .لج

يار  .217 ندا أن ا يوز خلورأى وفد  يل نص3ن يد ا بدء تر نطقي  ل هو املاكن ا شـ ل يار . مل بعا  معلكن  " معروفة عىل نطاق واسع"ط
سأc . هو األصعب تعبري عن خماوف مؤيدي لومن �حêالت ا. تعكس أيضا نطاق امحلاية" معروفة عىل نطاق واسع"مو

 .3يف املادة " معروفة عىل نطاق واسع"معيار 

تيض امحلاية .218 يدية املعروفة عىل نطاق واسع ال  يجر إنه ال يؤيد الرأي القائل إن املعارف ا تقوقال وفد ا تقل لن وقال إن . ل
نرية بقة  ياg معروفة عىل نطاق واسع بال موافقة  بح أ تاملعارف  مسـح سـ ش. متص اطرته الرأي القائل إنه إذا موأعرب عن عدم 

ته هو فكرة غرية. ّآل أمر ما للم_ العام يكون غري محمي هوم امل_ العام بر بوقال إن  م نح . مف بغي أن  متورأى أن امحلاية  ني
يدي ياق  يدية اليت حتفظ وتصان ونقل داخل  تقلللمعارف ا سـ ت ية . لتقل ثقا هوية ا يدية أمر مربط  فوقال إن املعارف ا لل ت لتقل

نةلشع تعني مراعاة هذا الرأي. معيوب  ية. يو بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر يقات وفد  يقوأيد الوفد  يق لج  .تعل

ية واقرتح  .219 تحدة األمر يكوفد الوالfت ا بارة " عىل نطاق واسع"وضع قوسني معقوفني حول مل تخدمة"عوإدراج  " مسـأو 
يار) ب(2.1يف املادة " معروفة"بعد  يار . 2خلمن ا تعلق  خلوف&  . ، أيد الوفد اقرتاح وفد �حتاد األورويب2.1 من املادة 3ي
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بارة " عىل نطاق واسع"واقرتح أيضا وضع قوسني معقوفني حول  تخدمة"عوإدراج  بارة " مسـأو  يف " معروفة"عبعد 
يار  .3 خلا

ية متاما .220 هورية إيران اإلسال موأيد وفد  يا مج نص املقرتح من وفد إندو سـ ا سطةألننيل ته  يا ّه واحض و ب غ تعلق . مص يوف& 
يا ا,ي حتد نوب أفر يققرتاح وفد  يةج بان األفر يقث مس مجموعة ا ندل رشح ا,ي قدمه وفد ا له، أيد الوفد متاما ا واقرتح . ل

ية بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر يقوضع قوسني معقوفني حول اقرتاح وفد  يق  .لج

ندا وفد  .221 تهكوشكر وفد  ندا عىل تو ييوز يل يار. صن تج الفريد "، اقرتح وضع قوسني معقوفني حول 3خلوف& خيص ا ملنا
نادهامفهوم ذايت جدا، ميكن " الفريد"وما دامت مفردة ". أو[...] اخلاص  با سـإ يقة  صع إىل جامعة واحدة أن يكون يف ا حلق

ية يف هناية الفق" أو يف امل_ العام"واقرتح إضافة . يف بعض احلاالت  ).ج(عرة الفر

يار  .222 تعلق  ندا موBا شكره إىل الوفود اليت قدمت اقرتاحات  يوز يا مع وفد  خلواتفق وفد أسرتا ت يل ن يد . 3ل تأ كوقال إنه  ل
يارين  ية معل ا نظر يف  خلتعد  لل كيفسـ  .3 مع املادة 3 و1م

ساهامت وفد .223 ية  بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر مبواعرتف وفد  يقل يق يح ا,ي ج تو هم متاما ا ند و ض ا ل فه ل
سن من األسلوب الضمين. قدمه باع األسلوب الرصحي أ تفكري، رأى أن ا شاهبة ا بان ا حورمغ أن الوفد جزء من ا ت ل ت وال . ملل

نة أن تكون أدق يف حتديد املعايري ّبد  هم عدم إدراجه يف . للج يقني القانوين، من ا ملوحرصا عىل ا ه  بل حتديده عىل أناملوضوعل
يلمعيار قامئ بذاته، وال سـ& من  جيل إىل  ند ومل حيدث أي خالف. ج  .لهوقال إنه اتفق مع وفد ا

يار  .224 يك ا خلوأيد وفد ا تعديالت3ملكسـ ية . ل مع بعض ا تعلق لفقرة الفر عوف&  مسـتنبطة "، اقرتح إضافة )ب(ي
يل يل إىل  يا من  نقوc جام تقامسة وحمافظا علهيا و جو ج م بداية وإض" عم ها مع جامعات أخرى"افة ليف ا يف " مسوميكن أيضا تقا

ية . الهناية نرية أو دوهنا) ج(عواقرتح حذف الفقرة الفر بقة  شف عهنا مبوافقة  يل إىل املعارف اليت  مسـتألهنا  سـ ك ورأى أن . محت
ية  يح. غري واحضة) د(عالفقرة الفر تو يعرب عن رأيه بعد احلصول عىل بعض ا ضوقال إنه  ل  .سـ

ن .225 تفكريلوأيد وفد مرص ا شاهبة ا بان ا تحدث مس ا يا ا لص ا,ي اقرتحه وفد إندو ت ل مل ملسـ تعني إدراج . ني يورأى أنه 
ية ية وا حمللإشارة إىل امجلاعات األ  .صل

226.  Ïيولو تعامر ا ية لال شعوب األ ثK جملس ا بورأت  سـ صل ل ية، وهو املوافقة احلرة ) IPCB(لمم سـأن أحد املفاهمي األسا
نرية، غري موجو بقة ا ملسـتا يدية خارج امجلاعةملسـ تخدم املعلومات أو املعارف ا ندما  تقلد حتديدا  سـ لع وأيدت اقرتاحات وفد . ت

يك يف هذا الصدد يارين . ملكسـا هوم امل_ العام3 و2خلومل تؤيد ا بريا  سحان جماال  بدو  ملف ألهنام عىل ما  ك يف وقالت إن اقرتاح . ي
يا ا,ي حتدث  نوب أفر يا ا,ي أيده وفد  يقوفد إندو ج ية بدا واعدانيسـ بان األفر يقمس مجموعة ا توقالت إنه جيب أن يربط . ل

ية ية وامجلاعات ا شعوب األ بارشة  يار  حمللا صل ل تني . مملع يار ) د(و) ج(عيومل تر الفرق بني الفقرتني الفر  واقرتحت 3خليف ا
هام تخدام مصطلح . فحذ تفق مع ا سـومل  تخدمة عىل نطاق واسع"ت يشـمتل عىل بعض املعايري ا,ي " مسـغري معروفة أو 

ية  .فاإلضا

ثل توج أمارو نصا بديال يقول .227 سان من : "ممواقرتح  شمل ما لإل شاط فكري جامعي  تاج  يدية يه  ناملعارف ا ي ن ن لتقل
متع ويف العامل تطورات يف ا يد ا رش عىل  بقرية ويعرب عن قدرة ا بة و ¿إبداع ومو ل سـ ع جته بل تجزأ . ّ يدية جزء ال  يواملعارف ا لتقل

يلمن ال يل إىل  نقوc من  ية ويه  ية وامجلاعات ا شعوب األ جرتاث امللموس وغري امللموس  ج م حملل صل  ."لل

يار  .228 هورية كورf ا خلوأيد وفد  تخدمة"واقرتح إضافة .  مع إدخال تعديل واحد2مج غري معروفة عىل "بعد " مسـأو 
 ".نطاق واسع
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يار  .229 تعديالت اليت اقرتTا3خلوأيد وفد �حتاد الرويس ا بار ذ� أساسا للعمل ل مع ا عت وفد �حتاد األورويب 
 .مسـتقبال

ية الفكرية  .230 ية  ية الرباز شعوب األ هد ا  Kث للملكوأيدت  يلمع صل ل يار ) INBRAPI(مم ثK 4خلا يقات اليت قدمهتا  مم وا لتعل
 Ïيولو تعامر ا ية لال شعوب األ بجملس ا سـ صل نىس . ف& خيص امل_ العام) IPCB(لل نة أال  بت من ا تو للج مفهوم املوافقة طل

تخدام املعارف يف امل_ العام ية من أجل ا ية وامجلاعات ا شعوب األ نرية اخلاصة  بقة ا سـا حملل صل ل ملسـتسـ تكون . مل فسـوإال 
هذه املعارف رشوع  تخدام غري ا نة مؤيدة لال لا مل سـ ية "واقرتحت إضافة . للج شعوب األ نرية  بقة ا صلمع املوافقة احلرة ا لل ملسـتسـ مل

ي ية " ةحمللوامجلاعات ا يار ) ه(عيف هناية الفقرة الفر بدأ 2خلمن ا سقة مع  ية و شعوب األ ند ا  cبو م جلعل الفقرة  تمق صل ل مع
fغوg متد يف بروتوكول نرية ا بقة ا ملعاملوافقة ا ملسـت  .ملسـ

تجارية اEوية  .231 ثل الغرفة ا لوقال  ل يدية معروفة عىل نط) ICC(مم اق لتقلإنه يف بعض احلاالت اليت تكون فهيا املعارف ا
يدينبغي ال واسع  تصافا �ما . تقيأن تكون فهيا هذه املعارف حمل  تعذر �تصاف يف حاالت اإلحجاف ا با ما  نوقال إنه غا ن ي ل

ية باب  معلواكمال أل يا مبصدر . سـ ناء �عرتاف ر بق عىل امحلاية يف أي حاالت،  شاهبة  ية  مسوتأيت صعوت  ت نط م ثمعل سـ لت
تاحة عىل نطاق واسع  . أو يف اآليK إىل امل_ العامملاملعلومات ا

يدية .232 شأن املعارف ا تارة  ية ا سائل الر تقلورحب وفد سورسا بأفاكر الريس الواردة يف ويقة ا ب � سـ مل لث ئي ئ ورأى أنه . ي
تلفة للامدة  يارات ا �ميكن دمج ا بدائل ما ، يف هذه املرحK،وقال إنه يفضل عامة. 2.1خل تعانة لقوسني املعقوفني بدل ا ل � سـ

هوما ندا. مفدام نص املادة يظل  ند ويوز يقات وفدي ا يلوأشار إىل  ن ه تعريف ألن املادة . لتعل  1.1لوقال إنه ال رضورة إلعادة ا
بل أو  يه من  قتطرقت إ يدين ألن املادة إلل ناولت هذا األمر2ملسـتفعادة ذكر ا بارة عادة ا وال رضورة إل،ت قد  تعلق  بعسؤال ا مل ل

ناول ذ�3 ألن املادة مل_ العاممعروفة عىل نطاق واسع أو ا نرية كام . ت ميكهنا  بقة ا بدأ العام اخلاص ملوافقة ا ملسـتوأيد ا سـ ململ
يهأشار يكل إ  . ووفد أخرىملكسـ وفد ا

ية األمم األوائل توأيد .233  Kث مجع  يولوAFN ( Ï(مم تعامر ا ية لال شعوب األ ثK جملس ا بيقات  سـ صل ل مم ف& ) IPCB(لتعل
يار وف&. خيص امل_ العام تعلق  خل  تني 3ي ثK املفاهمي الواردة يف لك من الفقرتني الفر ي، أيدت ا بة إىل ). ب(و) أ(عملم لنسـو

تني  بارة )د(و) ج(عيالفقرتني الفر ناء عن  ع، اقرتحت � بارة " غري معروفة عىل نطاق واسع"سـتغ يد"عو ". جعامة عىل حنو 
يدي نا حامية املعارف ا يح  تقلوهذه املفاهمي  مض لت رسية فقطتسـ هدف. لة ا يس ا لوهذا  تحدة . ل تعلق قرتاح وفد الوالfت ا ملوف&  ي

شأن إدراج  ية  باألمر تخدمة"يك يدية من خشص " مسـأو  تخدام املعارف ا يث ميكن ال يا جدا  بارا ذا تقلهذا قد يكون ا سـ ت لت ح خف
ية يدية ا يق ت_ املعارف ا نا  حملمواحد من جامعة جماورة أال يراعي  تقل ب لمض  .تط

نطقة األنديز األوائل وقال .234 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا م  ل ت من ن للج شعوب ) CAPAJ(للتمم نح  بغي أن  للإن امحلاية  مت ني
ية يدية، ويه معارف قدمية و ية اليت حتوز املعارف ا ية وامجلاعات ا محماأل تقل حملل وحتدث عن وجود أجزاء من هذه املعارف . لصل

ها آخرون شعوب األصلوبعض ت_ املعارف قد ا. فيعر نرية من ا بقة  لبت دول موافقة  تسـ سـس مت م وهذه املعارف ال ميكن . ك
ية تجارية اEوية . محمأن تكون  ثل الغرفة ا تفق مع  لومل  ل مم نةأمعلال ب) ICC(ي نع القر بغي أيضا أن  نة  صن ا مت ي  .نللج

235.  cبغي أال تعين عدم حماو يب أن الصعوت يف حامية أمر ما  توال بائل ا ثل  نورأى  يق ل ل سأc . توفري امحلايةمم ملوقال إن ا
تخدام بال موافقة تغالل و� سـتعلق ال سـ بغي إدراج " معروفة عىل نطاق واسع"ورأى أن هذه اإلشارة إىل . ت ية و نغري اك يف

شعب ا,ي حيوز املعارف يد اخلاصة  تقا نرية مع مراعاة األعراف وا بقة ا لاملوافقة ا ل ل ملسـتسـ  .مل

يح وفد واتفق وفد رسي الناك متاما م .236 تفكري ومع تو شاهبة ا بان ا يا ا,ي حتدث مس ا ضع اقرتاح وفد إندو ل ت ل ملسـ ني
ند  .لها
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يا نصا بديال للامدة  .237 يار احملدد للمصطلحات لالc عىل املوضوع احملمي : "3.1نيسـواقرتح وفد إندو يو� نبغي أن خت
رشيع الوطين يديٍمêش أيضا مع ما اقرتح يف  وهذا �قرتاح." لتحيدده ا ثقايف ا بري ا تقلنص أشاكل ا ل لتع  .ل

238. Kنفص بغي أال تعاجل بصفة  رسية  يدية ا مورأى وفد �حتاد األورويب أن املعارف ا ين لتقل  .ل

يدين2ئوعرض الريس املادة  .239 ناول موضوع ا تف اليت  ملسـت ية . ت يا سائل ا يدين أحد ا سـوقال إن نطاق ا سـ لمل ملسـتف
ية العالقة يارات6وحتدث عن وجود . سـاألسا تعلق ملادة . خ  يارات كررت املعايري كام وردت 1يوف&  خل، قال إن بعض ا
تكرار. 1تعدادها يف املادة  ثل هذا ا لوساءل الريس عن إماكية تفادي  ن مت يف . ئ تو تخدمة  صومشلت املصطلحات ا ل ملسـ

يدين ما ييل ية واألمم وا: ملسـتفا ية وا ية وامجلاعات األ ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل حملل صل تطرق . ألفراد واألرسل لواقرتح عدم ا
سائل  ية"و" األمم"مإىل  شعوب األ صلا ناوها. يف هذه املرحK" ل بغي  سائل اجلوهرية اليت  لوف& ييل ا تن ي بار " 1: "مل األفراد "عتا

يدين أم ال؛ " أو األرس ندما يكون أ" 2"ملسـتفعىل أهنم من ا ثل قانوين أم ال  بار دوc من اEول عىل أهنا  عا مم حصاب عت
يدية غري معروفني سائل. لتقلاملعارف ا يارات وسوية ت_ ا يل ا ملورأى الريس أنه ميكن  ت خل تقل  2واقرتح أيضا أن حتدد املادة . ئ

ته نص بر يدين ألغراض ا ما لتف ساطة إىل املادة . ملسـ يل  يدين يف مواد أخرى  بوأي إشارة إىل ا بتح سـسـ تف  .2مل

تعلق لرت .240 يا أنه ف&  ترب وفد أسرتا يوا ل شأن أشاكل ع شات  نا بب قوي ملراعاة ا ناك  يط،  بكزي حتديدا عىل ا ق مل ه سسـ لتب
يدي ف&  ثقايف ا بري ا تلفا عن أشاكل ا تفكري يف إماكية وجود أي يشء جيب أن يكون  يدي وا ثقايف ا بري ا تقلا ل تع خم ن ل تقل ل لتع ل ل ل

يدية تقلتعلق ملعارف ا  .لي

ش .241 بان ا يا ا,ي حتدث مس ا تواقرتح وفد إندو ل ملسـ تفكري للامدة ني يدون من حامية 1.2: " ما ييل2لاهبة ا ملسـتف ا
هم يف املادة  يدية كام ورد تعر يفاملعارف ا ندما تكون املعارف 1لتقل ية أو يكونوا،  ية وا تعني أن يكونوا امجلاعات األ ع  حملل صل ي

ية أو حمصورة فهيا أو ال ميكن حتديد امجل ية و سوبة حتديدا إىل جامعة أ يدية  حملا صل ن متقل يان وطين ل بطهتا، أي  كاعة اليت ا نت سـ
بارة 2.2. حيدده القانون اEاخيل تعني أن تدرج  ع ألغراض هذه املادة،  ية"ي ية " حمللامجلاعات ا êهوية �ج يف  عأي  للن تص

ية Eوc عضو كام هو حمدد يف القانون اEاخيل ثقا فوا يدي." ل ثقايف ا بري ا نص مêش مع نص أشاكل ا تقلوذ� ا ل تع لل ل  وقد. ٍ
نة وعكس العالقة مع املادة  با نظر ا يقرب �قرتاح وBات ا ت  .1ملل

ية ألهنا يه اليت  .242 ية وا بغي أن يكونوا امجلاعات األ يدية  هورية كورf أن أحصاب املعارف ا حمللورأى وفد  صل ي نتقل لمج
بطت املعارف ونقلهتا ية. سـتنا تا ياغة ا لوقال إنه يفضل ا ل يدون من امحلاية مه ت_ امجل: "لص ية اليت ملسـتفا ية وا حمللاعات األ صل

يدية الواردة يف املادة  بطت املعارف ا تقلا لت ثاين ما بني ."  وحافظت علهيا ونقلهتا1نسـ نص قد اقرتح يف الفريق العامل ا لوهذا ا ل
نع بأن املادة . اEورات ته2مقتوقال إنه  نص بر يدين ألغراض ا بغي أن حتدد ا م  تف لن  .ملسـي

بديل وقال وفد �حتاد األورويب إ .243 بارة 2لنه يفضل ا ها"ع مع حذف  نا قلها وحيافظ علهيا و ت يبط وقال إنه يعارض ". يسـتن
يديناألمم واألفراد واألرسإدراج   .ملسـتف يف تعريف ا

تفكري .244 شاهبة ا بان ا يا ا,ي حتدث مس ا ند اقرتاح وفد إندو لوأيد وفد � ت ل سـ مليل ياغة مرنة مبا يكفي ليك . ني لصوقال إن ا
يةتراعي املعارف  ية واأل ياgت أخرى غري امجلاعات ا يازة  يدية املوجودة يف  صلا حملل ك حتقل ثال . ل ية  موقد عرفت امجلاعات ا حملل

يل عرب أفراد األرسة يل إىل  ناقK من  يدية تكون يف بعض الظروف  جشمل األرس واألفراد ألن املعارف ا ج ت تقل مت  .لل

ية اقرتاح وفد إندو .245 هورية إيران اإلسال نيسـوأيد وفد  م تفكريمج شاهبة ا بان ا ليا ا,ي حتدث مس ا ت لكنه اقرتح . ملل
بارة " األرس واألفراد"إضافة  ية"عبعد   ".حمللامجلاعات ا

بديل  .246 ندا إنه يفضل ا لوقال وفد  ية"بعد " مبا يف ذ� األفراد: " مع إضافة1ك  ".حمللامجلاعات ا
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بغي أن .247 ية  ية وامجلاعات ا شعوب األ ينوقال وفد سورسا إن ا حملل صل ل يدةي يقات وفد �حتاد . ملسـتف تكون يه ا تعلوأيد 
 .األورويب يف هذا الصدد

يدية والفوللكور  .248 ية واملعارف ا ية ملوارد الورا ثل ا¿موعة اEوية ا تقلوقال  ث ن ل لمم إنه ) GRTKF International(ملع
بديل  هورية كور2fليفضل ا مج كام أيدته وفود سورسا و�حتاد األورويب و بغي أن. ي يدون عىل امجلاعات ينو ترص ا تف  ملسـيق
ية ية وا حمللاأل  .صل

نطقة األنديز األوائل  .249 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا موأكد  ل ت من ن للج هدف هو حامية اإلبداعات ) CAPAJ(للتمم لأن ا
ية ية الفكريةوميكن لإل. عامجلا ت_ اEو. مللكبداع الفردي أن حيظى حبامية عامة مبوجب ا نانه  لوأعرب عن ا ل اليت اعرتفت مت

يون بدعون امجلا يدين جيب أن يكونوا مه ا عبأن ا مل  ".األفراد"واقرتح وضع قوسني معقوفني حول . ملسـتف

يا .250 نص ا,ي اقرتحه وفد إندو تات عىل ا يويب األفريقي يف ا ية �حتاد اإل ثل ا¿لس املعين بأ سـوعلق  ل شـ ث يمم نل وف& . لف
ته املقرتحة ميكن أيضا أن رفض حامية امجلاعات. ىل املرونة، أعرب عن تقديره للحرص ع2.2يتعلق ملادة  نص  يغلكن ا . بصل

شمل املادة تعريفات  بغي أن  تورأى أنه  ية"ني ية "أيضاو" حمللامجلاعات ا ثقا فامجلاعات ا يات"وكذ� " ل نح ". قلاأل ممث ميكن 
يني يدين إضا فاEول بعض ا¿ال إلدراج  يا. مسـتف تقاص من نوهذا من شأنه أن يوفر حامية د سمح ال بعض امجلاعات وأال  ن  ي ل

 .اEول

ند .251 يقات وفد � تفكري و شاهبة ا بان ا يا ا,ي حتدث مس ا يدا �ما اقرتاح وفد إندو يلوأيد وفد مالزيf تأ تعل ل ت ل سـ ملي  .  ني

ثل توج أمارو نصا بديال يقول .252 هم يف املاد: "ممواقرتح  يدون من امحلاية القانوية كام ورد تعر يفا نتف شعوب 1ة ملسـ ل مه ا
يدية والقامئون عىل صوهنا وفقا للقانون العريف  يدf عىل املعارف ا نون  ية وساللهتا، ومه املؤ ية وامجلاعات ا تقلاأل تقل مت حملل لصل

ية يل إىل . فوالعادات العر ها من  تخد0ا و يدية وتصوهنا وتطورها و ية يه من حتفظ املعارف ا شعوب األ جوا تنقل سـ تقل صل تل ل
ثقايفجيل عىل أهنا ر ية لرتا�ا �جêعي وا ية وأ لموز  صل شالك ويلخص لك ." يقحق يع ا نص جامع مانع وحيل  ملورأى أن ا مج ل

نة ته ا g للجما  .قشـ

253.  Ïيولو تعامر ا ية لال شعوب األ ثK جملس ا بوقالت  سـ صل ل شعر بقلق لغ إذا ترك حتديد ) IPCB(لمم ستإهنا 
يدين لول بارة . ملسـتفا تخدام  عواعرتضت عىل ا سأc ".  هو حمدد يف القانون اEاخيل واEويلكام"سـ تعلق  مبوف&  ، األفرادي

ية من احلقوق امجل ها بصفهتا امرأة أ ثق حقو ية،  بارها عضوا يف مجموعة جام صل ن ع قت ب ت يةع ست أمرا مت. عا ه يه لكليوهذه احلقوق 
بة احلقوق. بصفة فردية ية يه صا حوال داعي محلاية األفراد ألن ا¿موعة امجلا ي,�، أيدت وفود سورسا و�حتاد األورويب . ع

fهورية كور  .مجو

يات إن مفردة  .254 تعددة القو يا ا موقال وفد دوc بو مليف ية، " فرد"ل هوم املعارف امجلا ناقضة مع  عبغي أن حتذف ألهنا  ت مفي من
يدية ثل أساس املعارف ا تقلوهذا هو ما  نط" فرد"وقالت إن إدراج مفردة . لمي هوم يف ا لحترص ا  .اق اخلاصملف

يهنم ألن األرس واألفرادورأى أنه ال رضورة لإلشارة إىل  .األفراد واألرسوأفاد وفد �حتاد الرويس أنه أشري إىل  .255 بع 
ية يدية يه أهنا معارف جام ية للمعارف ا عإحدى اخلصائص الر تقل لسـ سأc . ئي يةاألممموميكن ترك   .ملعن ليك حتددها اEول ا

سأcولعل من الرضوري إجراء دراس شأن هذه ا ملة   .ب

يب إن املادة  .256 توال بائل ا ثل  لوقال  ل نص عىل أن 35قمم ية  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  ت من إعالن األمم ا صل ل ب مل
ية األفراد إزاء جامعاهتا سؤو ها احلق يف حتديد  ية  شعوب األ لا م صل وقال إنه ال يرى أنه ميكن لألفراد تطوير املعارف . لل

يدية يديةوميكن أن يكون هل. لتقلا ست  تقلم معارف فريدة، لكهنا   .لي
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يني  .257 ثK ا¿لس الوطين للخال سـوحتدثت  ياغة األوىل ) MNC(مم يدين يف ا شأن ا يقة  شة  نا لصعن وجود  ب مع تفق ملسـم
يدي ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا رسة  تقلنص ا ل تع ب لل ل ّمل يكون . ي يدية  شة يف إطار نص املعارف ا نا سـوقالت إن طرح ذ�  تقل ق لللم

يعرب يةسـجمدf و شعوب األ تعلقة  سائل ا صل حê عن ا ل مل  .مل

بارة  .258 يك حذف  عواقرتح وفد ا ية" entre otros"ملكسـ با سخة اإل نيف ا سـ ناء عن . لن سـتغوقال إنه ال يعرتض عىل �
شعوب"القوسني املعقوفني حول  تخدام مصطلحات عامة" لا ناء . سـواقرتح ا يقات وفد سورسا ا,ي اقرتح � تغوأيد  سـتعل ي

بارة  هم تظل، ميكن "واقرتح إضافة ". األمم أو األرس أو األفراد"ععن  يدية لكن معار تفي أحصاب املعارف ا ندما  فو تقل خي لع
شعوب هذه ا ثل القانوين  بقى ا للوc، وفقا للقانون اEاخيل، أن  ملم نص" لت  .ليف هناية ا

ية  .259 ية األفر هد ا ثل  يقوشاطر  منمع ية لال) INADEV(لتمم شعوب األ صلثK جملس ا ل يولوÏ مم بتعامر ا ) IPCB(لسـ
تعلق  ها ف&  يخماو يدين"القانون الوطين ملصطلح  بتعريفف ندا إىل ". ملسـتفا تلفمستوقدم تربيرا  نظر إىل . خمشاغل  ند ا لو ع

ية اليت رمست  يعة ا بب ا ية أو علهيا  سمة بني األمم احلا ية 0مة  ناطق أخرى، جند مجموعات إ يا و سطححاc أفر ب ل نق لث لط س ن م بيق م
يةهبا احل يدين يف إطار القانون الوطين فقط، ميكن أن يفيض ذ� . طندود الو نة أن تعرف مصطلح ا ملسـتفوإذا اكن عىل ا للج

ساق نا فاصو وغاg. تإىل عدم � سمة بني بور ته ا ثاال  يوساق  نق كيل مل بقب يدة ال . م ته يف غاg بصفهتا  تار حامية مجمو تفوإذا ا مسـخ ع
سه يف نفنه لرضورة فعل األمر  نا فاصوميك  .كي بور

بول .260 يك غري  ثل توج أمارو إن اقرتاح وفد ا مقوقال  سـ  .ملكمم

ناول نطاق امحلاية3ئوعرض الريس املادة  .261 يارات وبديل واحد. تت اليت  نرص . خوحتدث عن وجود ثالثة  لعوقال إن ا
نوية يف املادة  يارات هو حامية احلقوق ا شرتك بني هذه ا ملعا خل يار 2.3 واملادة 1يار خل من ا2.3واملادة ) و(1.3مل  2خل من ا

يار 3.3واملادة  بديل 2 والفقرة 3خل من ا يار ا ل من ا شلك من . 3خل تفاظ هبا كام يه يف هذه املرحK ألن هذا ا لواقرتح � ح
يارات يع ا هر يف  خلامحلاية  مج يار . يظ تعني1خلوقال إن ا ثارية اليت  ي يقدم قامئة حلقوق � ئت تع هبا ا/سـ ملسـبغي أن  مت يي . تفيدونن
تعني نص أيضا عىل أنه  يوهو  تعاقدة توفري وسائل/ي ملبغي لألطراف ا يق ت_ /ني ية وفعاc من أجل ضامن  بتدابري قانوية اك تطن ف

ية ية ا ملعناحلقوق مع مراعاة القوانني واملامرسات العر يار يقدم تعريفا ملفردة . ف تغالل"خلوقال إن ذ� ا وأشار إىل وجود ". سـا
يفة يف امل يار 1يار خلفاهمي بني اطففروق  يار . 2خل وا يار 2خلوا ياغة أخرى إىل حد ما  بارة عن  يقة  للخ يف ا ص ع لكنه . 1حلق

يار  سح جماال أكرب لول مقارنة  خلأيضا  ية وفعاc من أجل.../تدابري/وسائل"واقرتح إضافة . 1يف يدية " فاك لمتهيف هناية الفقرة ا
يار  يار 1خليف ا ناء عن ا خل، مث � يار .2سـتغ نفني3خل وا يدية إىل  نف املعارف ا ص  تقل شف " 1: "لص يدية اليت  كاملعارف ا لتقل

يدي،  ياق ا يدية خارج ا تقلعهنا أحصاب املعارف ا سـ لتقل ل شفت" 2"ل بق أن  يدية اليت  كواملعارف ا سـ وقال إن نطاق . لتقل
تلف يار . خمامحلاية  تلف أشاكل امحلاية3خلوأفاد بأن ا رسية؛ حامية املعارف" 1: "خم حدد  يدية ا ل ا وحامية احلقوق " 2"لتقل

نوية؛  يدية رسية أو غري معروفة " 3"ملعا ندما تكون املعارف ا تجاري  تخدام ا نرية من أجل � بقة ا تقلواملوافقة ا ع ل سـ لسـ ملسـتمل
يار واحد ف. عىل نطاق واسع خارج جامعة من امجلاعات تفاظ  نة من املوافقة عىل � متكن ا خبوقال إنه يود أن  حللج وقال . قطت

يارات أخرى نصح بإضافة  خإنه ال   .ي

يار  .262 شأن ا تفكري قد أدرجت اقرتاحا  شاهبة ا بان ا يا إن ا خلوقال وفد إندو ب ل ت ل ملسـ ث يف الويقة 3ني
WIPO/GRTKF/IC/19/10 . يار يل معوما1خلوقد حظي ا نص املقرتح يقول. لتفض  تعني عىل األطراف 1.3: لوا ي 

تع ا تعاقدة أن تكفل  ملسـتفا مت ية يفمل ثارية امجلا عيدين حلقوق � ئت تحمك فهيا ) أ: (سـ ثار  يدية و� هم ا تع مبعار لا ت تقل ئمت سـف ل ل
تخدا0ا؛  تخدا0ا؛ ) ب(سـوا يدية وا هم ا نفاذ إىل معار سامح  سامح أو رفض ا سـوا تقل ل ل لل نصف ) ج(ف تقامس العادل وا ملوا ل

يدية عىل أساس ا هم ا تخدام معار ية من ا تأ تقلنافع ا سـ ت مل لللم تفق علهيا؛ ف ملرشوط ا رشوع وسوء ) د(ل مت_ غري ا ملنع ا ل م
يدية  هم ا تعامل ملعار تخدام أو ممارسة أو ا ساب أو مت_ أو ا تخدام، مبا يف ذ� أي ا تقل� سـ سـ ت لسـ ف بقة  دونك ملسـموافقهتم ا

نرية و تفق علهيا؛ دون وضع املسـتا ملرشوط ا تخ) ه(ل تعلقة  ية الفكرية ا ند طلب حقوق ا سـفرض،  مل هم مللكع فدام معار
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نافع  نرية تقامس ا بقة ا رشطي املوافقة ا ثال  يل � شـهئا ود  يدية وب شف اإللزايم عن املعارف ا يدية، ا ملا سـ ت ل ن تقل لك سـتتقل ل م ملم مل ل ل
شأ؛  ية أو رشوط ب ا نوفقا للقوانني اEا يدية دون) و(ملخل تخدام املعارف ا تقلنع ا لسـ شأ املعارف : م من�عرتاف مبصدر و

يدية؛ و ية لتقلا ثقا نادها إلهيم إن اكنوا معروفني؛ واحرتام املعايري واملامرسات ا يدية وإ ف�عرتاف بأحصاب املعارف ا ل سـ ْتقل ل
تعاقدة تويف وسائل2.3. ألحصاهبا تعني عىل األطراف ا مل  يق هذه احلقوق مع مراعاة القوانني /ي ية وفعاc لضامن  تطبتدابري اك ف

ية ية ا ملعنواملامرسات العر تعني أن يقصد مبصطلح  ألغر3.3. ف تعامل"ياض هذا الصك،  يدية أي " سـا تعلق ملعارف ا تقلف&  لي
ية تا لفعل من األفعال ا تجا" 1: "ل يدية  نندما تكون املعارف ا تقل مع يعه أو ) أ: (ل يع أو  ترياده أو عرضه  تج أو ا بيع ا ب سـ ن للن مل لتص

يدي؛  ياق ا تخدامه خارج ا تقلختزنه أو ا سـ سـ لي تج) ب(ل تخدامه خارج للمنأو مالاك  يعه أو ا يع أو  سـ ألغراض عرضه  ب للب
يدي؛  ياق ا تقلا لسـ ية" 2"ل يدية  معلندما تكون املعارف ا تقل يدي؛ ) أ: (لع ياق ا ية خارج ا تخدام ا تقلا سـ لعمل لسـ يام ) ب(ل لقا

ية  شار إلهيا يف الفقرة الفر عألفعال ا ية؛ " 1"مل تخدام ا بارشة ال يجة  تج هو  لعملمع احرتام  سـ ن من ت بحث" 3"م تطوير ا,ي لا ل وا
يق رحب أو ألغراض جتارية  ."حتقيفيض إىل 

يان إن املادة  .263 ثل أحد أمه أجزاء الصك املقرتح3لوقال وفد ا ياغة املالمئة، وال . مت  يد  نة أن  بغي  لصورأى أنه  للج تقي تن
بادئ ية العامة، وبوجه خاص املرونة . ملسـ& مع مراعاة األهداف وا تو بادئ ا ية ا جهيوأكد أ ل مل شمويةمه لوا لهذا الغرض، اقرتح . ل

يار  يا يف ا نص الوارد حا خلا ل نة3ل رشة  نة  ثا للج يف اEورة ا عل يار . م سب واألفضل3خلورأى أن ا  .ن هو األ

يا .264 ية اقرتاح وفد إندو بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر سـوأيد وفد  نيل يق يق وقال إنه شامل ويراعي . ج
يق ت_ ية  باجلوانب ا نطاق قد غطي مبا يكفي.  املعارفلتطلعمل  .لوقال إن ا

ياوفد وأيد .265 ية اقرتاح وفد إندو هورية إيران اإلسال نيسـ  م ية"واقرتح وضع قوسني معقوفني حول مفردة . مج يف " عامجلا
 .1.3املادة 

يار  .266 ندا إن ا يوز خلوقال وفد  يل شاهبان جدا3ن ندا يف ا. مت وبدي;  يوز بديل قد قدمه وفد  نص ا يلوقال إن ا ن ل Eورة ل
يار . األخرية لورة سط ا بديل  بديل ألنه ا خلوقد جشع ا ب ل  .3ّل

نطقة األنديز األوائل  .267 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا مورأى  ل ت من ن للج يار ) CAPAJ(للتمم تضمن بعض 2خلأن ا ي 
ثل  تفاظ هبا  بغي � يارات اليت  ما ح ين تغالل آخر بدون ترصحي و"خل تخدام أو أي ا شف أو ا سـنع أي  سـ ك ألخص أي م

يدية نرية ألحصاب املعارف ا بقة ا تخدام ال حيرتم املوافقة ا ساب أو مت_ أو ا تقلا سـ سـ لت سـتمل يار ". ملك  2خلوهذا هو مصمي ا
تفاظ به بغي � حو يار . ين يف ميكن إدراج ت_ األفاكر يف ا خلوساءل  ك يدية 3ت تلفة، أي املعارف ا ئات  تضمن  تقل ا,ي  خم لي ف

يدية رسية واملعارف ا لتقلا شوف عهنا سابقال  .ملك ا

بارة .268 يات إدراج  تعددة القو يا ا عواقرتح وفد دوc بو ممل تحمكون فهيا ويطوروهنا : "ليف يدية و هم ا يحيافظون عىل معار لتقل ف
يار 1.3يف املادة " ويصونوهنا وحيموهنا شعوب 31ة د ليك تêىش مع املا1خل من ا شأن حقوق ا تحدة  ل من إعالن األمم ا ب مل

ية  .صلاأل

ياوأيد و .269 يجر اقرتاح وفد إندو سـفد ا ين  .نل

يا .270 ند اقرتاح وفد إندو سـوأيد وفد � شأن وضع قوسني معقوفني . نييل ية  هورية إيران اإلسال بوأيد أيضا اقرتاح وفد  م مج
ية"حول مفردة   ".عامجلا

يار  .271 بعاد اإلشارة إىل املوافقة ا. 3 من املادة 2خلوقال وفد �حتاد األورويب إنه يفضل ا ملواقرتح ا نرية ست ملسـتبقة ا سـ
تفق علهيا واقرت رشوط ا ملوا بارات بني قوسني معقوفنيل يار 1.3 يف املادة لعح حذف ا تعلق ملادة . 2خل من ا ، )ب(2.3يوف& 

يدي ثقايف ا بري ا نص أشاكل ا ية املقرتحة  ياغة احلا سطر حتهتا ألهنا تعرب عن ا ياغة ا تقلأيد ا ل تع ل ل لص مل للص ل واقرتح أيضا حذف . ّ
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يار ) ه(1.3املادة  ية الفكرية1خليف ا نح حقوق ا شف اإللزايم  شأن ربط ا شعر لقلق  مللك ألنه  مب لك ب واقرتح أيضا حذف . ي
يار 2.3املادة   .1.4 ألهنا تكرر غرض املادة 1خل من ا

يني  .272 ثK ا¿لس الوطين للخال سـوأيدت  يان) MNC(مم ليقات وفد ا بادئ وفر مرونة وكفل . تعل مورأت أن إدراج 
 .¿موعة أكرب من املامرساتامحلاية 

بارة  .273 ندا إضافة  عواقرتح وفد  شف بدون ترصحي"ك بارة " لكا يار " منع"عبعد  بديل  نص ا للخيف ا ل واقرتح أيضا . 3ل
ند ". رسية"وضع قوسني معقوفني حول  تعلق  بوف&  بديل3لي نص ا ي; ا ل، أكد  ل  .تفض

ية املادة  .274 تحدة األمر يكوأيد وفد الوالfت ا يدية"بعد " محمية"واقرتح إدراج . 3يار خل من ا1.3مل يف " لتقلاملعارف ا
ثاين من املادة  سطر ا لا يار 2.3ل تخدام : "4.3واقرتح مادة بديK . 3خل من ا ثين اآلخرين من ا سـبغي أال يوجد أي حق  تي يسـن

تقK، " 1"املعارف اليت  يد، " 2"مسـأبدعت بصفة  تقت من مصادر أخرى غري ا ملسـتفأو ا ارج جامعة أو عرفت خ" 3"شـ
يد  ."ملسـتفا

ند مفردة  .275 ية"لهوأوحض وفد ا يدين مه امجلاعات ". عامجلا يل واكن واحضا أن ا نة ذ�  شت ا g ملسـتفوقد تفص للج لق
ست فردية. وا¿موعات ية"ومفردة . ليوقال إن احلقوق اكنت أيضا للمجموعة و يزي بني احلقوق " عامجلا تخدمت  متقد ا للسـ

ثاري ية واحلقوق � تئامجلا  .ة العادية اليت ظلت دامئا حقا فردfسـع

يا .276 ية وا,ي اتفق مع وفد إندو بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر يان وفد  سـوأيد وفد أنغوال  ل نيب يق يق  .ج

ية .277 بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر يا ا,ي أيده وفد  يا اقرتاح وفد إندو يقوأيد وفد  يق ج لن سـ يي  .نك

يار وأيد وفد  .278 تفاظ  � fخلهورية كور ح ته2مج ية. بصيغ  تحدة األمر يقات وفد الوالfت ا يكوأيد أيضا  مل  .تعل

يا .279 يا اقرتاح وفد إندو بد يوية وأيد  نغويا صوته إىل صوت ا¿موعة اآل سـومض وفد  ئ سـ نيل م  .م

ية .280 تحدة األمر نص اجلديد ا,ي اقرتحه وفد الوالfت ا ند عىل ا يكورد وفد ا مل ل بغي 4.3ادة اجلديدة ورأى أن امل. له ين 
يا مقرتحة يف نطاق امحلاية ناءات، لكهنا حا يدات و� ندرج حتت ا لأن  ت ي ثت سـ ّوعرب الوفد عن اعرتاضات 0مة يف اEورة . لتق

يدين  تق من مصادر أخرى غري ا تقK، وهو غري  بدع بصفة  نف ا,ي  نة عىل اإلشارة إىل ا رشة  نة  ثا تفا سـم ملع شـ سـ ي ملص للج مل م
يدةومعروف أيضا خا يه مع نطاق امحلاية. ملسـتفرج امجلاعات ا نا برية نظر الحêل  نص املقرتح يطرح خماوف  فوقال إن ا ت ك . ل

 .4.3واقرتح وضع قوسني معقوفني حول املادة 

281.  Ïيولو تعامر ا ية لال شعوب األ ثK جملس ا بوأيدت  سـ صل ل يات) IPCB(لمم تعددة القو يا ا ماقرتاح وفد دوc بو مليف . ل
ه فوعربت عن خماو يةّ تحدة األمر نص اجلديد ا,ي اقرتحه وفد الوالfت ا شأن ا يكا  مل ل بغي إذا . ب ناء جديد و بدو أنه ا ًإذ  ن يث ت سـي

سم املعين لقناوh يف ا  .ت

يا .282 بارة . نيسـوأيد وفد رسي الناك اقرتاح وفد إندو شأن وضع قوسني معقوفني حول  ند  عواتفق مع وفد ا ب احلقوق "له
ية  ".عامجلا

ت وأعرب .283 بائل ا لثل  يةقمم تحدة األمر شأن اقرتاح وفد الوالfت ا يب عن خماوفه  يكوال مل ب وقال إنه ال يرى أن احلقوق . ل
يا يد جغرا فميكهنا أن  يني والعودة إىل الوطن. تتق يني األ ثاال بقانون حامية مقابر األمر صلوأعطى  يك تعة أو . م موإذا وجدت أ

بائل مع ذ� ية، ميكن  يدة عن األرايض ا رشية  للقرفات  بل لقبع تعة والرفاتب ها يف هذه األ بة  م املطا حبق  .ل
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ية .284 تحدة األمر تفق مع اقرتاح وفد الوالfت ا ثل توج أمارو إنه ال  يكوقال أيضا  مل ي يا . مم ليفوأيد اقرتاح وفد دوc بو
يات تعددة القو ما شار إلهيم : "واقرتح نصا بديال يقول. مل ملألغراض هذا الصك، تعرتف األطراف لألحصاب واملالك، ا

يدية وفقا للامدة م يدون من املعارف ا لتقلبال عىل أهنم  تف سـتق ثاري يف2مسـ يدية ) أ: (سـتئ، حلق � تحمك يف املعارف ا تقلا لل
ها وممارسـهتا؛  تغال ياهئا وا ثقايف وصوهنا وتطويرها وإ بري ا لوأشاكل ا سـح ل ترصحي ) ب(لتع يدية وا تخدام املعارف ا لوا تقل لسـ

بقة  تخدا0ا بعد املوافقة ا سـ يدية؛ ملسـ ثل املعارف ا  Ïتخدام اخلار بات لال نرية أو رفض أي  تقلا سـ لطل م نافع ) ج(ملسـت تع  مبا لمت
تعدي عىل  رشوع أو ا تخدام غري ا ية احلؤول دون � تفق علهيا  يدية وفقا لالتفاقات ا ثل هذه املعارف ا تخدام  لا سـ بغ مل تقل ملسـ ل م

ية دون املوافق بة بوسائل حتا يدية ا يلهذه املعارف ا سـ تتقل ية؛ ملكل نرية وعرب انهتاك القوانني والعادات العر بقة ا فة ا ملسـت ) د(ملسـ
شأ هذه  يدي ودون حتديد  ها ا يدية خارج نطا تخدام املعارف ا يدية عىل من يطلب ا تخدام املعارف ا نحظر ا تقل تقل سـ تقل مسـ ل ل قل

ساب أحصاهبا تضع اEول . حاملعارف عىل  يقآ األطرافسـو بيات مالمئة وتدابري فعاc لضامن   حقوق أحصاب املعارف تطل
يدية أو �عرتاف هبا كام هو حمدد يف هذه املادة  ."لتقلا

يدات6ئوعرض الريس املادة  .285 ناءات وا ناول � ي اليت  ت لتقت ث يدية . سـت ها اخلاصة ملعارف ا ياغة  تقلوقال إن ا للص نفس
نص مرتني رسية واملقدسة وردت يف ا لا يارين الواردين يف املادة . ل هام ما دامت املادة  وقد6خلمرة بني ا ف اقرتح الريس حذ  3.6ئ

نص ية يف ا ل يارين يف املادة . ق يار . 1.6خوحتدث عن  سد 1خلوقد أخذ ا يدي ا,ي  ثقايف ا بري ا ّ من نص أشاكل ا ج تقل ل لتع ل
تخدامات خارج بق حرصا عىل � يهنا و تخدام مضن امجلاعات وف&  تدابري يف � به ال تؤثر ا بدأ ا,ي مبو سـا نط سـ ل تمل ب ياق ج لسـ ا

يدي أو العريف يار . لتقلا يدية من 2خلوقال إن ا مترار إ�حة املعارف ا با يف ا ياغة أمع لضامن أال تؤثر امحلاية  تقل تضمن  سل لص سـ ّ
يا ها عر تخدا0ا و ها وا هذه املعارف وباد يدية  فأجل ممارسة أحصاب املعارف ا نقل ل سـل ت نة قد ترغب يف . لتقل للجوما دامت ا

نيص املعار تفاظ  ب� يار ح ناء عن ا بعض، اقرتح � هام ا سقني مع  يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا خلف ا تغ ل ت تقل ل تع سـتقل ل ل بعضل م
ياري املادة . 1.6 من 2 ثقايف . 2.6خوحتدث أيضا عن  بري ا يار املدرج يف نص أشاكل ا سه ا يار هو  لوقال إن ا تع خل نف لخل

يدي تطا. لتقلا ناءات مالمئة  يدات أو ا تهو يريم إىل  ت ثي سـف يه تعدتق نصفة مع �عرتاف لكام أمكن وإن مل يكن  ٍبق واملامرسة ا ف . مل
يار  ند ا خلوا ثالث2تس بار اخلطوات ا ل إىل ا يا إىل . خت يارين  سعوقال إنه يدرك أن ا نة . نفسه�جتاه خل للجوساءل إن اكنت ا ْت

يار واحد خبتفظ  رسية وامل3.6وقال إن املادة . سـتح يدية ا نص عىل أن املعارف ا ل  تقل ناءات لت سـتثقدسة غري خاضعة لال
يدات يار واحد فقط. لتقيوا سأc يف الوقت احلارض نظرا لوجود  شة هذه ا نا خواقرتح عدم  ملم وقال إن فقرتني جديدتني . ق

نة رشة  نة  ثا تا يف اEورة ا شف اإللزايم أو �خرتاع اإللزايم قد اقرت للجشأن ا ل لك عب م وقال إنه يفكر يف سؤالني حمددين . ح
نص؟ " 1: "رتني املذكورتنيحول الفق بغي إبقاء هاتني الفقرتني يف ا لهل  بغي ألحرى أن " 2"ني ينوإن اكن اجلواب نعم، هل  ْ

 ؟تناول نطاق امحلايةت اليت 3تدرج يف املادة 

ثقايف  .286 بري ا ساو �م بني نص أشاكل ا يا، ال رضورة لوجود  بد ية أنه،  تحدة األمر ترب وفد الوالfت ا لوا تع ت ئ مل لع ٍ م يك
تلفنيلتا تطرقان مبوضوعني  يدية ألهنام  خميدي ونص املعارف ا ي تقل شأن . لقل تعلق لفقرتني  بوف&  تقلي شاف ا سـ� ملت  أو ك

تقل تفاظ هبام، لكن أن تردا يف نطاق امحلايةملسـ�خرتاع ا يار . ح، قال إنه مع فكر � بة إىل ا خلأما  ، 2.6 من املادة 2لنسـ
نص عىل يتعني: "فقد اقرتح نصا بديال يقول سامح لألطراف بأن  ية ريس،  تص القانون الوطين، وفقا التفا ت أن  ل قخي

ناءات بال مربر مع  تعارض هذه � يدية، رشيطة أال  نوحة للمعارف ا ثارية ا ناءات عىل احلقوق � ثا ئ تث ت تقل ملم ت سـت ل سـ سـ
رشوعة  يدية وأال ترض بال مربر ملصاحل ا تغالل العادي للمعارف ا سـ� للممل تقل يدية، مع مراعاة لسـ لتقليد من املعارف ا تف

رشوعة للغري ثبوقال إن هذا �قرتاح ." ملاملصلحة ا بع عن  كا ثالث الوارد يف اتفاق تربست بار اخلطوات ا ي ا ل  .خت

شاور ألنه مربط  .287 تيض مزيدا من ا ية  تحدة األمر نص اجلديد ا,ي أدرجه وفد الوالfت ا ند أن ا تورأى وفد ا ت مل ل له يقل يك
ب مارباطا  ية ريس واللزتامات ت ية ريسف& خيص �امللقاة عىل عاتق اEول األعضاء قارشا تفا رشوط اتفا قثال  ل واقرتح . تم

نص  .لوضع قوسني معقوفني حول هذا ا
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نوية  .288 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا تىك  بوا جل ه مم ية ) CISA(لشـ شعوب األ ياغة املقرتحة اليت وفرت حامية  صلمن أن ا لل لص
نص ألن اEول مل تؤيدهاّمل تعمر يف بة . ل ا يون عىل  شاركون األ تفظ حبقه يف تقدمي اقرتاحات يف حال حصل ا سـ,�، ا صل نمل ح

بو ية العامة للو يشاركة أعىل بعد ا مجلع  .م

سودان إضافة  .289 يار "رشيطة"قبل " يف بعض احلاالت اخلاصة"لواقرتح وفد ا ، ليك يêىش مع 6 من املادة 2خل يف ا
 .يفاق تربس من ات13املادة 

يس جديدا .290 ية  تحدة األمر ثل توج أمارو إن اقرتاح وفد الوالfت ا لوقال  يك مل فقد اقرتح لفاع عن مصاحل الغري . مم
يدي ثقايف ا بريمه ا يدية وأشاكل  هم ا تخدم أو تأخذ معار تجارية اليت  شآت ا رشاكت وا تقلثل ا ل تع تقل سـ ل لن ل فت ملم وقال إنه ال . ل

بول قيع  سأc �قرتاح م هذايسـتط هذه ا يقا  يال  ملا مل ير  مع  .لحتل

يار  .291 بغي أن يرد مصطلح . 1.6 من املادة 2خلوواصل وفد �حتاد األورويب دمع ا ننه رأى أنه  تظام " أحصاب"يلك ن
نص لكه بدل  ية" مالك"وقال إن مصطلح ". مالك"ليف ا تويد القانوين  للملكمربط  ك ل يار . ت يده  للخوواصل أيضا تأ  من 2ي

رشوعة"اقرتح حذف القوسني املعقوفني حولو. 2.6املادة  ية " مل، مع مراعاة مصاحل الغري ا نص أدخل درجة إضا فألن هذا ا ل
توازن عىل املادة تخديم . لمن ا يدية و توازنة بني مصاحل أحصاب املعارف ا تفاظ مبقاربة  سـورأى أنه من الرضوري � متقل ل م ح

يدية للحفاظ عىل يقني قانوين رسية3.6ح أيضا حذف املادة واقرت. لتقلاملعارف ا يدية ا ل ما مل يوحض تعريف املعارف ا  .لتقل

ية الفكرية  .292 ية  ية الرباز شعوب األ هد ا  Kث للملكوأعربت  يلمع صل ل نة ال حترز تقدما ) INBRAPI(مم ها من أن ا للجعن  قلق
تحقق توافق يف اآلراء نقح أكرث ومل  نص مل  يألن ا ي تحد. ل بولملوقالت إن اقرتاح وفد الوالfت ا ية غري  مقة األمر وإذا وردت . يك

ية  شعوب ا ية وا شعوب األ نظمة العمل اEوية  ية  بغي أيضا إدراج اتفا تلف املعاهدات اEوية،  بلإشارة إىل  ل صل لل ل ن ل لقخم م ق في
ية، وحتديدا املادة 169 رمق شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صل وإعالن األمم ا ل ب تعددة 31مل يا ا مل، كام اقرتح وفد دوc بو ليف

ياتا يديةفريداوقالت إهنا تفضل نظاما . ملقو رسية واملقدسة، . لتقل حيمي أساسا املعارف ا يدية ا تعلق ملعارف ا لوف&  تقل لي
تلف من ب إىل ب ومن شعب إىل شعب تعريف  خيقالت إن ا ورأت أن �قرتاح يقيض عىل احلقوق املوجودة سلفا . ل

ها ية ويف معار شعوب األ فواملكرسة يف ا صل يدات . ل بعدة ا ية،  شعوب األ ية �عرتاف حبقوق ا يوشددت عىل أ س صل ل لتقمه ت م
ها ية سلفا عىل معار شعوب األ تع هبا ا ترض حلقوق اليت  فاجلديدة اليت  صل ل مت  .تسـ

ية .293 رسية ا يدية ا يدية مشل أيضا املعارف ا حملموأشار وفد الصني إىل أن تعريف املعارف ا تقل لتقل ل ناه أنه ال . ل معوهذا 
رسيةميكن حامي يدية ا لة بعض املعارف ا رسية. لتقل يدية ا تعلقة ملعارف ا ل,� اقرتح الوفد حذف املادة ا تقل  .لمل

يور ] حدث ما ييل يف وقت الحق يف اEورة: مالحظة األمانة[ .294 يكوال لو يد  رسين ا سـدعا الريس بعد ذ� ا ن لسـ يمل ئ
يدة آندرf لوبزي ) كندا( يا(لسـوا نص ا,ي أع) مبكولو  .داهلإىل تقدمي ا

ناءة .295 يقات  سار وقدموا  يور من شاركوا يف ا يكوال لو يد  بشكر ا تعل مل سـ ن رسين خالل هذه . لسـ هدف األول  للميوقال إن ا ل
تان  يا متK، وهام مقارتان  يارات قامئة بذاهتا بوضوح يف لك مادة، مع بدائل  ية حتديد  نص  يط ا همة اكن هو  يا خ سمل سـ ب بغ ل حمسـ تب

fندت إىل. خمتلفتان جوهر يات اEول ستاألوىل ا سؤو يدية حيد من نطاق حامية حمدود ومن  يق للمعارف ا ل تعريف  م تقل لض ّ
يدا، وال سـ& ف& خيص الزتامات اEول األعضاء ية قامئة عىل احلقوق ويه أوسع وأكرث  ثا ياألعضاء، وا ن  3وقال إن املادة . تقل

ها من أصعب ما يكون بني أن تو نطاق امحلاية  تعلقة  ضيحا ّ ت ب رسين أن فصال بني حقوق أحصاب املعارف واكنت مق. مل ملياربة ا
ثال، من Bة أخرى رشوع  مت_ غري ا يدية من ا بغي اختاذها محلاية املعارف ا تدابري اليت  يدية من Bة، وا ما ملن ل تقل ي ل لتقل . ل

ناب تكرار واإل نة، عىل األقل ألنه حذف ا يد  رسين  ية أنه رمغ أن نص ا شاورات غري الر طوأكدت ا ل للج مس مفمل ّ، فقد قرص ملي
شالك بغي اختاذها حلل هذه ا نة اليت  تدابري ا يدية وا تعلقة حبامية املعارف ا شالك ا مليف وضع روابط واحضة بني ا ي ل تقل مل نمل ملمك . ل

ية مضن أربع مقارت عامة سـمي األحاكم احلا نص بقدر أكرب  سق ا لومن �قرتاحات املقدمة إعادة  تق ل مقاربة قامئة عىل " 1: "لن
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رسية؛ " 3" وإطار فضفاض ومرن؛ "2"احلقوق؛  يدية ا لوأحاكم مكرسة محلاية املعارف ا بة" 4"لتقل ورأى . كّومقاربة مر
تقدم ساعد عىل ا يه ألنه  نظر  نة عىل ا رسان أن �قرتاح 0م وجشعا ا لا ي ل فللج نص . ملي تفاظ يف ا رسان أيضا ال لوأوىص ا ح ملي

تعامل"بتعريف  نة قد"سـا بارهام أن ا للج، آخذين يف ا نفصل يف منت عت سم  يص  شات الالحقة يف  نا م ترغب خالل ا ق ختص ق مل
تعريفات يع ا تضمن  نص  لا مج ي بغي إدراج . ل ية سألت بعض الوفود إذا اكن  شاورات غري الر تاما، قال إنه خالل ا نو يخ مس مل

بل رسية أو املقدسة مضن نطاق الصك ا يدية ا ملقاملعارف ا ل شة هذا األمر بقدر أكرب. لتقل نا قوال بد من  تظار ذ�، .م ن ويف ا
نص رسية أو املقدسة يف ا يدية ا تعلقة ملعارف ا ياغة ا تفاظ  رسان � تار ا لا تقل مل للص لي حمل ياران الواردان يف املادة . خ  6خلوا

ناك نا و بارات  متدت عىل إضافة أو إزاc بضع ا تالفات جوهرية ا هشاهبان جدا معوما وقد أضافا ا ه لع عت خ  .م

يدة آندرf بوي .296 نوأضافت ا تني1ه لوبزي أن نص املادة لسـ تني ر يا ي عرب عن مقارتني  سـي ئيسـ سـ ب وقالت إن هذا تقدم . ّ
بل قيد كام أكد ذ� الريس من  ئ تني. مف يا ها عىل هاتني املقارتني ا نة عىل أن ترتكز يف  يع ا يوحتدثت عن  سـمعل سـ ب للج لشج . ت

تعلق ملادة  سائل يف امل2يوف&  رسان إهنام شعرا بأن بعض ا مل، قال ا ثقايف 2ادة ملي بري ا شة أشاكل ا نا ها صالت قوية  ل  تع ق لمب ل
يدي ية إذا أقر وجود ت_ الصالت. لتقلا  .لوقالت إنه ميكن إجناز العمل بطريقة أكرث فعا

ية مهنا .297 يا يارات واملواقف ا نة نصا أوحض مع إشارات إىل ا رسين ألهنام قدما إىل ا ند ا نأ وفد ا سـو سـ خل للج ه له يمل وبدت . ل
تويقة املعارف ا يديلث ثقايف ا بري ا تقليدية عىل قدر من �كêل يضايه ويقة أشاكل ا ل تع ث لقل وقال إنه ملس وضوح اإلحاالت . ل

ية يف املادة  يا يارات ا سـيف ا سـ يدية، وقد أيد هذا املوقف1لخل تقل من ويقة املعارف ا يدين من امحلايةوأشار إىل أن . لث  ملسـتفا
هم يف و يدية مه أ ثيف ويقة املعارف ا تقل نفسث يديل ثقايف ا بري ا تقليقة أشاكل ا ل لتع بالغ ملا . ل لويف هذا الصدد، أعرب عن رسوره ا

بري نة من تقدم  كأحرزته ا يفخلط والحظ وجود. للج سق املادة 3 يف املادة طف   .3ن واقرتح إعادة 

رسين عىل ما  .298 نانه  ية عن ا بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر حتلوأعرب وفد  ت يل للمم يق يق يا به من رحابة ج
سائل وعىل اخلروج يف الهناية بويقة واحضة ثصدر خالل العمل عىل هذه ا شأن املادة . مل ند  بوشاطر مالحظة وفد ا  بأن 3له

ها نص ميكن أن تكون يف غري  حملبعض مقاطع ا تعلقة حبق املؤلف غري مالمئة يف 3.3مثال املادة . ل سائل ا ناول ا مل اليت  مل تت
يه سم ا,ي وردت  فا تعلق ملادة .لق يار 3.6، رأى أن املادة 6ي وف&   قد وردت يف املاكن اخلطأ وأهنا أخذت من 2خل من ا

سات األخرية . WIPO/GRTKF/IC/19/5ثمصدر آخر غري الويقة  ند وضع ا بار  للمواقرتح أن يؤخذ ذ� يف � ع عت
 .ثعىل الويقة

يات عن وضع ت_ ال .299 تعددة القو يا ا موساءل وفد دوc بو مليف بللت بة إىل العمل يف ا ملسـتقويقة  سـل  .نث

يدي، فإن الويقة، مبا يف ذ� املواد  .300 ثقايف ا بري ا نة قد نظرت يف نص أشاكل ا ثورد الريس قائال إنه مبا أن ا تقل ل تع لللج ل ئ
يغة ويقة معل نة   Kب تحال إىل اEورة ا شت،  ثاليت نو بص للج سـ  .ملقق

تقر: مالحظة األمانة[ .301 رسين مرفق هبذا ا لتقرير ا ثالثملي يغة املرفق ا لير يف   ]ص

ند  شأن ا بقرار   من جدول األعامل 7لب

نة أن حتال الويقة  .302 ثبت ا للج طل
WIPO/GRTKF/IC/19/5")  حامية املعارف

يدية يغة ويقة معل إىل ") مرشوع مواد:لتقلا ثيف  ص
نة  Kب للجاEورة ا بدال املواد . ملق بغي ا تو سن  2 و1ي

يارات ت_ املواد، إض6 و3و خب من الويقة  افة إىل ث
ية، كام  يا بارات  يقات وا سـما اربط هبا من  سـ ت تعل عت
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رسان  نة خالل اEورة ا مليعرض ذ� عىل ا للج
يدة آندرf بويه  يدية، ا يان ملعارف ا نا سـ تقل لن ل ملع

يا(لوبزي  يور ) مبكولو يكوال لو يد  سـوا ن ). كندا(لسـ
بغي إضافة  األهداف "ينعالوة عىل ذ�، 

ية يا سـا تو"أيضا و" لسـ بادئ ا جهيا ل " ية العامةمل
 WIPO/GRTKF/IC/18/5ثالواردة يف الويقة 

يدية(" بادئ : لتقلحامية املعارف ا ملاألهداف وا
cها اليت ترد ") ّاملعد نفسإىل هذه الويقة لطريقة  ث

ية"هبا  يا سـاألهداف ا بادئ "أيضا و" لسـ ملا
ية العامة تو جهيا ثيف الويقة " ل

WIPO/GRTKF/IC/19/4")  حامية أشاكل
ث بري ا لا يديلتع  ").مرشوع مواد: لتقلقايف ا

نة أيضا أن تدرج الويقة  .303 بت ا ثو للج طل
WIPO/GRTKF/IC/19/5 ،cيغهتا املعد بص، 

ية  نة املقدم إىل ا مجلععىل أهنا جزء من تقرير ا للج
تعقد من  بو اليت  سـالعامة للو مترب إىل 26ي سب 

توبر  5  .2011كأ

نة أن حتال الويقة  .304 بت ا ثو للج طل
WIPO/GRTKF/IC/19/10")  مسامهة

شأن  رشوع املواد  تفكري يف  شاهبة ا بان ا با ل ت مل مل
يدية يغة ويقة معل إىل ") لتقلحامية املعارف ا ثيف  ص

نة  Kب للجاEورة ا  .ملق

ند  ند ا ند ا ند ا ية: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل8888للللببببا يةاملوارد الورا يةاملوارد الورا يةاملوارد الورا     ثثثثاملوارد الورا

ثعرض الريس الويقة  .305 ية الفكرية و ("WIPO/GRTKF/IC/19/6ئ تعلقة  بادئ ا مللكرشوع األهداف وا مل مل املوارد م
ية ية ("WIPO/GRTKF/IC/19/7ثوالويقة ") ثالورا ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا بل  ثيارات العمل يف ا مللكب تق "). ملسـخ

شة لك ويقة عىل حدة، بدء نا ثواقرتح  ق ثالويقة  مث WIPO/GRTKF/IC/19/6ث لويقة ام
WIPO/GRTKF/IC/19/7تني ند نظرا لوجود و هذا ا يص وقت أطول  يق، و ثل ب يةلختص شة عن املوارد الورا نا ث  ق . للم

يدية يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا بعت يف أشاكل ا ها اليت ا ية  باع ا تقلواقرتح ا تقل ل تع ت ملهنج لت ل ل يد آين غوس . نفس لسـوطلب من ا
يا( يد همي ندي ) لأسرتا ند(لسـوا رسين) لها همة ا مليأن يقوما  تعلق لويقة . مب ثوف&  ، أشار WIPO/GRTKF/IC/19/6ي

سائل ما زالت بال حلإىل شريا إىل أن بعض ا بل  تقدم احملرز من  مل ا م سأc إدراج . قل ثل  سائل شائكة،  موبعض هذه ا ممل
تقات أم ال سأc يف هذه املرحK. ملشـا تطرق إىل هذه ا ملواقرتح عدم ا سة . ل ناول لك هدف من األهداف ا مخلواقرتح  ت

بادئ املربطة هبا واحدا واحدا توا هدف. مل يدية 1 لوقال إن ا ية واملعارف ا ثال للقوانني واملوارد الورا ناول ضامن � تقل  ث ت لت م
تلفني يارين  خماملربطة هبا يف  يار . خت يحددا مضمون ت_ القوانني مبا يف ذ� املعايري العرية4 و3خلوجاء ا ف أيضا  وما مل تقرر . ل

هدف بقدر أك شة ذ� ا نا يار واحد، فال رضورة  ناء عن  نة � لا قخ مل تغ سة . رب يف هذه املرحKسـللج يارات ا تعلق  مخلوف&  خل ي
هدف  لبادئ ا ياران 1مل ناول ا خل،  ية2 و1تي بات ا مللك �عرتاف برت يهنام هو إدرا. تي يد  بوالفرق الو تقاتجح وقال إن . ملشـ ا

شـهتا الحقا نا نة  تقات معقدة وميكن  قسأc ا للج شـ مم يار . مل يف " قاهتامشـت" ووضع قوسني معقوفني حول 2خلواقرتح حذف ا
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يار  يارين 1خلا يدمج ا خل، مما  ياران . 2 و1سـ ية4 و3خلونص ا نفاذ إىل املوارد الورا تحديد ا سلطة  ث عىل أنه لول ا ل ل . ل
يار  يارين يه أن ا خلوالفروق بني ا ها القضايئ" مشل مجK 3خل تصا صيف ا رشط مراعاة "يف الفقرة األوىل ومشلت إشارة إىل " خ

رشيع الوطين يةيف الفقر" لتا ثا نة ا يار . ل يار .  ووضع قوسني معقوفني حول الفرق املوجود4خلواقرتح حذف ا ، 5خلواقرتح ترك ا
hية، عىل حا ية وامجلاعات ا شعوب األ بدأ تقرير املصري  حمللوهو ا,ي يضمن احرتام  صل لل يقات عىل . م تعلودعا إىل تقدمي 

هدف  يار 1لا هدف 2خل واقرتح بوجه خاص حذف ا بادئ ا ل من   ".مشـتقاهتا"ضع قوسني معقوفني حول  وو1م

ية .306 تحدة األمر يكوأيد وفد الوالfت ا  .ئاقرتاح الريس مل

ية، حرف . وأيد وفد إكوادور أيضا هذا �قرتاح .307 با سخة اإل نزfدة عىل ذ�، أراد أن يدرج، عىل األقل يف ا سـ " و"لن
ية ( با نإل ية " (أو"مبعىن ") y"سـ با نإل يار ") y/o"سـ تعلقة ملوارد " ا,ي يقر 1خليف ا ية ا بات ا بري يف تر نوع ا مل ت مللكت ي لك ل

يدية املربطة هبا تقاهتا أو املعارف ا ية و تالورا تقل شـ لث  ".م

ند وضع قوسني معقوفني حول  .308 بح جمرد نص بني " مشـتقاهتا"لهومل يؤيد وفد ا نص لكه  يصيف هذه املرحK ألن ا سـل
ساغ بح غري  تقوسني، ومن مث   .مسيص

ية وفد الوالfت وأوحض  .309 تحدة األمر يكا يار مل يد ا خلأنه يود تأ يار 2ي خل، ويس ا يار 1ل  .  1خل إذا حذف القوسان من ا

يار  .310 ندا إنه إذا أزيل القوسان املعقوفان من حول ا خلوقال وفد  يار 1ك يؤيد ا خل،   كام اقرتح ذ� وفد الوالfت 2فسـ
ية تحدة األمر يكا يار . مل يار ف، 1خللكن إذا ترك القوسان املعقوفان حول ا تفق مع اقرتاح الريس حبذف ا خلـي  ئت  .2ه

ند .311 يان وفد ا ند  هوأيد وفد � ب  .ليل

ية إزاc القوسني املعقوفني من حول  .312 بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر يقوأيد وفد  يق كام " مشـتقاهتا"لج
ند يار . لهقال وفد ا يار 1خلوأيد ا  .2خل واقرتاح حذف ا

للموارتأى الريس ترك ذ�  .313 يار . يرسينئ يفيض إىل 2خلوالحظ وجود بعض �تفاق عىل حذف ا سـ ورأى أن هذا 
 ".مشـتقاهتا"ترك القوسني حول 

ندا عىل أنه إذا حذف القوسان املعقوفان من حول  .314 يار "مشـتقاهتا"كوشدد وفد  يد ا نه تأ خل، لن  ي نه أن . 2ميك ميكلكن 
يار  خلبل برتك ا  . عىل حا2hيق

يا إىل معرف .315 g القوسني املعقوفني من جول مفردة ميبوسعى وفد cجيادلون يف وجود " مشـتقاهتا"ة ما إذا اكن مؤيدو إزا
ية تقات أو ملوارد الورا تعلقة  ية ا بات ا بري يف تر ثنوع  شـ مل ت ك ملت مللك توصل إىل توافق . ي شة وا نا لوقال إنه ال بد من مزيد من ا ق مل

بريا يف . يف اآلراء نوعا  كورأى أنه من الواحض وجود  يةت بات ا مللكتر  .تي

يار  .316 خلواتفق وفد رسي الناك مع اقرتاح الريس حبذف ا يار 2ئ  .   عىل حا1hخل وقال إنه يود ترك ا

يارين  .317 خلواقرتح الريس ترك ا شأهنام2 و1ئ تحقق أي اتفاق  ب عىل حاهلام يف الوقت احلارض، طاملا مل  تعلق . ي يوف& 
يارين  يار 4 و3خل ية حذف ا خل، سأل عن إماك يار ، 4ن تفاظ  خلوميكن � بارة 3ح ع وميكن وضع قوسني معقوفني حول 

ها القضايئ" تصا صيف ا بارة " خ رشيع الوطين"عو  ".لترشط مراعاة ا

يار  .318 تفاظ  خلوقال وفد �حتاد األورويب إنه يفضل � يار .  عىل حا3hح يار يغطي مضمون ا خلوقال إن هذا ا  .4خل
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يار .319 خلوساءل الريس عن إماكية حذف ا ن يار 4 ئت يح ا خل و نة بال أي . 3تنق متدته ا للجوقال إن هذا �قرتاح قد ا ع
 .اعرتاض

يار  .320 يا عىل حذف ا g خلومل يعرتض وفد يار 4ميب يوضع قوسان معقوفان يف ا خل طاملا  ها " حول 3سـ تصا صيف ا خ
رشيع الوطين"وحول " القضايئ تف". لترشط مراعاة ا تجه إىل � حوقال إنه إذا أزيلت األقواس،  يار فسي  .4خلاظ 

يار  .321 تفاظ  نة قررت � خلوأوحض الريس بأن ا حللج يار 3ئ يه وحذف ا نات  خل وإدخال مزيد من ا عل يس  .4لتح

يارين ّوذك .322 تعلق  ثل توج أمارو، ف&  خلر  ي سابق إدراج احلقوق 2 و1مم ية رفضت يف �جêع ا شعوب األ ل، بأن ا صل ل
ية يادية لول عىل املوارد الورا ثا تحدة لعام ّروذك. لسـ شعوب ونص عىل 1803مل بقرار األمم ا يادة اEامئة  لل ا,ي أشار إىل ا لسـ

ية وأن اEول تلزتم بإدارة ت_ احلقوق رشوعة عىل مواردها ا شعوب حقوق  يعأنه  لطبلل بني حلقوق ،,�. م ن عارض جا
يادية لول وحقوق ا ية، وهام احلقوق ا مللا بنيوحث اEول عىل حذف ه. كية اخلاصةلسـمللك  .نذين اجلا

نوية  .323 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بوقال  جل ه نص ) CISA(لمم تفق مع ا لإنه ال  ساراملوحدي وأشار إىل أن . مل وال مع ا
ية أسقطت ألن اEول مل تؤيدها شعوب األ ياغة اليت اقرتحهتا ا ُا صل ل تفظ حلق يف �عرتاض يف حال تعديل ا. لص لنظام حوا

شاركني األ نح ا ملاEاخيل  بوصليمل ية العامة للو شاركة أعىل بعد ا بة  يني  مجلع م  .نسـ

يق وفد �حتاد األورويب .324 تعلق  ية ف&  سأc إجرا تني  تعلوطرح وفد األر ي ئ م بن يار . ج خلوقال إنه يدرك وجود اتفاق برتك ا
ية3 ته احلا ل  يار . بصيغ تني بني أقواس معقوفة3خللكن ا تضمن  مجل  يار . ي همه هو أن ا خلوقال إن ما  يرتك 3ف عىل أنه قاعدة سـ 

شات، لكن بال أقواس قنا  . معقوفةللم

رسين .325 شاورات مع ا تكون موضوعا ملزيد من ا  cسأ ْوردا عىل ذ�، قال الريس إن هذه ا َ ملي مل سـ مل  .ئ

يار  .326 تعد للعمل عىل ا يا إنه  g خلوقال وفد سـ مب ها " عىل أساس أن تظل األقواس املعقوفة حول 3مي تصا صيف ا خ
رشيع الوطينرشط مراعاة "وحول " القضايئ سأc"لتا سوى هذه ا مل، إىل أن  يار  .ت قد حذف، فلن  4خلوقال إنه ما دام ا

تفاظ ألقواس.  املعقوفةيكون مالمئا إزاc األقواس سن � شات،  نا بري بدقة عام دار يف ا حوحرصا عىل ا تح ق مل سـتع  . املعقوفةيل

تفاظ ألقواس املعقوفة لالc عىل رضورة مز .327 حواقرتح الريس � ندئ شة يف إطار هذا ا نا بيد من ا ق  .لمل

يار  .328 تني حذف القوسني املعقوفني من حول امجلK األوىل من ا خلوحرصا عىل الوضوح، اقرتح وفد األر تعلق 1جن ي ف& 
ها القضايئ"بعبارة  تصا صيف ا ها القضايئ". خ تصا يادية سلطة عىل ا يف يعقل أال يكون لول ا صوساءل  خ سـ ك ورأى أهنا . لت

 .سلطةلمت_ هذه ا

بغي أن حتذف .329 تني بأن بعض األقواس  نواتفق الريس مع وفد األر يئ يف "واقرتح حذف القوسني املعقوفني حول . جن
ها القضايئ تصا صا  ".خ

ية  .330 يادية اليت يه أطراف يف اتفا يط هو أن اEول ا بب  تني  تفق مع وفد األر يا إنه ال  g قوقال وفد سـس سـ ن ي لب ب لي ج م
يولوÏ علهيا الزتام  نوع ا با ب لت ها القضايئل تصا شأ عهنا آûر خارج ا ندما  ها القضايئ  تصا شطة يف إطار ا صبط األ خ ص نخ ع ن . تض

شأ عن ذ� آûر  ندما  تصاص القضايئ الوطين  ناطق خارج � ية يف  نفاذ إىل املوارد الورا يد ا شمل الزتاما  نوهذا  ع ث ل ي تي ختق م ب
Ïيولو نوع ا بية عىل ا ت لب ل سري �قرتاح القا. سل نفاذ إىل املوارد تفوقال إنه ميكن  تحديد ا سلطة  ها ا ليض بأن دوc من اEول  ل ل ل

ها القضايئ تصا سلطة يف ا ها القضايئ عىل أنه حيرص ت_ ا تصا ية يف ا صالورا خ ص لخ سائل بني أقواس . ث ملورأى أن ترتك ت_ ا
سو بعد يدل عىل أهنا مل  تمعقوفة، مما   .سـ
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يح واقرتح ترك األقواس املعقوفة ليك .331 تو ضورحب الريس  ل رسان بقدر أكربئ نظر يف ذ� ا ملي  هدف . ي  2لوعرض ا
نح عن خطأ ية الفكرية اليت  نح الرباءات أو حقوق ا نع  ناول  متا,ي  مللكي م م يارات. ت سة  خوحتدث عن وجود  وقال إن . مخ

يارين  نرية 6 و2خلا بقة ا ثال للموافقة ا تحقق � ندما ال  ية الفكرية  نح حقوق ا نع  ناوالن  ت  مللك م م سـت ملم سـ ت ي ع تفق ملي رشوط ا ملو لل
شأ شف عن ا نافع وا نصف  تقامس العادل وا نعلهيا و لك للم مل ياران . مللل ناول ا خلو ية الفكرية يف حال 4 و3تي نح حقوق ا نع  مللك  م م

ية للرباءة يفاء رشوط األ هلعدم ا يارين . تس خلوالفرق الرييس بني ا ية" هو إدراج مصطلح 4 و3ئ يار " نسوء  واقرتح . 4خليف ا
يارا ثالثةخلدمج ت_ ا يار . لت ا يظل قامئا بذاته5خلأما ا ية للرباءة  ياة من األ ياة وأشاكل ا بعد ا ف ا,ي  هلت حل حل وسأل إن . يس

يار أم حذفه تفاظ بذ� ا بغي � خلاكن  حي يار . ن تقل بذاته7خلوا نافع هو أيضا  نفاذ وتقامس ا ية يف ا شفا ناول ا سـ ا,ي  مل ل ل مي ف . ت
ي تفاظ هبذا ا بغي � خلوسأل إن اكن  حي ن  .ارْ

بلوغ  .332 يK قانوية  ية الفكرية عىل أهنا و تخدام ا بغي ا ية إنه ال يرى أنه  تحدة األمر لوقال وفد الوالfت ا ن سـ سـ ي مللكمل ن يك
ية الفكرية تعلقة  ست لرضورة  مللكغاfت  م يارين . لي هدف 6 و2خلومل يؤيد دمج ا بوh . 2ل الواردين يف ا قوأعرب عن 

يار  ي3خل تا تعديالت ا ل، لكن مع ا ل تخدام مفردة . ةل بغي إضافة ". منع"بدل " جتنب"سـوقال إنه يفضل ا ينزfدة عىل ذ�، 
يدية"عبارة  بارة " لتقلاملعارف ا سابقة"عبعد  ية ا نا ية ا ليف حاc ا ع لص ثل ". لتقن موقال إنه من غري املالمئ أو املمكن لصك 

شة أن يعدل قانون الرباءات نا قالصك موضوع ا ي. مل شأن ا خلوقال إنه قلق  ية" ف& خيص مجK 4ار ب تضح h ". نأو سوء  تإذ مل 
ية وحفص الرباءات بارة . لنالعالقة بني سوء ا  cية"عوقال إنه يود إزا وقال إنه يفضل وجود قوسني معقوفني حول ". نأو سوء 

يار ". مشـتقاهتا" بغي حذفه ألن هذه الويقة ال ميكن أن تغري رشطي اجلدة وا5خلوقال إن ا بول و ث غري  ني تاكريمق بشاط �  .لن

نص  .333 ثالثة، وال سـ& ا يارات ا شأن إماكية دمج ا ية اليت طرTا الريس  سائل األسا يان إىل ا لوأشار وفد ا ل خل ن ب سـ مل ئل
يارين  يارين 6 و2خلاجلديد من ا يار . 4 و3خل وا ثالثة3خلوقال إنه يفضل ا يارات ا ل بدل دمج ا ومل ير أنه من املعقول ربط . خل
رش رشط عىل أنه هدفبحامية الرباءات  ساطة عىل هذا ا شف اإللزايم عرب الرتكزي  لط ا بب يار جديد . لك خبوقال إن اخلروج 

يني  يارين األ صلهو مزجي من ا هدف 6 و2خل بة2ل من ا يار . ئ فكرة غري صا بس ويه 4خلوقال إن ا بارة فهيا  تضمن  ل  ع سوء "ي
تخدا0ا" نية ياق ا تالف  ناها  تلف  سـاليت  سـ مع يار . خخي ياقا وجزيا ومالمئا مال3خلوا وأيد اقرتاح �حتاد . سـمئ ألنه يقدم 

يار  شأن ا خلاألورويب  يار 3ب  .5خل وحذف ا

يار  .334 شأن ا يان  خلوأيد وفد �حتاد األورويب تدخل وفد ا ب يار . 3ل باره نصا قامئا بذاته3خلوقال إنه يفضل ا وال . عت 
يار  خلنه املوافقة عىل دمج ا يار 4ميك ي3خل مع ا يار 4ار خل ألن ا نطاق ا تداد  خل هو ا ل يان والوالfت . 3م لوعىل غرار وفدي ا

بارة  ية، قال إنه يود وضع أقواسا معقوفة حول  تحدة األمر عا ّمل ية"يك بارة " نسوء  بول ". مشـتقاهتا"عو قوقال أيضا إن بإماكنه 
يار   .5خلحذف ا

نح براءات ع .335 سامح  يات إن ا تعددة القو يا ا مبوقال وفد دوc بو ل ممل يار ليف تفاظ  بول وأراد � ياة أمر غري  خلىل ا ححل مق
ية . 5 شأن ا سب، بل بوجه خاص يف نظام فريد من نوعه  يس يف نظام الرباءات  ناول هذا املوضوع  تعني  مللكوقال إنه  بل حف ت ي

يدية ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا ية . لث نظر يف  نة إىل ا قضودعا ا ل تحمريfدللج ية وغريها من مل يف الوالfت ا يكدة األمر
ية  تجارة العا نظمة ا تابع  يا يف جملس اتفاق تربس ا سامهة بو ملالقضاf، مبا يف ذ�  ل مل ل يم ) IP/C/W/554(ليف

ية أو 2011 مارس 28 يف نات أو املوارد الورا نحت فهيا الرباءة عىل أساس عزل ا يث أدرجت قامئة لقضاf اليت  ث  جلي م ُح
ها بول. صيفتو ناسب. مقوهذا غري  يضة يف الوقت ا شة جوهرية و نا شة هذا املوضوع  نا ملوقال إنه ال بد من  ق تفق م  .مسـم

تحدة  .336 يقات وفدي الوالfت ا ندا  ملوأيد وفد  تعل يةك يان يكاألمر يارين . لوا نص املوحد اجلديد  للخوشدد عىل أن ا  2ل
يارين 6و هوم 4 و3خل وا بب  يصا  بس، و يؤدي إىل ا هام  تلف وأن د مف  س لل بجم خص سـ يار سوخم ية يف ا خلء ا ماكنه  بإوقال إن. 4لن

يار  خلبول حذف ا يار 5ق تعديالت عىل ا بول ا نه أيضا  خل و ل ق ية3ميك تحدة األمر يك اليت اقرتTا وفد الوالfت ا وقال إن . مل
يار  ياره املفضل3خلا  .خ هو 
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يار  .337 نص اجلديد املوحد من ا تفاظ  يا � g خلوأيد وفد ل حب يايس ال6 و2مي هدف ا لسـ ألنه ا بغيل نرييس ا,ي    أنيئ
ية ها عىل املوارد الورا نة عرب  ثحتققه ا يار . معلللج تفاظ  خلوأيد أيضا � سد أساسا الوضع الراهن 3ح يار  جي ألن هذا ا خل

ية الفكرية يارين . مللكلقانون ا نرصي اجلدة 4 و3خلورأى أن دمج ا ست حكرا عىل  يد بعض اليشء ألن صفة الوجاهة  ع  لي مف
تاكر شاط � بوا يار لن يا يف ا نصوص حا خلي وحدهام، كام هو  ل ية . ، بل أيضا املوضوع املؤهل للرباءة3م هلوقال إن رشوط األ

يار  ساعد 4خليف ا يار  يفت قد  خليل ا سعي إىل تقصري جحم . 3تشك متة يف ا يع األطراف ا تعد للعمل مع  لوقال إنه  مج ملهسـ م
يارين  نص أو دمج ا خلا يار . 4 و3ل هم بأن ا خلوقال إنه  ياة وأشاكل 5يف نح الرباءات عىل ا تأكد من عدم  حل اكن يريم إىل ا مل

تاكري شاط � رشطي اجلدة وا ها  ثا ياة لعدم ا با ن ت لحل ل تب . لم تعلق ملواد املؤهK للرباءة، شعر محلاس بفضل رأي  مكوف&  ي
يعة فلن يكون مؤهال للرباءة أل ئا يف ا باملدعي العام األمرييك القائل إنه إذا اكن  لطش تاكري، ي شاط � نرص ا تقر إىل  بنه  ن لع يف

يفه يحه وتو ص0ام خصص h من وقت ومال  يد حامية . لتنق ية، قد يكون من ا نا ياة ا ملفوعىل افرتاض أن العلامء أبدعوا  عح صط
ية الفكرية، رمغ أنه موضوع قابل للجدل ية بواسطة ا نا ياة � مللكهذه ا ع صط بول. حل ية، ميكن  نا ياة � قويف حاالت ا ع صط  حل

ية ياة بصفة ها ياة وأشاكل ا شـبراءات ا حل نح الرباءة . محل بول، حىت مبوجب القانون األمرييك،  يد أنه من غري ا ملكن األ ملق ك
يعة يار . لطبليشء موجود أصال يف ا تفاظ  خل,�، فضل �  ودعا لك من Eيه اهêم هبذا املوضوع اخلاص أن يوحض 5ح

نة  Kياغة يف مرح يا  .معلص

تحدة وأيد وفد � .338 ياين وفد الوالfت ا ملحتاد الرويس  يةب يار  يكاألمر شأن ا يان  خلوا ب ورمغ أنه أحاط علام مبخاوف . 3ل
يار  بغي حذف ا يات، قال إنه  تعددة القو يا ا خلدوc بو ي نمل م نفصK عن هذه . 5ليف مواتفق إىل حد ما مع رضورة إجراء دراسة 

cسأ ية. ملا ته احلا يار يف  تفاظ  للكن � يغ صخل سأcح يس الطريقة املالمئة حلل هذه ا مل   .ل

نوع  .339 ية الفكرية كحامية  تعلق لرباءات وحدها، بل أيضا بغريها من حقوق ا تورأى وفد إكوادور أن األمر ال  مللكي
با�ت نص عىل الرباءات. لنا ترص ا هم أال  ل,�، من ا يق شار إىل . مل تقاهتا أو املع"يوقال إنه يود أن  ية و شـاملوارد الورا ارف مث
يدية تصار عىل " لتقلا يدية"قوعدم � يدية"أو " لتقلأو املعارف ا أو سوء "واتفق مع بعض الوفود بأن مجK ". لتقلواملعارف ا

يار " نية ناء عهنا4خليف ا تفكري يف � هوم قانوين مهبم وميكن ا تغ يه  سـل  .مف

يار  .340  .3خلوأشار وفد موgكو إىل أنه يفضل ا

سائ .341 يا عىل ا ملورد وفد أسرتا سأc يف العديد من ل شأن هذه ا شاورات اجلارية  شريا إىل ا يا  g ملل اليت طرها وفد ب مل م ميب
يا ية، مبا يف ذ� يف أسرتا تصاصات القضا ل� ئ يار . خ ياغة ا هر أن  يط،  يث ا توى العميل ومن  خللكن عىل ا ص سـ ظسـ بح  3لتمل

تاكري ألي موضوع، مبا يف ذ� املوضوع ا شاط � سأليت اجلدة وا بتغطي  ن يه املادة لم  .5ل,ي تطرقت إ

نطقة األنديز األوائل  .342 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا موقال  ل ت من ن للج هدف ) CAPAJ(للتمم هدف الرييس  للإن ا ئ  هو 2ل
رشي نوم ا لبمراعاة ا يار . يجل نص5خل,�، فا شعوب . ل هو صلب ا ياة ا يعرض للخطر  لوال ميكن حذفه ألن ذ�  حسـ

ياهتا سل  ية أو  حاأل سل رشي ا,ي يؤخذ و. تصل نوم ا سعى وراء ا رشاكت اليت  ية من ت_ ا شعوب األ بإذا مل حنمي ا لل يجل ت صل ل
يكون اكريا عىل  ناس جديدة، وهذا  يدالين أو من أجل تويد أ شعوب الضاربة يف القدم من أجل رحب القطاع ا ثمن ا سـ ل لص جل

رشي نوع ا لبا ب" من خالل مابوشوهذا ما حدث إىل حد ما مع شعب . ل مرشوع فا ومع ) Vampire project" (ايرم
 .شعوب أخرى يف الربازيل واألنديز

يار  .343 يات5خلوأيد وفد الكريس الرسويل ا تعددة القو يا ا م وشاطر موقف وفد دوc بو مليف  .ل

بارة  .344 ند يف وضع أقواس معقوفة حول  عومل يرغب وفد ا بارة " مشـتقاهتا"له ية"عو يار " نأو سوء  وإذا اكنت . 4خليف ا
تظل حاأل يار سـقواس  بارتني، ال بد أيضا من وضع ا خلول هاتني ا  . بني قوسني معقوفني3لع
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بان  .345 يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر لوأيد وفد  يق يةج يارين  يقاألفر نص املوحد اجلديد  للخا  ألنه هو 6 و2ل
يا g نة كام أشار وفد بصلب معل ا يارين . ميللج ند، . 4 و3خلوأيد أيضا دمج ا بل األقواس لهوعىل غرار وفد ا نه أن  يقال  ميك

بارة  ية"عيف  سني اجلودة، شدد الوفد . بسبب سابقات القضاf اليت عرضت أمام احملامك عىل هذا األساس" نسوء  ية  حتو بغ
يارات املوحدة تجزأ من ا باره جزء ال  ية  خلعىل رضورة الرتكزي عىل جانب سوء ا ي ت ًن ع  .ل

ند ا,ي .346 ند صوته إىل صوت وفد ا هومض وفد � زfدة عىل ". مشـتقاهتا" مل يرحب لقوسني املعقوفني حول مصطلح ليل
نص اجلديد املوحد  ي;  للذ�، أعرب عن   .6 و2 للخيارينتفض

نوية  .347 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بوأيد  جل ه يارين ) CISA(لمم نص املوحد اجلديد  للخا بة إىل . 6 و2ل لنسـواقرتح 
يار بدل مفردة 3 خلا نح الرباءات خلطأ" جتنب"وقال إن مفردة ". نعم"مبفردة " جتنب"تست أن  سمح  مببدو أهنا تعين أهنا  ت . ي

ية، قال إنه يرغب يف وضع قوسني معقوفني حول  تحدة األمر تعلق قرتاح وفد الوالfت ا يكوف&  مل ية "ي نا ية ا عحاc ا لص لتقن
سابقة تالل وانهتاك احلق يف تقرير ا" لا شأن � نادا إىل اقرتاح قدمه  حا بت يارين . ملصريس يد ا خلومل ير مانعا من تو . 4 و3ح

يار  ية إضفاء مزيد من الوضوح عىل ا خلو ية الفكرية عن خطأ"، اقرتح إضافة مجK 4بغ نح حقوق ا مللكنع  م ، مع حذف "م
ية"عبارة  بارة "نأو سوء  يني"ع،  تأصK ألحصاهبا األ نحت نهتاك احلقوق ا صلأو اليت  مل هوم واتفق مع الوفد ا,ي قال ". م مفإن 

ية مهبم بارة . لنسوء ا تفاظ  بعوقال إنه يود � تعلق " مشـتقاهتا"ح يات ف&  تعددة القو يا ا يوأيد موقف وفد دوc بو ممل ليف
يار  .5خل

يارين  .348 نص املوحد اجلديد  شأن ا للخوحتدث وفد رسي الناك عن وجود توافق يف اآلراء  ل شريا إىل أن وفد 6 و2ب م، 
تحدة  يملالوالfت ا يار " جتنب"فضل مفردة  ةيكاألمر يارين . 3خليف ا تفاظ  خلواقرتح � هام مع 6 و2ح جم، إن أمكن، ود

يار  ية" وحذف 4خلا يارين ". نسوء  رسين اإلحاطة علام بذ� ودمج ا خلوميكن  يار 6 و2للمي  .4خل مع ا

349.  Ïيولو تعامر ا ية لال شعوب األ ثK جملس ا بوالحظت  سـ صل ل يار ) IPCB(لمم نص يف ا خلأن ا شري إىل  بد2ل يا أنه 
ية  شعوب األ نرية  بقة ا يه أي إشارة إىل املوافقة احلرة ا ب أو اEوc ومل ترد  نرية  بقة ا صلاملوافقة ا لل سـ لل تسـ ف سـت ملسـ ململ يةمل . ملعنا

بارة  بغي إضافة  عورأت أنه  ية "ني ية وامجلاعات ا شعوب األ نرية ألي من ا بقة ا حمللاملوافقة احلرة ا صل ل ملسـتسـ يةمل  إىل ت_" ملعنا
هدف  ياغة2لاألهداف، وبوجه خاص ا ت_ ا تفاظ  بغي � لص، إذا اكن  ب حي بارة . ن عوقالت إنه ال ميكهنا املوافقة عىل إضافة 

سابقة" ية ا نا ية ا لحاc ا ع لص يار " لتقن شعوب اليت 3خليف ا ية عىل ا سؤو با وغري رضوري وتلقي ا يف رشطا  ل ألهنا  ل مل صع تض
يدية أو املوا ها ا لتقلأخذت مهنا معار نت بطريقة من ف بل أو  رشت من  بار أهنا يه من  ية املربطة هبا، عىل ا ّيرد الورا بق ن ت ت عث
سابقة ية ا نا ية ا لالطرق حاc ا ع لص يار  .لتقن تفاظ  يات ف& خيص � تعددة القو يا ا ثK وفد دوc بو خلوأيدت ا مل حملم م  .5ليف

350. êفع إىل اعEية أرادت ا بان ا ثل توج أمارو أن ا ترب  نوا ل مم ية لغع يار ليك تأخذ الرباءة ملعارف وموارد ورا ثد ذ� ا خل
ية صلمتي إىل شعوب أ تخدام املصطلح القانوين . تن يارات " منع"بدل " حظر"سـويف اقرتاحات سابقة، دافع عن ا يع ا خليف  مج

تخدمت مفردة  سـيث ا يار ". منع"ح تعلق  خلوف&  تخدام مصطلح 3ي بغي ا سـ،  بغي إضافة مجK " حظر"ني ا ومبراعاة سهو"ينو
نة بارة " معيقواعد  بدال ". عن خطأ"عبعد  بغي ا توعىل غرار ذ�  سن يار " منع"ي سهوا "ومجK " حظر" مبفردة 4خليف ا

بارة " ومبراعاة ية"عبعد  يار ". نأو سوء  تفاظ  خلورغب يف � تأكد من عدم"بدل " حظر" وإدراج مفردة 5ح ليك ال " لا
ياة أو مت ناحلنح الرباءة عىل ا رشي ت¿يا رشية أو اEم ا با لب يار . ل تفاظ  خلوفضل �  .7ح

ية الفكرية  .351 ية  ية الرباز شعوب األ هد ا  Kث للملكوأيدت  يلمع صل ل ند  )INBRAPI(مم ند وا يا و� g هيقات وفود يل ب لتعل مي
يارين  نص املوحد اجلديد  للخوغريها من الوفود مع اإلشارة إىل ا يد . 6 و2ل بت أيضا من اEول األعضاء تأ يو اقرتاحات طل

نوية  ندي ألمرياك ا با¿لس ا جل يولوCISA ( Ï(له تعامر ا ية لال شعوب األ بوجملس ا سـ صل وقالت . وتوج أمارو) IPCB(لل
fغوg وبروتوكول Ïيولو نوع ا ية ا ثل اتفا ية دون اإلشارة إىل الصكوك اEوية  شة حامية املوارد الورا نا بإنه ال ميكن  ت ل ث لق ل ق م . م

يارين  بغي إضافة اإلشارة إىل املوافقة 6 و2خلوقالت إن ا يولوÏ وبروتوكول gغوf، لكن  نوع ا ية ا توامئني مع اتفا ن  ق يم ب لت ل
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ية ية وامجلاعات ا شعوب األ نرية ا بقة  حمللا صل ل للمسـتسـ يار . مل تعلق  خلوف&  ثل توج أمارو،4ي عتعني إدراج  مم وكام قال  بارة ي
نص" سهوا ومبراعاة" يار يدت أيضا اقرتاح أو. ليف ا تفاظ  يات ف& خيص � تعددة القو يا ا خلوفد دوc بو حمل م  .5ليف

يار  .352 بويفارية ا هورية فزنويال ا  cخلوأيد وفد دو ل ل يات5مج تعددة القو يا ا م كام اقرتح وفد دوc بو مليف واكلعديد من . ل
ند شأن هذا ا  fغوg ان األخرى، أبدى الوفد أيضا حتفظات عىل بروتوكولب با ب تور فزنويال حيظر أي وقال إن . لل سـد

ياة نح الرباءة عىل ا حلإماكية  مل تعلق ملادة . ن ية ف&  تجارة العا نظمة ا بري داخل  يوهذا أيضا اكن موضوع جدل  مل ل ) ب(3.27مك
ية للرباءة. يمن اتفاق تربس رشوط الرضورية لأل ثل  ياة ال  ياة وأشاكل ا نح الرباءة عىل ا هلوفكرة  ت حل للحل مي ح وأيد الوفد اقرتا. م

نوية  ندي ألمرياك ا با¿لس ا جل يار ) CISA(له خلشأن ا تأصK ألحصاهبا " بإضافة مجK 4ب نحت نهتاك احلقوق ا ملأو اليت  م
يني تعلق مبفردة ". صلاأل نده شكوك ف&  يوقال إن  يةحسن"ع يهتا" ن  بب ذا شالك  تاليت ميكهنا أن ختلق  بس  .م

يا ا,ي  .353 نوب أفر يقوأيد وفد اجلزائر اقرتاح وفد  يةج بان األفر يقحتدث مس مجموعة ا نص املوحد . ل يدا �ما ا لوأيد تأ ي
يارين  يارين 6 و2للخاجلديد  بغي عدم وضع قوسني معقوفني حول مفردة . 4 و3خل وأيضا دمج ا " مشـتقاهتا"ينوشدد عىل أنه 

هام رابط ويق تقاته ير تج و شأ ا ثألن  شـ ن بطن م مل تفاظ إلشارتني إىل . م ية"و" طأخ"حوقال إنه يود � هومان " نسوء  مفألهنام 
يار . 0امن جدا تفاظ  خلومل يعرتض عىل �  .5ح

يني  .354 ثK ا¿لس الوطين للخال سـوأيدت  نص املوحد اجلديد يف ) MNC(مم تفاظ  تعلق ال يا ا g لموقف وفد مل حب مي
نص ا. 6 و2يارين خلإطار ا لوذكرت بأن ا يقني القانونني مبا يف ذ� �ألّ رشوعة و�لزتام لصيل حتدث عن ا ملتخدامات ا سـ

ية ية ا ية وامجلاعات ا شعوب األ تفق علهيا من ا رشوط ا نرية وا بقة ا نحلصول عىل املوافقة ا حملل صل ل مل ملعسـ لمل تسـ وقالت إن . مل
نص قد ضاع هذا ا لاجلوهر األصيل   .ل

هدف  .355 بادئ ا سائل املطروحة و�تقال إىل  ناوالن ا رسين  لوقال الريس إن ا م ت نئ مل سـي حتدث عن وجود أربعة و. 2يمل
يار : خيارات ست 1خلا ثارية عىل �خرتاعات اليت  بغي أال حيصلوا عىل حقوق ا بات الرباءة  ي نص عىل أن مودعي  ت ي لطل ئ سـن

تاكرية يار . بجديدة وال ا هدف 3خلوهو يعكس ا يار أم ال. 2ل من ا تفاظ هبذا ا بغي � خلوسأل إن اكن  حي يار . ن  6خلوأشار ا
بات بقة طلإىل أن مودعي  تعلقة ملوافقة ا رشوط ا ثال  ياب � ثارية يف  بغي أال حيصلوا عىل حقوق ا سـ الرباءة  مل ت غ ت ملي للسـ م ئ ن

نافع نصف  تقامس العادل وا نرية وا للما مل ل يارين . ملسـت هدف 6 و2خلوهو يعكس ا تفاظ هبذا . 2لل  بغي � حوسأل إن اكن  ين
يار يار . خلا شمل لك من ا خلعالوة عىل ذ�،  ت2 و1ي يارينم حكام  يقني احلقوق وسأل إن اكن ميكن دمج هاذين ا خلعلقا  . ب

يار  شف اإللزايم2خلومشل ا يار . لك أيضا رشوط ا شف عن املعلومات7خلوأشار ا ية والرصاحة  سن ا للك إىل واجب  ن  .لح

تحدة  .356 يةملوطلب وفد الوالfت ا يحا ملا املقصود جبمK  يكاألمر ي"ضتو تخديم املوارد الورا ثيقني احلقوق  ة ملسـ
رشوعني يار ". ملا ية من ا ثا يد امجلK ا تطع تأ سأc، مل  شأن ت_ ا ياب أي وضوح  خلويف  ن ل ي سـ مل ب يد امجلK 1يغ نه تأ ي، لكن  ميك

يارات . األوىل يد ا تطع تأ خلومل  ي يةيسـ تا لا  .7 و6 و2: ل

يارين  .357 يان إنه من الصعب دمج ا خلوقال وفد ا يار و. 2 و1ل يس ألنه مل1خلا سن ل مالمئ جدا،  ا للمعلومات عن أبديت 
ية أو غري ذ� من احلقائق ا ثشأ املوارد الورا نافع من نفاذ وتقامس ا ملتعلقة  ل شاط أمل شأن اجلدة أو ا يدة للقرارات  نن تكون  لب مف

ية للرباءة ية واأل شعوب األ سب، بل أيضا ألنه ال وجود ألي صK بني تقرير مصري ا تاكري  هل� صل ل حف تفاظ . ب بغي � حو ين
يار  شة من1خل نا ق أجل مزيد من ا  .مل

نطقة األنديز األوائل  .358 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا موقال  ل ت من ن للج إنه من غري املالمئ فصل مجليت ) CAPAJ(للتمم
يار  تاكمالن1خلا يل إىل . ت ألهنام  نقول من  شاط جامعي و تاكري، وهو  ها � شا ية تود حامية  شعوب األ جوقال إن ا م نط ب ن صل ل
شعوب األ. جيل يعة واألرض األملوا مترار يف عالقهتا اEامئة مع ا بدع  بية  ت لطصل شاط . سـ بغي عدم حذف ا ن,�،  لي ن

hتفاظ به عىل حا بغي � يار و تاكري من ذ� ا ح� ين خل  .ب
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تحدة  .359 يد وفد الوالfت ا يا أن تأ g ملورأى وفد ي يةميب يار  يكاألمر تقدم1خلللجمK األوىل من ا ناول . ل يعد نوعا من ا لتو
يامس ياغة مأخوذة من �قرتاح األصيل لوفد أسرتا لأc يقني احلقوق، ذكر بأن ا لص بري يف اآلراء، . ّ كوحتدث عن وجود توافق 

ية الفكرية ية لوجود نظام ا باب األسا بدو، بأن �خرتاعات وحامية حقوق ا�رتعني من األ مللكعىل ما  سـ سـ وقال إن . ي
ت�ر  ت�ر يف هذه �خرتاعات و� س� تيض وجود يقني قانوينس بارة . يقأيضا يف تطوير ت_ �خرتاعات  يقني احلقوق "عو

رشوعني ملتخدمني ا يح ذ�" للمسـ ناك . ضطريقة حملاوc تو يس  ترب أنه  نه ا ياغة،  سني ت_ ا نة إىل  هودعا الوفد ا ع لص حت لللج لك
بدأ ثرية تدمع هذا ا ملبراهني  يار . ك تعلق  خلوف&  ته غري 2ي يا غ، رأى أن  تلفةص ية  يا خمموفقة ألنه مشل عدة أهداف  سـ سـ ّ .

ميه ته و يف مجموعة صغرية مبرا تقسـوميكن  جع ند . تلك يود لكام أمكن ذ�  نصوص، طلب فرض  بري قامئ عىل ا عوإلحراز تقدم  ل قك
ثل  ية"متكرار مصطلحات  شعوب األ صلحقوق ا بدو . يف لك فقرة" ل سار ألنه عىل ما  شأن ا برية  يوحتدث عن خماوف  مل ب ك

يةهناك توقعة ف& خيص املوارد الورا يجة ا تضح h إن اكن ذ� هو ا ياغة رمغ أنه مل  يد ا ث نص معاهدة  مل ن ي تلص ,� رحب . لق
توقعة من املفاوضات يجة ا شات حول ا نا مل ن ق تمل نة، . ل رشة  سابعة  ية، كام اقرتح سابقا يف اEور ا للجورأت ا¿موعة األفر عل يق

تعلقة  ية الفكريةملأنه ميكن أداء الوالية ا بات ا شأ  شف اإللزايم عن  سأc ا ية عرب معاجلة  مللكملوارد الورا طل ن لك م وقال إن . مث
ها  توفر  ية العامة ورمبا لن  نظر فهيا ا ية ميكن أن  بادئ تو نه إال أن يؤدي إىل وضع  نجز إىل حد اآلن ال  لالعمل ا م يميك مجلع ت جهي مل

شأن الرباءات . ما قانوgأبدا ما يكفي من الوضوح واجلوهر ليك تكون صاك ملز تعاون  بوقال إن إدخال تعديل عىل معاهدة ا ل
يوي حومعاهدة قانون الرباءات واتفاق تربس أمر  سار . ي نة أن تفكر ف& إذا اكنت مواصK ذ� ا بغي  ملويف هناية الوالية  للج ني

مترار  .سـقابK لال

بقت معاجلهتا وما  .360 سائل جوهرية  تعلق  سـورأى الريس أن األمر  مب ي شاورات غري ئ ها يعاجل يف إطار  مزالت تعاجل، و بعض
ية بني  ند جدول األعامل ا�صص " ئأصدقاء الريس"مسر بشأن  بل"ب  ".ملسـتقللعمل يف ا

يان .361 يقات وفد ا لوأيد وفد �حتاد األورويب  يارين . تعل خلومل ير أي إماكية Eمج ا يار . 2 و1ن تضمن 2خلوقال إن ا ي 
ية، أ يا سـقواعد عامة وأهداف  يار سـ بارش1خلما ا هو أوحض و م  يار . ف يه بقدر أكرب1خلوقال إنه يفضل ترك ا نظر  ف   .لل

نطقة األنديز األوائل  .362 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا يقات  بويفارية  هورية فزنويال ا موأيد وفد  لمج ت من ن للج مم تعل ل للتل
)CAPAJ (يد بب تأ شأن  ية  تحدة األمر يحا من وفد الوالfت ا يوطلب تو ب مل سض ياريك  . فقط1خل امجلK األوىل من ا

ية .363 تحدة األمر سؤال ا,ي طرحه وفد الوالfت ا يا عىل ا يكورد وفد أسرتا مل ل ية تعلق . ل ثا نوقال إن الغرض من امجلK ا ل
ية توفري يقني قانوين يف نظام الرباءات ملالك احلقوق ها. مهبأ نة  يام ا بغي مراعاته يف إطار  بدأ قمي  بعملورأى أن هذا  ق ن للجم ي ّ .

cسأ ياغة ما توحض هذه ا بد أي اعرتاض عىل العمل عىل  ملنه مل  ص ي  .لك

يار  .364 تني يف ا تفاظ بلك من ا خلوقال وفد املغرب إنه يفضل � مجلل يار . 1ح ية أكرث يف ا ثا يح امجلK ا تو خللكن  ن ل ض ، 1ل
بارة  ها عرب إضافة  عاقرتح تعد تدابري املالمئة"يل  ".ينبغي"بعد فعل ل" لتوقع ا

يار وأيد وفد � .365 يار . 1خلحتاد الرويس ا شأنه2خلوقال إن ا تعديالت اليت قدمت  ب بدا معقدا جدا حىت مع ا وقد . ل
بغي حفصه هêم لغ شارك، وهذا أمر معقد جدا و ئات اإلدارية اليت  بط ا يار  ينناول هذا ا ت ي ض خل ست  .  له

يار  .366 تع2خلورمغ أن وفد رسي الناك فضل ا ياغةل، قال إنه ال بد من إدخال بعض ا  .لصديالت عىل ا

يار  .367 ندا ا خلوأيد وفد  يان1ك يقات وفدي �حتاد األورويب وا ل و سائل اليت طرTا الوالfت . تعل ملوأشار إىل أن ا
تحدة  يةملا يح يكاألمر يا عىل ما قدمه من تو ية وشكر وفد أسرتا ثا ضشأن امجلK ا ل ن ل يارين . ب يكون 2 و1خلوقال إن دمج ا سـ 

ت بغي � حبا و,�  ين يار صع  . عىل حا1hخلفاظ 
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يا .368 يا وأسرتا gبويفارية و هورية فزنويال ا يقات وفود  ية عىل  تحدة األمر لورد وفد الوالfت ا ب ل ل تعل ميمل مج تعلق . يك يوف& 
يار  ية من ا ثا خلمجلK ا ن نا قانويا ملالك احلقوق1ل نظام الرباءات أن يوفر  يح مبعىن أن ال بد  تو ن، قدم ا ي ل ض تعني. يقل  يوإذا اكن 

تعلق  رشوعني ف&  ية ا تخديم املوارد الورا ترص عىل توفري يقني حقوق الرباءات من أجل  يعىل نظام الرباءات أن  ث ملسـ م يق
يد يف حد ذاته هذا  تعلقة لرباءات  جحلقوق ا ف تخديم . مل مسـلكن إذا اكن عىل نظام الرباءات توفري يقني احلقوق من أجل 

رشوعني مبوجب ن ية ا ملاملوارد الورا ساب حقوق الرباءات اليت حيوزها الغري، فال ميكن للوفد ث يدية عىل  حظام املعارف ا لتقل
يد ذ� يده. يتأ نه تأ بديل املقصود، فال  يوما دام الوفد ال يعرف ا يارات . ميكل تعلق  خلوف&  ، قال إنه جيد صعوبة 7 و6 و2ي

نرية وا بقة ا شف اإللزايم واملوافقة ا رشط اخلاص  سـتمع ا ملل سـ شفمللك  .لكلرصاحة يف ا

سؤال ا,ي طرحه وفد  .369 ية بأنه ال بد من معاجلة ا بان األفر يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر لواعرتف وفد  يقل يق ج
يا gشات. ميب نا يارات ألهنا توجه ا شة ا نا ساو  قعالوة عىل ذ�، قال إنه يود أن خيصص وقت  مل خل ق مل ٍت نة قد . م للجوقال إن ا

بل احلصا بادئقوضعت العربة  شات يف األهداف وا نا ندما حرصت ا ملن  ق مل نة قد رشعت يف . ع تكون ا للجوعىل العكس،  سـ
شف اإللزايم شأن رشط ا شات  نا ية وال إىل مزيد من ا شأن املوارد الورا سائل لن تفيض إىل معاهدة  لكدراسة  ب ق مل ث ب  .م

ية الفكرية  .370 ية  ية الرباز شعوب األ هد ا  Kث للملكوأيدت  يلمع صل ل يا ا,ي حتدث مع ) INBRAPI(مم نوب أفر يقوفد  ج
شات نا ية يف ا ية يف الرتكزي عىل رضورة املوضو بان األفر قمس مجموعة ا مل ع يار . يقل يحا ف& خيص ا بت تو خلو ض  من وفد 1طل

تحدة  يةملالوالfت ا ية يكاألمر تخديم املوارد الورا نا قانويا  شأن نظام ال يوفر  شات  نا ثشأن طريقة إجراء ا سـ ن ي ب ق مل ملب هدف لوا. يق
يقني القانوين ية هو ألحرى توفري ا شأن حامية املوارد الورا لالرييس لوجود معاهدة دوية  ث ب ل يارين . ئ ثK ا خل,� فضلت ا  1ملم

يار . 2و شف اإللزايم يف ا خلوقالت إن رشوط ا ندت إىل املادة 2لك يار .  من بروتوكول gغو17fست قد ا  6خلوأيدت أيضا ا
ند إىل املادتني  سقا مع املادتني .  من بروتوكول gغو7f و6ستا,ي ا يار  تولكن جلعل ا  من بروتوكول gغوf، اقرتحت 7 و6مخل

يار  ثK أن تضاف يف هناية ا خلا بارة 6ملم شعوب "ع  نافع  نصف  تقامس العادل وا نرية وا بقة ا للضامن املوافقة احلرة ا للم مل ل ملسـتسـ مل
ية ية وامجلاعات ا حمللاأل يار واتفقت". صل ية، من بروتوكول gغو17fستند إىل املادة مل ا،7خل مع ا ته احلا ل   .بصيغ

يار  .371 يده  ية عن تأ هورية إيران اإلسال للخوأعرب وفد  ي م يار . 2مج يد ا خلوقال إن بإماكنه أيضا تأ  إذا أمكن إدراج 6ي
يدية املربطة هبا"عبارة  تقاهتا واملعارف ا تو تقل لشـ بل " م تخدا0ا"قيف هناية الفقرة  توعب الطريقة اليت وقال إنه". سـوا يسـ ال 

يار  ية1خلميكن للجمK األوىل من ا سني حامية املوارد الورا ث   .حت

نوية  .372 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بوعلق  جل ه يار ) CISA(لمم تعلق ملادة . 2خلعىل ا ي من اتفاق تربس، رأى أنه 32يوف& 
ئة وكام جاء يف العديد من لكامت ا¿. يمن غري املالمئ ذكر اتفاق تربس ئة رصد دوية أو  سابقة، عاد للحديث عن  يلس ا ل ي هل ه

ية شعوب األ تعامل تعامال مالمئا مع حقوق ا ية ا ية  تخدا0ا للمراجعة القانوية أو القضا شاؤها وا بغي إ صلحتكمي  ل ل بغ ئ ن سـ ن  .ني

نطقة األنديز األوائل  .373 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا موأشار  ل ت من ن للج يا) CAPAJ(للتمم  أشار إىل 1ر خلإىل أن ا
ية أصال ية. حملمالرباءات ا شعوب األ تاكري امجلاعي  شاط � يا عىل حامية ا نة ركزت حا صللكن ا لل ب ن ل وقال إن .لللج

يارين تاكملني2و 1 خلا  gهوم أوسع نطاقا من نظام . م ميكن أن يكو ية الفكرية معوما، وهذا  بغي اإلشارة إىل نظام ا مفو مللك ين
بغي . الرباءات يار ينوقال إنه  تني يف ا تفاظ  خل� مجلل بويفارية1ح هورية فزنويال ا ل كام قال وفد  ل بغي دمج . مج ينورأى أيضا أنه 

يار يار 1 خلا  .2خل مع ا

ية كام يه مقدمة  .374 شأن املوارد الورا رشوع املواد  تفكري  شاهبة ا بان ا يا ا,ي حتدث مس ا ثوعرض وفد إندو ب ل ت ل مسـ مل ني
تفكري يف . WIPO/GRTKF/IC/19/11ثيف الويقة  شاهبة ا بان ا ثاين  رشوع ت_ املواد عن �جêع ا ثق  لوقد ا ت لل ل ملن م ب

تعلق  نة، وخصوصا ف&  نصوص يف ا سار املفاوضة القامئة عىل ا سري ورسيع  يا واكن يريم إىل  ييل يف إندو للج ل م ي تسـ ت ني
ثريا ية اليت تأخرت دراسـهتا  سائل اخلاصة ملوارد الورا ك ث ياغة ت. مل ند  صو ناية ع تفكري  شاهبة ا بان ا بع_ املواد، راعت ا ل ت ملل

fغوg وبروتوكول Ïيولو نوع ا ية ا ية، مبا فهيا اتفا تعلقة حبامية املوارد الورا بالصكوك الوجهية ا ت ث لمل ل تلف . ق خمورأى أيضا أن 
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شأن، وال سـ& الويقة  ثاقرتاحات اEول األعضاء يف هذا ا ث والويقة WIPO/GRTKF/IC/19/6ل
WIPO/GRTKF/IC/19/7 . ،نقاش للونظرت ا¿موعة يف بعض �قرتاحات اليت قدمهتا اEول األعضاء وطرحهتا 

يان WIPO/GRTKF/IC/8/11ثوبوجه خاص ويقة �حتاد األورويب  يقة ا ل وو  WIPO/GRTKF/IC/9/13ث
يقة سورسا  يوو ية WIPO/GRTKF/IC/11/10ث بان األفر يقة مجموعة ا يق وو ل وقال . WIPO/GRTKF/IC/17/10ث

ية الفكرية ية مبوجب نظام ا تعلق حبامية املوارد الورا سع مواد  يدي مض  رشوع ا مللكإن ا ث ت ت مته  موضوع 1توناولت املادة . لمل
شاهبة . امحلاية بان ا تورأت ا تفكريملل نارص للحامية لا شمل ثالثة  بغي أن  ية  عأن حامية املوارد الورا ت ي تعامل املوارد : نث سـا

ية وا شـالورا يةملث يدية املربطة ملوارد الورا ثتقات واملعارف ا ت نوع . لتقل ية ا ثالثة إقرارا �ما يف اتفا نارص ا توقد أقرت ت_ ا ل للع ق
fغوg ويف بروتوكول Ïيولو تعلق ملادة . لبا يد 2يوف&  بغي أن  تفكري أنه  شاهبة ا بان ا يدين، رأت ا شأن ا تف  ن سـتف مل تسـ يمل ل ت ل ب

شأ من حامية امل يةملنبان ا تفكري أيدت 3ويف املادة . ثوارد الورا شاهبة ا بان ا شأن نطاق امحلاية، قال إن ا ل  ت ل يدا �ماملب  يتأ
يار ء شف اإللزايم، كام ورد يف الويقة 1.خلا شأن ا ث  لك نت ت_ املادة مفاهمي . WIPO/GRTKF/IC/19/7ب تضمو

شف اإللزايم اليت قدمهتا عدة دول أعضاء رشوط ا تعلق  لكتلفة  ت بان 4توناولت املادة . بخم بغي  ية اليت  تدابري ا لل ا ي يل نل لتمك
رشوع املواد والصكوك . ل العالقة مع �تفاقات اEوية5توناولت املادة . اختاذها ساق بني  مواكنت تريم إىل ضامن � ت

fغوg وبروتوكول Ïيولو نوع ا ية ا ية، وخصوصا اتفا با ت لن ل بو ا6وأوصت املادة . قملع ئات الو ن  ي ملعي بان عىل ه يع ا لية  بتشج
توى اEويل بحث والفحص عىل ا ية من أجل ا تو بادئ ا سـوضع مجموعة من ا ل جهي ل تعاون عرب احلدود7توناولت املادة . ململ . ل ا

تعلق ملادة  تعلق 8يوف&  يارات  تفكري عدة  شاهبة ا بان ا ناولت العقوت واجلزاءات وممارسة احلقوق، قدمت ا ت اليت  ل ت ل خت مل
ثالبتدابري  ية . مت� بو ا ئات الو يع  تعاون وتكوين الكفاءات ورمت إىل  ية وا ساعدة ا نوناولت املادة األخرية ا ي ي شج ل ن مل ملعت ه ت لتق

يق الفعيل ,� الصك ية واألقل منوا من أجل ا نا بان ا يصا  بعىل وضع طرق  ل لل لتطخص رشوع ت_ . م مورأى الوفد أن 
ساعدة يف املفاوضات القامئة ع هاللماملواد 0م  سريها ورس ية و شأن املوارد الورا نصوص  يعىل ا ت يت ث ب وطلب من اEول األعضاء . ل

رسين نه بواسطة ا يه و رشوع ت_ املواد وتفكر  يأن ندرس  ملم سـحت يا من اEول األعضاء أن تدرس . ف مسوطلب الوفد ر
 .WIPO/GRTKF/IC/19/11 ثالويقة

هورية فزنويال  .375 بويفاريةمجوأيد وفد  لا يار ل ياروأ.  كلك1 خلا سق مع املادة6 خليد أيضا ا تور 120 مت ألنه  سـ من د
نرية بقة ا ية يف املوافقة ا شعوب األ ملسـتفزنويال اليت تقر حق ا سـ صل  .ملل

هدف .376 لوعرض الريس ا هدف. 3 ئ ية الفكرية أن تكون 3 لوقد نص ا بغي ملاكتب الرباءات أو ماكتب ا مللك عىل أنه  ين
مسـندها املعلومات املطلوبة الختاذ قرارات  ية الفكريةع نح الرباءات أو حقوق ا ند  مللكنرية  م يارين. عت هدف  خوتضمن ا وجاء . ل

يار بكة1 خلا يار. ح أمع وأكرث  ية 2 خلوجاء ا نح الرباءات أو حقوق ا يفا ومشل نوع املعلومات الوجهية للقرارات  مللك أكرث تو مل ص
تفق علهيا أو  رشوط ا نرية أو ا بقة ا ثل املوافقة ا ملالفكرية،  لسـ تسـ ملم شف اإللزايممل نة . لكرشوط ا تطع ا للجوقال إنه ما مل  تسـ

شة يف الوقت احلارض نا يار واحد، فال رضورة ملزيد من ا تغين عن  بت و قأن  مل خسـ ورحب القرتاحات اليت من شأهنا أن . تت
يار واحد خساعد عىل حذف  هدف . ت بادئ ا نت  لو م يارين3تضم يار. خ  ية يف ا ثا خلونصت امجلK ا ن حيتاجه  عىل أن لك ما 1 ل

سابقة عىل حد عمل املودع ية ا نا ية ا لمودع الطلب هو اإلشارة إىل حاc ا ع لص يار. لتقن ية 1 خلوأشار ا نا ية ا ع إىل حاc ا لص لتقن
هم اخرتاع ما أو حفصه يدة  بارها  سابقة اليت ميكن ا لفا مف ت يار. عل تضمن ا خلومل  تحفظات2 ي زfدة عىل ذ�، تضمن . ل ت_ ا

يار تع1 خلا ثا  û بدأ ي  ل هام ها تو رشوط اليت ميكن يف  يدية وا يقلق ملعارف ا ثظل ل ناء عن . لتقل نة � تغوقال إنه ما مل تقرر ا سـللج
يضة شات  نا تفيار واحد، فال رضورة إلجراء  م مسـخ هدف. ق لوعرض الريس ا ناول العالقة بني �تفاقات اEوية 4 ئ ل ا,ي  تي

ي تعلقة حلقوق امجلا عواملعايري القانوية اEوية ا مل ل يةن شعوب األ صلة  يارات. لل يع عالقة اEمع 3 و2 و1 خلوأشارت ا تشج إىل 
بادل مع �تفاقات اEوية لا يارات. ملت يار. خلواقرتح دمج ت_ ا خلوناول ا ساق مع املعايري 4 ت تلفة، ويه ضامن �  cسأ ت  خم م

ية شعوب األ ية  صلالقانوية اEوية يف تعزيز وحامية احلقوق امجلا لل ع ل يار، فال وما مل تقرر. ن ناء عن ذ� ا نة � خل ا تغ سـللج
يل ته  نا تفصرضورة  شـ لمل هدف . ق بادئ ا نت  لو م يارات4تضم سة  خ  ياران. مخ يع عىل احرتام الصكوك 2 و1 خلوتعلق ا لتشج 

ها تعاون  ساق وا سعي إىل � ية وا معاEوية واإل ل ت ل مي يار . قلل بغي أال 2خلوالفرق هو أن ا نة  نص عىل أن معل ا ين  للج  خيلي
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نجز يف  يار . خرىاألافل احململلعمل ا يار 1خلواقرتح حذف ا يار .  بني قوسني معقوفني2خل ووضع الفرق الوارد يف ا خلوتعلق ا
يارات6 يد ت_ ا تأ ناول تعزيز إذاكء الوعي وتقامس املعلومات  سأc، إذ  ت_ ا خل  ي ل ت مل يار . ب يار 2خلواقرتح دمج ا وقال . 6خل وا

يار  تقل بذاته و3خلإن ا م  يةمسـ شعوب األ تحدة ف& خيص القضاf املقدمة من ا متدهتا األمم ا صلتعلق لقرارات اليت ا ل مل . ع
يار  يولوÏ وبروتوكول gغو4fخلوتعلق ا نوع ا ية ا يذ اتفا ب حتديدا بدمع  لت ل ق يار يف الوقت الراهن، . تنف تفاظ هبذا ا خلوميكن � ح

 .ما مل يعرتض عىل ذ� أحد

تحد .377 نوع ملوقال وفد الوالfت ا ية ا يع �تفاقات اEوية، وال سـ& اتفا يس طرفا يف  ية إنه ما دام  تة األمر ل لمج ق ل يك
يني يف ت_ �تفاقات وإىل أن ت_ األحاكم  شري إىل األطراف ا ياغة  يولوÏ وبروتوكول gغوf، ال بد إذا من  لفعلا ت ص ًب ل

لبق عىل األطراف فقط ويس عىل اEول غري األطراف  .تنط

تعلق  .378 هدف يوف&  يار 4ل يان أنه ال ميكن دمج ا خل، رأى وفد ا يارين املوحدين 1ل ْوإن وجدت أي عالقة . 3 و2خل وا
Kتاكم ت_ العالقة أن تكون  بغي  ية،  سارات اEوية ا ية الفكرية و�تفاقات وا مبني نظام ا ن لمللك ي ن ل ومع ذ�، من غري . ملعمل

يهنا خارج هذا حد معق يارات ف&  بالالئق ربط ا بغي أال تكون الغاية يه وضع نظام مêسك فقط، . ولخل ينعالوة عىل ذ�، 
ية سارات اEوية ا ية الفكرية و�تفاقات وا نازعات بني أنظمة ا ية جديدة للرقابة وسوية ا نمبا يف ذ� آ ل مل مل ت ملعل ,�، . مللك

هدف  يارات املوحدة اجلديدة  للفا يار .  غري مالمئة4خل ه1خلوا هدف . دف األمعل مالمئ ألنه حدد ا بادئ ا تعلق  لوف&  مب ، قال 4ي
يار  بادل. 6خلإنه يفضل ا يفيض تقامس املعلومات إىل إذاكء الوعي وتعزيز اEمع ا تو زfدة عىل ذ�، قال إنه ال يرى أنه . ملسـ

يارين  خلبغي دمج ا تقK عن �. 6 و2ني ية الفكرية جيب أن تكون  تقادا جازما بأن ا تقد ا سـوقال إنه  ع ميع تفاقات مللك
ية سارات اEوية األخرى، حىت يف وجود عالقة تاك ملوا ل يار . مل ية أخرى، شدد ا g خلومن هدف 2ح بادئ ا ل من   عىل 4م

ها ساق  سعي إىل � ية وا سارات اEوية واإل ية احرتام الصكوك وا معأ ت ل مي ل مل  .قلمه

يار  .379 يا دمج ا g خلوأيد وفد يار 1ميب يار 2خل وا شددا عىل أن وأعرب عن عدم ات. 1خل أو حذف ا يان  مفاقه مع وفد ا ل
بح . املطلوب اآلن هو نظام مêسك ئا  ئا  ية الفكرية معزول و بط أن نظام ا ية يه  شلكة الر يصوقال إن ا ش ش لض سـ يمل ي فمللك ئي

ية ية وتطلعاهتا يف جمال ا نا بان ا ياجات ا منغري ملب ال ل ل لتت م ح µ .ية ه شأن ا بو  هم أن جدول أعامل الو منوقال إنه  ب لتي و سعي يف
ية الفكرية يف  ية أيضاوقال . وعامل الواقع"  العاÏهبرج"مللكإلصالح العالقة بني عامل ا تحدة األمر يك إنه حبمك خربة الوالfت ا مل

رش ساق �م و ـي قد معلت   ،Ïيولو نوع ا ية ا ّيف اتفا م ت ف ب هت لق يهتا يف ّف جدا مع الزتاماهتا بصفهتا من املوقل نعني، مما يمن عن 
تصديق عل يهتا يف عدم . هيا الحقالا يع نطاق ذ� .  أهداف هذه املعاهدةتثبيطنوهذا يمن أيضا عن  سـوساءل عن إماكية تو ن ت

fغوg وبروتوكول Ïيولو نوع ا ية ا يذ اتفا بادل الرضورية  بعىل عالقة اEمع ا ت لت ل قمل  .لتنف

يار  .380 بة إىل وفد �حتاد األورويب، ال ميكن دمج ا خلو يارين 1لنسـ هدف  م3 و2خل وا يان، . 4لن ا لوعىل غرار وفد ا
يار  يار .  عام مبا يكفي ومرن1خلرأى أن ا يارات أخرى1خلوأيد ا هدف . خ دون دجمه مع  بادئ ا تعلق  لوف&  مب ، قال إن 4ي

يارين  بول دمج ا خلبإماكنه  يارين2 و1ق ها يف N ا خل، رمغ أنه اعرتف بأن امجلK األوىل يه تقربا  ة اليت ن امجلK األخريلك. نفسي
يدية  " أنهتنص عىل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اEوية ا نة احلكو تقلبغي أال خيل معل ا ث ن ل للج لي مللكملع م ّن

نجز يف احملافل األخرى يياغهتا غربة يف صك دويل" ملوالفوللكور لعمل ا بل الصك اجلديد، . ص قوقال إنه يفرتض أنه إذا 
شأن الرباءات أو معاهدة قانون الرباءاتيتعني مواصK العمل يف تعاون  ثال يف معاهدة ا ب احملافل األخرى  ل  .م

ست دامئة .381 نة  تحذف يف هناية املطاف ألن ا  Kيواتفق الريس مع وفد �حتاد األورويب بأن ت_ امجل للج لسـ  .ئ

يار  .382 ندا ا خلوأيد وفد  هدف 1ك يار . 4ل من ا يارين ا1خلوقال إنه من الصعب دمج ا تعلق . 3 و2ملوحدين خل مع ا يوف& 
هدف  لبادئ ا يارين 4مب ئوأيد الريس يف قوh إن . 2 و1خل، رأى، عىل غرار وفد �حتاد األورويب، أنه من الصعب دمج ا

نة لن تدوم إىل األبد  .للجا
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نوية  .383 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بوقال  جل ه يار ) CISA(لمم خلشأن ا مت4ب يولوÏ قد ا نوع ا ية ا ع إن اتفا ب لت ل بل ق قدت 
ية وغري ذ� من احملافل اEوية شعوب األ ية أو دون مراعاة حلقوق ا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  لإعالن األمم ا صل ل صل ل ب . مل

ها يف تقرير مصريها ية بواسطة  شعوب األ بل به ا سه ال بد أن   fغوg حقوبروتوكول صلتق ل يه . نف علوبروتوكول gغوf مل تصدق 
يةبعد اEول وال بد من مراجعة  شعوب األ ية نظرا إىل احلقوق القامئة  تعامل املوارد الورا تعلق  نافع ا نفاذ وتقامس ا صلا لل ث سـ مل مل . ل

تحدة من احملاذير تابعة لألمم ا ئات املعاهدات ا متدهتا  يظل احرتام القرارات اليت ا ملو,�،  ل ي هسـ  .ع

هدف  .384 لوعرض الريس ا يار . 5ئ يهنا ا يارات من  سة  خلوقال إنه تضمن  بمخ يار 10 و1خ تقلني4خل وا . ملسـ ا
ياران تقداهتا 10و 1 خلوا ية و شعوب األ يا يف أعراف ا ية الفكرية تأثريا  يلوc دون أن يؤثر نظام ا نصان عىل ا مع  صل ل ب حل سلي مللك

ها،  تعلق "قوحقو تاكراهتا وتطويرها وتكويهنا وحاميهتا ف&  ها وا تخدام معار ية يف ا شعوب األ يهبدف اإلقرار حبقوق هذه ا ب سـ صل فل
ية وحامية هذه احلقوق يار ". ثملوارد الورا بري 4خلوأقر ا يدية وأشاكل ا ية الفكرية يف حامية املعارف ا تع بدور نظام ا لتقل ل مللك

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثا تقل يارات. لل ت_ ا تفاظ  بغي � نة إن اكن  خلوسأل ا ب ي حللج يارات . ن  إىل 6 و3 و2خلوأشارت ا
ية الفكري تاكرمللكدور نظام ا ياران . بة يف تعزيز � يا 6 و3خلوأقر ا نولو ثل نقل ا ية الفكرية  ج أيضا بدور نظام ا تك م لمللك

يارات . نورشها ها6 و3 و2خللكن ا يث نطا تلفت من  ق ا ح يار . خ يار 2خلومل ترد أي إحاc يف ا ية وأشار ا خل إىل املوارد الورا ث
ية الفكرية واملوارد 3 يار مللك إىل وجود عالقة بني نظام ا يدية املربطة هبا ورىم ا تقاهتا واملعارف ا ية و خلالورا ت تقل شـ لث  إىل أن 6م

يدية املربطة هبا تقاهتا واملعارف ا ية و سامه يف حامية املوارد الورا ية الفكرية  تنظام ا تقل شـ ث لي م يار . مللك خلزfدة عىل ذ�، حدد ا
ية الفكرية6 يدين من نظام ا مللك ا يار . ملسـتف تخدمهياةاملصلح عن 3خلوحتدث ا ية و تجي املعارف ا  cباد سـ ا ن ن مت مل وحتدث . لتقمل

يار  تخدمهيااملصلحة عن 6خلا يدية املربطة هبا  و تقاهتا واملعارف ا ية و بادc ألحصاب املوارد الورا سـ ا ت تقل شـ ث مت ل م وبعد حتديد . مل
ي تالفات بني ا خل� ياراتئ، اقرتح الريس دمج 6 و3 و2ارات خ بادئ . خلت_ ا تعلق  مبوف&  هدف اخلامس، حتدث عن ي لا
يارات سة  خوجود  يارات . مخ يقني والوضوح وحامية اإلبداع 3 و2 و1خلوقال إن ا ثل تعزيز ا ها  بادئ  ناولت معوما ا ل  مل مت نفس
ت�رات ياران . سوماكفأة � يدية املربطة 3 و2خلوأشار ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ت إىل العالقة بني نظام ا تقل لث مللك

يار . هبا شأ3خلومشل ا شف عن ب ا نرية وا بقة ا نافع واملوافقة ا نصف  تقامس العادل وا ن أيضا مفاهمي ا لك سـ للم مل ملل تسـ مل واقرتح . مل
ثالثة يارات ا لالريس دمج ت_ ا خل يار . ئ ثقة بني 5خلوتضمن ا يقني وا شف اإللزايم لزfدة ا ل إشارة خاصة إىل رشط ا ل لك

ية واملع ثتخديم املوارد الورا يدية ومقدمهيامسـ شة ذ� الحقا. لتقلارف ا نا قواقرتح  يار . م خلوناول ا  املعلومات تعممي 12ت
يات العامة  نظامقواألخال  .العام لوا

يارات  .385 يان إنه من الصعب دمج ا خلوقال وفد ا هدف 6 و3 و2ل لكنه اقرتح وضع قوسني معقوفني يف . 5ل من ا
يار بارة 3 خلا ها"ع حول  يا و نولو ميونقل ا ج تعمتك تخدمهيا وبطريقة ل ية و نولو تجي املعارف ا  cباد يق املصلحة ا سـ،  ن مت مل جمل تك لتحق ل

ية  تصادي، مع مراعاة العالقة بني املوارد الورا ثحتقق الرفاه �جêعي و� تقاهتا أوق يدية املربطة هباأومشـ  ت املعارف ا ". لتقل
يار  شابه  للخوهذا  تخدام مفردة 2م يار يف" اإلقرار"سـ مع فارق واحد هو ا شق األول من ا خل ا لكنه شدد عىل أن . 3ل

ية الفكرية " احلفاظ" يار و". إقرار" وجودبطبيعة احلال يعين مللكعىل دور نظام ا تعلق  خلف&  مفهومه األسايس إن ، ف6ي
يارين اآلخرين تلف عن ا ية  ية الفكرية وحامية املوارد الورا خلاخلاص لعالقة بني نظام ا خم ث بد ويف هذا الصد. مللك يد، مل 

يارات . متحمسا Eجمه مع اآلخرين تعلق بإماكية دمج ا خلوف&  ن هدف 3 و2 و1ي بادئ ا ل يف  بغي أن توضع ت_ 5م ين، قال إنه 
هدف  بادئ عىل أساس ا لا يحة5مل ية الفكرية بطريقة  بري عن دور نظام ا حص وا مللكتع ية الفكرية هو . ل نظام ا مللكوأمه دور  ل

تاكر يار يف هذا او. بحتفزي � تلف ا خللصدد،  يارات األخرىf جوهر1خي بغي إذا دجمه مع ا يارات األخرى و خل مع ا ي ًخل  .ن

يار  .386 هدف 12خلوعلق وفد الكريس الرسويل عىل ا بادئ ا ل من  ية يف تعممي املعلومات5م شفا ناول ا ف ا,ي  ل تعلقة ت مل ا
تخدام �خرتاعات و تخدا0اكسـ نع سوء ا سـية  م ياتنوحتدث عن إماكية إدراج . يف قياغة جديدة محلاية األخال وميكن . ص

ثل  بلت سلفا  بارات  تخدام  ما ق ع تاحة "سـ تضاء و مند � ق بارة " للجمهورع يات العامة "عو تعارض مع األخال قال  نظامت  لوا
يار ". العام ياغة ا خلواقرتح إعادة  شأ ورش : " كام ييل12ص شف عن ب ا ية وتعممي املعلومات عن طريق ا شفا نوتعزيز ا نمل لك فل
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هور، تاحة  ندما تكون  تضاء و سب � شف عهنا،  تعلقة الخرتاعات اجلديدة وا ية ا للجماملعلومات ا م عق ح لك مل يث ال لتقن حب 
يات العامة قتعارض مع األخال نفاذ إلهيات هور ا ية اليت ميكن  ل إلثراء ا¿موعة الاكمK للمعارف ا للجمن  ."لتق

تحمس Eمج ا .387 خلوقال وفد �حتاد األورويب إنه غري  هدف 6 و3 و2يارات م يار . 5ل من ا تعلق  خلوف&  ، أعرب 6ي
يان ها اليت أعرب عهنا وفد ا لعن ا�اوف  يار . نفس بارة 3خلوف& خيص ا بعاد  ع، فضل ا ها"تس يا و نولو مينقل ا ج تعمتك من " ل

يار . الصك تفاظ إال  خل,�، ال ميكن � بدال 2ح هدف يوف& ". اإلقرار"مبفردة " احلفاظ"ست مع ا بادئ ا لتعلق  بد 5مب ي، مل 
يارين  خلسا Eمج ا يار . 2 و1متحم بارة 1خلوقال إنه يفضل ا هور"ع مع إضافة  تاحة  ندما تكون  تضاء و للجمسب � م عق " ح

بارة  عبل  نفاذ إلهيا"ق هور ا ية اليت ميكن  لإلثراء ا¿موعة الاكمK للمعارف ا للجمن  ."لتق

يا .388 تعددة القو يا ا موقال وفد دوc بو مليف يارين ل شلكة دمج ا هم  خلت إنه  م يار 3 و2يف ة األوىل كرر ر يف الفق3خل ألن ا
يار  يا2خلبوضوح ا ف تقربا حر سأc. ي ية يف هذه ا ية تو ملوحث عىل إجياد أر ف يار . يقض بق عىل ا سه  خلواألمر  نط تعلق . 6ينف يوف& 

يار  هدف 1خل تخدام املو5ل من ا تاكر يف الزراعة أساسا عىل ا توقف � سـ،  ب ناتي سني ا ية املوجودة ألغراض  ياد الورا حت . جلث
ية نوع الزراعي وأنظمة املوامس الزرا عوهذا أسايس  بذور يف . للت با�ت وا نح الرباءات  يف يؤثر  لوقال إنه طاملا شاهد  ن للك م

تاج بادل وإ ية ومن املزارعني الصغار ف& خيص  شعوب األ بري جدا من ا يدية ويف حقوق عدد  نالعادات ا ت صل ل ك با�ت لتقل لن ا
يال تخدمة لعدة أ بذور ا جوا سـ نص. ملل تفاظ  بغي � نوع من ا�اوف و سوية هذا ا يار سعى إىل  لوهذا ا ي ل ت حخل  .ن

يةوقال .389 تحدة األمر يك وفد الوالfت ا يارين مل هم جدوى دمج ا خل إنه  يار . 3 و2يف خلنه شعر بأن ا بدأ 2لك م يقد حدد 
نفصال بغي تركه  نة و شاط ا م0ام  ين للج هدف وأيد. لن يان عىل ا تعديالت اليت قد0ا وفد ا ل ا ل يار5ل يار 3خل، ا  من 1خل، وأيد ا

هدف  لبادئ ا  .5م

يارين  .390 يان Eمج ا ساعي وفد ا يا  g خلورحب وفد ل مب هدف 3 و2ميب بل هذا �قرتاح، قال إنه . 5ل من ا يقويف حال مل 
يار  خليطلب إزاc القوسني املعقوفني يف ا يقات وفد �حتاد األورويب قائال إنه يرى أن وأعرب عن عدم اتفاقه . 3سـ تعلمع 

ية الفكرية وجزء قمي مهنا تجزأ من نظام ا يص والعائدات جزء ال  ّالرتا مللك  .يخ

يا .391 g ثل وفد شعر لقلق  تني إنه  بوقال وفد األر ي مين م يار . ج خلوقد عرب ا هدف 3ّ هدف الوارد يف املادة 5ل من ا  7ل عن ا
يار . يربايمن اتفاق تربس حبذافريه تق ياغة ا خلوبعض اEول األعضاء ا,ين اعرتضت عىل  ,�، . ي يه أطراف يف تربس3ص
يار  تفاظ  خلاقرتح إما � يار 3ح يار 2خل عىل حاh وإما وضع ا رسين .  بني قوسني معقوفني3خل وامجلK األوىل من ا للميوميكن 

يل  .لتفصأن يدرسا ذ� بقدر أكرب من ا

يار  .392 ندا ا خلوأيد وفد  هدف 2ك يع عىل اEمج. 5ل يف ا يه  سا يان عىل  شجنه شكر وفد ا ع م للتل بادئ . لك موف& خيص 
هدف  يار 5لا ثل 1خل، أيد ا ية م  تحدة األمر يكوفد الوالfت ا  .ووفود أخرىمل

يارين  .393 تفاظ  بغي � خلورأى وفد رسي الناك أنه  حي هدف 10 و1ن يارين .  عىل حاهلام5ل من ا بغي حذف ا خلو  6 و2ني
يارين حو�  .4 و3خلتفاظ 

يار  .394 تاكر2خلوقال وفد �حتاد الرويس إنه يفضل ا ية الفكرية يف تعزيز � ب ألنه ذكر دور نظام ا تعلق . مللك يوف& 
يار  بادئ، رأى أنه من املالمئ العمل عىل ا خل ية الفكرية1مل تاكر اليت وفرها نظام ا مللك ألنه أيد حوافز �  .ب

يحا أل .395 ند تو ضوطلب وفد ا شأ . سلوب مواصK العملله سأc ب ا شف اإللزايم و شة ا نا نوقال إنه مل جتر  م لك ملق م
Ïيولو نوع ا ية ا سار اتفا بو ت لم ل ية الفكرية هبذه . ق هم تزويد نظام ا ياة عىل األرض، من ا تدامة ا مللكوحرضا عىل ا مل حل سـ

نارص تطرق إىل ت_. لعا بادئ، فلن  شة األهداف وا نا نة  تلكن إذا واصلت ا مل ق سائلمللج نة عىل . مل ا للجوحث الوفد ا
نص شأن ا رشوع فورا يف مفاوضات  لا ب تفكري ا,ي سعى إىل تمكK . ل شاهبة ا بان ا سار، أشار إىل نص ا سري هذا ا لو ت ل مل ملي لت
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fغوg وبروتوكول Ïيولو نوع ا ية ا نجز يف اتفا بالعمل ا ت لمل ل شات حول ا. ق نا يارين، إما مواصK ا نة أمام  قوقال إن ا مل ملبادئ خللج
fغوg وبروتوكول Ïيولو نوع ا ية ا ية الفكرية وإما حماوc تمكK اتفا نح الرباءات ونظام ا بالعامة  ت لمل ل ق وشدد الوفد عىل أنه . مللك

fتخذ قرار فور يتعني عىل الريس أن   .ئي

بل عىل ا .396 يارات من أجل العمل يف ا نظر أوال يف ا مللوردا عىل ذ�، قال الريس إنه يود ا تق ملسـئ خل كية الفكرية واملوارد ل
ية  .ثالورا

ند .397 يان وفد ا يد  تأ يا لك ا g هوأيد وفد ب ي ل لب ية . مي ية اليت توحض جدوى نظام ا بادئ األسا مللكورمغ أنه اتفق مع بعض ا سـ مل
êتربه خمفقا ح نص احلايل ا,ي ا شة ا نا شأ  عالفكرية، مل  ل ق ي. مي بو تؤمن يف جدوى نظام ا مللكوقال إن اEول األعضاء يف الو ة ي

تكرين تاكر وملاكفأة ا تعزيز � بالفكرية  ب ية . ملل نظام ا ية  ت_ اEعامات األسا مللكوسأل الوفد عن الطريقة اليت ميكن هبا  ل سـ ل
رشوع مت_ غري ا ية من ا ملالفكرية أن حتمي املوارد الورا ل ثK يف إجراء مفاوضات قامئة عىل . ث نة واليهتا ا متوليك تؤدي ا ملللج

شأن نظام فعا نصوص  با شأن ل شات  نا توقف عن ا نة أن  بغي  رشوع،  مت_ غري ا ية من ا بل محلاية املوارد الورا ق مل ت للج ي نث مل ل
بادئ  .ملاألهداف وا

يت به  .398 ية مل حتظ بقدر �هêم ا,ي  شعور بأن املوارد الورا ساواة يف املعامK و بة  حظوأشار الريس إىل املطا ث ل مل ل ئ
نود األخرى يانوقال إن رضورة إحراز مزي. لبا تقدم واحضة  للعد من ا  .ل

ياأوتقامس وفد الربازيل الر .399 gند و نه وفدا ا سه ا,ي عرب  بي  ه ع مينف شأن نص من . ل بوقال إنه يود إحراز تقدم ملموس 
نصوص نة إىل ذ� .لا توصل ا ئات  بادئ أو ا شة ا نا يد من أن  للجنه غري أ سـ مل ق لفك م شة رشط . لك نا قوشدد عىل اهêمه  مب

شف يف نظام الرباء  .  اتلكا

ند والربازيل .400 تفكري، اقرتاحات وفدي ا شاهبة ا بان ا ته جزء من مجموعة ا يا،  هوأيد وفد كولو ل ت ل لب مل ًم ص نلوقال إن ا. بصف
بار نظرا ألن العمل عىل  بغي إذا أخذه يف � تقدم يف هذا ا¿ال و رس إحراز ا تفكري  شاهبة ا بان ا تاملقدم من ا ي ل ل ت عل ًي ن ي سـمل

تأخر ية  ماملوارد الورا  . جداث

ية وأفاد بأن هدف  .401 يا مس ا¿موعة األفر نوب أفر يقوحتدث وفد  يق ية ج ية  ية اEوية ا نة احلكو شات ا مللكنا م نم ل للج ملعق
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا شف اإللزايم . ً، قد عوجل آنفالث نة بأن ويقة خاصة  لكوذكر الوفد ا ث للج ّ

يل ا ملقد قدمت  لتسه شاتُ شة أهداف . قنا نا ثري من الوقت يف  نة متيض ا بة أم; من كون ا قوأعرب الوفد عن  للج مي لك خ
بدو الغرض الهنايئ مهنا واحضا بادئ ال  ًو ي شف . م لكوعرب الوفد كذ�، عىل غرار وفد الربازيل، عن انزعاجه ألن موضوع ا ّ

نظور تعديالت  شأن الرباءاتماإللزايم، من  تعاون  بمعاهدة ا تا إىل أن مجموعة  ومعاهل ًدة قانون الرباءات، مل يلق �هêم، ال ف َ
ية ترى أن هذا املوضوع أسايس بان األفر يقا  . ل

نص ا,ي تقدمت به  .402 شأن وضع ا ية احلصول عىل إيضاحات  تحدة األمر لوطلب وفد الوالfت ا ب بان يكمل لمجموعة من ا
تفكري لشاهبة ا شة بل كويقة معلوماتئوذكر الوفد أن الريس أشار يف بداية . مت نا نص املذكور مل يقدم  ث�جêع إىل أن ا ق للم ّل ُ .

نص إذا اكن هذا الرأي قد تغري نظر يف ا تعداده  ّوأعرب الوفد عن ا ل لل تفكري عىل . سـ شاهبة ا بان ا نأ الوفد مجموعة ا لو ت ل مله
نص خالل � هود الصادقة اليت بذلهتا لعرض هذا ا لالعمل القمي ا,ي أجنزته وا جل ّêشة . عج نا قنه قال إن عىل الوفود  م لك

شأن ها يف هذا ا شاور  ها وا لاملوضوع مع حكوماهتا Eى عودهتا إىل عوا معت  . لمص

تعراض نص  .403 شأن احلاجة إىل وقت إضايف ال تذكري ملالحظات اليت أبداها سابقا  سـوأعاد وفد �حتاد األورويب ا ب ًل
تفكري شاهبة ا بان ا لمجموعة ا ت نص جزء . ملل نة لفا ية اEويةللجمن مجموعة أوسع من نصوص ووûئق ا لاحلكو تضمن م ت، اليت 

شف اإللزايم شأن ا لكبدورها اقرتاحا من �حتاد األورويب  ب شاورات . ً ية مثرة  مولفت الوفد إىل أن برgمج معل اEورة احلا ل
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نص املذكور ها عىل ذكر ا لطويK، مل يؤت خال ل تعداده إىل مواص. َ يارات العمل يف سـوأعرب الوفد عن ا نقاش حول  خK ا ل
cسأ هذه ا يص املزيد من الوقت  بق للريس أن ملح، و بل، كام  ملا ختص لسـ ئ ّتق  .  ملسـ

ية الفكرية  .404 شأن ا بل  يارات العمل يف ا مللكوعرض الريس  تق خ بئ يةملسـ ث الواردة يف الويقة ثواملوارد الورا
WIPO/GRTKF/IC/19/7 . نة للجوذكر الريس بأن ا ئ ية اEوّ لاحلكو بت يف دورهتا العارشة إىل األمانة يةم طل اكنت قد 

ية تا بيل، مبا يف ذ� العمل يف ا¿االت ا يارات العمل ا رسد  لإعداد ويقة  ل تقث سـخ شف؛ و) 1: (ملت �قرتاحات ) 2(لكرشوط ا
ية و ية الفكرية واملواد الورا بديK ملعاجلة العالقة بني ا ثا ية الفكرية واملوارد مللكل تفاعل بني ا مللكا ية؛ل جوانب عقود ) 3( وثالورا

نافع نفاذ وتقامس ا ملا ية الفكريةل تعلقة  مللك ا ثوأعدت يف ذ� الوقت، الويقة . مل ّ ُWIPO/GRTKF/IC/11/8(a))  املوارد
ية يارات: ثالورا تخلصت حرصا من �قرتاحات اليت قدمهتا اEول ). خلقامئة  يارات ا ًوأشار الريس إىل أن هذه ا ُ سـ خل ئ

نة األعضاء وغري شاركني إىل ا للجها من ا ية اEويةمل لاحلكو شاركني ، مبا يف ذ� م ية واقرتاحات  ية واإل يغات الو ما مي ن قلبل ط لت
نة نقحة من الويقة . للجآخرين ووûئق معل ا سخة  رشة األمانة بإعداد  سة  نة يف دورهتا اخلا ثولكفت ا ن م مللج ع ّ

WIPO/GRTKF/IC/11/8(a) .ثوأدخلت الويقةWIPO/GRTKF/IC/16/6 تعديالت ا بن بعض ا وية عىل يلل
ية ، إذ WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ثالويقة  ية البنخضعت  يريات موضو يد دون إدخال أية  يط والرت عويقة  تغ شـ سـ للتبث

نةئ وقال الريس إن الغرض .ضموناملعىل  شة ا نا سري  يريات هو  للجمن هذه ا ق ي متغ ت بيل فئات ل ل تقيارات العمل ا ثالث ملسـخ لا
ئات يهواكنت ا. ّاحملددة نت ثالث  فلويقة قد  تضم يارات حول : ث ئة ألف،  خا يةلف ية للموارد الورا ثامحلاية اEفا ئة ء، ع لف؛ وا

شف لكيارات حول رشوط ا ئة جمي، خ نافع لف؛ وا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا مليارات حول قضاf ا ب مل ل مللك خ
نف والعادل نة .ملصا ل وأشري يف إطار الوالية الرا ثنة إىل الويقةه  كواحدة من الوûئق  WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)لج

نصوص تعلق ملفاوضات القامئة عىل ا نة ا شلك أساسا لعمل ا بغي أن  لاليت  مل للج ت ًي ّ يارات العمل . ن خولفت الريس إىل أن  ئ
سة  رشة واخلا ثة  ثا رشة وا ية  ثا رشة وا نة احلادية  شت يف دورات ا بيل هذه قد نو ما ل ل ن ل للج عق ع ع تقسـ رشة مل سادسة  عرشة وا لع

رشة نة  ثا رشة وا سابعة  عوا مع ل ثالث ماالفريق العاملوعالوة عىل ذ�، gقش . ل من ًبني اEورات ا,ي عقد اجêعا  ل ا
يضا،2011 مارس 4فرباير إىل  28 ية، نقاشا  ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا بيل  يارات العمل ا  ً تفً مللك تق سـخ مسـ ثمل واقرتح . ب

تايل م لالريس  يارات الواردة يف الويقة ئ نقاش حول ا ثواصK ا خل تضمن ملخصا عن WIPO/GRTKF/IC/19/7ل ً اليت  ت
تاز تقين ا نقاش ا ملمهذا ا ل نة بأن بعض الوفود قد أشارت خالل اجêع . ل للجوذكر الريس ا ئ ثالث ماالفريق العاملّ بني  ل ا

ية اEوية، إىل أن اEورات واEورة نة احلكو رشة ا نة  ثا لا للج مل ئة جمي عم يارات الواردة يف ا لف ا ية الفكرية يف خل مللكحول قضاf ا
نف والعادل نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا ملصا مل ب مل ية قد أمتت أو يه يف طور اإلجنازل شلك 0ام  معل،  ئوعرب الريس . ّت ّ

يارية، شطة  ست أ ئة جمي  شار إلهيا يف ا شطة ا ته هذا الرأي، إذ أن األ مععن موا ن ي مل لن لف نة، فق تطلب موافقة ا للج مبعىن أهنا  ت
ياري وشلك مصدرا للمعلومات شاط ا ية ميكهنا أن تمكل ا ًبل يه موارد  ّ ت ملع ن لمعل شطة موجودة، . ّ نوأضاف الريس أن هذه األ ئ

توفرة عىل بو ا ياgت الو ثال يف قاعدة  ملكام هو احلال  ي ب ً بكة اإلم نافعنرتنت واخلاصة تفاقات شـ  نفاذ وتقامس ا ملا نوع  املرل تبطة  لت
يغة احملدثة من  تواصل، فضال عن ا تحديث  يولوÏ اليت ختضع  ّا لص ل ًب م نفاذ لابادئ ملامرشوع ل ية الفكرية  شأن ا ية  للتو ب مللكجهي

نافع تقامس العادل  للموا ئة جمي يف ). WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثالويقة  (ل شة ا نا يه اقرتح الريس عدم  لفو م قئ عل
Kئوأقر الريس . هذه املرح يص ّ تعلقة مبامرسات الرت رشع بعد Eراسة ا خبأنه مل  مل ُ يةي ئة جمي، ثيف جمال املوارد الورا لف الواردة يف ا

شاط ية هذا ا نة أن تلكف األمانة بإجراء هذه اEراسة، إن خلصت إىل أ تطاع ا ترب أن يف  ننه ا مه للج سـ لع ّ م واقرتح . لك
ثري من ئة جمي اليت أجنز ا لكالريس اإلقرار بفائدة ا لف نارصها حىت اآلن،ئ شاطا غري  ع  نطلق كوهنا  ًمن  ن ، وتركزي معياريم

شا قنا تني ألف وءتم ية اEوية عىل ا نة احلكو ئ ا ل لفللج ئولفت الريس إىل أن بعض اخلرباء اقرتح يف اجêع فريق العمل . م
شار إلهي ية ا شطة ا يات واأل ها حول اآل نجز األمانة  ثالث ما بني اEورات بأن  ملا لعمل ن ل ت يارات معلل  يف 3 وج2وج 1جخلا يف ا

ية،  ئيغهتا الهنا ناص ًوذ� ر تضاءه سب � تحديث  ق برضورة مواصK ا ح   .ل
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ية اEوية أن توعز إىل األمانة  .405 نة احلكو ئة جمي قائال إن عىل ا شأن ا ندا �قرتاحات املقدمة  يوز لوأيد وفد  للج ب يل من ًلف ّ
رشوع ال. بإمتام هذا العمل بت يف مواقرتح الوفد، يف ما خيص  يح لألعضاء ا ية  يص، أن تقوم األمانة بإعداد مذكرة نطا لرت تت ق خ

همة  . ملجدوى هذه ا

ية  .406 ئة جمي، وإن أقر بأن أ نة قد انهتت من العمل  ناعه بأن ا ية عدم ا تحدة األمر بوأبدى وفد الوالfت ا للج ت غلمل ّ لف قيك
ئة قد أجنز تعلق هبذه ا لفالعمل ا للا خاصا ولفت الوفد إىل أنه يويل اهêم. مل ً ية لامبادئ ً تعلقة جهيتو تعاقديةملا ، لملامرسات ا

ناءة سامهة  بارها  ّ ب م بل أحصاب املصاحل . عت ية من  ساهامت إضا ية توفري  تو بادئ ا ترب الوفد أن من شأن إعداد ا قوا ف م جهي ل مل ع
cيه لوضع ممارسات تعاقدية فعا تو ّوضامن املزيد من ا ج رش. ل تعلقة ملامرسات تورأى الوفد أن عىل األمانة أن  ملع Eراسة ا

Kب ية اEوية يف دورهتا ا نة احلكو شأن إىل ا ندا، وأن ترفع تقريرا هبذا ا يوز تعاقدية، كام اقرتح وفد  ملقا لم للج ل يل ن وأضاف أنه . ًل
ئة ألف ثالث وإدراBا داخل ا ئات ا يقا أصغر  ئة جمي  بار ا لفميكن ا للف شق للف ًت تفاء بوضع . ع تويه كومل يرغب الوفد ال حتلك ما 

با يف الوقت الراهن ئة جمي جا ًا ن  . لف

يارf، وأوحض أنه لن  .407 يس معال  ئة جمي  يا الريس رأيه يف أنه من الواحض أن العمل عىل ا نوب أفر ًووافق وفد  مع ً ل لف ئ يق ج
تني ألف وء تقدم يف جمال ا بة أمام ا ئيقف  لفل  . عق

يف األ .408 تني ألف وء و تلكواقرتح الريس الرتكزي عىل ا لفئ يصئ تعلقة لرت رشوع يف اEراسة ا خمانة  مل  . ل

تخدا0ا  .409 ية ميكن ا ها إجراءات  ئة ألف بو شأن ا شات  نا ية مواصK ا تحدة األمر سـوأيد وفد الوالfت ا معل ب ق مل صفمل لف يك ّ
Kسابقة ذي الص ية ا نا لتحديد احلاc ا ع لص ية والرباءات ما هو أمه من حتديد . ل ثويس يف العالقة بني الوارد الورا احلاc ل

ية يف العامل نظم القضا يع ا نظام القامئ يف  تحديد يوفر أكرب قدر ممكن من األمن داخل ا سابقة، ألن هذا ا ية ا نا ئا ل مج ل ل ل ع ولك . ُلص
سابقة لفحص براءات �خرتاعات ية ا نا لنظام قضايئ يف العامل جلأ إىل احلاc ا ع ترب أي . لص ياgت ومصادر لجرد يعو لبقواعد ا

يةاملعلومات حول ا ساعدة فاحيص الرباءات عىل حتديد احلاc ثملوارد الورا ناءة للغاية من شأهنا  سامهة  م  ب ية ّم نا عا سابقة لص لا
نح الرباءات خلطأ تعلق . معىل حنو أدق، وحفص الرباءات وضامن عدم  ترب الوفد أنه ميكن، يف ما  يوا يةع ، عمحلاية اEفا

سجالت وقواعد  ية  بوابة ا يع نطاق ا للتو ل ياgتلشـبكسـ يةُ ونظم املعلومات لبا ثنفاذ إىل املعلومات حول املوارد الورا ومن . لل
يع  ساعدة  ية كذ�،  تعلقة محلاية اEفا يات ا تو ية وا تو بادئ ا مجشأن ا م ع مل ص ل جهي ل يةمل نظم القضا ئا بات الرباءات ُل طل يف حفص 

ية سني العالقة بني نظام الرباءات واملوارد الورا ثملقدمة إلهيا و  . حت

ية الرأيووا .410 تحدة األمر يا وفد الوالfت ا g يكفق وفد مل بار. ميب هم يمكن يف ا عتورأى الوفد أن سوء ا ئات ألف  أنلف لف ا
ية  بان األفر شريا إىل أنه ومجموعة ا تلفة،  يارات  ثل  يقوء وجمي  لخ م خم تاكمKيرانًمت ثالث  ئات ا م أن ا بغي أال حيول . للف ينو

ئات  ئات األخرىلفالرتكزي عىل واحدة من هذه ا ئة ألف مث �تقال إىل . لفدون تقدم ا شات بدءا  نا نوأيد الوفد مواصK ا ق لفمل ً ّ
ئة ء  . لفا

ها من  .411 ئة ألف ملا  شأن ا نقاش  ته مواصK ا ية، عن ر تحدة األمر ثل وفد الوالfت ا ث;  ندا،  لوأعرب وفد  لف يك م بم ل ب مل غك
نظام الرباءات، ومفصيلدور  ية  بة لألهداف الر ل  سـ يسـ ئن نح الرباءاتل محتديدا من أجل تفادي اخلطأ يف  ً . 

ية .412 رشوع للموارد الورا مت_ غري ا ية امحلاية من ا يان عىل أ ثوشدد وفد ا مه ملل ¸ ترب الوفد أن هذه امحلاية ميكن . ل عوا
نافع واينأجزقسمها إىل  يولوÏ خبصوص تقامس ا نوع ا ية ا ثال التفا نح الرباءات و� مل، هام اخلطأ يف  ب ت لت ل ق بقة مم ملسـملوافقة ا

نرية ئة ألف . ملسـتا شأن ا لفواكن الوفد قد اقرتح  نقرة واحدةب تاحة  ياgت  شاء قاعدة  بإ ب ًونظرا إىل أن الوفد تلقى دعام واسعا . من ً ً
نظام يق هذا ا ية إىل  شات الرا نا سابقة، فقد واصل ا لمن اEول األعضاء يف اEورات ا ب ق مل تطل ترب يف هذا الصدد أن . م عوا

ئة ألف يار ألفا يق 2.خل، وال سـ& ا برية  سامهة  شلك  يس فقط ألن من شأهنا أن  ية تقربا،  ية واك تحق مهنا، يه أسا ل لف ك م ت ي ًسـ
تاكر ثK يف حفز � ية ا يفة نظام الرباءات الر شودة، بل كذ� ألهنا ال حتد من و بالغاية ا مت سـ ظ ملن ئي ّ نطلق، . مل ملومن هذا ا
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يار أ تلف األمناسب عىل حنو 2.خليعكس ا يار خم  تارخي، اك شت حىت هذا ا خلهداف اليت نو ل هدف 3ق يار 2ل من ا  من 1خل وا
هدف  يارين 3لا هدف 3 و2خل وا ية5ل من ا ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة  ث، ا ولفت الوفد إىل أنه من الرضوري أال . مللكمل

يار ب نة أن ا خليب عن ذهن ا للج ناعة 1.يغ ئة ء قد يقلص اهêم قطاع ا لص من ا ّ نظام احلايل لف تاكر ا,ي يكف; ا لال ب
 . للرباءات

يبوأشار  .413 بائل توال لثل  تةقمم سائل الرباءات ا سائل غري  شمل  هذه  يع 0ام دراسة  بغي تو بح إىل أنه  م م ت سـ لي ل ك ّوذكر . ن
يبممثل  لبائل توال ياgت، ال يكرتثون �عرت األق شف وقواعد ا سأc ا نظر إىل  يني،  ساكن األ بعضاء بأن ا لك م ل صل اض عىل لل

ية ثقا ها ا ها ملعار ية و شعوب األ رش للمعلومات عىل حقوق ا سب، بل يودون ضامن عدم تأثري أي  ئة  فالرباءات ا ف نقل لي صل ل حف نس . ل
يدية  شف عن معارف  ياgت  بان Eى وضع أي نظام قاعدة  ية يف ا ترب أنه من الرضوري أخذ هذه اآلûر اجلا تقلوا يك ب سـ ن حلع ب

ية مربطة  تأو أي مواد ورا يديةث تداوc أن . لتقلملعارف ا ثK ا ملومن األ شف معلومات رفضم ئة قد يؤول إىل  نح براءة  ك  يس م
تخدام نوع من الصعارير شجر دون . سـحول ا بة صعرور عن ا تخدام يأتون ويقطفون لك  ناس هذا � شف ا لوحني  سـ ل حت يك

بة للمداوي مترارنحأن يرتكوا أي  يدية من � متكني املامرسات ا سـ أو  تعلق برباءة اخرتا. لتقلل شلكة  توهكذا تؤول   إىل عم
ية فشلكة ثقا نظور شامل. م سأc من  يل هذه ا ناول أي  مومن الرضوري أن  ملت حتل  .  ي

414. ûيا أ g يارات اليت رميبورأى وفد �حتاد األورويب أن وفد ترب أن ا سأc 0مة، حني ا سابقة  ته ا خل يف مدا ع م ل خل
ئات األخرى ال  ئة ألف وا تتضمهنا ا لفت يهنالف بناىف ف&  تربة . ت يارا واحدا،  سابقة أن بعض الوفود تدمع  معوبني يف اEورات ا ل ًت ً خ ّ

يهنا ناىف ف&  يارات  بأن ا تت يار اآلخر، وأنه . خل تقدم بطريقة يقوي فهيا لك  يارات ميكن أن  ترب الوفد أن ا خوا ّ ت خل  عىل يتعنيع
يارات األخرى عوضا عن الرتكزي عىل نظر يف ا نة أن  ًا خل ت يار واحدللج ية . خ  مهوشدد الوفد، عىل غرار وفود أخرى، عىل أ

ئة جمي شأن ا يه الريس آنفا  يده ملا خلص إ تني ألف وجمي معر عن تأ لفا بئ ل ي ًئ ً  . لف

ياراهتا، أ .415 يع  ئة ألف و يده العمل عىل ا خوأعلن وفد �حتاد الرويس تأ مجلف تربا أن من شان هذا 3. وأ2. وأ1.ي  ،ً مع
تاجئ  معالعمل توفري  ية عن خطأن نح براءات تقوم عىل املوارد الورا ية إىل احلؤول دون  يق األهداف الرا ثية و مل م وميكن . حتق

نب با إىل  تاكمل وتعايش  جيارات أن  ً ن ت ت  . جللخ

416.  cسأ ثالث، علام بأن ا سائل ا شأن احلاجة إىل الرتكزي عىل ا ملووافق وفد الربازيل رأي وفد �حتاد األورويب  ل مل ًب
س ية  تجالر تسـ ئة ء وخاصة بئي ئة ء. 1.لفد يف ا ناقش الفقرة األوىل من ا بل أن   cلفوقال الوفد إنه لن يرتك الطاو ُق . ت

ش نا ئة ألف و�نهتاء  شة ا نا بدء  قوأضاف أنه من املمكن ا مب ق مب نة الرتكزي عىل ما هو 0مةلفل ترب أن عىل ا نه ا ئة جمي  للج ا ع لك  . لف

ثK وأ .417 ية املممعربت  شعوب األ صلجملس ا يولوÏل تعامر ا بعين ال يارات لسـ يل من ا ها إزاء العدد ا بة أ خل عن  لقل ملي خ
ية والقانون . احملددة متعات ا يارات امحلاية اخلاصة والربوتوكوالت القامئة عىل ا تربت أن من أبرز ما أسقط من هذه ا حمللوا خل ¿ع

ية شلك من أشاكل امحلاية اEفا عالعريف  نظ. ك ثK إىل رضورة ا تت ا لو ملم سائل وحبهثالف  .ملر يف هذه ا

نة .418 ية، . للجووافق وفد الصني وفد الربازيل الرأي حول رضورة تركزي معل ا ثوأيد الوفد، إلشارة إىل املوارد الورا ّ
تحفظات Eيه نه أعرب عن وجود بعض ا ياgت  شاء قواعد  لإ ب ورأى أنه من الرضوري حتديد صK واحضة بني املوارد . لكن

ية و ية اثالورا لاتفا يولوÏق بنوع ا يةلت تعامل املوارد الورا ية احلؤول دون إساءة ا ث  سـ ياgت قد تقود إىل . بغ لبوأضاف أن قواعد ا
شات نا ئة ء يف صلب ا يده وضع ا تخذ تدابري شامK مالمئة، وأعرب عن تأ ية، إن مل  تعامل املوارد الورا قإساءة ا مل ي ت ث لفسـ ُ . 

بان .419 يا، مس مجموعة ا نوب أفر لوأعاد وفد  يق سأc ج يد عىل أن ا¿موعة ما انفكت تدعو إىل معاجلة ا تأ ية ا مل األفر ك ل يق
ية كام وردت يف الويقة  ثالر بو ،WIPO/GRTKF/IC/17/10ئيسـ ي اليت حتدد الصالت ملعاهدات األخرى ووûئق الو

ساهامت اليت تقدم هبا وفد سورسا يف الويقة  يث وضع املعايري، وال سـ& ا ثاألخرى من  يمل ح
WIPO/GRTKF/IC/11/10ياراتاملقامئة ، وال  cكام وردت يف لوقائعاوحتديث  خلعد 
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سامهة �حتاد األورويب الواردة يف الويقة WIPO/GRTKF/IC/17/6 ثالويقة ث، و ، WIPO/GRTKF/IC/8/11م
نص املقدم يةلوا تحدة األمر ندا والرنوجي والوالfت ا ندا ويوز يا و يك من أسرتا مل يل ن ك ة ث الوارد يف الويقل

WIPO/GRTKF/IC/17/7 .يدية و ية واملعارف ا تقلوقال الوفد إن هدف املفاوضات حول املوارد الورا ثقايف لث بري ا لا لتع
يدي يةلتقلا سأc الر سد يف هذه ا سـ،  مل يتج ئي ية وحتديد . ّ رشوط ا شان ا شات  نا تاح ا هذه الغاية،  نورحب الوفد،  ب ق مل تقت ل لف ل ّ

بق فهيا تعديالت  شأن الرباءاتمعاهتنطاحلاالت اليت  تعاون  بدة ا يه، متىن الوفد أن تعمد .  أو معاهدة قانون الرباءاتل علو
بو لعام  ية العامة للو يا شف اإللزايم2011مجلع شأن رشوط ا يات  لك إىل تقدمي تو ب ية . ص بان األفر ترب أن مجموعة ا يقوا ل ع

يهتا وأهنا ال ترغب سأc أ ساق يف إعالهنا أن للك  ثري من � هرت ا مهأ م ت لك سأc عىل حداظ نظر يف لك  م يف أن  وأضاف . ُي
يذ هذا الطلب سامهة يف  ية جاءت  يل الو ياgت ونظم ا شأن قواعد ا يا  نوب أفر بادرة  نفأن  يق ج تم مك ن سج ب طب ت لل ُ . 

تعلق  .420 يكون احلمك ا ياجات الالزمة  يد جدا � ئات تلخص عىل حنو  يا عىل أن هذه ا g مل وركز وفد ل ت حب ً ج ّ لف مي ّ
شف قابال  للتن ً يالك ًيذ  معل يار ب. ف ئة ء، من ا شديد للعمل عىل ا يده ا يا عن تأ g يه، أعرب وفد خلو ل ي ب لفعل يار 1.مي خل إىل ا

يار ب4.ب هدف الهنايئ العمل عىل ا خل عىل أن يكون ا تقاده، غري مربط . 1.ل توافق، يف ا توأشار الوفد إىل أن عدم ا ع ل
تاجئ اليت قد ت شف اإللزايم حبد ذاته، بل  نرشط ا للك شفب نقطة . لكرتتب عىل تعذر ا تعني اإلقرار بأن هذه ا لوأضاف أنه  ي

بل نة ا ية، وإدراBا عىل جدول أعامل ا ملقيه نقطة اخلالف الر للج يدة . ئيسـ ية  سن  نغي إرسال إشارة  مفورأى الوفد أنه  ن ح ي
نة إيعازا رصحيا برضورة مواصلهتا العمل عىل ا لوناءة من خالل تضمني الوالية اجلديدة  ً ً للج تعلق ب ية فرض رشط  يئة ء  بغ ف

تعديالت القانوية الالزمة عىل الصكوك شف اإللزايم عرب إجراء ا ن ل  .  لك

تني ألف وء، نظرا إىل رضورة  .421 ندرجة يف ا يارات ا يع ا يده مواصK العمل عىل  ًوعرب وفد الرنوجي عن تأ ئ مل خل مج لفي ّ
ية تعلق ملوارد الورا بحث يف عدة تدابري  ثا ت يهنا ورأى الوفد . ل ناىف ف&  تني ألف وء ال  ندرجة يف ا تلفة ا يارات ا بأن ا تت ئ مل � لفخل

تاكمل شف اإللزايم ويه اقرتحت إدراج واجب، يف إطار . تبل  تعلق  لكورصح الوفد أن الرنوجي تؤيد إضافة رشط  ي اتفاق ّ
تجارة   Kتص ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل شف عن مصد،)ياتفاق تربس(مللك تخدمة يف ر املوارلك يقيض  ية ا سـد الورا ملث

يةاخرتاع ما، Eى إيداع طلب امحلاية مبوجب براءة اخرتاع Eى  تجارة العا نظمة ا تابع  ملجملس اتفاق تربس ا ل مل ل ومن شأن . ي
ية حني تكون موضوع طلب براءة  ها املربطة ملوارد الورا ّهل عىل األطراف إنفاذ حقو شف اإللزايم أن  ثرشط ا ت قلك يس

تعلقة . اخرتاع يولوÏ ا نوع ا ية ا ية أحاكم اتفا ملويزيد ذ� من فعا ب ت لل ل نريةق بقة ا ملسـتملوافقة ا نافعملسـ شلك . مل وتقامس ا سيو
ند  يل ا شف هذا خطوة 0مة جتاه  بواجب ا تفع نص عىل رضورة 16 من املادة 5للك يولوÏ اليت  نوع ا ية ا ت من اتفا ب لت ل ق

تعا تعاقدة لضامن ألا يولوÏ ال ملون بني األطراف ا نوع ا ية ا ساندا ألهداف اتفا ية الفكرية عامال  بن تكون حقوق ا ت لم ل ق ًمللك ً
ًعامال معوقا ية . ً ية ودمع اللواحئ الو شفا شف يف زfدة ا ثل أبرز إجناز ميكن أن حيققه رشط ا نطلق،  نومن هذا ا ل لك مت طمل ف ي

نريةاخلاصة ملوافقة  بقة ا ملسـتا تعلقةملسـ بةمل وأحاكم بروتوكول gغوf ا ثال واملرا ق ال شف يف . مت تخلف عن ا بار ا بغي ا لكو ل ت عي ن
بارشة يف معاجلة الطلب إىل حني تقدمي املعلومات املطلوبة، أو رفض  يه عدم ا يا، يرتتب  ملمرحK تقدمي الطلب خطأ  عل ًشلك ً

تضاء ند � قالطلب  بغي أ. ع نح براءة �خرتاع،  شف بعد  شف اإلخالل بواجب ا نأما يف حال ا يم لك ُت ّال ميس هذا اإلخالل ك
ية الرباءة، بل أن خيضع لعقوت مالمئة وفعاc من خارج نظام الرباءات ّبصال وقد تأيت العقوت عىل شلك جزاءات أو . ح

تعلقة  ية ا نافع وفقا للواحئ الو ملتعويضات تكفل تقامس ا ن طمل نريةً بقة ا ملسـتملوافقة ا نافعملسـ يت حامية . مل وتقامس ا تيس  بو تثيك
نب حاالت ال طائل مهنا من عدم الرباء ية  نا ية  شف، أ ثال لواجب ا ها، عىل الرمغ من اإلخالل ال جتة بعد  ل مه لك ت حم منح

يقني يف نظام الرباءات شف قد ال يعود . لا ثال لواجب ا لكوعالوة عىل ذ�، فإن إبطال براءة اخرتاع بداعي عدم � مت
ية يف حصة ها األ ترب أن  حقلفائدة لألطراف اليت  ل نافع �خرتاعتع بقى أي حق حرصي . م من  بطل براءة اخرتاع، ال  يتحفني  ُت

نافع نه ا متد  ملميكن أن  م ية. تسـ شف اإللزايم 0مهتا الر شأن ا شات  نا نة من مواصK ا بغي أن جتعل ا سـو لك ب ق مل للج ئيي تطلب . ن يو
يل وا ناول املوضوع  ية حىت اآلن،  سمت لعمو شة اليت ا نا تفصامليض قدما  ت ت ق لمل م توفرةً تلف �قرتاحات ا ملنادا إىل  خم ًس . ت

شف ياغة رشط ا يارات حول  لكوبني هذه �قرتاحات وجود عدة  ص ياغة رشط . خت بحث يف إماكية  بغي كذ� ا صو ن ل ني
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شف اإللزايم شأن ا تاب الوفود  بان بعضا عىل األقل من دواعي القلق اليت  شف يأخذ يف ا لكتعلق  ب ت سـ نلك ًم وقد يؤول . حل
نا ناد ا ملا تلفةتس سائل اخلالف ا نقاب بوضوح عن  شف ا نصوص إىل  شلك أكرب إىل ا �شات  م ل ك ل ب  . ق

يا عن  .422 متراره يف �لوأعرب وفد أسرتا يق سـا  cفعا Kي شف يف نظام الرباءات هو و بدأ ا تحقناع بأن اعêد  لم سـق لك ت
بادئ شودة من األهداف وا ملبعض من الغاfت ا شة . ملن نا بة يف أن تكون  قنه أبدى ر مغ شة لك نا شف  قنارص رشط ا لك مع

يه وفد الرنوجي لية معمقة، وفقا ملا أشار إ ًن شف . تق يات ا يث احلاجة إىل معاجلة تدا يا الرأي من  g لككام وافق الوفد وفد ع حب مي
ية شة  نا ية من أي  سائل الر ناإللزايم، كواحدة من ا ق سـ تقمل م ية أخرى من العديد من �قرتاحا. ئي سائل ر شفت  سـكام ا م ئيت ُ  تس

ت ياملا شف، مبا فهيا اقرتاحات �حتاد األورويب وسورسا والرنوجي، والقراءة األوية للويقة اليت قدمهتا إندو سـعلقة  ث ل نيلك . ي
ية تا سائل ا ية ا شة ا نا ناول ا بغي أن  لو ل مل ن ق مل ت لتقي ت بو�نعاكسات عىل ) 1: (ن  ومدى تفاعل رشط ياملعاهدات اليت تديرها الو

شف مع  شأنلكا تعاون  بمعاهدة ا تحق قراءة .  واملعاهدات األخرى الرباءاتل يسـوأجنزت سورسا يف هذا املضامر معال  ً ي
يدية املربطة هبا و�خرتاع) 2(و. جديدة ية أو املعارف ا شف عىل العالقة بني املوارد الورا تأثر رشط ا تقل ث ) 3(و. للك

يدية ية واملعارف ا تعلقة ملوارد الورا تعاريف ا تقلاملفردات وا ث مل شف) 4(و. لل لكيعة رشط ا يعمل من : طب يعين ويف  سـماذا  ك سـ
ية؟ و ية ا نا لعملا يا) 5(حل g شف املعلومات املطلوبة، وفقا ملا ذكره وفد بتاجئ عدم اإلفالح يف  ك مين تخدام املعلومات ) 6(و. ً سـا

تلقاها تب ا,ي  بل ا ياملوفرة من  ملك شأن توفري املعلومات . ق سائل اليت أثريت  بوشمل هذا العديد من ا مل ياgت ي لبيف قواعد ا
ية معل هذه �قرتاحات. كذ� رشح  كيفوخمت الوفد قائال إن عىل الوفود ليت تقدمت قرتاحات أن  ت ً  . 

ية .423 تعامل املوارد الورا سأc إساءة ا تعلقان  تني  يان بوجود  ثوذكر وفد ا سـ مب ت نقط ل ثال مبعاهدة . ّ تعلق ال تومتىن يف ما  مي
ب نجاح يف  يولوÏ ا نوع ا تطا ل ب لت نافع . ق بروتوكول gغوfل نفاذ وتقامس ا تعلقة  سائل ا بار ا ملوأضاف أنه من الرضوري ا ل مل مل عت

Ïيولو نوع ا ياق معاهدة ا يق بروتوكول gغوf يف  سائل مربطة  بعىل اEوام  ت سـ ب ت لمك ل ثري قلقال لغا . بتط ًومىض قائال إن ما  ً يً
بة القطا شف اإللزايم من آûر عىل ر غهو ما قد جيره ا ناعي يف طلب احلصول عىل براءات اخرتاع، نظرا إىل عدم لك ًع ا لص

تعرض للمالحقة  ية الرباءات واحêل ا بات الرباءات وصال ية للحامية مبوجب براءة اخرتاع و يقني القانوين املربط أل لا طل هل ت حل
تاكر ومن Bوده. بسبب براءة اخرتاع ية لال نا رشاكت ا بوحتد هذه العوائق من اندفاع ا ع لص ل بحث ّ تواصK يف جمايل ا لا ا مل

شأت أساسا بفضل احلوافز اليت يوفرها نظام الرباءات تطوير اليت  ًوا ن يار ب. ل ترب الوفد أن ا يه، ا خلو ع ئة ء 1.عل لف من ا
ي بادئ ا مللكتعارض مع أهداف و م يار ةي ثل ا ية،  خل الفكرية واملوارد الورا يار 3مث ثاين وا هدف ا خل من ا ل ثالث 1ل هدف ا ل من ا ل

هدف اخلامس3 و2يارين خلوا تعامل . ل من ا شلكة إساءة ا يس تدبريا مالمئا ملعاجلة  يار  يان أن هذا ا ترب وفد ا سـوا م خل ل ًع ً ل
ية  . ثاملوارد الورا

ئات الواردة يف  .424 به ا سائال عن جحم اEور ا,ي قد  تفكري  شاهبة ا بان ا يا مس مجموعة ا لفوحتدث وفد اندو تلع ت ل ت ل ًسـ م مل ني
نةWIPO/GRTKF/IC/19/7ثالويقة   WIPO/GRTKF/IC/19/11ثواقرتح الوفد الويقة . للج يف أداء والية ا

رشوع مواد (" ية و تعلقة حبامية املوارد الورا بادئ ا تفكري يف جمال األهداف وا شاهبة ا بان ا مسامهة من مجموعة ا ثمل مل مل ل ت ل م
ية شأن حامية املوارد الورا ثيدي  ب سائل اليت أûرها وفدا �حتاد األورويب والربازيلمكقاربة ممزية تريم إىل معاجلة ") مته . ملا

شلك نصا شامال ميكن  تقاده بأن الويقة املذكورة  ًوأعرب الوفد عن ا ً ت ث ئة ء، ومقاربة ميكن أع تعلقة  شات ا نا رس ا لفن  مل ق مل ّ يي
نة  . للجأن تكون ممكK ملفاوضات ا

ية من  .425 سائل الر ناول ا نة عىل  ند ا سـوحث وفد ا مل ت للج ئيه ل يار بّ يش 1.خلا ند 300ع، خاصة وأن  يون خشص يف ا ه  لمل
ية بارش عىل املوارد ا شلك  يعمتد  لطبب م تا إىل أن . يع شة ال نا ية  شلك الويقة الر ًوقال الوفد إن ويقة يل ميكن أن  ف ق للم سـ ث ت ئيث
بادئ ناقش األهداف وا نة ال تزال  ملا ت بل لألطراف يف اتفا. للج نة أن املؤمتر ا ملقوأعمل الوفد ا يعقد للج  Ïيولو نوع ا سـية ا ب لت ل ق

ند، حتت شعار حيدر آد يف  ية"لهيف ا يعة حتمي إن اكنت  محما رأى الوفد أن من شأن دخول بروتوكول gغوf حزي و". لطب
يذ، يدر آدلتنفا توافدون إىل  يد األمل لألشخاص ا,ين  يان، أن  حكام ذكر وفد ا سي يع وحتدث الوفد عن صعوت حامية . ل

يعة وشد ّا شأنهلطب ية مبوجب براءات جمال ميكن �تفاق  بد عىل أن حامية املوارد الورا ترب أن نظام الرباءات واEعامئ . ث عوا
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ية الواردة يف  سأc الر ناص من معاجلة ا تا إىل أن ال  تاكمK، ال يولوÏ ميكن أن تكون  نوع ا ية ا ثالث التفا سـا مل ب ت يل ل ئل م ف م ًق
يار ب يولوÏ وأشار الوفد إىل أن جدول أ. 1.خلا نوع ا شد املوارد  ية  g تمكل بعد من بعامل بروتوكول gغوf مل  ت ح لسـ لل ُ حي

ناف نفاذ وتقامس ا تدام ملكوgته وا تخدام ا ملو� ل سـ شد األموال اليت . عملسـ  Kي حلوقد يكون احلصول عىل براءات اخرتاع و سـ
ياة عىل األرض حلتؤول إىل األشخاص امللزتمني حبامية ا ت. سـ شة سـوأعرب الوفد عن ا نا سأc، ال  شة هذه ا نا قعداده  مل مل ق مل

بادئ  . ملاألهداف وا

ناسب  .426 ترب أن ا نه ا يع املطروحة  شف اإللزايم جزءا من املوا يد يف ا تأ توقال وفد �حتاد األورويب إنه يرى  ع ض لك ك لل لك ً
شف اإللزايم حال حسرf. ئأمر رييس بار ا ًوأعرب الوفد عن قلقه إزاء فكرة ا ً لك هره بعض الوفود كام أبدى تقدي. عت تظره ملا 

ية معاجلة  نه عىل أ شددا يف الوقت  تضمهنا،  تحدfت اليت قد  ية �قرتاحات بدال من ا نظر يف فعا مهمن اهêم  ي م ت ل ل عل ً ً
Kمت تحدfت ا حملا سامه يف هذه املعاجلة. ل ية، وهو ميكن أن  شفا سابق ا,ي تقدم به �حتاد األورويب  يومتزي �قرتاح ا ل وال . فل

Kمت تحدfت ا بان ا نه يرى أنه يأخذ يف ا حمليدعي �حتاد األورويب أن اقرتاحه حيمل احلل  ل حلسـ أن وفد ولفت الوفد إىل . لك
يا طرح عددا من األ ًأسرتا يدةل همة وا ملفئK ا مل شف اإللزايم قد يكون هظا، وإن بدا . سـ بارشة حنو ا ًورأى أن مثن امليض  لك م

fتوجه مغر ًهذا ا ته حارضة يف األذهان من أجل العمل ورصح الوف. ل ية نظام الرباءات و بقى أ ميد أنه من الرضوري أن  مه قت
شلكة للمعىل إجياد حل فعال  ّ . 

نوع  .427 ياق معاهدة ا ثال لربوتوكول gغوf يف  نظر إىل � ية ا شأن  يان  يا عىل مداخK ا g توعلق وفد سـ ت ل ب ل لب مي يفك م ّ
Ïيولو تفاوض ا. لبا يان و�حتاد األورويب لوأشار إىل أن أطراف ا يهنا ا شأن الربوتوكول، ومن  لليت شاركت يف املفاوضات  بب

تدى  ية اEوية، بصفهتا ا نة احلكو شف اإللزايم يف إطار ا شة موضوع ا نا يا، فضلت  ندا وأسرتا ندا ويوز نو ل للج لك ق ل يل ن ملك م م ّ
نة حرصا عىل �. املالمئ ,� شة املوضوع داخل ا نا تايل  بغي  نو للج ق ل ًي م نذ . سجامن يا، و موأشار إىل أن الوفد دأب يو ًم

يولوÏ واملعارف  12 نوع ا تطوير يف جمايل ا بحث وا ت�ر يف ا تقدمة عىل � بان ا رشاكت يف ا يع ا بعاما، عىل  ت ل ل مل ل لشج ل ست ل ً
Ïيولو نوع ا نني عىل ا نافع مع املؤ تجات وتقامس ا نع ا يدية  با ت مت مل ن لص لتقل ل مل ته للمالحظات اليت أدىل هبا . ل ضوأبدى الوفد معار

يان حول إماكية أن نوفد ا يحل تطوير، زاعام أن العكس  بحث وا ية عىل ا شف اإللزايم بآûر  حص يعود ا ل ل ب ًلك ورأى الوفد . سل
نامجة عن  يقني ا يK األخرية، من أوجه عدم ا نوات ا تطوير تأتت، ال سـ& يف ا بحث وا ية عىل ا لأن اآلûر ا ل لقل سـ ل ل لب لسل

fغوg شأن بروتوكول ب�لزتامات اليت ربطت ملفاوضات  ساوية ويف حتويل لأما ا. ُ سامه يف خلق رشوط  تيقني القانوين  مي ف
ها بة علهيا يف أداء  ناية الوا رشاكت تكون جزءا من ا بل ا ثال من  سأc ا شف اإللزايم إىل جمرد  معلا ج لعق ت م ًلك ل ورأى الوفد . م

ثال رشاكت اليت مل تكرتث لال ية فقط عىل ا شف اإللزايم قد يكون h آûر  تأن ا ب ملك ل  رأي وفد �حتاد ووافق الوفد. سل
ية باء والفعا ناسب ورضورة املوازنة بني األ ية ا شأن أ لاألورويب  ع ت مه يف ميكن . لب تفاضة  بق ورشح  كونوه الوفد إىل أنه  سـ سـ ّ

ناعي وال عىل مقدم طلب براءة  ية الفكرية وال عىل القطاع ا شلك عبء ال عىل نظام ا ترب أنه ال  نظام، وا لصأن يعمل ا ي ع مللكل ً
توازن وفعالو. �خرتاع سالسة إىل حل  يقود  شف اإللزايم  ية  شأن اجلوانب ا ناءة  شة  نا ّرأى أن إجراء  م بم سـ للك لعمل ب ب . ق

تطوير الرضوريني بحث وا لومن شأن ذ� خلق يقني قانوين واحلث عىل ا نافع ميكن ل تحداث  تاكر، فضال عن ا م لال سـ ًب
Ïيولو نوع ا نني عىل ا ها مع املؤ بتقا ت لمت ل ساع. مس ياة عىل األ ذ� يف دسيو ند آنفاحلصون ا ًرض، كام رصح وفد ا  . له

تب الرويس للرباءات .428 ثل ا ملكوقال وفد �حتاد الرويس إنه  شف موضوع . مي ترب الوفد أن موضوع رشط ا لكوا ع
شاطرة اآلخرين جتارهبا شف إىل  تربت رشوط ا بان اليت ا متوح، مذكرا بأنه اقرتح يف املايض أن تعمد ا لك خل وطرح الوفد . ًمف

ية تا ئK ا لاأل ل تب الرباءات، ويف تفحص ماكتب الرباءات : سـ ند إيداع طلب براءة اخرتاع Eى  كما يه الوûئق املطلوبة  مكع
بغي  بات لك مهنا لوûئق؟ ويف  بغي إ ية يف الطلب، هل  نهذه الوûئق، إن وجدت؟ ويف حال وردت عدة موارد ورا ين ك ث ي ث

ية اآلية من ح تعامل مع املوارد الورا تا ث شأ ل يعي، حني يكون ب ا سمى ملصادر خارج الوضع ا با�ت أو ما  ندائق ا ب ي ملن لط ل
توفرة، وهل  ية ا تو بادئ ا بات إىل تعل&ت اخلرباء أو ا تاج مقدمو ا تة؟ وهل  ملمعروفا يف حني تغريت خصائص ا جهي ل مل لطل حي بن ل ً

ي بق وأûر هذه املوا شاطرهتا؟ ولفت الوفد إىل أنه  ضميكن يف ت_ احلال  سـ شريا إىل أن م نة،  ًع يف اEورة العارشة  م للج
تاج إىل هذه املعلومات ية. حتماكتب الرباءات  سأc الفعا يع و لوخمت إلشارة إىل رضورة إجراء دراسة تقمي هذه املوا م ّض ّ . 
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ية والوضوح .429 ية موقفا شديد الوا بان األفر ترب وفد انغوال موقف مجموعة ا قعوا ل ًع تفاء كوأشار إىل أنه يفضل �. يق
تعديل  ية العامة  ية إىل ا يطة ورفع تو ببأحاكم  مجلع ص شأن الرباءاتبسـ تعاون  بمعاهدة ا شق ل ل ومعاهدة قانون الرباءات، يف ا

شق املوضوعي تجارة . لاإلداري ال يف ا نظمة ا تدfت، مبا يف ذ� داخل  شت يف العديد من ا سأc نو لوذكر أن هذه ا ن ق ممل مل
ية شات اليت. ملالعا نا قوأوحضت ا تضمن طلب براءة �خرتاع ا,ي ميأله مل بغي أن  ية أنه  تجارة العا نظمة ا ي انعقدت يف  ي مل نل م

يةممقد شأ املوارد الورا شف عن  ث الطلب خانة خاصة  ن بغي أن يطرح. ملك ثاين ا,ي  سؤال ا ُوا ين ل ثل مقدم الطلب : ل متهل ا
شأ ته، بل هيدف، . ملنبقوانني ب ا نظام بر شأ ا موال هيدد ذكر ا ل ية إىل نظام ملن شفا فكام رصح وفد الرنوجي، إىل إعادة ا ل

يل بروتوكول gغوf. الرباءات شأن معاهدة جديدة، من  تفاوض  نة ا بوقال الوفد إن عىل ا ب ل  . قللج

ته الرؤى اليت أّوعرب و .430 يا عن موا فقفد  يار بكين بدء  شأن ا يا  gيا و نوب أفر ها وفدا  خلو ل ب ميب يق ج وأمل الوفد . 1.حض
تايل أن  ت بلل ها ا يل يف  شف اإللزايم  سأc ا شة  نا نة من  ملقمتكن ا معل تفصم لك م ق همه خلطورة . لللج تفوأعرب الوفد عن 

ية من  ية واملوضو تني ا شف اإللزايم يف املر نه رأى أنه من املمكن إدخال ا شف اإللزايم  تعلقة  سائل ا عا شلك حل لك لك مل لمل لك
تعلقة لرباءات تفكري يف يوأعرب الوفد عن تأ. ملالزناعات ا شاهبة ا بان ا يا ا,ي حتدث مس مجموعة ا ليده وفد اندو ت ل ملسـ ني

تخدام الويقة ثطرحه ا شات WIPO/GRTKF/IC/19/11سـ نا تاكمل ونقطة النطالق ا ق كأساس  مل  . م

رشوط  .431 تعلقة  شة نصوص �قرتاحات ا نا بوأشار وفد الربازيل إىل أن العديد من الوفود أعربت عن اه0êا  مل ق مب
شف ا ثقل نظام الرباءاتلكا تحقق من أهنا لن  يا عىل وجه اخلصوص إىل ا يا،  ها  ية  تإللزايم و ل سع ًمعل ً يق بيف ترب الوفد . تطك عوا

ناءة للغاية واقرتح وضع برgمج للعملتهذه �قرتاحا أو " ئأصدقاء الريس"ًومىض قائال إنه ميكن ¿موعة أخرى من . ب 
نص و� ية دراسة ا سه أن يقرتح  لللريس  يفنف بKكئ ية يف اEورة ا شات موضو نا ية إجراء  ملققرتاحات األخرى املقدمة  عم ق  .بغ

نوية .432 ندي ألمرياك ا ثل ا¿لس ا بوقال  جل ه ية يو� بأن لمم شعوب األ ثلو ا ياgت اليت أدىل هبا  تعراض ا صل إن ا ل مم ب لسـ
شعوب مل حتصل سوى عىل  تات"لهذه ا ية ومىض قا. بي� يأخذ نظام الرباءات حصة األسد" لُفا شعوب األ صلئال إن ا ل ً

نظر فهيا نة  ها إىل ا رشوط اليت سرت ية وعددا من ا بادئ تو تتعقد اجêعا خاصا هبا لوضع  للج جهي لسـ فع لم ً ً ترب أن ما حيرض . ً ّوا ُع
شع يال ا تارخيي  يزي ا سم  ليف الوقت الراهن  ل مت حت ل يةي تعني. صلوب األ يوخمت قائال إنه  ً fغوg تاجئ بروتوكول يمي  ب كذ�  ن غية تق

نصفة نافع  ماحلصول عىل   . م

يني .433 ثK ا¿لس الوطين للخال سـوناولت  مم يضة )MNC (ت تعلقة ملسـتف اEراسات ا تقين ملا بلللعمل ا سائل ملقا مل حول ا
ية الفكرية القامئ ها عىل رضورة تاليف إثقال نظام ا مللكاليت ركز  معظم نظر يف  .ّ ثK ا¿لس إىل اEول األعضاء ا بت  لو مم طل

ية نإماكية  يةظتتناول األثر اخلاص ا,ي خيلفه نتقنإجراء دراسة  ية األ ية وامجلاعات ا شعوب األ صلام الرباءات عىل ا حملل صل . ل
بدأي املوافقة  بل �تصاف يف حاالت انهتاك  شمل  يع اليت  موأشارت إىل أن اEراسة ميكن أن تركز عىل عدد من املوا ن سـ ت ض ّ

تفق علهيا رشوط ا نرية وا بقة ا ملا لسـ تسـ مل نظام الرباءاتمل بارشة  بارشة وغري ا ية ا نظر يف اآلûر اجلا ل وأن  مل مل ن ثK . بت تربت  مموا ع
ها سوى  توفر  شعوب اليت ال  ية اإلجراءات تفرض كذ� عىل امجلاعات وا متK وعدم فعا باء ا لا¿لس أن القلق من األ ت ل ل ُع حمل

يK لفاع عن  ئإماكية   . نفسهاضن

يا اهêمه ل .434 شف اإللزايم، بصفهتا مبوأبدى وفد كولو ياغة رشط خاص  ئة ء، وال سـ& عىل  لكعمل عىل ا ص لف
نة ية مضن والية ا يدة إلعداد صك قانوين دويل يضمن امحلاية الفعاc للموارد الورا يK الو للجالو ث وأقر الوفد بوجود رؤى . حسـ

شـهتا عىل حنو ف نا تاحه  سائل وأعرب عن ا قتلفة ودواعي قلق إزاء هذه ا مل مل تايل أن اقرتاحات وفود . ّعالنفخم لورأى 
نص مرجعي يه  تفكري  شاهبة ا بان ا ته مجموعة ا نص ا,ي قد تخدام ا ية إىل ا ند والربازيل اEا يا وا كاندو ل ت ل ل سـ ع ه ملسـ مل ني

رشوع يف العمل يل املالمئ  للا سائل، إن اكن . لسب تقدم يف هذه ا يح ا ية  باع  نظر يف ا ملوطلب الوفد إىل الريس ا ل ت مهنج ت تل من ئ
شات عامة نا سري أو مجموعات نقاش صغرية أو  قخالل اللجوء إىل Bات  مي  .ت
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ثل  .435 ممورد  يني ّ يد تجني ا يات ا لو�حتاد اEويل  لص ن يا وقال إن  )IFPMA(ملمجلع g يقات اليت أدىل هبا وفد بعىل ا يتعل مل
تطوير بحث وا ية القامئ عىل ا يد ناعات ا ثل قطاع ا لاحتاده  ل ل لص لص ثل �حت. مي ترب  مموا ّاد أنه من الرضوري أن يوحض أي رشط ع

ية تاجئ  ها أو إىل  باء ال مربر  يق أهدافه وأال يؤدي إىل أ سـية  ن عكع ل حتق نة تريم . كيف شات داخل ا نا تطرد قائال إن ا للجوا ق مل ًسـ
شف يف هناية املطاف ها رشط ا تلفة اليت ميكن أن  يح األهداف ا لكإىل تو � شود ه. حيققض هدف الهنايئ ا ملنوإذ اكن ا و تقامس ل

هدف يق هذا ا ناسب  يل ا ناع األعضاء بأن نظام الرباءات هو ا بقى حاجة ماسة إل نافع،  لا تحق ب لق مل س ت ثل �حتاد . لمل مموأضاف 
يقة للغاية تطلب إجراء دراسات د ها،  ها أو ألجل  يغ أل تخدام نظام قامئ لغاية جديدة مل يكن يف األصل قد  قأن ا يق يجل حتق ص . سـ

ية من جراء طلب براءة ّوسلط الضوء عىل اخلطر ا تعلقة ملوارد الورا تطوير ا بحث وا شاريع ا رشاكت يف  ث,ي تواBه ا مل ل ل م ل
يل شف من هذا ا تضمن واجب  ب�خرتاع ا,ي  ك ية العظمى من احلاالت، اكن طلب براءة �خرتاع يودع . لقي غلبويف األ

يث املوقع اجلغر ية، من  نفاذ إىل املوارد الورا حيدا عن نقطة ا ث ل تعد عىل املصدر اخلاطئ يف . ايف والزمانًبع هر  ٍواكن الطلب  ك يظ
يولوÏ والوصول  شاف ا ية بني � ية أو الوسطاء وبعد مرور فرتة ز هات ا بري من ا ية شارك فهيا عدد  بهناية  تك ن ن ك لمعل سـ مملع جل

تجاري يان ا لإىل ا بل ئع . لك يعت من  ية عادة قد  قوتكون املوارد الورا ب سات مجلK ث نوات سإىل مؤ تفظت هبا  ية ا سـجا لمع ح
شاف إماكي ية ترغب يف ا يد تجات  ثري اهêم رشكة  بل أن  ية أخرى،  سات جا نأو تقامسهتا مع مؤ تك ل ص ن ت مع سـس م هاةق سو يق  . ت

يهنا أعضاء �حتاد، اكنت ترغب يف  رشاكت، كام ذكر سابقا، ومن  ية العظمى من ا ثل �حتاد إىل أن األ بوأشار  ً ل ب غلمم
ثال عىل حنو  يقني القانوينمت� بريا من عدم ا شف أحدثت كام  يولوÏ، لكن رشوط ا نوع ا بات معاهدة ا ل�م  ك لك ب ت ًتطل ً ل ل . مل

ية شاريع  يه عدة  رشكة تعرض  يذي  سات أي مدير  يقني القانوين يدخل يف  ثولفت إىل أن ا م عل ح حبل ُ ل ثل . نفت ممومىض 
تا اتفاقات مع رشكة �حتاوهام من أعضاء  ،Merckو Lillyً�حتاد قائال إن رشكيت  تارياك INBIOمد، قد أبر سـ يف كو

ئات من األمراض يقات جتارية لعالج بعض  ية يف  تخدام بعض املوارد الورا فبحث يف إماكية ا ب ث سـ ن هذه . تطلل لوخصصت  ُ
تجات ناعة  ية مل تفض إىل  ت�رات لكن ا يا واملعارف و� نولو برية من نقل ا شاريع موارد  نا ص لعمل ك ممل ُ سل ج بني. تك ّو ثال ي مل هذا ا

ية تطوير يف املوارد ا بحث وا يعمدى صعوبة ا ل ثل يف. لطبل ية األربع من األخطار  ئات الر ترب أن ا متوا سـ تع ئي ت�ر ) 1: (لف س�
توريد؛  ية ا تحديد موثو ية وإبرام اتفاقات  تخدام املوارد الورا شاف إماكية ا لاألويل يف ا ل ث سـ ن قتك بار األثر و) 2(سـ ختا

يدالين؛  ية تفاعل مكوgت إجراءو) 3(لصا ية نظرا إىل Bل  بالغة الصعوبة يف جمال املوارد ا رسيرية ا تجارب ا كيف ا ًل يع ل لطبل
سان؛  سم اإل ند دخوها  ية  ناملوارد ا ج ع ليع تجاتو )4(لطب رشاء هذه ا سوق  ية ا نقا ل ملبل بحث يف . ل ثل �حتاد أن ا ترب  لوا مم ع

نطوي حبد ذاته عىل األخطار شاط  ية  يجمال املوارد ا ن سويق لطبيع  Kت، وأن إدخال نظام جديد عىل نظام الرباءات يف مرح
تطوير بحث وا ت�ر ويلجم حوافز ا تجات يقوض هذا � لا ل سن ّ يق . مل بري عن قلقه من أن يقوض  ثل �حتاد  بوخمت  تع تطمم ل

نافع وجلب  ثل يف صون املوارد وتقامس ا هدف الهنايئ ا نظام اجلديد يف نظام الرباءات ا ملهذا ا مت ملل متع من خالل ل للمجنافع  م
تجات يف احلقل الطيب، وأن يلجم احلوافز نسويق   . مت

شريا إىل أنه  .436 ئة جمي،  ئة ألف إىل ا ئات من ا يع ا ناول  نة أن  تعني عىل ا ًورأى وفد سورسا أنه  م مج ت للج لفي لف لف ت يشاطر ي
�قرتاح ا,ي تقدم به �حتاد الرويس ّوأيد كذ� .  وفدا �حتاد األورويب والرنوجي يف هذا الصدداآلراء اليت أعرب عهنا

شف سأc رشط ا شأن  بون واEاعي إىل إجراء دراسة  يا واملرا لكوأسرتا م ب تعداده إلعطاء املزيد من . قل سـوأعرب الوفد عن ا
شف رشط ا تعلق  يل حول اقرتاح سورسا ا تفا لكا مل ص بل  . ي

ية وأعرب عن إ .437 بان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يقوحتدث وفد  يق نة . جعابه مبداخK وفد الرنوجيلج للجوقال الوفد إن ا
نصوص شات قامئة عىل ا نا ناءة من دون  ية  لال ميكهنا أن تدخل يف  ق ب تلزم حتديد . ممعل ترب أن اEفع لعمل إىل األمام  سـوا يع

ها نة بلو غالغاية اليت تود ا تيس لك من ا. للج نطلق،  لومن هذا ا يك ئة األمل ته لكن ا ثالث أ لفئات ا يف ئة ء سمهل بقى ا ية  لفا ت سـ
يار ب تحديد1.خلوا توافق مبا أن بعض الوفود أبدى . ل  يا وفد الربازيل الرأي القائل بوجود بعض ا نوب أفر لووافق وفد  يق ج

شة �قرتاحات املطروحة نا ته  قر مب سأc وفقا خلطة معل واحضة ختص املوارد . غ شة ا نا ًومىض قائال إنه من الرضوري  مل ق م ً
ية بل إشارة وخمت . ثالورا نة يف ا شأن معل ا ية العامة  يات املرفوعة إىل ا تو تضمن ا ملسـتققائال إن من الرضوري أن  للج ب مجلع ص ل ت ً

شف اإللزايم شأن ا نصوص  رشوع يف العمل القامئ عىل ا لكإىل ا ب ل  . ل



WIPO/GRTKF/IC/19/12 

7ِ0 

 

ئ .438 بة عىل دراسة هذه ا ية  ئات وإن الواكالت ا يع ا ييل إىل أنه يفضل العمل عىل  لفوأشار وفد  نك ملف يل مج . اتلشـشـ
ئة ء شأن ا يا و�حتاد الرويس  يده ملا أدىل به وفدا أسرتا لفوأعرب الوفد عن تأ ب ل ورأى، كام وفد الربازيل، أن العديد من . ي

نظم القامئة تأثري عىل ا نظم اجلديدة من دون ا يق ا ية  ناول  ُالوفود أشارت إىل احلاجة Eراسة  لُ ل ل ب تطت يف نة أن تأخذ . كت للجوعىل ا
بان العم توصل إىل توافقحلسـيف ا ها حنو ا هم يف تقدم  تدfت األخرى ألنه  نجز يف إطار ا لل ا ن معلمل يس  . مل

نطقة األنديز األوائل   .439 شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ثل ا موقال  ل ت من ن للج ية رؤى )CAPAJ(للتمم شعوب األ صل إن  لل
نافع ية وتقامس ا تعلق ملوارد الورا ملتلفة يف ما  ث ي ن. خم نافعللجواكن من احلري  تقامس ا تفكري  ملة بدل ا ب شاركة يف ل مل أن تفكر 

هامعليات اإل ية وتقا تعلقة ملوارد الورا مستاج ا ث مل هل للغاية ا,هاب إىل إحدى امجلاعات وأخذ بذورها . ن ترب أنه من ا لسوا ع
بذور، مث إيدا نفاذ إىل هذه ا يح ا ها توقع عىل ورقة  لو ل تت بات للحصول عىل براءات اخرتاع حتعجعل بذورطل  مفودع . لمي هذه ا

هم يف إ ية عن املعارف املربطة هبايسطلب الرباءة مل  شعوب األ شفت ا ي�  بذور  تتاج هذه ا صل ل ك ل ياه . بن مواEول قد تأخذ من 
ية تريد  يد تجات ا نافع ورشاكت ا بال واألهنار من دون أية  تلوث وتدمري ا بب  ية يف حني  لامجلاعات ا لص ن جل ل ملحملل مت تس

يوداحلصول عىل لك ق يشء جماg ومن دون أية  ية. ً شعوب األ صلومىض قائال إن ا ل ها، وما ً تج هذه املواد و هي  يف ّن تك يس ت لها  م
ية يد تجات ا نه، كام تفعل رشاكت ا بذور يف شفاء األمراض وتدر األرح يف الوقت  هم ا لأن  لص ن ي ملل ع ّ يف ميكن . تس كوساءل  ت

تفادة من ذ� ية � شعوب األ تايل  سـ صل لل يان ا,ي أدلت به وأعر. ل يده ا بب عن تأ ينيلي سـثK ا¿لس الوطين للخال  مم
)MNC ( ية وأخطار تدمري شعوب األ ية عىل ا تأثريات ا بان ا يه عىل رضورة أن تؤخذ يف ا صلواليت أكدت  ل ب ل سلسـ لحل ف

يعة  . لطبا

يع الو .440 متع إىل ا¿موعات و شاور مع أحصاب املصاحل وا تحدة أنه  مجورصح وفد الوالfت ا ت سـمل تطلع ّ يفود األخرى وأنه 
يوية شة  نا حإىل  شف . قم شلك حرصي عىل ا نافع  توازن، ما يعين عدم توقف تقامس ا ناسب وا لكودعا الوفد إىل ا ب مل ل لت

ها. اإللزايم نافع، هذا إذا مل يؤد� إىل  يؤدي إىل تقامس ا شف اإللزايم  ته بأن ا خفضوأعرب عن عدم  ملثق سـ ّورصح الوفد أن . لك
ناس أمر 0مشفاء املاليني من  ئK . لا يا اليت طرحت عددا من األ سـوأعرب عن تقديره ملداخالت عدد من الوفود كأسرتا ًل

بغي أن تطرح وناقش همة اليت  ُا ت ُي ن يان وسورسا والرنوجي وغريها، واقرتاح . مل يكام مثن رؤى وفود لك من �حتاد األورويب وا ل ّ
تخدا0ا أسا شف القامئة ال رشوط ا سـإجراء دراسة  لك شاتل نا قسا  للم ناوها أساس . ً تقدم إال إذا اكن  نة أن  لفال ميكن  بت ت للج
ها بان وطريقة  متدة يف بعض ا معليوحض األحاكم ا ل ملع تقدم. ّ ئذ ا نة  يد، ميكن  شلك  لويف حال اكنت األحاكم تعمل  ن للج حيب . ج

يا، واEاعي إ نوب أفر يقوأيد الوفد كذ� اقرتاح وفد الربازيل ا,ي حظي بدمع وفد  ج ًومىض قائال إنه . ىل إعداد خطة معلّ
رش يف �رخي الكرة  يد مهنا ا نافع اليت  ترب أن نظام الرباءات هو واحد من أمه ا ياة عىل األرض وا بملزتم بصون ا لسـ تف ي مل ع حل

ية عىل الرباءات اليت تصدرها ماكتب براءات �خرتاع ية ا نا ية، وإن اكن يركز من ا ناألر ل لتقض ح ه إىل وأعرب الوفد عن تطلع. ّ
ساواة سائل عىل قدم ا يع ا نظر يف  ية ا نة،  ية العامة  ندهتا ا شلك تدرجيي وفقا للوالية اليت أ تقدم  ملا مل مج ل بغ للج مجلع سـ ب  . ًل

نقاش قدما، نظرا إىل أن هذه يه اEورة  .441 ية دفع ا نة يمكن يف  تحدي ا,ي تواBه ا ًولفت الريس إىل أن ا ً ل للج يفل كئ
ي نة مضن الوالية احلا لاألخرية  نوب . ةللج يا و يا والربازيل وكولو g تحدثني، ال سـ& وفود جوقال الريس إن عددا من ا بئ ب ممل مي ً

نة  Kب شف يف الوالية ا شأن رشط ا شات  نا يا والرنوجي، من بني وفود أخرى، قد اقرتح مواصK ا للجأفر لك ب ق ملقمل واقرتح . يق
شأن ية يف هذا ا شاورات غري الر لمواصK ا مس  . مل

ية، : ] حصل ذ� يف مرحK الحقة من اEورة:ةمالحظة من األمان[ .442 يني ملوارد الورا رسين ا ثدعا الريس أحد ا ملعن يمل ئ
يد  ند( همي نديهلسـوهو ا رسان) لها  . مليإىل عرض العمل ا,ي أجنزه ا

يد fن غ .443 رسين، إىل جانب ا يكون واحدا من ا نحه إfه  يد همي نديه الريس عىل الفرصة اليت  سـوشكر ا ل لسـ مل يل ً م وس ئ
يا( ساهامت ). لأسرتا يق الوقتموقال إهنام تلقا  رسان قد لكف. ض0مة رمغ  بادئ كام وردت مليواكن ا ملا لعمل عىل األهداف وا

ي; أعاد. WIPO/GRTKF/IC/19/6ثيف الويقة  يد همي نديه إىل أنه وز موأشار ا يارات، يف األهداف كام السـ خل ترقمي ا
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يارات قد  بادئ، ألن بعض ا خليف ا بادئمل يارات يف األهداف كام يف ا يا إىل دمج ا ملحذف، مث  خل سع تان . ُ ثيقوتج عن ذ� و ن
نة تان  للجتا ح نقح يف جدول . م نص ا نص األصيل وا يد الويقة األوىل ا ملو ل ل ث تقر(تسـتع يريم إىل ) 4ير يف املرفق لمرفق هبذا ا

بارة عن ملخص للويقة ا. صورة شامKإعطاء  ـي  ية  ثا ملأما الويقة ا ث ع ف ن ل تقرير يف املرفق(نقحة هث تذر ). 5 لمرفقة هبذا ا عوا
يد همي نديه أل نقح ان احلوايش قد حذفت من الصفحة األوىل من هذلسـا رشوع ا ملا شريا مل بادئ،  تعلق ألهداف وا ً وا م مل مل

ها يف الويقة يعاد إدخا ثإىل أنه  هدف األول قد أدجما. لسـ يني من ا يارين األ لوأفاد بأن ا صل يرسين أخذا بعني ملوقال إن ا. خل
يار  بار ا خل� هدف ّمربعني ووضعاه بني قوسني 2عت نص املدمج من ا ل يف ا هدف بني . 1ل لنه قال إنه يفضل عدم ترك نص ا ّلك

نقح. ّربعنيقوسني م نص ا ملو�بع قائال إن ا ل بدأً تضمن  هدف األول  بادئ ا م من  ل ية من . ينيم يارات األ صلوأشار إىل أن ا خل
ثاين قد أدجم هدف ا لا نص عىل حاh. ّربعنيت ووضعت بني قوسني مل رسا يفضل حذف القوسني وترك ا ته  لوأفاد بأنه  ّ ًي م . بصف

تضمن  ثاين  هدف ا يومىض يقول إن ا ل يعه 4ل ثالث بعد  هدف ا تضمن ا ي�  بادئ  جتم  ل لي ب بادئ3م هدف الرابع هدفا . م  تضمن ا ًو ل ي
بدآن يه  مواحدا  يل تضمن هدفا واحدا. ً هدف اخلامس  ًأما ا ً في بادئل يارات  سة  للم و يد همي نديه. خمخ ًقائال إن  لسـوخمت ا

Kيع الوفود يف هذه املرح بري عن مواقف  نصني هيدفان إىل ا مجهذين ا تع  . لل

رس أو أي فريق  .444 يد وشلك دون شك حتدf ألي  يات بأن املوضوع شديد ا تعددة القو يا ا ثل دوc بو ّوأقر  ي ل مل ً ي مل تعقمم م يف ّ
يغة. عامل لصنه رأى أن ا ثقايف، لك بري ا يدية وأشاكل ا يني ملعارف ا تخدمة، مقارنة لفريقني العاملني اآلخرين ا ل ا تع تقل ن لسـ ل ملع مل

لست ا سبصيغة لي يع املواقف ويوفر . ناأل سابقني،  رسي الفريقني العاملني ا ثال  تداء  بغي أن يعكس العمل، ا مجو ل مب ميي ً ق ن
ًيال مفصال لالقرتاحات املطروحة ً ثل ب. حتل ترب  مموا تعلق ملضمون، ع بان، يف ما  نة أن تأخذ يف ا يا أن عىل ا يو سـ حلللج ليف

بة  يس فقط  ية  سائل ذات األ سـا مه لنمل شعوب Eل ية األخرى وا نا يات، بل كذ� لول ا تعددة القو يا ا لوc بو ل ممل م ليف
يار  تحديد ا ية، و خلاأل ل سة العامة5صل يه يف ا ثاين، ا,ي تكررت اإلشارة إ هدف ا جلل من ا ل ل سحب ،ل ُومل  ّوذكر الوفد بأن . ي

ياغة نص موحد  ثل يف  رسين  ّوالية ا ص تمت نه �قرتاحات الملي تايل .  ال تزال حتظى بدمع اEوليتموقصري ال حتذف  ترب  لوا ع
تعدد ياق  تعددية يف  ية احرتام معايري ا شددا عىل أ نص غري صاحل،  مأن ا سـ ل مه م بقى . ًل ستوخمت قائال بأن �قرتاحات  ً

توصل إىل توافقمطروحة إال تابعة . ل إذا قررت اEول حسهبا حىت ا موقال إنه يفضل يف حال عدم إعادة إدخال �قرتاح،  ّ
 .WIPO/GRTKF/IC/19/6ثالعمل عىل الويقة 

445. cسأ بادئ فقط، مما يزيد من صعوبة ا نغالدش إىل أنه ال يوجد نص ملعىن الفعيل بل أهداف و ملوأشار وفد  . مب
بان اليت  الصفحة األوىلوتورد بات ا نقح  نص ا ل من ا تطل مل نريةمل بقة ا ملسـتبق املوافقة ا سـ بان يه املصدر األول. ملتط  لوا

fغوg ها جزءا من بروتوكول ست  ًو مجيع تفاء بذكر . يل تايل عدم � بغي  كو ل ب املوفر"ني ّا سامة " ل ية ا مليف احلا شأ"شـ " ملنب ا
نص بدي. لبل إضافهتا إىل ا لومن اإلماكيات ا يغة ن ب املوفر هو "أو "  من بروتوكول gغو5fكام يف املادة "صK، اعêد إضافة  ّا ل

ية ب ا,ي حصل عىل املوارد الورا شأ أو ا ثب ا ل يولوÏ/ملن نوع ا يدية وفقا ملعاهدة ا باملعارف ا ت لتقل ل  ". ًل

هدف األول .446 نقح  نص ا سني ا ته يف  للوأعرب وفد أنغوال عن ر مل ل حت با عىل م. غب ًو نغالدش، اقرتح وفد تعقي با اقرتحه وفد 
 Kاملوفر"أنغوال بدوره إضافة مج ب ّا شأ/ل نص عىل أن " أو"واقرتح كذ� حذف ". ملنب ا  fغوg ية ألن بروتوكول يمن احلا شـ

ية شأ ا,ي حصل عىل املوارد الورا ب املوفر هو ب ا ثا ن ملل سعي إىل مراعاة ما ورد يف بروتو. ّ نة ا تعني عىل ا لو للج  . كول gغوfي

ياغة  .447 تطرق إىل  يقات العامة وعدم ا تحدثني إىل حرص مداخالهتم  نه دعا ا صوشكر الريس وفد أنغوال  ل تعل لمل لك ئ
 . �قرتاحات

هورية  .448 تحدةمجوتدخل وفد  يا ا ملتزنا نغالدش وأنغوال، وقال إنه عىل الرمغ من أن ن يانني ال�ين أدىل هبام وفدا  يدمع ا ب  ب لل
بارة بعض األعضاء أشار  هو يفضل إضافة  بان األقل منوا،  شأ، كام هو حال ا سه ب ا ب املوفر هو  عإىل أن ا ل ن نف ّل فمل ً ّ" ب

شأ تني" ملنا هدف األول يف الو يقإىل نص ا بدال . ثل نة ترتدد يف ا يس ما جيعل ا تني،  تان مراد تويف حال اكنت ا فل سف للج ب "للكم
شأ ّب املوفر" "ملنا يةّوشدد عىل أنه م". ل يادية يف مواردها ا يعن الرضوري �عرتاف حبقوق اEول ا بسـ  . لطل
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بويفاريةوأعرب وفد  .449 لهورية فزنويال ا ل يقات اليت أدىل هبا وفد مج يده  تعل عن تأ ياتللي تعددة القو يا ا مدوc بو مليف ً، واجدا ل
سأc 0مة من الرضوري معاجلهتا  hت. ميف ما قا رسين غري خمولني لنولفت الوفد إىل أنه لن يوافق عىل ا تربا أن ا ية  ملياجئ الهنا ً مع ئ

يارات ها. خحذف أية  ية عىل حا توافق وإبقاء �قرتاحات اخلال يد �قرتاحات اليت حتظى  بغي تو لومىض قائال إنه  ف ح بن ي ً .
ياة120وأضاف الوفد أن املادة  نح براءات ألي شلك من أشاكل ا تور فزنويال حيظر  حل من د نة. مسـ للجوذكر الوفد ا  بأنه ّ

يع �جêعات، مبا يف ذ� اجêعات  يه، طلب الوفد إعادة إدخال ". ئأصدقاء الريس"مجوفد صغري وال طائل h حلضور  علو
يار  يارا ما خمول حذفه،5خلا تا إىل أن وحده الوفد ا,ي يقرتح  نص، ال ثاين يف ا هدف ا ً من ا خ ف ًل ل تعدد ل ياق  ميف  ّوعرب . سـ

يد هورية  ملا أدىل به هيالوفد عن تأ تحدةمجوفد  يا ا ملتزنا تربا أنه من الواحض أن ن شأ،  شأن ب ا  ً مع ن شأ"ملب ب "و" ملنب ا لا
نفصالن" ّاملوفر مهومان  ية. مف تجارة العا نظمة ا شت يف  سأc نو ملوخمت إلشارة إىل أن هذه ا ل ق  .  ممل

بويفاريةئوطمأن الريس وفد  .450 لهورية فزنويال ا ل تويل ما عربمج نة  ّ إىل أن ا سـ نه من قلق �هêم الالزمللج  . ع 

ثل  .451 يات أنه يؤيد اقرتاح  أماروجحركة تومموأعلن  تعددة القو يا ا مدوc بو مليف ية ال . ل شعوب األ صلوأشار إىل أن ا ل
رشي ياة أو اEم ا رشية أو ا نات ا تعلق لاك رشاكت األدوية اEوية  نح براءات  سامح  بميكهنا ا ب لل حلل ئ ت ل مب وطلب إعادة إدخال . ل

نص� رسان. لقرتاح املذكور يف ا توحض كذ� وضع الوûئق اليت أعدها ا مليوا  . سـ

نة .452  Kب تخدم يف اEورة ا نص أي وضع قانوين وهو جمرد ويقة معل  يس  للجورشح الريس أن  سـ ث ملقلل ل  . ستئ

453. تعلقة  تصار ا شديدة الوضوح و� ملوحتدث وفد بوندا مس �حتاد األورويب، وأثىن عىل الويقة ا ل ث ية، خل ثملوارد الورا
Kب يه يف دورهتا ا نظر  نة ا يدية كأساس قمي ميكن  تعلق ملعارف ا نص ا ملقوعىل ا ف ل للج تقل مل ّل سع . ل توفر  توأعلن الوفد أنه مل  مي

يقاته يف مرحK الحقة تفظ حبق اإلدالء  هو  شأنه،  شاور مع أعضاء �حتاد  شة الويقة وا نا تعلمن الوقت  حي ب ت ث ق بمل ف وقال إنه . ل
يع �قرتاحاالحظ م نا  نظرة األوىل اليت ألقاها عىل الويقني أهنام ال  مجن ا تضم ث  .    اليت تقدم هبا �حتاد األورويبتتل

يقاته الحقا .454 نه اإلدالء  ًوأكد الريس أن الوفد  بتعل ميك ئ ّ . 

شاطر امل .455 هذه، وقال إنه  يمة  ند عىل إعدادهام ويقة  يا وا نأ وفد الكريس الرسويل وفدا أسرتا يو ث ه ل كه ّق وقف ا,ي أعرب ل
تعددةعنه وفدا  يا ا ملدوc بو بويفارية وليف لهورية فزنويال ا ل رسينمج بعت يف اجêع ا ية اليت ا شأن ا ملي وغريهام  ت ملهنج توناول . ب

سابقة سة العامة ا نقاط اليت أثريت يف ا يع ا يا إدراج  ية  شفا سأc ا لوفد الكريس الرسويل  جلل ل مج ن ل ًم متم واقرتح الوفد يف ما . ف
رسين، إدراج إشارة واحضة 4ملبدأ خيص ا سة العامة وخالل اجêع ا هدف اخلامس ا,ي ذكر خالل ا ملي اجلديد من ا جلل ُ ل

نظام العاملتعريف اآلداب و هومني وردا يف الفقرة . لا تطرد قائال إن هذين ا ملفوا ً بارة . ي تربس من اتفاق27من املادة ) 2(سـ عو
نظام العام بارة  مأخوذة من القانون الفرنيسلا تخدمت ا هل ترمجهتا إىل اللغة اإلنلكزيية، ,ا فقد ا لع ومل يكن من ا سـ لس

ية يف اتفاق ها . ي تربسنسـالفر متع  ية اليت تربط مكوgت ا êبىن �ج هوم عن القلق واألمور اليت هتدد ا بعضويعرب ا بملف ¿ ع ل ّ
بعض، أي األمو متع املدين حبد ذاتهرلا ية ا ¿ اليت هتدد  سفورأما اآلداب،. بن ك كام يعرها معجم أ ف ثال دّ تعرب عن درجة � مت،  ّ ف

قبادئ األخال يدةيةللم بادئ ا جل، وال سـ& ا بادئ، أخذ الفروقات بني . مل يق هذه ا ترب أنه من الرضوري، Eى  ملوا ب تطع
بار بان بعني � ثقافات وا تا ل بارات . عل يفاء رشوط الرباءات عىل ا توقف قرارات 0مة يف جمال ا توقد  س عت ولف . اآلدابت

سأc اآلداب تفات إىل  نح ماكتب براءات �خرتاع الرباءات ألي نوع من �خرتاع دون � بول أن  مإىل أنه من غري ا ل مت  . ملق

ها  .456 تعددة اليت وا ية ا شريا إىل أنه يعرتف لصعوت ا نغالدش وأنغوال  Bوأيد وفد رسي الناك ترصحيات وفدي  مل لعمل م ًب ّ
رسان، وأثىن عىل م نصنيمليا ية ا لا بذاله من Bود   .لتنق
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ية  .457 نفاذ إىل املوارد الورا يح ا نح الرباءات اليت  نقح ا,ي حيظر  نص ا ثاين من ا هدف ا سودان عىل ا ثوعلق وفد ا ل ت مل ل ل تل م ل ّ
تخدا0ا يدية املربطة هبا، وا تقاهتا واملعارف ا سـو ت تقل لشـ بارة . م ترب الوفد أن  عوا ية"ع " تمنح الرباءا"الواردة بعد " نعن سوء 

نح الرباءات يس رشطا من رشوط  ية  يا، الن سوء ا يق   Kمغري قاب ًل نً معل لب  . للتط

458.  Kث ية الفكرية مموأعربت  ية  ية الرباز شعوب األ للملكهد ا يلمع صل يقات اليت أدلت هبا )INBRAPI(ل يدها ا تعل عن تأ لي
بويفاريةوفود  لهورية فزنويال ا ل هورية مج تحدةمج و يا ا ملتزنا يا ا ون ملدوc بو ياتليف تعلق حب. متعددة القو نص ا  Kث بت ا ملور ل ملم ّ ق ح

ية يف تقرير املصري ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل بدأ ل شات 2مل الوارد يف ا نا بت بإدراجه يف  هدف األول، وطا ق من ا مل ل
نة  . للجا

نصني وشكرمه ع .459 تحرير ا رسان  ها ا تحدfت والصعوت اليت وا يا إنه يعي ا لوقال وفد كولو ل ل يب ملم B ثة هود ا يىل ا حلثجل
نة سامهة يف معل ا للجاليت بذالها  نفس الوترية اليت تقدم هبا املوضوعان . للم تقدم  ية مل  ترب الوفد أن موضوع املوارد الورا بوا ي ث ع

نضج . اآلخران نه يف بلوغ درجة من ا نجاح يف الوقت  ثالثة مع ا يع ا تقدم عىل املوا ية ا تحدي يف  ثل ا تايل  لو ي ل ل ض ل ل مت عل كيف ي
يةحول نه . ث موضوع املوارد الورا ية لغة،  تيس أ بادئ اكن وال يزال  ياغة األهداف وا يا أن  لكوأضاف وفد كولو مهيك مل ص مب

ية رشوع يف مفاوضات  نة من ا متكن ا ية  تا يK لالتقال إىل املرحK ا يع األعضاء عىل إجياد و فعلحث  للج ل ل ن سـ لمج لت ّ . 

يان إىل أنه عىل الرمغ من أن قرا .460 تلفة، لولفت وفد ا بان الرؤى ا رسا وأنه يأخذ يف ا نص أحضت أكرث  �ءة ا سـ حلل ً ي
نصني شعرون الرياح إزاء هذين ا يع ال  لفإن ا ت ي نصوص لكن . مجل ياغة  هد  همه هو أن هذه املرحK لن  للوقال إن ما  ص ش تف

نة  Kب شات يف اEورات ا نا تاحة إلجراء املزيد من ا تكون  للجالفرصة  ق مل ملقسـ  . م

يان و�حتاد األورويب يف ما أدلوا به من وأعرب وفد الوال .461 يا وا ية عن انضاممه لوفود كولو تحدة األمر لfت ا ب ممل يك
ية. بياgت شأن املوارد الورا رسان  هم ا,ي اضطلع به ا ثورحب الوفد لعمل ا ب ملي مل نص الهنايئ . ّ تطرد قائال إنه مل ير يف ا لوا َسـ ً

ّثريا من املواقف اليت عرب عهنا ً نصوص قد ّوحث ال. ك ياب أحد املواقف عن ا بول بأن  ية وا لوفد األعضاء عىل دمع ا غ لقلعمل
شده اEمع الاكيف ترب أن عىل الوفد أن يراجع ترصحياته ويفكر يف ما إذا اكن قد عرب عن موقفه بوضوح . حيعود إىل عدم  ّوا ّ ع

تلف يه اعêد هنج  خماكف، وأن موقفه قد ال حيظى Eمع الاكيف وأن  عل ٍ . 

يع األهداف وأع .462 شمل  ية، ورأى أهنا وإن مل  تعلقة ملوارد الورا تلقي الوûئق ا سلفادور عن رسوره  مجرب وفد ا ت ث مل ب ل
تاز بقى وûئق  ـي  بادئ،  مموا ت ف ها بعد جتديد واليهتاةهمل تكامل  ناد إلهيا ال نة � معل ميكن  سـت س  . للج

463. رسين وأشار إىل أهنام واBا صعو يد نديه مس ا مليوحتدث ا بب سـل نص، وأن هذا اEمج  تست يف دمج ا ل
تعمدة ياتوقال إنه حزن ملا رصح به وفد . مبإسقاطات وأخطاء حتريرية غري  تعددة القو يا ا مدوc بو مليف يار ل  من 5خل خبصوص ا

بارة  سودان ا,ي ذكر  ثاين ووفد ا هدف ا عا ل ل ية"ل يد نديه قائال إنه. ّالواردة بني قوسني مربعني" نعن سوء  ًومىض ا  مل لسـ
نص ومل تكن ت_ 0مهتم نارص من ا رسين حذف  ية ا ليكن يف  ع يقات وفد الكريس الرسويل، قال . ملين تعلأما يف ما خيص 

بقى كام هو نه الوفد  نص ا,ي حتدث  يد نديه إن ا سيا ع ل نقطة . لسـ نص  نت عىل ا نانه للوفود اليت أ رس عن ا كوأعرب ا ل ثت م ملي
ن. انطالق يد نديه أن وفد ا هوذكر ا لسـ بادئ وعن ل يال األهداف وا نة عن رضاه  ملد اكن قد أعرب يف اEورة األخرية  حللج

شات عىل أساس نص نا بارشة يف ا تعداده ا قا مل مل بادئ . سـ رسين حاوال الوصول ألهداف وا يد نديه قائال إن ا ملو�بع ا مليسـ ًل
شات نا بت، إجراء املزيد من ا نة، إن ر قإىل مرحK ميكن فهيا  مل غ نصني وال ترد يف وأشار إىل. للج ل أن احلوايش ترد يف أحد ا

 cسأ شة  نا تا إىل أنه ميكن  ماآلخر، ال ق م ب املوفر"ًف ّا شأ"و" ل بK" ملنب ا  . ملقيف اEورة ا

بويفاريةّوعرب وفد  .464 لهورية فزنويال ا ل يدان إدخاh يف مج رسين إهنام مل حيذفا اقرتاحه معدا وأهنام  سـيع عن رسوره لقول ا ًمل ي
نص  . لا
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ياتوفد  ّيدوأ .465 تعددة القو يا ا مدوc بو مليف بويفارية ووفد ل لهورية فزنويال ا ل ها الريس يف مج ئ وأثىن عىل الطريقة اليت  يتبع
يد ا,ي جعل من الصعب تفادي اإلسقاطا. إدارة �جêع رسين عىل إجنازهام هذا العمل الفائق ا لتعقوشكر الوفد ا  تملي

س. واألخطاء تطلع إىل تلقي  نوقال إنه  تضمن أوجه اي نص  تخة معدc من ا بدأل مللقلق اليت عرب عهنا خبصوص ا هدف 5 ّ ل من ا
بارة  ثاين و عا نظام العام"ل يه وفد الكريس الرسويل" لا لوفقا ملا أشار إ ً . 

تقدمي نص نقي .466 يث  رسين عىل سعهيام ا لوشكر الريس ا ث حلئ ية اكن نصا غري . ملي تعلق ملوارد الورا نص ا ًولفت إىل أن ا ث مل ل
ّنظ رسانم تعمدة اليت ارتكهبا ا رس اإلسقاطات واألخطاء غري ا يم ومعقد، األمر ا,ي  مليف مل ّ يس . ّ نص  لوأكد الريس أن هذا ا لئ ّ

يقات، وال سـ& ت_ اليت أدلت هبا وفود  يع ا يا وأن  تعلهنا مج لئ ياتً تعددة القو يا ا مدوc بو مليف بويفارية ول لهورية فزنويال ا ل  مج
هور تحدةية تمجو يا ا ملزنا ثل ن نص أماروج توحركةمم و تدخل جمددا يف ا ل،  رسين إىل العمل مع األمانة عىل . ًسـ مليودعا الريس ا ئ

شات نا بK من ا نص يف اجلوc ا تكون موجودة يف ا يقات واملواد اليت حذفت عن طريق اخلطأ،  قدمج هذه ا مل ل ل ملقتعل  .  ل

ياتّوشدد وفد  .467 تعددة القو يا ا مدوc بو مليف ته رؤية ال بل أن يوافق عىل اعêد القرار غب عىل ر قنص املعدل يف الويقة  ث ّل
ند من جدول األعامل ندرج يف هذا ا با تعديل يف القرار دون وروده يف الويقة ذات . لمل تفاء بوجود ا نه � ثورصح بأنه ال  ل ك ميك ّ

E بة ية  سأc يه يف غاية األ سـالصK ألن هذه ا مه ياتلنمل تعددة القو يا ا موc بو مليف ت. ل ئأذن الوفد الريس لعرض اقرتاح سـوا
ياغة عىل أن يضاف إىل  شأن ا لصترص  ب تعلقثالويقةخم يةةمل ا  . ث ملوارد الورا

تعديالت اليت  .468 نص رصاحة عىل أن ا رشوع القرار  ية شارحا أن  شأن املوارد الورا رشوع القرار  لوقرأ الريس  ي ث مب ًم ئ
تضاف إىل الويقة  نص  رسان عىل ا ثيجرهيا ا سـ ل بادئحول  WIPO/GRTKF/IC/19/6مليسـ تعلقة ملوارد ملاألهداف وا مل ا

Kب نة يف دورهتا ا ية، اليت سرتفع إىل ا ملقالورا للج رسين . ث ية وطلب إىل ا سن  نة تعمل  تقد أن ا مليوقال الريس إنه  ن حب للج يع ئ
يد عىل أن اقرتاح وفد  تأ كا ياتل تعددة القو يا ا مدوc بو مليف نصل يف إىل ا ل قد أ  . ض

يد fن غ .469 هم دواعي القلق اليت عرب عهنا وفد لسـوقال ا رسين، أنه  ّوس، أحد ا يتف تعددة ملي يا ا ملدوc بو ياتليف  وأكد مالقو
سخة اإلًللوفد جمددا أن يضاف إىل ا ن نص اقرتاحه  ية من الويقةلسـ ثلكرتو  . ن

ياتوقال وفد  .470 تعددة القو يا ا مدوc بو مليف تحدث إال يف حاc الل به طلب معقول وإنه ال يطلب ا ل إن  رضورة طل
 . القصوى

بويفاريةوأعرب وفدا الربازيل و .471 لهورية فزنويال ا ل يقات اليت أدىل هبا وفد مج يدهام  تعل عن تأ تعددة للي يا ا ملدوc بو ليف
يات  . مالقو

ياتوقرأ وفد  .472 تعددة القو يا ا مدوc بو مليف تايلل نص ا نص املقرتح، ا ل، بدعوة من الريس لقراءة ا ل ل نح أية : "ئ متضامن أال 
ياة يفاع عىل براءة اخرت ياة وأشاكل ا حلا يدية املربطة هبا حل ية واملعارف ا تعلق ملوارد الورا تما  تقل ث  ".لي

لوأكد ا .473 سخة اإلّ يف إىل ا نص املقرتح قد أ نيد fن غوس أن ا ض ل يةلسـ  . ث من الويقةنلكرتو

بويفاريةّوعلق �جêع لفرتة وجزية بطلب من وفدي  .474 لهورية فزنويال ا ل يا ا ومج ياتليفدوc بو متعددة القو ّ ري� توزع مل
نص يفت إىل ا تعديالت املطلوبة قد أ يد عىل أن ا تأ نص املعدل، مث در الوفدان إىل ا ية من ا لسخ ور ض ل ك ل ل ّن  . ق

ية .475 تعلق ملوارد الورا نص املقدم وا شأن ا يقات  تفظ حبق اإلدالء  ثورصح وفد �حتاد األورويب بأنه  مل ل ب تعل بحي ّ . 
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شأن  ندبقرار   :8 لبا

نة رفع الويقة  .476 ثبت ا للج طل
WIPO/GRTKF/IC/19/6)  مرشوع األهداف

ية ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة  بادئ ا ثوا مل إىل ) مللكمل
نص  يغة املعدc من ا بK يف ا نة يف دورهتا ا لا لص ّللج ملق
يد  ية، ا يان ملوارد الورا رسان ا سـا,ي قدمه ا ث لن ملع يمل

يا(fن غوس  يد همي ندي) لأسرتا ند(ه لسـوا إىل ) لها
نة يف  تعديالت اليت أجرهتا ا تضمن ا نة، وا,ي  للجا ل ي للج

نة كذ� إدراج . جلسـهتا العامة بت ا للجو طل
يغهتا  WIPO/GRTKF/IC/19/6ثالويقة ص يف 

نة ا,ي سريفع إىل ية دورة للجاملعدc يف تقرير ا مجلع ا
تعقد من  مترب، 26سـالعامة اليت  توبر 5 إىل 2011سب  ك أ

2011 . 

بت .477 نة، إلشارة إىل طلو للج ا
خيارات العمل  (WIPO/GRTKF/IC/19/7 ثالويقة

ية ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا بل  ثيف ا مللكب إىل ) ملسـتق
يارات  ئة اجلمي  شار إلهيا يف ا خاألمانة إجناز األعامل ا لف مل

نصف  حول تقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ملا ل ب مل ل
تض) والعادل سب � تظام  قوحتديهثا  ح اء، وتزويد ن

شأهنا يف لك دورة نة مبعلومات  با نة . للج للجوطلب إىل ا ُ
كذ� إعادة إصدار 

تضمن WIPO/GRTKF/IC/19/7 ثالويقة ت، اليت 
تني ألف  ية للموارد خيارات حول (لفئا عامحلاية اEفا

ية شف(وء ) ثالورا لكيارات حول رشط ا ثكويقة ) خ
نة  Kب للجمعل لورة ا  . ملق

نة رفع .478 بت ا للجو  طل
مسامهة من  (WIPO/GRTKF/IC/19/11 ثالويقة

تفكري يف جمال األهداف  شاهبة ا بان ا لمجموعة ا ت ملل
رشوع مواد  ية و تعلقة حبامية املوارد الورا بادئ ا موا ث مل مل

ية شأن حامية املوارد الورا ثيدي  ب ثكويقة معل إىل ) مته
Kب نة يف دورهتا ا ملقا  . للج
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ند  ند ا ند ا ند ا ن: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل9999للللببببا نة  نة  نة  جلساساساسامهمهمهمهة  جلم جلم جلم ية م ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اEوية ا بو احلكو ية ة الو ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اEوية ا بو احلكو ية ة الو ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اEوية ا بو احلكو ية ة الو ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اEوية ا بو احلكو ثة الو ن ل ثي ن ل ثي ن ل ثي ن ل مللكي مللكم مللكم مللكم ملعملعملعملعم
ية يات جدول أعامل ا يةا من تو يات جدول أعامل ا يةا من تو يات جدول أعامل ا يةا من تو يات جدول أعامل ا نهيهيهيهيا من تو يذ ما  يدية والفوللكور يف  نواملعارف ا يذ ما  يدية والفوللكور يف  نواملعارف ا يذ ما  يدية والفوللكور يف  نواملعارف ا يذ ما  يدية والفوللكور يف  منواملعارف ا ص يع منتقل ص يع منتقل ص يع منتقل ص يع للللتتتتتقل تتتتنفنفنفنف         لللل

ي .479 بان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يقحتدث وفد  يق ية ةلج يذ آ ل وقال إن  تقاريرتنف   الواردة يف جدوللالرصد وتقدمي ا
شلك أداة 0مة ية  بو  ّأعامل الو ي من نعقدة عام . للتي ية العامة ا ملوذكر الوفد بأن ا مجلع نطلق أن 2010ّ ية من  متدت هذه اآل م ا ل ع

ية يات جدول أعامل ا يذ تو سامههتا يف  بو رفع تقرير حول  ية يف الو ئات ا يع ا منعىل  ص م ي ن ي لتمج تنف ملع ية. له تو صوخص ,كر ا ل ّ 18 
نة عىل  ثت ا للجاليت  يدية والفوللكور،"ح ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا سارها  تقلاإلرساع يف  ث ب من غري إخالل بأي  لم

نتاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرث يات ."ن تو شمل ا  Kيات األخرى ذات الص تو ص وأشار إىل أن ا ل ت ص  15ل
ترب. 40 و21و ية  بان األفر تعولفت الوفد إىل أن مجموعة ا بو، نظرا إىل يقل ية اEوية واحدة من أمه جلان الو نة احلكو ً ا ي ل مللج

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ياغة نظام قامئ حبد ذاته يريم إىل حامية املوارد الورا سعى  لأهنا  تع تقل ث لص لت وأعرب . ل
ندة إىل نصوص هبدف ا نة يف الوقت الراهن جتري مفاوضات  ستالوفد عن رسوره ألن ا لتوصل إىل صك أو صكوك مللج

ية ثقايف واملوارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا ثدوية مالمئة محلاية املعارف ا ل تع تقل لل وأشار إىل أن اجêعات األفرقة العامK سامهت . ل
نة يه معل ا بري يف تو للجعىل حنو  نة . جك ثا رشة وا سابعة  تحضريية يف دورتهيا ا نة بفضل هذه �جêعات ا نت ا مو لمتك ل ل عللج

ثقايفيفعرشة، من إحراز تقدم ملحوظ  بري ا يدية وأشاكل ا تعلقة ملعارف ا نصوص ا ل ا تع تقل مل لل ية . ل تايل أن  نة  معلوترى ا ل للج
ية تو متىش إىل حد ما مع ا ية  تفاوض احلا صا ل ل ّل ية18 ت شأن . لتمن من جدول أعامل ا ثف املفاوضات  نة مل  بنه ذكر بأن ا ّللج تك ّلك

ية وشدد ع ّاملوارد الورا ية من دون اختاذ ث تعلقة ملوارد الورا بادئ ا ثري من الوقت يف معاجلة األهداف وا ثىل أهنا أمضت ا مل مل لك
يةبشأنأي قرار  ية. ئ الغاية الهنا ية حامية املوارد الورا شأن آ نة اختاذ قرار  ثوطلب الوفد إىل ا ل ب هود اليت . للج جلورحب الوفد  ّ

يل املعا يل  بو  ها أمانة الو سجبذ ه ي تت لتس نظمة أخريا ل نظمي ا نهتا، وأخذ علام  بة يف ذ� ور يدية لول األعضاء الرا ًرف ا مل ب مق غ تتقل ً ل
سائل، عقدا يف ناوالن هذه ا يني  êملالج ي ند وعامنتع يل املعارف وأعلن الوفد أن ه. له ا يني أبرزا فائدة  êسجذين �ج تع

يدية،  نة املعارف ا ثقايف ور بري ا يدية وأشاكل ا تقلا مق ل تع لتقل ل هم ل ية  ياgت واحملفوظات الر تحداث قواعد ا سيسيفا أن ا مقل ب سـ ًمض
ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعلقة ملوارد الورا ية وضع املعايري ا تكامل  يد يف ا لإىل حد  تع تقل ث مل معل سـ لبع ّوأقر الوفد . ل

ي شأن ا شورة  بو يف توفري املعلومات وا نظمة الو مللكEور ا,ي اضطلعت به  بم مل ية اEفع قدما ملفاوضات ي ًة الفكرية  بغ
نافع نفاذ وتقامس ا تعلق  يولوÏ ا نوع ا ية ا تعلقة بربوتوكول gغوf التفا ملا ل مل ب ت لمل ل تفاعل مع . ق بو عىل مواصK ا لوحث الوفد الو ي ّ

ية األخرى نظامت احلكو تعاون مع ا يذ بروتوكول gغوf وا شأن   Ïيولو نوع ا ية ا مأمانة اتفا نف ملق ل ب ب تت ل ية ل ث يف املوارد الورا
ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا لواملعارف ا تع لتقل نة . ل ية يف أعامل ا ية وا ثيل امجلاعات األ شاركة  للجوعرب الوفد عن رسوره  حملل صل مم مب ّ

ساهامهتم قد أث ّتربا أن رؤامه و م تربعات ا�صص .  املفاوضات يفرتًمع ندوق ا ساهامت اليت قدمت  لوأعرب عن تقديره  لص للم
نةملمثيل ية يف معل ا ية وامجلاعات ا شعوب األ شاركة ا متدين ألهنا مسحت  ية ا ية وا للج امجلاعات األ حملل صل ل مب حملل ّوذكر . ملعصل

بون عىل  نظر اEول األعضاء واملرا ية بأن  شعوب األ ثيل ا نفذ ورحب قرتاح  تربعات بدأ  ندوق ا نة بأن  قالوفد ا ت صل ل مم ي ل ص ّللج
سامهة يف ملأساس طوعي يف إماكية ا ندوقن ية . لص ا ية من خالل آ نة جبدول أعامل ا ترب الوفد أن ربط معل ا لوا من للج لتع

ية يK فعاc لرصد ا مثر وو يق إجراء  لعملا سـ ّسـ م   .لتن

نة يف  .480 سامهة ا ية  ناول  ند خاص من جدول األعامل  للجوأعرب وفد الربازيل عن رسوره إلدالء بآرائه يف إطار  م ي يفب كت
يات جدول أعامل ا لتيذ تو ص تقارير. منيةتنف يغة من ا بو نفس ا ئات الو يع  بع  توقع أن  لوقال إنه  لص ي ي مج ت هي ّوذكر الوفد برضورة . ت

ية بو ا ئات الو يع  ثل  ها  ية،  يات جدول أعامل ا تو ها  نة يف  سرتشد ا نأن  ي ي مج م من ص ب للج ملعت ه م ثل تعني إيالء . لتمعل يوأضاف أنه 
ية  تو صاهêم خاص  نة ّ اليت حتث 18لل يدية  يفعىل اإلرساعللجا شأن حامية املعارف ا سارها  تقل  ب ثقايف لم بري ا لوأشاكل ا لتع

يةو ية عام . ثاملوارد الورا نذ اعêد جدول أعامل ا ها لفعل،  ثفت  نة قد  منوأقر بأن ا ّ ك لتللج م معل ية العامة 2007ّ تا إىل ا مجلع، ال ً ف
متدت يف دورة عام  نة بأن جتري مفا2009عا للج والية أكرث طموحا أوعزت إىل ا توصل إىل ً ية ا نصوص  لوضات قامئة عىل ا بغ ل

يدية ّ امحلاية الفعاc لللاتفاق حول نص صك أو صكوك دوية تكف ثقايف ولتقللمعارف ا بري ا لوأشاكل ا يةلتع ّوذكر . ثاملوارد الورا
بريا من عوامص توفد الربازيل بأن اجêعا رش  سة  هذه الغاية وأن  ثالثة ُعقدت  ً الفريق العامل ا خ عل مخ ية بانل تين أمرياك الال
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شاركة يف لك من اجêعات الفريق العاملوالاكرييب  ئا، عىل الرمغ من . للمقد تلقوا متويالت  تقدم بقي  ًنه لفت إىل أن ا ي بطل لك
ها بأن تويص يف هذا �جêع بعقد مؤمتر  سمح  ست يف وضع  نة، وأن هذه األخرية  لالوالية اجلديدة اليت لكفت هبا ا ي ي لللج ّ ُ

هدف الطموح ا,ي حدد عام . دبلومايس تخيل عن ا تطلب عدم ا ية  يات جدول أعامل ا يذ تو ّوشدد عىل أن  ت ُّ ل لنف ي من  2009لتص
تني تني إضا نة  يند متديد والية ا للج فع بغي يف احلد األدىن احملافظة عىل نفس عدد �جêعات وعىل نفس . نسـ ترب أنه  ينوا ع

متويل لالc عىل الزتام اEول األعضا لبة ا ية امحلايةنسـ ية . بقضء  نا بدل اجêعات الفريق العامل بدورات ا ئواقرتح أن  ت ثس سـت ت
يدا ًنة، إن رأت اEول األعضاء يف ذ� حال  مف ً هم، أf اكنت الظروف، مواصK العمل بني . للج ًومىض الوفد قائال إنه من ا مل ً

يا. اEورات للحفاظ عىل الزمخ الالزم نوب أفر تفق مع وفد  يقوأعلن أنه  ج ية، يف أن ي بان األفر يق ا,ي حتدث مس مجموعة ا ل
تأخري ية قد عرف بعض ا لموضوع املوارد الورا نة، إيالء �هêم الالزم . ث ند جتديد والية ا للجوأضاف أنه من الرضوري،  ع
cسأ مللوضع برgمج معل فعال خبصوص هذه ا ّ . 

ية مس ا¿موعة ء  .481 تحدة األمر يكوحتدث وفد الوالfت ا نة مل يذ ا شأن  نقاش  شاركة يف ا يد  للجوقال إنه  ب ل مل تنفسع ل
ئة ء حول  يات الواردة يف ا تو نهيا، وال سـ& ا ية اليت  يات جدول أعامل ا لفتو ص ل تع من ص وضع القواعد واملعايري وجوانب املرونة لتل

ياسة العامة وامل_ العام تعلق . لسـوا نة يف ما  لوأقر الوفد لعمل ا,ي أجنزته ا ي للج ية ّ بو 16صتو ي من جدول أعامل الو
ية  تو صية، فضال عن ا ل ًمن ية 17للت تو ص، وخاصة ا نة18ل بارشة بعمل ا تعلق  للج اليت  نة أحرزت تقدما . مت ًوقال الوفد إن ا للج

بو عام  ية العامة للو ندهتا إلهيا ا يذ الوالية اليت أ ييدا حنو  مجلع سـ نف تج توصل إىل اتفاق 2009ً ها إىل ا ل واليت دعهتا خال حول نص ل
يدية ّ امحلاية الفعاc لللصك أو صكوك دوية تكف ثقايف ولتقللمعارف ا بري ا لوأشاكل ا يةلتع شات . ثاملوارد الورا نا قوأضاف أن ا مل

يدية بشأن ا ثقايف ولتقلملعارف ا بري ا لوأشاكل ا يةلتع بوثاملوارد الورا ية يف معل الو بارات ا بري يف دمج ا شلك  ي سامهت  من ت ك لتب . ع
يارات ّوذكر الوفد  ثقايف، و بري ا يدية وأشاكل ا ية خاصة ملعارف ا هد� إجناز مواد موضو تني األخريتني  خبأن ا ش لن تع تقل لع ل لسـ

ية بادئ وأهداف حول املوارد الورا ثتعلق  مب ياسات . ت تفكري يف ا تقدم ال يلغي رضورة مواصK ا سـوأعلن الوفد أن هذا ا ل لل ُ
نض بلغ من ا نصوص  توصل إىل توافق للخروج  لوا ت ب نظر فهيال ية العامة  ها أهال للرفع إىل ا للج حدا  مجلع ً جيعل ً . 

ية .482 يات جدول أعامل ا يذ تو شأن  نة  ية العمل ا,ي أجنزته ا منوأقر وفد �حتاد األورويب بأ ص ب للج لتمه تنف ّوذكر الوفد . ّ
ية  تو بارش ا شلك  نة تطابق  صبأن آخر والية  ل ب شأن حامية اليت دعت إىل اإلرساع 18مللج سارها  بيف  يدية م لتقل املعارف ا

ثقايف و بري ا لوأشاكل ا يةلتع تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرث ،ثاملوارد الورا نمن غري إخالل بأي  ترب أنه .ن ع وا
ية إال يف مرحK الحقة يذ جدول أعامل ا نة يف  سامهة ا يمي إضايف وأمشل  منال ميكن إجراء  للج لتمل نف نة . تتق للجوذكر الوفد بأن ا ّ

شاركة اخلرباء فهيا مدى  تت  مأحرزت مؤخرا تقدما ملحوظا يف املفاوضات، ال سـ& من خالل معل األفرقة العامK اليت أ ثب ً ً ً
تاج اإلجناز. فائدهتا ثري من العمل ا,ي ال يزال  ناك ا تطرد قائال إن  حينه ا ه لكسـ سب رأيه، أن . ًلك نة،  حوقال إن عىل ا للج

تو تلفة  شطهتا ا بسرتشد يف أ � ن ية ذات الصKت منيات جدول أعامل ا نة املربطة بوضع . لتص تولفت الوفد إىل أن أعامل ا للج
يه األالقو نة جاعد واملعايري تقوم عىل تو بان مصاحل اEول األعضاء يف ا شارية تأخذ يف ا ية  للجعضاء وتمت يف إطار  سـ ك ت حلمعل

نظام ملوأولوfهتا، فضال عن وBات نظر أحصاب املصاحل، مبن فهيم ا يةً نظامت غري احلكو متدة وا ية ا مت احلكو ملم متىش هذا . ملع يو
ية  تو يات ا صالهنج مع  ل ية وضع القواعد واملعايري تراعي . 15مقتض دور امل_ العام وسامته معلولفت الوفد كذ� إىل أن 

تني وحدوده تو يات ا يا مع  ي  ل تض صشـ مقمت بان أوجه املرونة يف �تفاقات اEوي20 و16ً ل، وتأخذ يف ا ية حلسـ تعلقة  مللكة ا مل
ية  تو يات ا صالفكرية، وفقا  ل ملقتض يا مع . 17ً توازنة  توحة و شاورات  نة تقوم عىل  ًو�بع الوفد قائال إن مفاوضات ا شـ م متللج م مف ً

تني  تو ييات ا ل صتض تحدة ويه دامعة42 و21مق نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا مل لألهداف اإلمنا مل ية مئ تو ص وفقا  لل ً22 .
يف تطرد  مضوا تعلق حبامية اسـ ملا أن العمل ا يدية ً ثقايف ولتقلملعارف ا بري ا لوأشاكل ا يةلتع هام يف دمج ثاملوارد الورا س من شأنه اإل

بارا تني تعت� تو يات ا يا مع  تخدا0ا  هم أوجه املرونة وا بو و ية يف معل الو ي اإلمنا ل تض شـ سـ ي صئ مقمت ً ّوشدد وفد . 14 و12ف
ساهامت يف  شاركة مل�حتاد األورويب عىل أن ا هّلت  متدة، اليت  ية ا ية وا تربعات ا�صص للجامعات األ مندوق ا حملل صل ل سص ملع

بني يف اجêعا ية تقاملرا تو ياق ا نة، جديرة بأن تذكر يف  ص الفريق العامل ودورات ا ل سـ شاركة الواسعة 42ُللج مل لالc عىل ا
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بو شطة الو يمتع املدين يف أ ن س. للمج بري عن تقديره  ملوخمت الوفد  ية وعرب عن تطلعه لتع يذ جدول أعامل ا نة يف  ّامهة ا من لتللج تنف
ية يق األهداف اليت حددها جدول أعامل ا شأن  نة  تعاون مع ا منإىل تعزيز ا ب للج لتل  . حتق

تا إىل أن  .483 ية مس ا¿موعة ء، ال تحدة األمر يان ا,ي أدىل به وفد الوالfت ا يده  يان عن تأ ًوأعرب وفد ا ف يك مل ب ي للل
نة قد  ية. ًأحرزت تقدماللجا تو ية، وال سـ& ا يات جدول أعامل ا يذ تو سامه يف  نة  تايل أن ا تقد الوفد  صو ل من ص ت للج ل لتيع . 18 تنف

ًيد أن الوفد رأى أن املزيد من العمل ال يزال مطلو إلجناز  يدية  مسارب ثقايف ولتقلحامية املعارف ا بري ا لوأشاكل ا املوارد لتع
ية ية نتاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرثنمن غري إخالل بأي  ،ثالورا تو ص، وفقا ملا ورد يف ا ل ً18 . 

يحه من فرصة لول  .484 ند يف جدول األعامل ملا  ية عن ارياحه إلدراج هذا ا هورية إيران اإلسال توأعرب وفد  م يمج ب لت
شطة الو يع أ ها يف  ية أمال يف د سأc ا تعلق  يع  ياألعضاء إلûرة موا ن مج من مب ت جمض ً ية يه يف . بولت ترب الوفد أن األهداف اإلمنا ئوا ع

ها احلايل بارشا  ية امخلس واألربعني تربط ارباطا  يات جدول أعامل ا نة وأن تو بعملمصمي معل ا ًم ً تل ت من ص ّورصح الوفد بأن . تللج
نذ عام  نصوص مذكرا بأهنا خسرت،  نة بلغت حلظة حامسة يف مفاوضاهتا القامئة عىل ا ما ّ ً ل ثري 2000للج من الوقت والطاقة لك، ا

ية لعملهذه ا ها . ل سـىن  ية حىت  نقاط اخلالف ا سعي إىل إجياد حلول  ها وا نة حلفاظ عىل ز لوطالب الوفد ا بق تمخ ل ل يللج ملت
ية اليت طال أمدها نا تطلعات اEول ا تجابة  م� ل ل نصوص . سـ تقدم احملرز بفضل املفاوضات القامئة عىل ا لورحب الوفد  ل ّ

تو  hتوفري حامية قانوية للمعارف لوأعرب عن تفاؤ ية الفكرية  تخدام الفعال  ثل يف تعزيز � ية،  تاجئ إجيا نصل إىل  ل سـ مت ب للملكن ّ ت
ية نافع اليت تدرها املوارد الورا نصف  ثقايف، وتقامس  بري ا يدية وأشاكل ا ثا للم ل تع متقل ل تقل حبقوق . ل سعى أن  ينومن شأن هذا ا مل

ية الفكرية حنو وBة أكرث توازg و ًا ية مللك رشو يجة ,�،  ية الفكرية ويعزز،  ية يف نظام ا نا بان ا عيزيد من مصاحل ا ن ل مل ت مللك م
تحدة نظومة األمم ا ية  تحمت علهيا �لزتام ألهداف اإلمنا تحدة،  تخصصة من واكالت األمم ا  cبو كواك ملنظمة الو مل ئ ي مل مي ولفت . م

يق هذه األهداف هو إع يد  يل الو تحقوفد إيران إىل أن ا ح لب يدية وأشاكل لس تقلداد صكوك دوية ملزمة محلاية املعارف ا لل
ية ثقايف واملوارد الورا بري ا ثا ل سا . لتع ية الفكرية سريىس أ هم يف نظام ا منطي ا تحول ا تقد أن هذا ا ًوأشار إىل أنه  س ل ُيع مللك مل ل

بري  يدية وأشاكل ا سويق املعارف ا ية  ية  تعتدامة إلدارة احلقوق الفردية وامجلا تقل ت بغ ع لسـ ل ية لفائدة م ثقايف واملوارد الورا ثا ل
تصاد املعارف من . أحصاهبا ية وتعزز ا نا بان ا ية يف ا ئة احملفزة عىل ا سن ا هذه ميكن أن  ية  قوشدد عىل أن  م ي لك ل من ب حت لتمعل ل ّ ّ

ثقا ية ا رشاكة العا ية وا ية يف املعارف العا نا بان ا سامهة ا ية الفكرية، وتزيد من  تخدام ا فخالل ا م لمللك مل مل ل ل م ودعا الوفد . يةلسـ
يدية  سويق املعارف ا نة، وطرائق جديدة  ية  يهنا من تصممي نظم حامية و بان  ية  ساعدة  تقلاألمانة إىل توفري  ت ي ن لل ن لم ت لط متق ُ لمتك

نة يف الوقت الراهن شطة يف . للجوالفللكور، لفائدة أحصاهبا، وذ� مبوازاة املفاوضات اليت جترهيا ا نواقرتح أن تصاغ هذه األ ُ
شاريع ملسـتا رشوع من  مبل عىل شلك  م يق ية  نة ا منا ن لتللج ية الفكريةة ملع  . مللكوا

ثوخص وفد اإلكوادور ,كر مرفق ويقة  .485 ية  ا,ي تضمن WO/PBC/17/4 الويبّ نرشوع اقرتاح الربgمج واملزيا م
تعلق ب11، وال سـ& الربgمج 2013-2012للفرتة  بومل ا ية الو يأاكد يده . مي يوعرب الوفد عن تأ تخصصة ّ مإعداد دورة جديدة 

رشوع �قرتاح بو كام ورد يف  ية الو تاح يف أاكد تعمل عن بعد ا يدية يف إطار برgمج ا محول املعارف ا ي مي مل ل ّتقل وقال إن هذه . ل
ية يا مع جدول أعامل ا تطورات يف هذا ا¿ال  تابعة ا متع املدين، عىل  تخدمني، مبن فهيم ا ساعد ا مناEورة  شـ ل سـ لتت ً مت ممل ¿  . س

ثل  .486 تحدة يف  أماروتوجحركة ممولفت  ناولهتا األمم ا ية كام  سأc ا مل إىل  ت من رشينلتم سة و عا ترب أن مخل ية، وا ع عاما املا ض ً
شال ذريعا شلت  ية مل حتقق، ال بل  ية لأل ًاألهداف اإلمنا ً ف ف ها أما0ا . لفئ ية  شعوب األ ية اليت وجدت ا نفسوقال إن ا صل ل لتمن

ية جد يربا ية  لاكنت ذات  ل يديةطبيع ها ا ية ومعار تقليدة وجاءت مدمرة ملواردها الورا لث ية ترغب . ف شعوب األ صلورصح بأن ا ل ّ
شرتكة ها ا ية يêىش مع مصا ملنوع آخر من ا من حلب  . لت
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ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل9لب

شة خبصوص هذا  .487 نا نة  قأجرت ا مللج
ند ياgت اليت . لبا يع ا نة تدوين  بوقررت ا مج لللج

تقرير ا,ي أديل هبا خبصوص ند يف ا ل هذا ا لب
ية العامة اليت روسريفع إىل دُسريفع إىل  مجلعة ا

مترب، 26سـتعقد من  توبر 5 إىل 2011سب  ك أ
ية 2011 يا مع القرار ا,ي اختذته ا مجلع،  ًشـ مت

بو عام  يق 2010يالعامة للو ية  شأن آ سـ  ل تنب
ية  . لتمنجدول أعامل ا

ند  ند ا ند ا ند ا بل    :::: من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل10101010للللببببا بلالعمل ا بلالعمل ا بلالعمل ا     ملقملقملقملقالعمل ا

يومني األولني من اEورة:حظة من األمانةمال[ .488 ية يف ا تا ل جرت املداخالت ا ل بادر، : ]ل نة بأنه  يأعمل الريس ا سئ للج
ية، إىل اEعوة الجêع غري رمسي  شاورات أجراها مع ا¿موعات اإل ميعقب  سـيعقد بإرشاف gئب " ئصدقاء الريسأل"قلم

يد  نة، ا سـريس ا لللج يونئ يه رامون لويس دي  لخو ية اليت را إبسـ تو سودة قرار حول ا ص، عىل أن يلكف �جêع بإعداد  ل م ّ
شاور الواجب مع  بل، وذ�  ها ا تعلقة  ية العامة يف دورهتا القادمة وا نة إىل ا ها ا تقد تر مل مجلع لللج ملق بعمل األطراف مجيع فع

ية ياgتئالريس فتح مث . ملعنا ند من جدول األعامللبب ا شأن هذا ا ب األوية  ب  . لل

تاجئ وحت .489 تصل إىل  نة  ية  ته بأن اEورة احلا ية معر عن  بان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر ندث وفد  سـ للج ل ثقل يق يق ًج
ها يادة ر ية  سإجيا ئيبق نة عام . ب ية العامة إىل ا ندهتا ا جلوذكر الوفد لوالية اليت أ مجلع سـ نة 2009ّ للج وأعرب عن تقديره اللزتام ا
ثK يف إعداد صك أو ّوذكر ال. بتنفيذ هذه الوالية ها العامة ا يق أهدا نة  يح  ية يه اليت  يا ية ا متوفد بأن ا للج ت سـ سـ ملن ف حتق ت سـ ل ل

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لصكوك قانوية دوية تكون غايهتا حامية املوارد الورا تع تقل ث ل لن نة . ل للجوأقر الوفد بأن ا ّ
Eتني األخريتني تقدما ملحوظا يف ا ًأحرزت يف ا ً يديةلسـن ثقايف واملعارف ا بري ا تقلفع قدما لعمل يف جماالت أشاكل ا ل لتع ل ً .

ثالثة، فقد  يع اجلوهرية ا بة للموا ساو  شلك  تقدم وضع القواعد والقوانني  لوعىل الرمغ من أن الوالية فرضت أن  ض سـ ت ب لني ٍ م
ثق بري ا يدية وأشاكل ا نصوص عىل املعارف ا لركزت املفاوضات القامئة عىل ا تع تقل لل ل يةّ ي� تأخر العمل عىل املوارد الورا ثايف  . ب
ساو ثالثة عىل حنو  يع ا يد عىل موقفه اEاعي إىل معاجلة املوا تأ ٍوأعاد الوفد ا ت ل ض ك نطل. مل ّ، ذكر الوفد بأن مجموعة قملومن هذا ا

ية قدمت يف الويقة بان األفر ثا شأن WIPO/GRTKF/IC/17/10يقل نة  يه معل ا ب اقرتاحا يريم إىل تو للج ج  املوارد ً
بار خالل مفاوضاهتا نة أخفقت يف أخذ هذه الويقة بعني � نه رأى أن ا ية،  تالورا ث للج عث يا بأن . لك نوب أفر يقوذكر وفد  ج ّ

تعلق  يارات أخرى  شف اإللزايم وحدد إلضافة إىل ذ�  شأن رشط ا نصوص  ت�قرتاح دعا إىل مفاوضات قامئة عىل ا لك ب خل ّ
ية و رشوط اعمحلاية اEفا ملا يةتفق علهيال شأن املوارد الورا نة �ضطالع به  ييل ميكن  ث كعمل  ب للج ًو�بع قائال إن . تمك

شلك أساسا للمفاوضات، مبا فهيا �قرتاحات اليت تقدم هبا وفدا سورسا  بغي أن  ي�قرتاح حدد عددا من الوûئق اليت  ً ت ني ً
شف شأن رشط ا لكو�حتاد األورويب  تطرد لقول إن بروتوكو. ب بو أن تضطلع سـوا هم ا,ي ميكن للو يل gغوf عزز اEور ا مل ّ

يق هذا الربوتوكول شف اإللزايم وأن اقرتاح مجموعة . لتطببه  تايل أن احلاجة ملحة إلحراز تقدم يف موضوع ا ترب الوفد  لكوا ل ع
شلك ر ية ويركز  ناول املوارد الورا ياغة نص  يه العمل حنو  ية من شأنه تو بان األفر با ث ي ص ّل ت ج شف يق لكييس عىل رشط ا ئ

يا . اإللزايم تفكري ا,ي انعقد يف يل يف اندو شاهبة ا بان ا بادرة اليت متخضت عن اجêع مجموعة ا سـورحب الوفد  ل ت ل نيمل مل ّ
نصوص2011نيف يويو  يط املفاوضات القامئة عىل ا نه مجموعة من الوûئق تريم إىل  ل وا,ي صدر  سـ ّوعرب الوفد عن . تبع

تعداه للعمل نة وإن اكنت مدعوة إىل رفع نص.  عىل هذه الوûئقسـا ترب الوفد أن ا للجوا لصكوك قانوية دوية /نصوص صك/ع ن
يةّتكفل امحلاية الفعاc مل يدية  واثوارد الورا ثالثة، لتقلملعارف ا يع ا تعلقة ملوا نصوص ا ثقايف، فال تزال ا بري ا لوأشاكل ا ض مل ل ل لتع

ية العامة أو إىل مؤمتر ًنظرا إىل ما توصلت إلهيا املفاوضات حىت بل أن ترفع إىل ا تطوير  تاج إىل املزيد من ا مجلع اآلن،  ل ُحت ق
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تحقق يف . دبلومايس ية بلوغ األهداف اليت مل  نة  بغي جتديد والية ا بل لك يشء أنه  توأشار إىل أن ذ� يعين أوال و بغ للج ني ق ً
ية تني احلا لفرتة ا بغي أ. لسـن ينو�بع قائال إن الوالية اجلديدة  نصوص ً تكامل املفاوضات القامئة عىل ا لن تركز عىل رضورة ا سـ ّ

ية يف أقرب وقت ممكن يع ا¿االت املوضو عشأن  مج نة لفرتة . ب تجديد والية ا يده  للجوعرب الوفد عن تأ ل ي  وإدراج 2012-2013ّ
ية تا نارص األربعة ا لا ل ية: لع نصوص الرا تكامل املفاوضات القامئة عىل ا مأوال، الزتام واحض  ل سـ ن إىل إعداد نص أو نصوص قانوية ً

يةملالدوية محلاية  يدية  واثوارد الورا نصوص لتقلملعارف ا يا، �لزتام بإجراء مفاوضات قامئة عىل ا ûثقايف؛ و بري ا لوأشاكل ا ن ل ًتع ل
شف  تعلقة لرباءات، وحتديدااإللزايم لكحول رشط ا بو ا ية هبدف تعديل معاهدات الو تعلق ملوارد الورا ًا مل ي ث معاهدة  مل

شأن الرباءات تعاون  با ية واحضة تقود إىل عقد ل ثا، اعêد برgمج معل واحض حيدد 0ال ز ûن ومعاهدة قانون الرباءات؛ و مل ًّ ً
نة خالل الفرتة . مؤمتر دبلومايس هذه الغاية عقد أربع دورات  للجواقرتح   وثالث دورات خاصة يف لك من 2013-2012ل

نناير ومارس ويويو  هدف من وأضا. 2012ي ية واحدة وأن يكون ا سأc موضو بغي تكريس لك دورة خاصة  لف أنه  عن مل ي
ية يغة هنا تطلب اإلجناز  تفاوض عىل املواد العالقة اليت  ئاEورة اخلاصة ا بص ت بغي إدراجه يف الوالية . ل نرص الرابع ا,ي  ينأما ا لع

ية العامة يف دورهتا لعام  ية واحضة إىل ا مجلعهو رفع تو ص تحدد2012ف  ّ مث أعاد . 2013ً موعدا لعقد مؤمتر دبلومايس خالل عام ل
يذ واليهتا و نة  شديد عىل الزتام ا تنفالوفد ا للج بت ية العامةل تطرد الوفد قائال . 2012 لعام مجلعتقدمي نص تفاويض شامل إىل ا ًوا سـ

نة مفاوضاهت تمكل ا توقع أن  يا و بقى إجيا للجإنه  سـ ي ب تي ً حول صك أو صكوك دوية ملزمة قانوgاً وأعرب .  من دون أي تأخريل
ية واحضة تقود  بيل حيدد 0ال ز ناء يف إعداد برgمج معل  شاركة عىل حنو  ية  بان األفر تعداد مجموعة ا نعن ا ب للم ل مسـ ّ ًسـ تق ميق ّ

ية العامة يف دورهتا لعام  ية واحضة إىل ا مجلعإىل عقد مؤمتر دبلومايس وتو تحدد موعدا لعقد مؤمتر دبلومايس خالل 2012ص  ً ّ ل
 . 2013ام ع

يادته وأيد اقرتاحه .490 سن  ية مس ا¿موعة ء الريس عىل  تحدة األمر ّوشكر وفد الوالfت ا ق ئ حيك نة  مل ية ا للجسني فعا ل حت
بعاد إماكية تقدمي : من خالل ياgت العامة ¿موعات، دون ا هوة وحرص ا ناإلرساع يف بدء العمل وإلغاء اسرتاحات ا س تب للق

ية تضاف إىل ا تا بياgت  ك تحدثنيب ية  للمتقرير، وأخريا حتديد مدة ز ن مل وشكر الوفد األمانة عىل توفريها الوûئق يف الوقت . ً
نة ية عىل مدار ا سات إعال ها  سـاملالمئ وعىل  لجلل م ها . تنظمي ثا ساسة يف ما خيص ا  Kنة بلغت مرح لوقال الوفد إن ا ت ح مللج

ية العامة عام  ندهتا إلهيا ا مجلعللوالية اليت أ بعت اجلدول الطموح لورات العادية ّوذك. 2009سـ نة ا تر الوفد بأن ا للج
ها تخ للواEورات اليت  ية العامة عام ،ت ولفت الوفد إىل أن أعضاء ا¿موعة ء قد تعاونوا بروح . 2009مجلع اليت جددها قرار ا

تقدم يف  بني من أجل ا ية مع أعضاء ا¿موعات األخرى فضال عن اخلرباء واملرا لمن اإلجيا قب هم . مجيع ا¿االتً ملوقال إن من ا
ثالث ية يف ا¿االت ا ياسات الر سائل ا نة قد حددت  لأن ا سـ سـ م يللج تالف يف اآلراءةئل تدرك . خ وما جنم عهنا من ا سـنه ا لك

ية تعلقة ملوارد الورا بادئ ا يدية، كام األهداف وا ثقايف واملعارف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا نصوص ا ثقائال إن ا مل مل تقل ل تع مل لل ل ، ال تزال ً
تالف اآلراء هذا، مبا يف ذ�  ألقواس اليت تدلل عىل ا Kخثق يةحم سائل األسا سـول ا نة أن حتل . مل للجوأفاد بأنه اكن عىل ا

تقدم يف املرحK احلامسة اليت متر هبا يف الوقت احلايل بل ا يات  يا لسائل ا سـ سـ قم نة . ل للجوخلص إىل أن عىل الرمغ من بذل ا
بل ية العامة اختاذ قرار Eعوة إىل مؤمتر دبلومايستقصارى Bدها، فمل  يح  نضج  ثالثة درجة من ا نصوص ا للجمعغ ا ت ل ل . تل

نظر يف " ئأصدقاء الريس"ئوأضاف أنه يؤيد فكرة الريس لعقد اجêع ¿موعة  توىل ا لعىل هامش هذه اEورة، عىل أن  ت
تذكري . ضل طريق ملواصK العملفأ بدأينلوأعاد الوفد ا ية ال�يمل نة يف هذه ا بغي أن يوBا معل ا لعملن  للج بدأ األول : ني ملا

ساواة؛  ية عىل قدم ا يدية واملوارد الورا ثقايف واملعارف ا بري ا ثالث، أي أشاكل ا سائل ا تقدم  مليقيض برضورة ا ث تقل ل تع ل مل لل ل
يعهتا نصوص أو  يجة املربطة شلك ا بقا عىل ا نة أال حتمك  ثاين بأن عىل ا بوا ل ب ت ن سـ للج طل ل تم نة إعداد  .ً للجو�بع قائال إن عىل ا ً

بقى  ية هذه اEورات، عىل أن  سني فعا ية، و توفرة يف املزيا بK مضن حدود املوارد ا تني ا يجدول لورات يف فرتة ا ل حت ن مل ملق لسـن
تاجئ أفضل نحارضا يف ذههنا أن إجراء املزيد من اEورات ال يؤدي لرضورة إىل  ته وفود . ً لوإذ ذكر الوفد مبا قا أخرى يف ّ

ياسات، شدد  سائل ا تالف يف ما خيص  شديدة � تقدم واحلاجة إىل معاجلة اآلراء ا شأن بطء وترية ا ّدورات سابقة  سـ م ل ل لب خ
ياسات اليت برزت من خالل  تعلقة  ية ا سائل الر سـهتدف حل ا بغي أن  نة  سـعىل أن جدول اEورات العادية  مل سـ مل ي ي لللج ئي ن

توفر نص ا رشوع ا شة  ملنا ل مق نةوأضاف . م ية  ثال دورات موا يل ا تضمن عىل  للجأن اجلدول ميكن أن  يع مل س ضي وأعرب . ب
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 cسأ تعاون يف العمل عىل ا تاح وا ية بروح من � يع األطراف ا ناء مع  تعداده لالخنراط عىل حنو  ملالوفد عن ا ل ن مج ب نفسـ ملع ّ
ية العامة لعام  نة خالل دورة ا تجديد والية ا تعلقة  همة ا مجلعا للج ب مل  . 2011مل

نة وحت .491 سائل الواقعة يف صلب معل ا برية  ية  يوية قائال إنه يويل أ بان اآل تان مس مجموعة ا للجدث وفد  للم ك مه سـ ل ًسـ ك
ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا متع اEويل يف احرتام احلقوق املربطة ملوارد الورا بة ا لاليت تعكس ر تع تقل ث ت لغ ل وأضاف . ¿

يع ا سائل 0مة  مجلأن هذه ا ية مل تابعة العمل لضامن حامية املوارد الورا نة  ية، وأن عىل ا g تقدمة اكنت أم ثبان،  للج مل م م
يدية  ية واملعارف ا ثقايف عىل حنو يوازن بني حقوق خمرتعي وأحصاب املوارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ث ل تع لتقل ل ل

تخدم من Bة أ ثقايف من Bة ومصلحة ا بري ا سـوأشاكل ا ل ملتع ثري من العمل . خرىل نة أجنزت ا لكوذكر الوفد بأن ا للج ّ
تواصل بني اEول األعضاء، ال بد أن يصل إىل خامتة  ناء وا ثف وا ته بأن احلوار ا ّوأحرزت تقدما ملحوظا، معر عن  ملّ ّب ل ملك ثق ً ً ً

ناسب ية يف الوقت ا ملمر بهتم يف إحراز تقدم جوهر. ض هم قد أعربوا عن ر نة  غواكن أعضاء ا ثالث مجيعللج سائل ا لي يف ا مل
نة شود. للجاملطروحة عىل ا يجة ا يق ا ها هبدف  رسع من أعام نة أن  نولفت إىل أن عىل ا ن ملللج تت حتق لل لكنه رأى أن من . ةّ

ية متكن من امليض قدما حنو هذه الغاية الهنا نة ليك  ئالرضوري ضامن جتديد والية ا ًللج تذكري لوالية اليت . ت لوأعاد الوفد ا
ندهتا ا مجلأ نة عام سـ للجية العامة  هدف2009ع يدة عن ا تا إىل أن هذه األخرية ال تزال  ل ال بعف ّإال أن الوفد عرب عن تفاؤh مبا . ً

يت ويف نفس �جتاه يف  تو يث ا ناسب من  تطلع إىل إحراز تقدم  تني األخريتني وقال إنه  نة من معل يف ا قأجنزته ا ح م لن ي لسـللج
Kب تني ا ملقفرتة ا يةلودعا يف هذا ا. لسـن تا نطاق ا نادا إىل املعايري الواسعة ا نة ا لياق إىل جتديد والية ا ل ل س للج ًسـ تعني : ت يأوال،  ً

بK، ومن دون ية ا تني املا نة، خالل فرتة ا ملقعىل ا لن ها ورسيع  اإلخالل لعمل اجلاري يف حمافل أخرى،لسـللج  Kت مواص معل
توصل إىل اتفاق ع نصوص هبدف ا لجعK املفاوضات القامئة عىل ا لىل نص صك أو صكوك قانوية دوية تكفل ّ امحلاية الفعاc لن

يةل يدية  واثلموارد الورا بع برgمج معل واحض املالمح يف فرتة لتقلملعارف ا نة أن  يا، عىل ا ûثقايف؛ و بري ا تتوأشاكل ا للج ن ل ًتع ل
تني ا ية خالل فرتة ا نا نص عىل عقد عدد مالمئ من األحداث �  Kب تني ا ملقا ن ث ملق سـن لسـ ئل ت بK، مبوازاة اEورات األربع سـي

نة يف فرتة  ثا، من الرضوري أن يرتكز معل ا ûيت؛ و تو يث ا ناسب من  نة، وذ� هبدف إحراز تقدم  للجالعادية  ل ل ًللج ق ح م
بو اليت شلكت أساس مفاوضات  يع وûئق معل الو تخدم  بK عىل ما أجنزته من أعامل حىت اآلن وأن  تني ا ّا ي مج تسـ ملق لسـن

نة القامئة عىل نة أن ترفع للجا بغي عىل ا ية اليت تقدمت هبا اEول األعضاء؛ ورابعا،  ساهامت ا نصوص، إىل جانب ا للج ا ي نص مل نل ً ل
ية العامة يف دورهتا لعام  لصكوك قانوية دوية تكف/نصوص صك/ نص2013مجلعإىل ا يةّ امحلاية الفعاc للن  ثلموارد الورا

يدية وا ثقايف، وأن لتقلملعارف ا بري ا توأشاكل ا ل ية العامة قرار اEعوة إىل مؤمتر دبلومايسلتع توافق مع ا مجلعتخذ   يف دورة ل
ية العامة لعام  نة عىل تزويد اEول األعضاء خلربات 2013مجلعا ساعدة ا  Kويل مواصEتب ا تعني عىل ا سا،  للج؛ وخا م ي ملكم ً

ب ية من ا ثيل امجلاعات األ شاركة اخلرباء و متويل الالزم  لالرضورية وا صل مم مل تادةل يغة ا بان منوا وفقا  ية وأقل ا نا ملعان ا للص ل ًل ً . م
نجاح س_ طريقا يقودها إىل ا ندت إىل هذه املعايري،  نة، إن ا لوعرب الوفد عن إميانه بأن ا ت س ًللج س ت وشدد عىل رضورة أن . ّ

توازنة وفعاc ل يق حامية  ية إىل  هود الرا تضافر ا متدمج اEول األعضاء اكفة طاقاهتا  حتق م جل يةلموارل يدية  واثد الورا لتقلملعارف ا
ثقايف بري ا لوأشاكل ا ئوأكد الوفد للريس مواصK. لتع ية ّ تعامل بإجيا نة،  يوية، يف إطار مداوالت ا بان اآل ب دمع مجموعة ا لل للج سـ ل

شات نا يع ا ناءة يف  شاركة ا سلكه، والزتام ا¿موعة  نة أن  بل ا,ي عىل ا قمع الطريق ا مل مج ب مل ت ّللج ل  . ملق

يا مس وحتدث و .492 يقفينفد سلو ناء لبلطمجموعة بان أورو الوسطى وا ً معر عن تطلعه إىل أن يكون �جêع  ّ ب ً
تمكلت لعمل ا,ي أجنزته . ًوفعاال سابقة، ا نة خطت خطوة 0مة إىل األمام يف دورهتا ا تقدير أن ا ُوالحظ الوفد مع ا سـ ل للج ل

ترب أن ال شك. الفرق العامK ما بني اEورات ّوا نه رأى أن علهيا أن تكون ع يح،  سري يف �جتاه ا نة  لك يف أن ا لصح ت للج
شود ها ا ية يف حتديد أهدا نوا ملقع ثالث ال تزال . ةف سائل ا تعلقة  نصوص ا شاريع ا ية من  سخ احلا بدو أن ا لوأضاف أنه  مل مل ل م ل ن لي

توصل إىل توافق حول نص صك أو ية ا شات واملفاوضات  نا لتاج إىل املزيد من ا بغ ق مل ل صكوك قانوية دويةحت ترب أن . ن عوا
نضج املطلوبة لعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس بلغ درجة ا نة يف هذه املرحK مل  نصوص املطروحة أمام ا لا ت للج ًو�بع قائال إنه . ل

هذه سـىن  بK ليك  تني ا نة لفرتة ا بو والية ا ية العامة للو  Kب لمن الرضوري أن جتدد اEورات ا ملق ن تملق للج ي يللجمع  األخرية أن لسـ
نجاح ها  بتواصل  نفس الوترية. معل ثالثة  يع ا نة اهêما خاصا لوجوب تقدم العمل عىل املوا بوشدد عىل رضورة أن تويل ا ل ض ًللج ً ّ .
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ية ية العمل يف اEورة احلا شأن  تاحه عىل أي اقرتاحات  لوأشار الوفد إىل ا مهنج ب يدمع �قرتاحات اليت تكفل . نف سـوأفاد بأنه 
ًمعال فعاال يةً سائل املوضو ع وجمدf يركز عىل ا مل ّ سائل املطروحة عىل . ً يع ا ية واEفع قدما  شاركة بفعا ملوأعلن الزتامه ا جبم ل ًمل

نة  . للجا

مس �وأثىن وفد ب .493 ûتحد  ،ً ية والاكرييبم ية تقدمي الوûئق ونظمي تينمجموعة بان أمرياك الال يادة الريس و ت، عىل  معل ئ ق
سات املعلوما يةجللاألمانة  شطة يف معل . مست غري الر شاركهتا ا  Kبهتا مبواص يع اEول األعضاء ور نوأقر الوفد لزتام  م غ لمج ّ

تقدم تا إىل أن هذه األخرية أحرزت بعض ا نة ال لا ًللج توصل . ف نة  للنه رأى يف املقابل أنه من الرضوري مواصK معل ا للج لك
ي يع املوا ضإىل توافق أوسع حول املعايري واملواقف من  تاجئ ملموسة . عمج يق  نة هبدف  تايل جتديد والية ا نوأيد الوفد  للج حتقل ّ

يديةّتكفل امحلاية الفعاc لل ثقايف وا لتقلمعارف ا بري ا لوأشاكل ا يةلتع نوع ثقايف . ثملوارد الورا تع  ته  بتوأوحض الوفد أن مجمو مت تع
سأc توفري امحلاية نطاق وبدي اهêما لغا  مبويولوÏ واسع ا ت ل ًب ية وأ. ً يده دعوة ا مجلععرب الوفد، عىل ضوء ما تقدم، عن تأ ي

ناسب يذ والية معززة، . ملالعامة إىل عقد اجêع دبلومايس يف الوقت ا يف Bودها  يع اEول األعضاء عىل  تنفوحث  لتك ث مج ّ
بو ها الو بذ هود اليت  ثابة إشارة واحضة إىل ا تكون  متK يه و تاجئ ا يخاصة وأن املفاوضات وا ت مب سـ لن جل حمل يع دوها ل ل محلاية مصاحل  مج

 . األعضاء

494.  cشاركة يف أقرب وقت ممكن إىل توافق حول امحلاية الفعا توصل األطراف ا ّوأعرب وفد الصني عن أم; يف أن  مل ت
يةل يدية  واثلموارد الورا ثقايفلتقلملعارف ا بري ا لوأشاكل ا تالفات يف . لتع بديد � نة من أجل  خواقرتح الوفد جتديد والية ا ت للج
شأن . آلراءا ية،  بان األفر يا، ا,ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر بوأضاف الوفد أنه يؤيد �قرتاح ا,ي تقدم به وفد  يقل يق ج

شف اإللزايم ية. لكرشط ا لغة األ cسأ تقاده أن هذه  مهوعرب وفد الصني عن ا م ع ّ. 

ثاين .495 يعلن أن �جêع ا بان منوا  يا مس أقل ا لوحتدث وفد إندو ل ل ًسـ شأن ني بان منوا  ب ألقل ا يةاًل  ثملوارد الورا
يديةوامل ثقايف  لتقلعارف ا بري ا لوأشاكل ا يا من لتع ثلون . 2011ن يويو30 إىل 27نيسـُعقد يف يل يف إندو مموحرض �جêع 

يا ومالزيf و ند وإندو يا ومرص وا بان منوا، وال سـ& اجلزائر وأنغوال ونغالديش وكولو معن أقل ا سـ ه ب ب نيل ل م يا ً gميبيامنار و
نوب أفر تان وبريو و جو بابويقيا وتكسـ ند وز يا و� مزنا يل بان منوا . ين شرتكة بني أقل ا ًوهدف �جêع إىل حتديد رؤية  ل م

نة تفاوض داخل ا ية ا ية تريم إىل اEفع قدما  يات إضا ياغة تو للجو ل بعمل ص ًص نصوص اليت متخضت . ف شاريع ا لوعرض الوفد  م
سائل عن اجêع يل واليت ناولت  م  يةات يدية واملثملوارد الورا ثقايف  لتقلعارف ا بري ا لوأشاكل ا نة لتع يل معل ا للجمن أجل  تسه

شرتك عىل نص صك أو صكوك قانوية دوية تكفل حامية فعاc للموارد  توصل إىل اتفاق  ّورسيع وتريته هبدف ا ل ن م ل يةت  ثالورا
يديةوامل ثقايف لتقلعارف ا بري ا لوأشاكل ا تقدم عىل قدم ّوقدم ا. لتع ثالث  سائل ا ته يف رؤية ا نطلق ر تلوفد كذ�، من  ل مل غب م

ية يدي حول املوارد الورا رشوع نص  ساواة،  ثا ه متمل بان األقل منوا يف . م سامهة من مجموعة ا نصوص  بل ا ًوأمل أن  ل مك ل ُتق
هم رسين يف  ساعد ا نصوص وأن  معلاملفاوضات القامئة عىل ا ملي ت يقات وا. ل لتعلورحب الوفد  شريا إىل احلاجة ّ ًساهامت  م مل

تني توصل إىل اتفاق  ية من املرونة  مEرجة عا لل ثري من ال. ل نة أجنزت ا لكومىض قائال إن ا للج ًمل وأحرزت تقدما ملحوظا، عً ً
تواصل ناء وا ثف وا يد بفضل احلوار ا يس  بل  ية يف  يجة هنا توصل إىل  ته بإماكية ا ملمعر عن  ب بع ئ ن ل ّن ل ملكب ل تق ت مسـثق ترب. ً عنه ا  لك

نة تدعي جتديد والية ا يق ذ�  للجأن  يسـ شرتكة . حتق يات  متد تو نة، عىل هذا األساس بأن اجêع يل ا موأبلغ الوفد ا ص عللج
نة ية اEفع قدما بعمل ا للجناول  ًت يف يات الواردة يف الويقة . كت تو ثوتويص ا ص ًأوال، :  مبا ييلWIPO/GRTKF/IC/19/8ل

ها وإجراء مفاوضات قامئة 2013 اEعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  Kمتكن من مواص نة  يا، جتديد والية ا ûمعل؛ و لت للج ًن
توصل إىل اتفاق حول نص أو نصوص صك أو صكوك قانوية دوية ترفع إىل املؤمتر اEويل يف  نصوص هبدف ا ُعىل ا ل ن ل ل

تني 2013 عام نة خالل فرتة ا ناسب من اEورات اخلاصة  ثا عقد عدد  ûن؛ و لسـم للج إلضافة إىل اEورات العادية األربع ًل
تضمن جدوال  ناسب؛ ورابعا، إعداد برgمج معل مفصل  نصوص يف الوقت ا نص أو ا ية  يغة الهنا سري إجناز ا ًية  ي مل ل لل ئ لص ي ّبغ ً ت

ية العامة متده ا بغي أن  نة،  مجلعEورات اخلاصة  ي تعللج ت. ن ية إىل ا نظر بإجيا يع اEول األعضاء إىل ا لودعا الوفد  ب ل يات مج صو
بان األقل منوااليت تقدمت هبا ً ا تغالل هو إوأعرب عن . ل يب � نب اللجوء إىل أسا يد  يل الو يق بأن ا سـميانه ا ل تج س للعم حل ب

يةاناعêد صك أو صكوك قانوية حتمي  يدية واملثملوارد الورا ثقايف  لتقلعارف ا بري ا لوأشاكل ا  . ّعىل حنو فعاللتع
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يان ا,ي أ  .496 مين ا لبوأيد وفد ا ل شلك ّ سامه  يات والوûئق  تو تربا أن ا بان منوا،  يا مس أقل ا بدىل به وفد اندو ت ص ل مع ل ًسـ ً ني
بوها يع  توصل إىل حلول ميكن  لبري يف ا ق للجم ل يوية. ك بان اآل تان مس مجموعة ا سـكام أيد الوفد كذ� ما أدىل به وفد  ل كسـ ّ .

رشة ا تاسعة  ناقش يف دورهتا ا نة أن  عوأقر بأن عىل ا ل ت للج تقدمة عىل حد سواء وأنه من ّ ية وا نا بان ا ّسائل اليت هتم ا مل ل ل ممل ّ
ية ناء والعمل يف شفا تايل إجراء حوار  فالرضوري  ّ ب ية . ل توصل إىل اتفاق حول آ لوشدد الوفد عىل احلاجة إىل إحراز تقدم وا ل ّ

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا لدوية ملزمة قانوg محلاية املعارف ا تع تقل لل ل ترب . ً نة من تقدم حىت اآلن عوا للجالوفد أن ما أحرزته ا
نجاح لجيع; واثقا من قدرهتا عىل ا تجديد واليهتا وعقد دورات خاصة . ً نة أن تويص  تقاده بأنه ميكن  بوأعرب عن ا للج ع

متل للمؤمتر اEبلومايس يف بل �نعقاد ا ها  تكامل  ها ا حملسـىن  ق معل سـل ت. 2013 أواخر عام ليت وصل إىل لوأشار الوفد إىل أن ا
رشية مجعاء يخدم مصاحل ا ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية دوية ملزمة قانوg محلاية املعارف ا لبآ ل سـل ل تع تقل ل وخمت إلعالن عن . ًل

شاورات يده توىل الريس إدارة ا ملتأ  . ئي

يان ا,ي أدىل به يلوأعلن وفد � .497 يده ا بند تأ يويةلي بان اآل تان مس مجموعة ا سـوفد  ل نة أحرزت ّوأقر بأ. كسـ للجن ا
ية رش املا هر ال�ية  بريا يف األ ضتقدما  ن عك ش ً ها، فال يزال . ً ية قد طرحت  سائل الر مجيعولفت إىل أنه عىل الرمغ من أن ا ُ سـ ئيمل

تاج للمعاجلة ية اليت  سائل املوضو حتناك عدد من ا ع مل تقل، كام هو مفرتض، من تكرار املواق. ه نة  تنوقال الوفد إن ا  اليت فللج
شرتكةتت معر نة وقوامس  سوfت  موفة إىل إجياد  ساؤل. ممكت يس ا يد  يت ا تايل أن  ترب  توا لقص ل لع ل هل عىل اEول : ب

تقدم اجلوهري يق املزيد من ا شلك يكفل  يف متددها  نة أم ال، بل  لاألعضاء متديد والية ا ب ك تحمت عىل . حتقللج يورأى أنه 
تقدم احلايل وخض املزيد من الز ناء عىل ا نة ا ّا ل ب سم مبزيد من . مخ يف املفاوضاتلللج تتومىض قائال إن الوالية اجلديدة جيب أن  ً

ها  يجة  ياسات و�قرتاب من  شات حول ا نا ها وإجراء  يف  نة  يح  ية واحضة  بلالرتكزي وحتدد جداول ز ت م معل تقت ن سـ ق ث للج ت لن تك م
تلفة امل. األطراف اكفة يارات ا تاج إىل مجع ا نة  ترب يف هذا الصدد أن ا �وا خل حت للج توصل إىل نصوص ع لطروحة ألجل ا

ئموحدة، كام اقرتح الريس بان األقل منوا. ّ يات اليت تقدمت هبا ا تو ًورحب الوفد  ل ص ل ترب أنه من الرضوري إرشاك . ّ عوا
شات حول العمل  نا تقدم  شلك شامل يف ا يع أحصاب املصاحل  تقدمة، و ية وا نا بو، ا قيع اEول األعضاء يف الو مل ل ب مج مل ل ي ممج

بل ية األمه . ملقا تحرك عىل أساس توافق أوسع نطاقا وتطوير ا¿االت لقضوعلق الوفد قائال إن ا ية يه ا هات ا ًيع ا ل ن ملعمجل جل
تلفة نظر ا شرتكة وتقريب وBات ا �ذات القوامس ا ل بل . مل شطة من  شاركة ا ته يف الêس املزيد من ا قوأعرب الوفد عن ر ن مل لب غ

ميي  يةقلاEول األعضاء وإجراء حوار إ ية  يا ية  ياسات، وأمه من ذ� لكه، رؤية  فعلحول ا سـ سـ ن ته . لسـ ثقوخمت إلعالن عن 
تعداده Eمع Bود هذا األخري نجاح، وعن ا يح تلكل هذه اEورة  يادة الريس  سـبأن  ل تت ئ  . سـق

ند إنه .498 ية إىل خامتة gحجلهوقال وفد ا تطلع إىل العمل مع الريس والوفود األخرى للوصول Eورة احلا ل  تجةئي . منة و
بان األقل  يا مس مجموعة ا يوية ووفد إندو تان مس ا¿موعة اآل يانني ال�ين أدىل هبام وفد  يده  لوأعرب عن تأ سـ سـ سـ ب يي ك نلل

تعراض . ًمنوا تني اقرتبت من موعد جتديدها، قال إن الوقت قد حان ال تد  نة اليت  سـوإذ ذكر الوفد بأن والية ا مت لسـنللج ّ
تقدم احملرز والع بللا نصني . ملقمل ا بريا حول ا ندة إلهيا وأحرزت تقدما  سخري الوالية ا نت  نة أ لورأى الوفد أن ا ك سـ ت ًللج ً مل حس

يدية ثقايف واملعارف ا بري ا تعلقني بأشاكل ا تقلا ل تع لمل توافق واسع حول العديد من األحاكم . ل يان اآلن  نصني  بوأقر بأن ا حيظ ل ّ
شاريع املواد ا يل  يهنام، من  شرتكة  ملا م ب قمل ية وامحلاية العابرة للحدود ب ية ومدة امحلاية واملعامK الو رشوط ا نتعلقة  طشلك ل ل

ساق مع �لزتامات اEوية القامئة وإدارة احلقوق والعقوت واجلزاءات لو� مترار اخلالف . ت سـوشدد من Bة أخرى عىل ا ّ
تيس أ نصوص القانوية و ية اليت تريس أسس هذه ا تكشأن بعض املواد الر ن ل سـ مهية لغة، وال سـ& وضع امحلاية ونطاق ئيب

ية حامسة شأن أمر ذو أ توصل إىل اتفاق هبذا ا تا إىل أن ا يدون، ال مهامحلاية وا ل ل ً ف نة . ملسـتف للجورصح الوفد أن ا نقطة اختذت ّ
متل بادئ صك قانوين  تحديد أهداف و يارات ملموسة  ياغة  ية من خالل  نقاش حول املوارد الورا حمانطالق  م لخ ص ث كنه ل. لل

بادئ تعني فع; إلعداد نص يقوم عىل هذه األهداف وا ثري مما  ناك ا مللفت إىل أن  ي ّوذكر الوفد بأن اجêع يل ُعقد . لكه
تلف  يارات ا يص عدد ا تفاوض، وذ� من خالل  ثالث املطروحة  سائل ا شأن ا شاركني  يد مواقف ا �هبدف تو خل تقل لل ل مل ب مل ح

نص يح ا ية  ند اإلماكن،  لعلهيا،  بغ ساسة اليت تنقع نصوص، من دون إغفال املرحK ا حل ورسيع جعK املفاوضات القامئة عىل ا ل ت
نة نني. للجبلغهتا مفاوضات ا بني ا ثولفت الوفد إىل أن اجêع يل جدير الهêم  بل لك يشء ألنه سامه يف : لسـب قأوال و ً
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رشوع نص يعرض عىل ية ا,ي اكن أول  تعلق ملوارد الورا نص ا مإعداد ا ث مل يا ألنه سعى إىل تقريب ل ûيه؛ و نظر  نة  ً ا ن ت فللج ل
نظر يف هذه املواد خالل  رسيع ا ثقايف، األمر ا,ي يؤمل أن يقود إىل  بري ا يدية وأشاكل ا تعلقة ملعارف ا يارات ا لا ل تع تقل مل تخل ل ل

نة ية  للجاملفاوضات اجلارية يف اEورة احلا تطلع إىل رؤية اEول األعضاء . ل يو�بع قائال إنه  ناء ً بني يلزتمون الزتاما  ّواملرا ب ً ق
بان أقل منوا يمة اليت قدمهتا ا ساهامت ا ً ل ّمل يات . لق تو تام  يده ا بل، عن تأ نة ا صوأعرب الوفد، إلشارة إىل معل ا ل ل ي ملقللج

نة بل اEفع قدما بعمل ا شأن  للجاجêع يل  سـ نة هبدف اEعوة إ. ًب للجورأى الوفد أن ال مفر من متديد والية ا ىل عقد مؤمتر ّ
ها يف إطار عدد مالمئ من اEورات اخلاصة، مبوازاة اEورات 2013دبلومايس عام   Kنة ملواص سح ا¿ال أمام ا معل، و للج ف

ناسب ية يف وقت  يغ هنا نصوص يف  ها إجناز ا يح  بK، مبا  تني ا ماألربع العادية املقررة يف فرتة ا ل ت ملق ئن ص ل ي يه، أعرب الوفد . لسـ علو
نة يف تعن أم; بأن  تضمن اEورات العادية واEورات اخلاصة  بK برgمج معل مفصل  ية العامة يف دورهتا ا للجمتد ا ي ّمجلع ملق ع

تضاء سب �  ،Kب تني ا قفرتة ا ملق حن تخدام املعارف . لسـ بان األكرث ترضرا من سوء ا ند بأهنا أحد ا سـووصف الوفد ا ل ًه ل
ب ية، وأهنا اكنت ا يولو نة ا يدية والقر سـا ب ص لتقل ل ية، يف طلب صك أو صكوك ملزمة قانوg محلاية جل نا ًاقة، من بني اEول ا م ل

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لاملوارد الورا تع تقل لث شات رصحية ومركزة حول . ل نا بري عن تطلعه إىل  ّوخمت الوفد  ق متع ل
سائل وغريها  . ملهذه ا

سري قدما حنو ولفت وفد �حتاد األورويب إىل أنه مع اقرتاب هناية  .499 تقدم احملرز من خالل ا نة، ميكن ملس ا ًوالية ا ل ل للج
سابقة . األهداف اليت حددهتا الوالية تعاون ال�ين سادا اEورات ا تصممي وا هر أن ا ترب الوفد أن يف ذ� إجناز عظمي  لوا ل ل يظع

نويه تاجئ جديرة  تنة ولألفرقة العامK ما بني اEورات، قد متخضا عن  ن ن. لللج بدائل اليت ال تزال قامئة يف تلكن  يارات وا لوع ا خل
بة والطموحة  همة ا تكامل ا ثالثة األخرية تدلل بوضوح عىل احلاجة إىل املزيد من الوقت والعمل ال نصوص ا لصعشاريع ا سـ ل ل ملم

ثق بري ا توصل إىل اتفاق عىل نص صك أو صكوك دوية قانوية تكفل امحلاية الفعاc ألشاكل ا ثK يف ا لا تع ن ل ل لمت ّ ايف واملعارف مل
ية يدية واملوارد الورا ثا نة احملددة عام . لتقل للجوذكر الوفد بأن والية ا ية العامة 2009ّ نت رفع نص إىل دورة ا مجلع  تضم

نظر هذه األخرية يف اEعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس2011 للعام رسيع وترية . ت، ليك  نة  هم أال حتاول ا تنه رأى أن من ا للج مل لك
توصل إىل اتفاق، وبديد العمل عىل ت_  نضج، إذ من شأن ذ� أن يقود إىل عدم ا ية من ا بلغ درجة اك بل أن  سائل  تا ل ل ت فمل ق

نجز حىت اآلن شلك . ملالعمل اإلجيايب ا ية العامة ميكن أن  نة غري جاهزة لرفع نصوص إىل ا تايل أن ا ترب الوفد  ّوا ت مجلع للج ل ع
يه لعوة إىل مؤمتر دبلومايس ند إ لأساسا  تس ي تجديد واليهتا .ً ية أن تويص  نة احلا ب وناء عىل ما تقدم، قال الوفد إن عىل ا ل للج ًب

ها2013-2012 فرتةلل تكام نصوص وا شاريع ا شأن  شات  نا ية مواصK ا  Kب ل ا سـملق ل م ب ق مل هم أن املفاوضات . بغ فوأشار إىل أنه 
بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تعلقة ملعارف ا لالقادمة ا تع ث تقل لمل نة من معل، من ل بغي أن تقوم عىل ما أجنزته ا للجثقايف  ني

 Ïيولو نوع ا ية ا تجانس مع اتفا نة ا بعاد أي نص أو نصوص حمددة، وأنه من الرضوري أن يكفل معل ا بدون ا ت ل للج لس ل ق ت
ها ية ودمع أعام تجارة العا نظمة ا نظمة الفاو و لو م ملم شأن املعاتوإلشارة إىل اقرتاحا. ل شات  نا رسيع ا ب  ق مل يدية وأشاكل ت لتقلرف ا

تني األخريني؛ وقد  سأ ية مقارنة  شات حول املوارد الورا نا تقدم يف ا ثقايف، أعرب الوفد عن قلقه إزاء تأخر ا بري ا لا مل ث ق مل ل ل لتع
يق بعض  هد� تقدما  تني  تني ا سأ تحقيؤدي الرتكزي عىل ا لش ً لل ل هK"مل نجاحات ا لسا ي" ل سأc املوارد الورا ثإىل عدم الرتكزي عىل  ة م

تأخري ها املزيد من ا لو ساواة. حتميل ثالث عىل قدم ا سائل ا ترب أنه من الرضوري مواصK العمل عىل ا ملوا ل مل ولفت يف هذا . ع
نة توزع عىل فرتة  ية  ية األكرث جدوى يف إطار الوالية اجلديدة يه اEعوة إىل أربعة اجêعات إضا تو ّالصدد إىل أن ا للج ص فل

تني ت. لسـنا غبوعرب الوفد عن ر نة ّ ية  نظر يف إماكية الرتكزي عىل دورات موا للجه بأن  يع ن ضي يل (ُ سبختصص واحدة مهنا عىل  ّ
نة Eورة رابعة جتمع  بل عقد ا ثقايف،  بري ا ثة ألشاكل ا û يدية ودورة ية وأخرى للمعارف ا ثال للموارد الورا للجا ل تع ل تقل ث قمل ل ل

ثالثة لسارات العمل ا يةً، إن رأى بعض الوفود يف ذ� تعزيزا ل)م للفعا ًومىض قائال إن اجêعات األفرقة العامK ما بني . ّ
تعلقة  ية ا سائل ا شات عىل ا نا يدة مسحت برتكزي ا ية، شلكت أداة  تني املا ملاEورات، اليت ُعقدت يف فرتة ا ن مل ق مل تقض لسـ مفل ّن

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ل تع تقل لث ل وفد بأن هذه �جêعات قد حققت ّورصح ال. مللك
 Kب ناقش يف دورات  نة  ية  سائل  مقغاfهتا وأن ال مربر إلدراBا يف الوالية اجلديدة، إال إذا حددت اEول األعضاء  ت ي ن لم ّمع تق

ية،. لألفرقة العامK ما بني اEورات باعه يف اEورة احلا تقد، يف ما خيص األسلوب الواجب ا تطرد قائال إنه  لوا ت يع  أن ًسـ
ية ويف إطار  بل مجموعات غري ر يدية من  ثقايف واملعارف ا بري ا سائل أشاكل ا تعلق  ياغة نصوص  مسالعمل عىل  تقل ل تع مب ت قص ل ل
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ية وكفء للعمل يف إطار الوالية اجلديدة بقى الطريقة األكرث فعا سات العامة،  ًا ل ي تاما عن الزتامه . جلل ملوأعرب الوفد  ً سامهة خ
Eناء يف هذه ا ّعىل حنو  تاجئ إلحراز تقدم فعيلورب يق ا تو�  تعاون مع اEول األعضاء األخرى يف روح  نة وتطلعه إىل ا ت لل  . حتق

ية والاكرييب .500 يان ا,ي أدىل به وفد ب� مس مجموعة بان أمرياك الال يده  يداد وتوغو عن تأ نوأعرب وفد تر ين ب ي تي . لل
نة  بري من العمل ا,ي أجنزته ا للجوأشار إىل المك ا يةلك ياغة غري الر سات العامة ويف مجموعات ا مسيف ا لص وقال إن ت_ . جلل

نني تالف طوال ا سارات وحلول للقضاf اليت ظلت حمل ا شات قد أفضت إىل  نا سـ�جêعات وا م ق لمل توقع أن . خ يوقال إنه 
يقع عىل ا¿االت اجلديدة وا توافق وإن الرتكزي الفعيل  شات يف جو من ا نا ملتواصل ت_ ا سـ ل ق مل نةت للجتجددة يف معل ا ويف . ّ

يدية  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا هائل من أشاكل ا ية، ذكر الوفد المك ا تار ية وا ياجات به اإلمنا ثه عن ا تقلحد تقل ل تع خي ل ئ ت لي ل ل ل ح
تاج إىل امحلاية ية اليت  حتواملوارد الورا سارها هبدف اEعوة إىل . ث عقد موارتأى أن تواظب اEول األعضاء عىل اإلرساع يف 
بل القريب بK. ملسـتقمؤمتر دبلومايس يف ا ية العامة ا نة يف ا تطلع إىل جتديد والية ا ملقوقال إنه  مجلع للج وأضاف قائال إن . ي

بري  هول يف بعض جوانب أشاكل ا بل فضال عام هو  يا من  نة حتاول إرساء اإلطار القانوين محلاية ما مل يكن  تعا محم لللج جم ق ّ
يدي اليت ال ت ثقايف ا تقلا ثقايف . زال غري معروفة عىل نطاق واسعلل بري ا شأن أشاكل ا يه، دعا الوفد إىل وضع صك  لو تع ب لعل ّ

يدي ية الفكرية ا يود نظام ا تحرر من  شموية و متزي ملرونة وا يدي،  تقلا ي ل ل لتقل مللكل ق ّ ّ  .ي

يني فريق م" ئأصدقاء الريس "لتشكيل مجموعةئبريو بقوة قرار الريس وأيد وفد  .501 رسينن تعو  من  موضوع لكعىل مليا
ثالثة اجلوهريةات عواملوض يةورأى أن . لا تقدم خالل اEورة احلا تكون قادرة هبذه الطريقة، عىل دفع جعK ا نة  لا ل سـ . للج

همة  عن، عرب الوفد  خالفات يف الرأيحمل بعض القضاf ال تزال إىل أنلنظر و هذه ا ملدمعه  يده. اجلوهريةل  يوأعرب عن تأ
يةلبيان ا,ي أدىل به ل ناء انعقادوالية وتطرق إىل جتديد ال. تينوفد ب� مس مجموعة بان أمرياك الال ، 2009  يف عام العامةثأ

ية نأمضيفا  ية ث املوارد الورا يولو شلك مصدرا هاما من املصادر ا يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا جواملعارف ا ب ت تقل ل تع لتقل ل ل ل
ية للمعرفة ثقا فوا بة إىل  ل يةبريو، فضاللنسـ نا بان األخرى ا م عن العديد من ا ل ية والية اليد وقال إن جتد. ل تىس أ مها  يفك

ثقايف والرتاث الوطين إطار متعاهتلل تعزيز حامية الرتاث ا بان و جمت_ ا يني فهيا  ال ساكن األ صلوا هاملنع ل رشوع  مت_ غري ا لا مل  أو ل
تخدا0ا و هاسـتخالص الفوائد من السـإساءة ا تغال لا نوأقر. لتجارية لألغراض اسـ نة  متك بأن ا وأشار  0م من إحراز تقدم تللج

ثري من العملمع ذ� إىل أنه ال يزال علهيا إجناز  نة والية معززة من شأهنا أن تركز وخلص إىل أنه . لكا للجبغي أن تعطى ا ني
تاجئ  بةيف، واحضةنعىل  ية،  سـ توارخي حمددة ووا  رضورةواقرتح . اEورات العاديةو إىل األفرقة العامK ما بني اEورات لنقع

نة عقد عقد مؤمتر دبلومايس يف عام وأشار إىل رضورة .  جدواهاتثبتنظرا لكوهنا قد أللج ما ال يقل عن أربعة اجêعات 
يده الاكملىل �جêع ا,ي عقد يف يل، إ تهشارإيف و.  عىل أبعد تقدير2013 لبيان ا,ي أدىل به وفد ل يعرب عن تأ

يا تفكري مسنيسـإندو شاهبة ا بان  ل مجموعة ا ت تاح الوفدجشعو. مل تفادة من الوقت ا نة عىل � مل ا سـ  .للج

نة  .502 بني أن ا للجوذكر وفد ا يه مل برgمج العمل ابلك إخالص طبقتلفل ية ولكن القضاf ايف واليهتعلنصوص  ل احلا
Kتص يديب ملا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا تقل ل لتع ل يةة واملوارد ال ية  ثلورا تقدم أقر بأن و. عن احللمسـتعصظلت 

شجعا منة  هود يزالمضيفا بأنه ال ،للج يف ا بغي  جل  ثن نةالوفد إىل ودعا . تكي إطار ف قائال إن إرساء وأرد. للججتديد والية ا
رشوعدويل ملزم قانوg أمر رضوري ملعاجلة  مت_ غري ا ملا يدي واملعارف األ ل ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا تقل ل لتع ل  واملوارد يديةل

ية تعداده. ثالورا تعدد األطراف لضامن �عرتاف سـوعرب عن ا يدي حبقوق م لخول يف حل  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل
يدية و ية لتقلواملعارف ا ية الثاملوارد الورا ية واأل ية وكذ� امجلاعات ا شأ ا صللصاحل بان ا حملل ن ملعن تت_ املعرفة املربطة مت يتمل

نة علهيا املواردذههب  .مت واملؤ

يات  .503 تعددة القو يا  موأعرب وفد دوc بو م يان ا,ي أدىل به ليف يده  بعن تأ ية للي تينوفد ب� مس مجموعة بان أمرياك الال
يان ا,ي أدىل به و يا مسلبا تفكرينيسـوفد إندو شاهبة ا بان  ل مجموعة ا ت تعلق بأقر الوفد و. مل أشاكل بيتحقق تقدم هام ف& 

بري ا يدية لتعا يدي واملعارف ا تقلثقايف ا تقل لل تطرد قائال إنه من الرضوري إجنازل ية وا سـواملوارد الورا  املزيد من العمل وال سـ& ث
تصل  تعلقة يف&  يدية حبمللقضاf ا يةلتقلامية املعارف ا نةبناء عىل ذ� إىل دعا و. ثواملوارد الورا  وأفاد أنه. للجمتديد والية ا
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متع  0ا0ازيركتوالية ينبغي تعزيز ت_ الو يا فضال عن ا ثل بو تلفة  تاجئ ملموسة لصاحل بان  ¿ من أجل احلصول عىل  يف لم خم ن
بغي إنوقال . اEويل كلك نة  ين جتديد والية ا رسع للج ّأن  ية عقد مؤمتر دبلومايس يف أقرب وقت ممكني ها  بغيف   .معل

يو .504 g شأن  اميبأعرب وفد ثه  بيف معرض حد نةي يا  عن ،للجوالية ا نوب أفر يان ا,ي أدىل به وفد  يده  يقتأ ج ب مسللي 
بان مجموعة  ية، لا شف اإللزايم إىل مللحة ال سـ& احلاجة ايقاألفر شأن ا لكيق تقدم  ب يةحتق تصل ملوارد الورا ثا   الوفدوأيد. مل

يا مس يان ا,ي أدىل به وفد إندو سـأيضا ا يب تفكرينل شاهبة ا بان  ل مجموعة ا ت نظر جبدية ينوذكر أنه . مل يات اليت يفلبغي ا تو ص ا ل
متدت يف يل يالأن ّوأقر ب. عا بان قلعددا  يسامهت يف بلورة ل من ا ناتصتو نظر يف هلك يل، و ل حث اآلخرين عىل ا

نص نة من جديد وأكد . لا نذ للجأن والية ا .  صك قانوين دويلإىل وضعبعد لكهنا مل تفض يعقد من الزمان تقربا، ومسارية 
مية هذا الصك ا,ي يضمن امحلاية فد الووشدد  ية قعىل  يدي ثللموارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل ل

نفاذنع ميو رشوع إللا يقني القانوينفضال عن، هيامل غري ا ية ألحصاب احلقوق عن طريق توفري ا شاء الرفا ل إ ه أفاد بأن به و. ن
نفاذشهد  رشوع غري لظاهرة ا بحوث عىل ترا�ت أن اهذه امحلاية من شأهن أن مبينا ملا بان عىل بذل املزيد من ا لشجع ا  ال

تفكري يف ماضهي هالوا ية . امسـتقبل و يدي من ثوأعرب عن إميانه بأن املوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل ل
رشي ومصدر لبتاج الفكر ا رش ن تقدم ا تاكر من أجل ا لبغين من � ل يده . يب مجلوأعرب عن تأ بات ي متطليع املواد مبا يêىش مع 

شف نفاذ اإللزايم ومع امحلاية والوقاية من لكا رشوع لا ية مل غري ا ثقايف ثإىل املوارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا لواملعارف ا تع لتقل ل
يدي بو و. لتقلا يع اEولعىل أخذيحث الو بارمج مصاحل  ئمراعاة وعدم  عت بعني � سبات فمصاحل  حفتقاة   .من

يا مس .505 يان ا,ي أدىل به وفد إندو سـوأيد وفد مالزيf ا يب تفكرينل شاهبة ا بان  ل مجموعة ا ت شأن و. مل بأعرب عن القلق 
رشوع أل مت_ غري ا ملا ية ل يولو نة ا يدية، فضال عن القر يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا جشاكل ا ب ص تقل تقل ل لتع ل ل يةل ، ثللموارد الورا

نوعة  إىل أن مالامشري بان الضخمة ا تزيf واحدة من ا رشثىن�ملل ية من اضطلع بدور جêع ورأى أن �. ع  معل0م يف دمع 
يدية  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا سري امحلاية الفعاc ألشاكل ا تقلشأهنا  تقل ل تع لي ل ل ية ت هبدف اعêد صكوك ملزمة ثواملوارد الورا

gيده. قانو يدي وكذ� لنصوص التام لا يوأعرب عن تأ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلتقدمة يف جمال املعارف ا ل تع تقل لمل ل نص لال
يةويل األ يا مس ثحول املوارد الورا تفكرينيسـ ا,ي قدمه وفد إندو شاهبة ا بان  لمجموعة ا ت يده . مل للوأعلن عن تأ يات ي صتو

بان ية ىل رفع إللجنة  19اEورة  ياعا دلالصادرة عن هذه ا بK مجل اإىلصتو ملقية العامة ا عقد مؤمتر دبلومايس يف بع
ها ب؛ و2013 معا  Kنة ملواص معلتجديد والية ا نصة عىلقامئوإجراء مفاوضات للج شأن نص وصل ا توصل إىل اتفاق  ب هبدف ا ل
لانوية اEويةقالصكوك ال(ويل اEقانوين الصك ال) نصوص( يقدم إىل املؤمتر اEبلومايس يف عام ) ن قد عدد عوب؛ 2013سـا,ي 

يل وضع �ورات اEاكف من  نة و إلضافة إىل اEورات األربع العادية  ،Kب تني ا نة خالل فرتة ا ية  هنا للج للج ئ ست تسـ ملقل ن ث سـ
ية يغة الهنا ئا نصلص نصوص (لل  نة أن تكون قادرة عىل الرتكزي عىل هأنقاده بتعوأعرب عن ا .املوعد احملدديف  )لا بغي  للج  ني
توىل العمل القامئ  تخدام الوûئق تنفيذهتا,ي   WIPO/GRTKF/IC/19/5و WIPO/GRTKF/IC/19/4سـ 

تفكريا هتاملقرتحات اليت صاغو WIPO/GRTKF/IC/19/6و شاهبة ا بان  لمجموعة ا ت اEورة تتلكل  أن وعقد األمل يف. مل
ية يجة إجيا ية  باحلا ن تل  .ب

ثل توذكر و .506 يب وفد �حتاد األورويب جمم  تأخري املفاوضات وأضاف قائال إن . ة مربكتنلمامطK اكلل أمارو أن أسا
ية و شعوب األ قميهدد حامية معارف ا صل يةهال ثقا ف ا يةل  توشدد عىل أن العديد من اEول األعضاء رفض. ث ومواردها الورا

نة إدراك ية املطروحة عىل ا ية األسا للج ا سـ يدي ويهلقض ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل حامية املعارف ا ل تع لتقل ل يةواملول  ثارد الورا
توى دويل يةو. مسـعىل  ية العامة يف تو ية يف اجêعات ا شعوب األ  cشاركة الفعا صاقرتح أن تدرج ا مجلع صل لل هامل نة فع تر للج ا

ية العامة  .2011  لعاممجلعإىل ا

يا  .507 ياننيمب وأيد وفد كولو يابة عن ام أدىل هبين ا,لبا يا  توايل وفد إندو ن عىل ا سـ شاهبنيل بان  تمجموعة ا تفكريمل  ووفد لة ا
ية نة ّوذك.  والاكرييبتينب� مس مجموعة بان أمرياك الال ية أن بللجر ا ثقايف ثاملوارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا لواملعارف ا تع لتقل ل

يدي  بغي اعات وامجلللبانقمية هائK أصول ذات لتقلا ية عىل حد سواء و ية وا ين األ حملل  مبا إطار قانوين من خالل حاميهتاصل
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ية الطلب املزتايد من ساكهنا ية اليت أبدهتا اEول األعضاء يف إحراز تقدم حنو   الوفدرحبو. تلبمن شأنه  بلروح اإلجيا
شاريك و تاجئ ملموسة والطابع ا تيق  لن يةيلوشملاحتق هذه ا لعمل  تعلق و. ل ية املربطة يف&  ية واملوارد الورا تملوارد الورا ث ملعارف ث

يدية  عادcبصورة  هبا ن�تفاع ضامنمن شأنه ا,ي  احلل هو قانوg ا ملزمأن صاكومفادها  وBة نظره دا، ذكر جمدلتقلا
تدام بغي هوأضاف أن. عىل املدى الطويلة مسـو يادة اEول األعضاء عىللين  يةبسـهذا الصك �عرتاف  ضامن و ث املوارد الورا

ية الألنظمة  لمجيع األطرافاحرتام  ية اإلطنو نافعااصة اخلملزا نفاذ وتقامس ا ملتعلقة  ل بس فهيامل ومىض يقول . ل بطريقة واحضة ال 
بغي لل يةصك ينإنه  تفعني ملوارد الورا بار ا ثاملذكور إ ملن ثال لإلجراءات ج نص عىل أنمتعىل � ي القانوية وأن  شاركن  بان ت 

ية منشأ  يدية املقرتنة اعاتوكذ� امجلثاملوارد الورا ية لتقل أحصاب املعارف ا نصفة ثملوارد الورا يف احلصول مبطريقة عادc و
تخدا0اعىل الفوائد  شأ عن ا سـاليت قد  يع اEول ةكون ملزمت الصكوك جيب أن مرة أخرى إن الوفد وقال. تن  gمجل قانو

نصف لا ون�تفاع عىللزم قانوg املصك ال ينصينبغي أن أوحض إنه و. األعضاء تخلملتوزيع ا متدة من ا سـنافع ا املوارد دام ملسـلم
ية  شأثالورا بان ا يدة  نبطريقة من شأهنا أن تكون  ملل نة من شأهنا أن ختضع  عىل حثو. مف لبحث أعامل امعيإدراج أحاكم 

تخدا0هاوتطويريف ت_ املوارد  شف  ا إىل رشطسـ وا بقة لكا شأ واملوافقة ا سـعن ا ملن نرية مل ية ملسـتا يةحمللمن امجلاعات ا  ملعنا
ي يق تقدم يف املفاوضات اليت جيب أن تؤدي إىل . ديةلتقلأحصاب املعارف ا ية  حتقوأرص عىل أ  من شأهنا بدء رسfن نصوصمه

يدية  تقلضامن توفري امحلاية اEوية للمعارف ا يدي ولل ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلواملوارد الورا ل تع لث تصديق علل  الوفد وطلب. هيالا
شات أية  بناء عىل ذ�، إهناء قنا ية فور توم نة صلفإضا ثالثةإىلللج ا نصوص ا ل توافق حول مضمون ا  .ل

يانني ا,ين أدىل هبام وأيد وفد مرص  .508 نوب لبا توايل وفد  ج عىل ا يا أل بانمجموعةمس يقفر يا ل ا ية ووفد إندو نيسـ األفر يق
تفكريمس شاهبة ا بان  ل مجموعة ا ت ية مباكن . مل يهنا من �مهورأى أنه من األ نة  لمتكجتديد والية ا سـمترار يف املفاوضات للج

نص املقرتح  سات األخرية عىل ا نصوص من أجل وضع ا ندة إىل ا لا للم ل تس نصوص املقرتحة(مل وأعرب . يف أقرب وقت ممكن) لا
تقاده بK ععن ا ية العامة ا نة أن تويص ا بغي  ملق أيضا أنه  مجلعن للج نه عىل الرمغ من إوقال . 2013عقد مؤمتر دبلومايس يف عام بي
شاريع ا لأن  تقدم نه واثق من  إال أنصوص مل تكن جاهزة،م ليق مزيد من ا تني يف حتق تني القاد مخالل فرتة ا نصوص وضعلسـن ل ا

تقدمة ناءة وملا شاركة ا ب عىل أساس ا ية لارادة اإللمل سـيا نةلقوية السـ ية  نا ناء اEورات العادية و� للجول األعضاء، أ ئ ت ثث  سـ
رش عاما،  ميضعد ب،قد حان الوقتوأشار إىل أنه . سواءعىل حد  نة ع أحد  ناول ا للجليك  ية للمفاوضات تت ئاملرحK الهنا

نصوص حول ندة إىل ا لا تس يةمل يع ا¿االت ا ن  يةسـتنتج عنوأضاف أن الفوائد اليت . لفمج  . فهيامبالغ  غريلعمل هذه ا

يان ا,ي أدىل به وفد ب� مس مجموعة بان أمرياك الالوعرب  .509 يده  بوفد إكوادور عن تأ يان والاكرييب تينية للي لبوكذ� ا
يا مس تفكرينيسـا,ي أدىل به وفد إندو شاهبة ا بان  ل مجموعة ا ت يات املقرتحة من شأن إن وقال . مل تو صا تاجئ أكرب أن حتققل ن 

نة ية وأوحض مدى . للجوأفضل داخل ا تعلقة بمهأ نصوص ا ملإ�حة ا يدية ل يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا تقل ل لتع ل وارد واملل
ية الوسائل ال بري ثالورا يدية وأشاكل ا يولوÏ واملعارف ا نوع ا ثل ا بان للحفاظ عىل مواردها اخلاصة  يع ا  cتعفعا تقل ب ت ل لمجل ل ل ل م

يدي ثقايف ا تقلا به. ن�تفاع هباتونظمي  لل ية  ية اكنت جزءا من خطة و لوأكد أن هذه ا ن ناء عىل ذ� أنه . طلعمل من بورأى 
يص املز يد  ختصا سوية اخلالفات يف الرأي بني اEول األعضاءملف بغي أن يكون و. تيد من الوقت من أجل  تدرك قائال إنه  ينا سـ

نة حمدد يدا من أجل ضامن إحراز تقدماللججدول أعامل ا ته يف . ج  ها بدمع ثقوأعرب عن  يق أهدا نة من  متكن ا فأن  حتق للج ت
يع اEول األعضاء  ها مركز املراقبمجمن   .لواألطراف اليت 

يان وأيد وفد الربازيل  .510 ية ا,لبا يان ا,ي أدىل به ووالاكرييب تيني أدىل به وفد ب� مس مجموعة بان أمرياك الال وفد لبا
يا مس تفكرينيسـإندو شاهبة ا بان  ل مجموعة ا ت شاطر نفس . مل تفكري أهداف يوقال إن وفد به  شاهبة ا بان  لمجموعة ا ت مل

تو لمعر عن ارياحه  ثق عن اجêع يلافق اآلرت بل عقد امل وقال إنه موافق عىل رضورة إجناز. نباء ا,ي ا قزيد من العمل 
يده . مؤمتر دبلومايس ناء عىل ذ� عن تأ لوعرب  ي نة وفقا ب ندملا اقرتحهللجتجديد والية ا ملسامهة بطريقة  الزتامه وأكد. له وفد ا

شات نا قناءة يف ا مل  .ب
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يده  .511 بوأعرب وفد أنغوال عن تأ نوب للي يا أجيان ا,ي أدىل به وفد  بان مجموعة مس يقفر يةلا وعرب عن دمعه . يقاألفر
تفكريملبادرة شاهبة ا بان  ل مجموعة ا ت بغي وذكر جمددا. مل يةين أنه  تعلق ملوارد الورا ثاإلرساع لعمل ا شف ال، مل لك سـ& رشط ا

شاء إطار . اإللزايم نة وإ نوقال إنه يؤيد جتديد والية ا نصوص جناز املفاوضاإعىل كز يرللج ندة إىل ا لت ا تس هبدف اعêد مل
 أربععمل الويضم برgمج .  إىل عقد مؤمتر دبلومايس يفيضصك دويل ملزم قانوg وفقا جلدول زمين حمدد بوضوح من شأنه أن

نايروثالث للجنة ات عادية دور ية، واحدة يف  نا يدورات ا ئ ثت ية يف مار2012 سـ ثا ن وا ثة2012س ل ثا ل وا  2012 يف حزيران ل
ية العامة لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام رفع و ية واحضة إىل ا مجلعتو يع اEول و. 2012ص تعاون مع  تعداده  مجأعرب عن ا لل سـ

ية توصل إىل تو صاألعضاء من أجل ا بولل  .لق حتظى 

نوب  .512 يان ا,ي أدىل به وفد  يجريf ا جوأيد وفد  ب يا ألن بانمجموعةمس يقفر يةل ا بو عىل . يق األفر يوشكر املدير العام للو
تواصK واهêم نة به ملBوده ا يةكام جاءللجشؤون ا تا ته � ح يف  ت بريا حىت اآلورأى . فلكم نة حققت تقدما  كأن ا وصلت ون للج

ية عقد مؤمتر دبلومايس العêد صك محلاية تسمح بىل مرحK إ ثقايف ثاملوارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا لواملعارف ا تع لتقل ل
 .لتقليديا

ثKتوكرر .513 ية مم  شعوب األ صل جملس ا يولوÏ املعين ل تعامر ا بال يةلسـ شعوب األ صلأن ا بري من ل ك يه مالكة جلزء 
بة احلقوق يه حاملوضوع املطروح وصا ثقايف امعيه وف  بري ا ية وأشاكل ا شعوب األ لرف ا تع صل متدة من لل ية ا ملسـواملوارد الورا ث

هااشعوهب شاركةو. لمي وأقا ساواة يف أي ملدعت إىل ا هامسار يؤثر يفمل عىل قدم ا ية ومصا شعوب األ حل حقوق ا صل  هوذكرت أن. ل
سامهة قدمهتا  شعممل يؤخذ بأي  ية خالل ولا رشة صلب األ نة  ثا عاEورة ا م ية ل ية  ية اEوية ا بو احلكو مللكنة الو نم ل ي ملعللج

ي يدية والفوللكور وأنه ال ميثالفكرية واملوارد الورا ية قد لتقلة واملعارف ا شعوب األ تاج أن ا صلكن ا ل نت وافقت عىل ما حققه سـ
بلحول  املفاوضات بناء عىل ذ� أنوأضافت . نتاجئ�جêع من  نص يف ا ملسـتقا ية تت ،ل نا نة بذل Bود ا ئطلب من ا ت ثللج سـ

ية شعوب األ شاركة ا صللضامن  ل يدم سامههتا عىل حنو  مف و نة، اليت متيض قدما حنو إجن. م بغي  للجوقالت إنه  هاني بK،  لاز أعام ملقا
ها سار بدال من  ية يف هذا ا شعوب األ شاركة ا توجه إىل زfدة  تقليصأن  مل صل ل م ناد وشددت عىل . ت أي معل يف سترضورة ا

بل يه، إىل  ،ملسـتقا رشوع  فنذ ا ية احق لم صلشعوب األ رس  هامصرير تقرييف ل تطلب �عرتاف ممااحلق هذا ممارسة تتيوأن  ي 
مت تأصK وا ملحلقوق ا يةلزية مل نظامت املد ية اليت متزيها عن غريها من اEول وا نشعوب األ مل صل  .ل

تني  .514 نة ملدة  يك جتديد والية ا سـنوأيد وفد ا للج نة من إحراز عىل إثر وضع ملكسـ للجخطة العمل اليت من شأهنا متكني ا
نصوص علهيايف تقدم  تني ا ية فرتة ا ها، يف إطار مزيا ملأعام نن نصني و. لسـل ترب أن ا لا تع بري علقني ملا يدية وأشاكل ا تعملعارف ا لتقل ل

يدي، حقق ثقايف ا تقلا بKالل تني ا تام املفاوضات يف فرتة ا يا ال ملق تقدما اك ن سـف لخ بغي أن تركز عىل تقدمي . ت نة  ينوأضاف أن ا للج
يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا رشوع معاهدة  يارات، يف ضوء  تقلوطرح ا ل تع تقل ب لخل ل ل ى تفويضا عطُتأن وم

تعلق و. لملواصK املفاوضات من أجل اعêد معاهدات دوية يةيف&  يل أقر بإحراز تق،ثملوارد الورا وشدد عىل أن . ضئدم 
بغي أن  توالية جديدة  يةني شاء فرق عامK ما بني اEورات هتمت ملوارد الورا ثنص عىل إ يث ميكن للخرباء مرة أخرى ن حب، 

سأc مع ال شة هذه ا ملنا ق شأم شف عن ا سأc ا شلك رييس عىل  نرتكزي  لك م ملب نة أن تعقد دورتني ومىض يقول إنه . ئ للجبغي  ني
شأن  بنوf، فضال عن اجêعات بني اEورات  ية تدوم سـ بوعثاملوارد الورا يث اسـأ عقد مؤمتر من مجلعية العامة اكن تمتحب 

 .يف هناية ت_ الوالية دبلومايس

ثل وأيد .515 ندي ألمرياكمم  نويةلها¿لس ا ب ا يان ا,ي أدلجل ثKتلب ا تعامر  مم به  ية املعين ال شعوب األ سـجملس ا صل ل
Ïيولو يان ا,ي أدىل به سابقا يف إطار اEورة و. لبا تحدة آل الرابعةلبكرر ا ملية خرباء األمم ا ية اليت حلل شعوب األ صلقوق ا ل

شعوبموقف جتمع عرب عن  و2011 وليوي 14إىل  11عقدت يف الفرتة من  ي الا شعوب ه ال ميكن حرمانوقال إن. ةصلأل ل ا
ية  شاركة الفعاc من صلواألمم األ ها ملا تع حب  وشعواأممصفبو بوتمتحتظى العرتاف و . يق تقرير املصري، مبا يف ذ� داخل الو

بارة هذا �عرتاف ّجتىل وأشار إىل ساواة  "عيف  شعوبوققيف احلملا ثاق 2.1 يف املادةالواردة " لل وحق تقرير املصري  مي من 
تحدة وغريها من الصكوك اEوية لاألمم ا ية وخلص إىل أن . مل شعوب األ صلا تايل تمتتعل شاركة الاكمK وعىل قدم ل  ملحلق يف ا
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ساواة يف  بو أعاململا نص الهنايئ ألن هذه املقرتحات وويف ي الو ثقعاهدة امللتقدمي مقرتحات واملوافقة عىل ا متل عن  تنباليت   حي
يقا ودامئا فهيا أشغالعن تؤثر تأثريا  شاركة  مع األطراف ا سـ نص عىل رضورة موافقة . مل رشط ا,ي  تفاظ  يورأى أن � ل ح

cية يف عضو عىل األقل  دو شعوب األ صلعىل املقرتحات املقدمة من ا نصوصمشاريع ل  غري معقول وخمالف لقواعد القانون ،لا
تجدةاEويل  ية و. ملسـا شعوب األ سمح  صلجيب أن  لل توfتي تداول و يع مراحل ا نرية يف  بقة ا سـملوافقة احلرة ا ل مج مسـ ، هملسـتمل

ية  ية املوافقة الهنا ئمبا يف ذ�  ناء انعقادمعل ية العامة واملؤمتر اEبلومايسثأ تايممجلع ا بغي أن . خل ا مبدأ املوافقة يرد ينوأضاف أنه 
نطوق باجة وفقرات ا Eنرية يف ا بقة ا ملاحلرة ا ي ملسـتسـ شابك غري قابل  تقرير املصري  حققال إنو. مل تتجزئة ومرتابط و مع ملل

ه ية يف تطوير حقو شعوب األ قيع احلقوق األخرى، مبا يف ذ� حق ا صل ل يةامج ثقا ية وا êتصادية و�ج ف � لق انطالقا من و. ع
بارةذ�  نطوق  باجة وفقرات ا Eبو إىل أن تدرج يف ا عدعا الو مل ي ية تمتتع : "ي شعوب األ صلا حتدد وير املصري حلق يف تقرل

ية ثقا ية وا êتصادية و�ج يهتا � يق  يايس وسعى إىل  فتىض هذا احلق مركزها ا ق حتق لمبق ع من ت تسـ يادة إ وقال ."حرية بلك ل لسـن ا
ية ية عىل املوارد ا شعوب األ يعاEامئة  صل يدي حلقمن اعنرص رضوري  لطبلل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل يف املعارف ا ل تع لتقل ل ل

يةواملوارد  بغي أيضا ثالورا نطوقتضمينهين و باجة وفقرات ا Eمل يف ا ية كدول  جيب �عرتاف ه أنىورأ. ي صلشعوب األ  متت_ل
ياحق يةاع جام ثقا ية وا êتصادية و�ج ية � يع جوانب ا ف يف أراضهيا و لق ع من أيضا يف وأشار إىل رضورة إدراج ذ� .  فهيالتمج

نطوق باجة وفقرات ا Eملا ية العامة ن ومىض يقول إ. ي شاركة يف ا بت ا ية واEول  شعوب األ مجلعا مل طل صل لطرح  2011 لعامل
سائ يع ا ها يف  ملشوا مج تعلقة غل ها ل هذه املعاهدة اEوية بوضعملل ا شاء ىل إودعا . ا قامئة بذاهتا وأممشعوصفبو لئة دوية نإ هي

بة لل تحكميوقمرا ية  لا يدللكجزء من آ نازعات عىل املعارف ا تقلسوية ا مل ية ية لت يدي ثواملوارد الورا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع ل
تقرير الهنايئ لراسة اليت أ يل يف ا نزي  سور ألفوسو مار لوىص هبا الربو يغ ن مي ت تعلقة يف بات ملا تيملعاهدات و�تفاقات والرت
ناءة نصوص اليت من شأهنا أن تل إىل تقدمي مربر ل أيضاودعا اEول األعضاء. لبا يف  أي شلك من األشاكلبؤثر لمقرتحات أو ا

ية شعوب األ صلنطاق حقوق ا   .ل

ثل و  .516 نطقة األنديز األوائل مماعرتف  شعوب  ية  ية ا,ا نة القانوية  ما ل ت من ن حسن من أبدته بعض اEول األعضاء مبا للتللج
ية يف  يدلنا يني واخلرباء  �قرتاحات يتأ ساكن األ ثيل ا صلاملقدمة من  ل شاريع لتايلوأن هذه �قرتاحات أدرجت مم م يف 
نصوص ية جديدة وتللجنة دخلا قال إنو. لا ج هذه ادرإرضوري أكرث من أي وقت مىض المن رأى أنه ض يف مرحK تفاو

ش نصوص وال سـ& يراماملقرتحات يف  يةلع ا تعلقة ملوارد الورا ثت_ ا يةمل ن بأاعرتف كذ� و.  من غريهامه، كوهنا أكرث أ
ية  شعوب األ صلا نذ عام وضع فريحظيت بل ية  يK املا نوات ا نة خالل ا مد من نوعه يف ا ض لقل سـ إلضافة إىل  2009لللج

ية ا,للشعوب ستشاري �نتدى مل�عرتاف  نة، كجزء من برgمج أfمي عقد صلاأل بل لك دورة من دورات ا للج األحد  ق
نة تقدم ا,ي أحرزته ا. ل اEويةللجا بو لانماكية ئنظر الريس يف إيأن للجنة، اقرتح للونظرا  ية العامة للو ية إىل ا يتو مجلع عêد ص

شاركة يني من إدراج أي اقرتاح حيظى بدمع توافقي برضورة لب اطو. للمقواعد جديدة  ساكن األ صلجتمع ا يهل نظر  فوأن   ت
ثل أي  نة متاما  ما  .دوc عضواقرتاح تقدمه أي للج

نغالديش وأيد  .517 تان مس مجميلبيان ا,ابوفد  بانوعةكسـ أدىل به وفد  يوية ول ا يان ا,ي أدىل به سـ اآل وفد لبا
يا مس تفكرينيسـإندو شاهبة ا بان  ل مجموعة ا ت نظر إىل أن. مل نة لولفت ا نظر فهيا ا للج القضاf اليت  بان، بغض 0مةت يع ا ل  مجل

ية فهيا توى ا نظر عن  منا سـ لتل بو و. م بK للو ية العامة ا نة إىل ا ياقرتح أن تويص ا مجلع  و�تفاق سـنتنييد واليهتا ملدة تجدبملقللج
توصل. 2013عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  نة توعقد األمل عىل أن  واقرتح أيضا عقد . ىل اتفاق حبلول ذ� الوقتإللج ا

ية إلضافة إىل اEورات األربع العادية نا ئعدد من اEورات � ثت تعلق و. سـ متويلتأعرب عن خماوف  لتوفري ا يةب نا بان ا م  ل  لل
بان األقل منوا عىل وجه اخلصوص متويل متكنيقال إن من شأن توفري و. لوا لثل هذا ا بانم يف ضور احل من ل هذه ا

بK وأعرب عن أم; يف أن  متويل الاكيفيتاح ملقاEورات ا نصوص . لا يات وا تو نظر يف ا لودعا اEول األعضاء إىل ا ص ل ل
ية اليت طرح شاهبة ا هتعاملوضو بان  تمجموعة ا تفكريمل شرتك حول لا توصل إىل تفامه  م وا ية ل يدية ثاملوارد الورا لتقلواملعارف ا

يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يا إحكومة الوفد وشكر . ل بادرعىل Bنيسـندو يل هتا اليت تريم إىلمودها و إحراز تقدم يف تسه 
نة و  .اإلرساع بوتريتهللجمعل ا
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ية عن  .518 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوالfت ا نانهمل نصوص اليت اكنت أل متا شت ا gمتعت و لن عددا من اEول قد ا ق ج
نظر  ليد ا ناءق نةثأ ية  للج اEورة احلا توافق وأشار إىل وجود . ل ية من الوفود حاولت مضنلنوع من ا  امليض قدماع مجموعة فر

شات قنا يه . مل تاح  تارخي ا,ي  ته يف معرفة ا فوعرب عن ر ست ل إىل جانب نصوص أخرى  للجنةغب
بح أساسا وأشار إىل عدم وضوح . WIPO/GRTKF/IC/19/8 ثلويقةا ية  نصوص اإلضا تصما إذا اكنت ت_ ا سـل ف

ية أو إذا اكن املقصود شات خالل اEورة احلا لنا ق نصوص  مهناللم نظرلأن حتل ماكن ا يد ا ل اليت اكنت  متسو. ق   الوفدلا
شأن  يحات  بتو متدهاض بل اليت  سـتعا نة لسـ شميض قدما للللج ا قنا لتعلق ات اليت مل  سؤ�  الوفدطرحو. ديدةاجلنصوص ت

يعة الصك  تفاوضقيد ) الصكوك(طبحول  ياgتالعديد من وأشار إىل وجود .  يف الوقت الراهنلا تطرقت إىل  اليت لبا
ياgت اليت حتدثت عن ؤمتر اEبلومايس امل موضوع صك إىل عدد آخر حتدث عن صك ملزم قانوg ولبوإىل وجود بعض ا
يه األطراف توافق اآلراء بر ّذكو.  دويلقانوين بل لا,ي توصلت إ قشق األنفس  نة سـنتنيب يت  شأن الوالية اليت أ للج  عط ب

ية هذه األطراف وضع.  صك قانوين دويلإىلأشارت أن هذه الوالية بو نقاش   اآلراء حمل توافقنوأعرب عن عدم تأكده من 
ساءل و. من جديد تنه  بف&لك نة ما إذا اكن املؤمتر ستو ي إذا اكنت أمانة الو لزم املصك مسأc اللرضورة سيناقش للجبلغ ا
شة أنواع أخرى من ، املؤمتر اEبلومايسبوسع  إذا اكن ف&قانوg أو  نا قبطريقة أكرث مرونة،  ئة الصكوك م ندرج مضن  فاليت  ت

ية العامة بني يف والية ا نحو ا مجلعالصك القانوين اEويل عىل ا مل  .ل

يد عنليانوفد اوأعرب  .519 ية مس ا¿موعة ءلتام لا هي تأ تحدة األمر يكيان ا,ي أدىل به وفد الوالfت ا مل  واعرتف .لب
يدية يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا نة ويه أشاكل ا ثالث املعروضة عىل ا ية القضاf ا تقلبأ تقل ل تع للج ل لمه ل يةل وعرب . ث واملوارد الورا

بري ا,ي الوفد تطور ا ح عن تقديره  لك نة لل ية وأشار إىل أن ا نة يف إطار الوالية احلا للجته ا ل للج تني أجرت قق لسـنخالل فرتة ا
ية  شات لاحلا قنا رش ومركزةمتقدمةم ية هائK وعم عىل أساس  بادئ يف ظل وجود  رشوع األهداف وا مك املواد و مل يف الوقت م
بويف من وûئق العمل الراهن  ياعدم إغفال  ذ�ول األعضاء رمغ ينبغي لوأكد أنه . يالو ية وا سـالقضاf ا سـ لن املطروحة ة يلتق

نةعىل برية . للج ا يجة  يق   fكوذكر أن الطموح اكن رضور تن ية وحذرة يف نفس مشريا إىل رضورة اعêدلتحق ية وا قع اسرتا تيج
شرتكلالوقت  نة ا مللوصول إىل هدف ا شالك  الوفدوحث. للج ناءة واحدة تلو األخرى بطريقالمل اEول األعضاء عىل حل ا بة 

تاجئ املرجوة يق ا رسع يف  ية للطرفني دون ا نومر لض حتقل شاركة الزتامه من جديدوأكد . ت شات مل نا ق يف ا يةمل  ببلك إخالص وإجيا
يدة اليت  تاجئ ا جلللوصول إىل ا ية إلوأكد انطالقا . مجيع اEول األعضاءتريض لن تا نقاط ا نظر هذه عىل ا لمن وBة ا ل ل جناز ل

بلاألعامل  بار تقديراته حل .ملسـتقيف ا تفادت وإنمزيد من العمل رضورة إجناز ، رأى  اجلاريةاc املفاوضاتعتوأخذا يف �  سـا
هذه اEورة  ا�صصالوقتمن للجنة ا نةل  يده. ممكبأفضل طريقة  شريا يوأعرب عن تأ نة  م جتديد والية ا ثل هذا أىل إللج من 

تجديد جيب أن  هدف ا,ي ميكن أن يوافقللجيقود اأن املفاوضات ويعرب عن حاc لا يهلنة إىل ا يع األعضاءعل  ورأى أنه . مج 
تفادة من معارف اEول األعضاء وآراهئا من سـبغي � ية ني بة ومر نا يق إجنازات  ل أجل  ض سـ م بغي هوأضاف أن. جميعلحتق ين ال 

يص للجنة  سك  تقلا بمت توحة عىل لك األل بغي أن تكون  يارات يف هذه املرحK و مفعدد ا ين شات ملا ترثيديدة اليت فاكر اجلخل قنا
هامةاEائرة حول يةوأكد جمددا. ل هذه القضاf ا شاط يف اEورة احلا شاركة  ل عزمه عىل ا ن ية واألعامل بمل تعلقة لقضاf املوضو ع ا مل

 .القادمة

برية  .520 يا الريس عىل Bوده ا لكوشكر وفد أسرتا ئ توصل إىلل ية إىل ا لالرا ية أ ىرأو.  توافق يف اآلراءم ية لعملن ا لاحلا
هة  تايل) لصكوك دوية(حنو وضع صك دويل ملتجا لسم إىل ثالث مراحل ويه اك شةملا :األوىل رحKامل: تنق الغاية مهنا  و،قنا
ياسات  خيصص ألساسوضع نص تعلقة  ية ا سـتحديد القضاf الر مل سـ لل تلفة  وأوجه اخلالفئي يارات ا تضح من ا �، كام  خل ي

يه؛ و يةاملرحK فاملطروحة  ثا نا تفاوض :ل نة حتاول املرحK احلرجة اليت ويه. لا ناءهاللج ا تفاوض ثأ ية بشأنل ا يا سـ اخلالفات ا لسـ
توصل إىل نص  ية وا لالر نةيه املرحK و) نصوص(ئيسـ با توعب ت_ اآلراء ا ياليت من شأهنا أن  ت ملسـ ثةواملرحK ؛ ت ثا لا .  �لزتام:ل

ندما و ية  عيه املرحK الهنا نة تتوصلئ نجاح  ما،تفاق عىل �لزتام إىل إجامع قويللج ا يةيف املرحK احملرز ل مما يعكس ا ثا نا  ل
تفاوض( ية الالزمة لاللزتام اإلرادة أن يوفر  ذ�من شأنومىض الوفد يقول إن ). لا يا سـ ا وأعرب . املؤمتر اEبلومايسبعقد لسـ

تقاده يف إحراز يد، ال سـ& من خالل ععن ا شة(األوىل ملرحK ت وأن ااألفرقة العامK ما بني اEوراج تقدم  قنا قد أجنزت ) م


