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عقدت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة" أأو  .5
ىل  11 الفةر  من "اللجنة احلكومية ادلولية"( دورهتا الرابعة والعرشين يف جنيف، يف ، بدعو  من املدير 1053أأبريل  12اإ

 العام للويبو.

واكنت ادلول التالية ممثةًل: أأفغانس تان، وأألبانيا، واجلزائر، وأأنغول، والأرجنتني، وأأسةراليا، والمنسا، وأأذربيجان،  .1
القوميات(، وبوتسواان، والربازيل، وبروين دار السالم، وبلغاراي،  املتعدد  -وبيالروس، وبلجياك، وبنن، وبوليفيا )دوةل 

وبوروندي، ومكبوداي، والاكمريون، وكندا، وش ييل، والصني، وكولومبيا، والكونغو، وكوس تارياك، وكوت ديفوار، وامجلهورية 
ثيوبيا، التش يكية، ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، وادلامنرك، وامجلهورية ادلومينيكية، و  كوادور، ومرص، والسلفادور، واإ اإ

يران  ندونيس يا، واإ وفنلندا، وفرنسا، وأأملانيا، وغاان، واليوانن، وغواتاميل، وغينيا، والكريس الرسويل، وهنغاراي، والهند، واإ
يطاليا، وجاماياك، والياابن، والأردن، وكينيا، والكويت، ولبنان، ومدغ  -)مجهورية  يرلندا، واإ شقر، ومالزياي، الإسالمية(، واإ

ومايل، واملكس يك، وميامنار، وانميبيا، وهولندا، ونيوزيلندا، ونياكراغوا، والنيجر، ونيجرياي، والرنوجي، وعامن، وبامن، 
وابكس تان، وابراغواي، وبريو، والفلبني، وبولندا، والربتغال، وقطر، ومجهورية كوراي، ومجهورية مودلوفا، ورومانيا، والاحتاد 

س بانيا، ورسي لناك،  وس نغافور ، لملكة العربية السعودية، والسودان، والس نغال، وبربيا،الرويس، وامل وجنوب أأفريقيا، واإ
والسويد، وسويرسا، واتيلند، وترينيداد وتوابغو، وتوغو، وتركيا، وتركامنس تان، وأأوغندا، وأأوكرانيا، وامللملكة املتحد ، 

البوليفارية(، وفييت انم، والمين، وزامبيا  -الأمريكية، وفزنويال )مجهورية ومجهورية تزنانيا املتحد ، والولايت املتحد  
 .واكن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء الس بع والعرشين ممثاًل أأيضًا بصفته عضوًا يف اللجنة (.501)

قلميية الأفريقية لللملكية ا .3 ، (ARIPO)لفكرية وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: املنظلمة الإ
، ومنظلمة (OIF)، واملنظلمة الأوروبية الآس يوية لرباءات الاخةراع، واملنظلمة ادلولية للفرنكوفونية (AU)والاحتاد الأفريقي 

، ومكتب براءات (UPOV)، والاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديد  (FAO)الأمم املتحد  للأغذية والزراعة 
، ومؤمتر الأمم املتحد  للتجار  والتمنية (GCC Patent Office)اون دلول اخلليج العربية الاخةراع جمللس التع

(UNCTAD) وبرانمج الأمم املتحد  للبيئة ،(UNEP)  وجامعة الأمم املتحد ،(UNU) ومنظلمة التجار  العاملية ،
(WTO)( 55، ومركز اجلنوب.) 

فة مراقبني: منظلمة أأدمجور، ومنظلمة نساء الشعوب الأصلية وشارك ممثلون عن املنظامت غري احلكومية التالية بص .4
، ومجعية قبائل كوان املتحد  من أأجل (AFN)، ومجعية الأمم الأوىل (APP)الأفريقية، والواكةل الفرنس ية محلاية الربامج 

  الأمريكية ، والغرفة التجارية للولايت املتحد(CSSR)، واملركز الصحي السويرسي الروماندي (KUNA)الأرض الأم 
(CCUSA) وائتالف اجملمتع املدين ،(CSC) واللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل ،(CAPAJ) ،

، والش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية (CONGAF)ومنسقية املنظامت الأفريقية غري احلكومية حلقوق الإنسان 
(CropLife International) عية الأوروبية لطالب احلقوق ، وامجل(ELSA International) ومؤسسة البحوث من ،

، ومؤسسة الأحباث وادلمع للشعوب الأصلية يف ش به جزير  القرم، (FAIRA)أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر 
ادلراسات العليا للتمنية  ، ومعهد(.GRTKF Int)واملنظلمة ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 

(GREG) وبرانمج الصحة والبيئة ،(HEP) واللجنة ادلولية لهنود الأمريكيتني، واجمللس الهندي لأمرياك اجلنوبية ،
(CISA) وحركة "توابج أأمارو" الهندية، ومركز الشعوب الأصلية للتوثيق والبحث واملعلومات ،(doCip) ومعهد ،

، واملركز ادلويل (AIPPI)، وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية (InBraPI)لكية الفكرية الشعوب الأصلية الربازييل لللم 
، وامجلعية (IFPMA)، والاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية (ICTSD)للتجار  والتمنية املس تدامة 

ثنولوجيا والفوللكو (IPA)ادلولية للنارشين  ، (INTA)، وامجلعية ادلولية للعالمات التجارية (SIEF)ر ، وامجلعية ادلولية لالإ
، وجتربة املاساي، وأأمانة منتدى جزر احمليط (KEI)ورابطة تمنية شعب اكنوري، واملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة 

، (RGCP)، وفريق البحث املعين ابمللكية الثقافية (PIMA)، ومجعية متاحف جزر احمليط الهادئ (PIFS)الهادئ 
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مركز الشعوب الأصلية ادلويل للتعلمي والبحث يف الس ياسة العامة، ومدرسة لندن لالقتصاد والعلوم  –ومؤسسة تبتيبا 
 (.33، ومجعية تني هينان، وقبائل التولليب يف واش نطن، ورابطة "التقاليد يف خدمة الغد" )(LSE)الس ياس ية 

 وُأرفقت هبذا التقرير قامئُة املشاركني. .1

عة لدلور  الرابعة والعرشين. .WIPO/GRTKF/IC/24/INF/2 Rev مت الوثيقةوقد   .2  حملًة عامًة عن الواثئق املُوز 

ص هذا التقرير  .7 نت الأمانُة املداخالت، وجرى بث حمارض ادلور  وتسجيلها عىل الش بكة العاملية. ويلخ ِّ ودو 
م جوهر املداخالت، دون أأن يعكس لك املالحظ ات اليت ُأبديت ابلتفصيل أأو أأن يت بع ابلرضور  الةرتيب املناقشات، ويُقد ِّ

 الزمين لللمداخالت.

 واكن الس يد "وند وندلند" من الويبو أأمني ادلور  الرابعة والعرشين للجنة. .8

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلور  5البند 

ب ابملشاركني. وأأحاط علامً ابملشاركة الواسعة يف ادلور .  ،الس يد فرانسس غري ،افتتح املدير العام .3 ادلور ، ورح 
ىل أأن ولية ال  يه أأن ترُسع يف معلها اخلاص ابملفاوضات القامئة عىل النصوص  1053-1051جنة لفةر  الس نتني ل وأأشار اإ

ىل اتفاق بشأأن نص أأو نصوص صك قانوين دويل أأو أأكرث من شأأنه أأن يضلمن امحل اية الفعاةل لللموارد الوراثية هبدف التوصل اإ
ن امجلعية العامة قررت يف أأكتوبر  ثالث دورات  دتُعقأأن  1051واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقال اإ

ىل  4، وقد ُعقدت ادلور  الأوىل ابلفعل يف الفةر  من 1053جنة احلكومية ادلولية يف عام ل تفاوضية ل  ن بشأأ  1053فرباير  8اإ
ىل أأن اللجنة قد حققت نتيجةً  جدًا، ووضعت "وثيقة موحد  بشأأن امللكية  جيد ً  موضوع املوارد الوراثية. وأأشار املدير العام اإ

الفكرية واملوارد الوراثية". وأأعرب عن أأمهل يف أأن يعطي ذكل قوً  دافعًة لدلور  احلالية املعنية ابملعارف التقليدية. وذكر أأنه 
ىل  51  من سوف تُعقد يف الفةر  دور  مواضيعية اثلثة بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مدهتا مثانية  1053يوليو  14اإ

ص  ن الأايم الثالثة الأخري  من هذه ادلور  )ادلور  اخلامسة والعرشون للجنة احلكومية ادلولية( سوف ُُتص  أأايم. وقال اإ
الثالث ولتقيمي هذه النصوص. وفامي يتعلق ابدلور  احلالية، أأشار  ملراجعة النصوص اليت وضعت طوال اجللسات املواضيعية

ىل الوثيقة املُعنونة "حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد" )الوثيقة  ىل أأن املناقشة ستستند اإ اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/4 ىل  52( اليت ُأعدت يف ادلور  احلادية والعرشين للجنة، اليت ُعقدت يف الفةر  من  10اإ

النص. ومتىن املدير العام أأن يتحقق تقدم كبري يف ادلور   ذكل. وذكر أأنه ل يزال العلمل علهيا جاراًي، كام جاء يف 1051يل أأبر 
احلالية، ل س امي فامي يتعلق ابملسائل الأربعة اليت أأاثرها النص، أأل ويه: موضوع امحلاية، واملس تفيدون، ونطاق امحلاية، 

ضافية، يه: "توصية مشةركة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية والاس تثناءات والتقييدات. و  ىل ثالث واثئق اإ أأشار اإ
مهتا يف الوثيقة  وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية  WIPO/GRTKF/IC/24/5واملعارف التقليدية املرتبطة هبا"، قد 

سة أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح كوراي والولايت املتحد  الأمريكية؛ و"اقةراح خبصوص مواصفات درا
نظلمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" )الوثيقة  (، قدمته .WIPO/GRTKF/IC/24/6 Revالرباءات عن خطأأ والامتثال للأ

س تخدام قواعد وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحد  الأمريكية؛ و"توصية مشةركة بشأأن ا
البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية لللموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" )الوثيقة 

WIPO/GRTKF/IC/24/7 ب مبلمثيل (، قدمهتا وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحد  الأمريكية. ورح 
الأمم املتحد  ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصلية )املنتدى ادلامئ(. وأأشار مبشاركة منتدى  قرامجلاعات الأصلية واحمللية، وأأ 

اإىل صندوق الويبو للتربعات اذلي ُأنشئ لتيسري مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية. وذكر أأنه 
قراره ابلتربعات السخية اليت قدهما يف املايض ادلور  احلالية بعددلمع أأي ممثل  يف الصندوق للأسف ل توجد أأموال . ورمغ اإ

ن الصندوق استُنفدت أأمواهل رمغ وجود محةل مجلع الأموال أأطلقهتا الأمانة. وحث  الوفود عىل التفكري  ماحنون متنوعون، قال اإ
ادلولية. ورحب حبضور يف س بل ملساند  صندوق التربعات، ل س امي يف هذه املرحةل احلرجة من مفاوضات اللجنة احلكومية 
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الس يد لِّيس مالزير، رئيس مشارك لللمؤمتر  –أأعضاء منرب امجلاعات الأصلية اخلاص ابدلور ، وخاصًة املتحدث الرئييس 
والس يد  لويس مولنيك من كينيا، والس يد بريس تون داان هرديسن من الولايت املتحد   –الوطين لشعوب أأسةراليا الأوىل 

متنانه ملكتب اللجنة احلكومية ادلولية، وخاصًة رئيسه، سعاد  السفري واين ماكوك من جاماياك. وأأبلغ الأمريكية. وأأعرب عن ا
اللجنة أأن السفري ماكوك، اذلي لن يمتكن من افتتاح ادلور ، قد طلب من انئبة الرئيس، الس يد  أألكس ندرا غرازيويل من 

 سويرسا، أأن حتل حمهل يف القيام بذكل.

ابلشكر لللمدير العام، وأأبدت بعض التعليقات نيابًة  ،الس يد  أألكس ندرا غرازيويل من سويرسا ،سوتوهجت انئبة الرئي .50
ىل املشاورات اليت اكن الرئيس قد أأجراها مع املنسقني الإقلمييني بشأأن  عن الرئيس فامي يتعلق بتنظمي ادلور  احلالية، استنادًا اإ

ن الرئيس يشكرمه عىل توجهياهتم البناء . وأأفادت انئبة ع الشعوب  برانمج العلمل ومهنجية العلمل. فقالت اإ الرئيس بأأن جتلم 
ن الرئيس سوف جيمتع ابنتظام برؤساء  ع عىل مدخالته واقةراحاته املفيد . وقالت اإ الأصلية قد اجمتع ابلرئيس، وشكرت التجلمُّ

ىل  53جتلمع الشعوب الأصلية، كام حدث يف ادلور  املاضية. وأأفادت انئبة الرئيس بأأنه يف الفةر  من   1053أأبريل  15اإ
امللكية الفكرية معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن  الويبو، ابلتعاون مع الأمانة العامة لللمنتدى ادلامئ، "حلقة نظلمت أأمانة

واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"، عقب تأأييد اللجنة احلكومية ادلولية لهذا النشاط يف 
ن ادلعو  805، الفقر  WIPO/GRTKF/IC/20/10ولية )انظر الوثيقة ادلور  العرشين للجنة احلكومية ادل )د((. وقالت اإ

ت مجليع ادلول الأعضاء واملراقبني املعمتدين حلضور حلقة العلمل هذه بصفة مراقب. وأأفادت انئبة الرئيس بأأن الأمانة قد  ُوهج ِّ
حاطًة بشأأن واثئق اللجنة احلكومية ادلولية ىل ادلول الأعضاء اإ مت اإ ، وأأن 1053أأبريل  3وترتيباهتا اللوجستية لدلور  يف  قد 

حاطًة مماثةًل اإىل مجيع املراقبني يف اليوم الأول من ادلور  احلالية. وأأبلغت انئبُة الرئيس اللجنَة احلكومية م اإ  الأمانة سوف تُقد ِّ
وذكل من أأجل الانفتاح والشلمول. ادلولية بأأن ادلور  احلالية س تكون متاحة عرب بث مبارش عىل موقع الويبو الإلكةروين، 

ىل مناقشة القضااي اجلوهرية فامي بيهنا، وخاصة فامي بني الأقالمي. وحثت  ودعت الوفوَد، بشلك فردي ومضن جتلمعاهتا املتنوعة، اإ
بعضهم مع  املراقبني، وخصوصًا املؤمتنني عىل املعارف التقليدية، وامجلاعات الأصلية واحمللية، وادلول الأعضاء عىل أأن يتواصل

ل من خالل املناقشة والاحةرام  ىل اتفاق اإ بعض. وذك رت املشاركني بأأن هذه ادلور  للتفاوض، وبأأنه ل ميكن التوصل اإ
املتبادل والواقعي ة البناء  من جانب مجيع الأطراف. أأما خبصوص برانمج العلمل ومهنجية العلمل املقةرحة لدلور  احلالية، 

ىل أأن الرئيس قد أأجرى مشاورات مع املنسقني  من 1وخاصة ابلنس بة للبند  جدول الأعامل، فقد أأشارت انئبة الرئيس اإ
ُّفق عليه عىل النحو التايل: ابلنس بة للبند 1053أأبريل  1الإقلمييني، واجمتع هبم رمسيًا يف  من جدول  1. ووصفت ما ات

عامة )الرمسية( وفريق خرباء )غري رمسي(، وسوف الأعامل، وهو هنج مزدوج، سوف جُيلَمع، عىل حنٍو تاكميل، بني اجللسة ال
ن اجللسة العامة س تكون من أأجل العرض الرمسي لوهجات النظر واملواقف  يُس تعان أأيضًا مبيرسين. واس تطردت قائةًل اإ
م اكملعتاد تق ريٌر عن ومقةرحات الصياغة، وسوف يتوىل رئيس اللجنة احلكومية ادلولية قيادهتا مبساعد  امليرسين، وسوف يُقد 

ن اجللسة  مناقشات اجللسة العامة، وس تكون الأمانة عىل اس تعداد ملساعد  امليرسين يف تدوين املناقشات. ومضت تقول اإ
ىل تصحيح  ع النص ثالث مرات، ولكن دون العرض املبارش للصياغة، وميكن، يف املر  الثالثة، أأن تُدعى اإ العامة سوف تُراجِّ

بداء تعليقات أأخرى عىل النص تُسج ل اكلعاد  يف تقرير ادلور  الاكمل، والإحاطة علامً  أأي أأخطاء واحضة يف النص، واإ
ىل امجلعية العامة املقرر عقدها يف الفةر  من  حالته اإ ىل  13ابلنص، واإ . وأأضافت أأن معلية فريق 1053أأكتوبر  1سبمترب اإ

طار أأصغر وغري رمسي،  اخلرباء س تكون من أأجل تسهيل التوصل اإىل حلول وسطى وتقليل عدد اخليارات، وذكل يف اإ
وسوف يتوىل رئيس اللجنة احلكومية ادلولية، مبساعد  امليرسين، تنظمي فريق اخلرباء وقيادته، وميكن أأن تكون الأمانة عىل 

قلميية س ميثلها س تة خرباء،  ن لك مجموعة اإ اس تعداد ملساعد  امليرسين يف تدوين املناقشات داخل فريق اخلرباء. ومضت تقول اإ
ن حضور املنسقني الإقلمييني يف معلية فريق اخلرباء س يكون أأمرًا همامً،  ل أأن يكون املنسق الإقلميي من بيهنم. وقالت اإ يُفض 
قلميي بديل، ولكن يف هذه احلاةل ينبغي لللمنسق  وقد يقرر املنسق الإقلميي أأن يتنازل عن وجوده يف فريق اخلرباء خلبري اإ

قلميية ميكن أأن تقرر ترش يح  ودًا يف القاعة طوال الوقت، قدر الإماكن،الإقلميي أأن يكون رمغ ذكل موج ل أأن اجمللموعة الإ اإ
ن  ممثيل  عدد أأقل من اخلرباء، وس يكون هذا موضع ترحيب حىت يظل فريق اخلرباء صغريًا قدر الإماكن. ومضت تقول اإ

من أأجل زايد  الشفافية، وهؤلء امللمثلون ادلول الأعضاء الآخرين سيُسلمح هلم ابملشاركة يف اجامتعات فريق اخلرباء 
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ذا  ىل مترير املالحظات، اإ سرياقبون فقط، ولن يكون هلم احلق يف التحدث املبارش، ولكن ينبغي أأن يسعوا بدًل من ذكل اإ
ىل ترش يح اثنني من امللمثلني اخلرب  ن ممثيل الشعوب الأصلية س ُيدَعون اإ اء لزم الأمر، من خالل اخلرباء املعنيني. وقالت اإ

آخرين حلضور الاجامتعات دون أأن يكون هلام حق التحدث. وذكرت أأنه ميكن  لللمشاركة يف فريق اخلرباء بصفة مراقب وممثلني أ
قلميية أأن تُغري ِّ تشكيل خرباهئا، كام تشاء، بناًء عىل املاد  أأو القضية اليت جيرى العلمل علهيا، ولتسهيل ذكل،  لللمجلموعة الإ

دوًل زمنيًا مبدئيًا ملناقشات فريق اخلرباء قبل بدء لك مناقشة. وأأضافت أأن اخلرباء اذلين يتكون س يحاول الرئيس أأن يُتيح ج
ماكهنم أأخذ اللكلمة وتقدمي مقةرحات للصياغة خالل اجامتعات فريق اخلرباء، وأأن النص سوف  مهنم فريق اخلرباء س يكون ابإ

ليه، وأأن مقةرحات الصياغة  ل أأن التحرير والإعداد الهنايئ يُعَرض عىل شاشة لسهوةل الرجوع اإ سوف تظهر عىل الشاشة، اإ
نه سوف يمت تناول النص  للنص اذلي ستنظر فيه اجللسة العامة س يقوم هبام امليرسون بناًء عىل هذه املدخالت. وقالت اإ

ن فريق اخلرباء سوف جيمتع يف القاعة ابء، حيث تتوفر الشفوية من الةرمجة  حسب املسأأةل، وليس حسب ترتيب املواد، واإ
ن يًا للشفافية، سوف يُوجد أأيضاً لكاللغات الإ لهيا. وأأضافت أأنه توخ  زيية لكبثٌّ صويتٌّ ابللغة الإن زيية والفرنس ية والإس بانية واإ

لوقائع فريق اخلرباء يف القاعة أألف، وبثٌّ صويتٌّ ابللغة الفرنس ية يف قاعة "ىج بيلغر"، وبثٌّ صويتٌّ ابللغة الإس بانية يف قاعة 
نه من أأجل ضامن احلفاظ عىل " يو أأوختهناغن"، وسوف يُعَرض النص عىل الشاشة يف تكل القاعات الثالث. ومضت تقول اإ

ىل امجلهور، سواء نقاًل مبارشًا أأو يف أأي وقت يف  الطابع غري الرمسي لفريق اخلرباء، ُطلِّب من الوفود واملراقبني أأل ينقلوا اإ
ي يف اجمللموعة الأصغر أأو طبيعهتا، سواء بعبارات عامة أأو عن طريق الاستشهاد بالكم املس تقبل، حمتوى املناقشات اليت جتر 

لكةرونية، أأو املواقع  أأفراد حمددين أأو وفود بعيهنا، وهذا يشلمل النرش عرب مواقع التواصل الاجامتعي، أأو املدوانت الإ
ن الرئيس سوف حيتفظ ابحلق الإخبارية، أأو رسائل الربيد الإلكةروين. وأأضافت أأنه يف حاةل عدم الاس تج ابة لهذا الطلب، فاإ

جراءات للحفاظ عىل نزاهة العلملية. وذكرت أأنه سوف حُيثُّ املشاركون  يف طلب موافقة اللجنة عىل اُتاذ ما قد يلزم من اإ
يف أأي أأيضًا عىل مراعا  تنوهيات الأمن، وخاصًة فامي يتعلق ابحلد الأقىص لعدد الأشخاص املسلموح بوجودمه يف القاعات 

ذا تبني أأن قاعيت "ىج بيلغر" و"يو أأوختهناغن"  ن الأمانة قد أأبلغهتا أأيضًا بأأنه اإ وقت. ويف ضوء ذكل، قالت انئبة الرئيس اإ
ضافية هبا بثٌّ مبارٌش ابللغتني الفرنس ية والإس بانية للوفود واملراقبني الراغبني يف متابعة  غري اكفيتني، فسوف يمت توفري قاعات اإ

دارهتا يف اجللسة العامة وفريق وقائع فريق اخل ن ثالثة ميرسين سوف يساعدون يف توجيه املناقشات واإ رباء. ومضت تقول اإ
م يف اجللسة  اخلرباء، وسوف يتولون أأمور الصياغة من أأجل تسجيل وهجات النظر واملواقف ومقةرحات الصياغة اليت تُقد 

ليه فريق اخلرباء من حلول وسط وُتفيضات يف اخليارات. وحينئذ، أأبلغت  العامة، وتقدمي مقةرحات، وتنفيذ لك ما يتوصل اإ
آندراي بونيه لوبزي من كولومبيا سوف  انئبُة الرئيس اللجنًة احلكومية ادلولية بأأن الس يد نيكول لوس يور من كندا والس يد  أ

ىل أأن الس يد لوس يور و  الس يد  بونيه لوبزي اكان يُعي نان ميرسين، وأأن مشاورات جتري بشأأن اختيار ميرس اثلث. وأأشارت اإ
ميرسين يف ادلور  الأخري  اليت تناولت موضوع املعارف التقليدية، أأل ويه ادلور  احلادية والعرشين للجنة احلكومية ادلولية. 

ىل ما جيرى من مناقشات يف لك من اجللسة العامة وفريق اخلرباء. وذكرت أأنه برمغ  ن معل امليرسين سيستند اإ وقالت اإ
جراء مشاورات غري ورد أأع ما يقاف اجللسة العامة مؤقتًا من أأجل اإ ن الرئيس سوف حيتفظ ابلسلطة التقديرية يف اإ اله، فاإ

ؤ املفرط للعلملية. وفامي يتعلق بتسلسل رمسية يف أأي وقت.  ىل أأن الرئيس قد حذر من الت جزُّ ومع ذكل أأشارت انئبة الرئيس اإ
جراء مناقشة أأول  ىل اجللسة العامة. العلمل، اقةرحت انئبة الرئيس اإ ية يف اجللسة العامة، تلهيا معلية فريق اخلرباء، مث العود  اإ

ن اجللسة العامة سوف تشارك طيةل الوقت، و  ن وقالت اإ ىل اجللسة العامة.اإ أأضافت أأنه و  فريق اخلرباء سوف يرفع التقارير اإ
لنص ومعاجلة اللجنة احلكومية ادلولية هل عىل سوف يكون دلى اجللسة العامة وقٌت ملراجعة النص واُتاذ قرارات مبنية عىل ا

ىل املشاورات . 1053ضوء امجلعية العامة املقبةل للويبو يف سبمترب  أأما ابلنس بة لربانمج الأس بوع، فقد أأشارت انئبة الرئيس اإ
برانمج يف نسخة  اليت اكن الرئيس قد أأجراها مع املنسقني الإقلمييني والوفود الأخرى. وأأعلنت أأن قريبًا سوف يتوفر مرشوع

عاد  النظر يف . مطبوعة ل أأن العلملية ديناميكية، وميكن اإ ر عبار  عن خريطة طريق، اإ وأأضافت أأن الربانمج عىل النحو املُتصو 
املرشوع وتعديهل حس امب ستسري ادلور . وفامي يتعلق ابدلور  كلك، توقعت انئبة الرئيس، نيابة عن الرئيس، توفر مناخ العلمل 

ىل أأن جدول الأعامل ذاته اذلي ساد يف ادلور  الثالثة والعرشين للجنة وغريها من ادلورات السابقة. الإجيايب   وأأشارت اإ
قلميية أأو ادلول الأعضاء الراغبة يف الإدلء ببياانت افتتاحية عامة  ل ن اجمللموعات الإ يتضلمن أأي بياانت افتتاحية، وقالت اإ

ىل الأمانة يك ىل أأن ادلور  احلالية ميكهنا تسلمي هذه البياانت اإ  تُدرج يف التقرير كام اكن احلال يف ادلورات السابقة. وأأشارت اإ
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ىل قرار متفق عليه  ن اللجنة ينبغي أأن تتوصل، يف أأثناء معلها، اإ مدهتا مخسة أأايم وفقًا ملا قررته امجلعية العامة للويبو. وقالت اإ
ن ال ع من أأجل التصديق علهيا بشأأن بنود جدول الأعامل اليت تتطلب اُتاذ قرار، واإ ُّفق علهيا ابلفعل، س ُتوز  قرارات، اليت ات

. وأأضافت أأن تقرير ادلور  سوف يُعدُّ بعد ادلور ، وسوف 1053أأبريل  12رمسي ًا من جانب اللجنة احلكومية ادلولية يف 
ع جبلميع اللغات الست للأمم املتحد  عىل مجيع الوفود للتعليق عليه واعامتده يف ادل ور  اخلامسة والعرشين للجنة احلكومية يُوز 

م جبلميع اللغات الست للأمم املتحد .  ادلولية. وذك رت بأأن واثئق اللجنة احلكومية ادلولية تُقد 

نه يرى أأن أأساليب العلمل مل  .55 ىل الشفافية اإ تنجح عىل مدى الس نوات املاضية، و وقال ممثل توابج أأمارو اإ هنا تفتقر اإ
ن النصوص قد ُأعيد صياغهتا خلف الأبواب املغلقة. وأأضاف أأن التبديل بني اجللسة العامة وفريق اخلرباء يؤدي  تحيث اإ

ىل تناقضات يف مشاريع النصوص. وحث  ادلول الأعضاء عىل تغيري أأساليب العلمل من أأجل جعلها أأكرث شفافية ودميقراطية.  اإ

رضا ادلول الأعضاء. وذك رت عىل ة، قد حازت وردت انئبة الرئيس بأأن مهنجية العلمل، بناًء عىل املشاورات السابق .51
م اب نممثل توابج أأمارو بأأن البث  الصويت لوقائع فريق اخلرباء سوف يُقد  زيية مجليع املشاركني لكللغات الإس بانية والفرنس ية والإ

 يف اللجنة احلكومية ادلولية.

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 1البند 

 من جدول الأعامل: 1قرار بشأأن البند 

قدم الرئيُس مرشوع جدول الأعامل  .53
 WIPO/GRTKF/IC/24/1 امُلعلم م يف الوثيقة

Prov. 2  يك يُعمتَد، ومت اعامتده. 

 من جدول الأعامل: اعامتد بعض املنظامت 3البند 

مة من املنظامت املدرجة يف مرفق ا .54  لوثيقةفتحت انئبة الرئيس ابب النقاش بشأأن طلبات الاعامتد املُقد 
WIPO/GRTKF/IC/24/2. 

واعةرضت ممثةل برانمج الصحة والبيئة عىل طلب الاعامتد اذلي قدمته رشكة مسيث ويونس )مكتب حماما ( الوارد يف  .51
ة يف موقع الويبو الإلكةروين  18و 17الصفحتني  ن معايري القبول املُوحض  من مرفق هذه الوثيقة. وقالت اإ

(http://www.wipo.int/members/en/admission/observers.html)  ن مل تتحقق يف هذه املنظلمة، حيث اإ
ىل أأن هذه يه املر  الأوىل اليت تتقدم فهيا رشكة حماما  بطلب  م املعلومات املطلوبة. وأأشارت كذكل اإ م الطلب مل يُقد ِّ ُمقد ِّ

احملاما  ليست من املنظامت غري  للحصول عىل الاعامتد املؤقت دلى اللجنة احلكومية ادلولية. ورأأت امللمثةُل أأن ماكتب
ئَت  احلكومية أأو املنظامت احلكومية، ولكهنا رشاكت جتارية  ن  ُأنشِّ بغرض الرحب، ومن مث  ينبغي أأل تلُمنح الاعامتد. وقالت اإ

 ثل سابقة غري مرغوب فهيا.مت أأن  ااملوافقة عىل هذا الطلب من شأأهن

 صفة مراقب مؤقت لللمنظامت املدرجة يف مرفق الوثيقةوسأألت انئبة الرئيس ادلول الأعضاء: هل تؤيد منح  .52
WIPO/GRTKF/IC/24/2 .أأم ل. وذكرت أأنه مل تأأخذ أأي دوةل عضو اللكلمة لتعةرض 

نه يف اجامتع ما بني ادلورات بشأأن حامية هيئات الإذاعة يف اللجنة  .57 وعل ق وفد مجهورية فزنويال البوليفارية قائاًل اإ
ىل  50واحلقوق اجملاور  )جلنة حق املؤلف( اذلي ُعقد يف الفةر  من ادلامئة املعنية حبق املؤلف  م طلٌب 1053أأبريل  51اإ ، قُد ِّ

ليه ممثةل برانمج الصحة والبيئة من رشكة اكراكول  ، ويه حمطة تليفزيونية (.CARACOL S.A)مماثٌل للطلب اذلي أأشارت اإ
حق املؤلف )انظر مرفق الوثيقة  يف كولومبيا، اليت طلبت احلصول عىل صفة مراقب يف دورات جلنة
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WIPO/IS/BC/GE/13/2 نه يلزم تقدمي توضيح خبصوص منح الرشاكت التجارية (. وعلق الوفد، يف ذكل الوقت، قائاًل اإ
ىل مع أأنه أأشار صفة مراقب، وماذا يُقصد ابملراقب يف هذه احلاةل،  أأن ادلول الأعضاء ترغب يف أأن تكون برحيًة جدًا اإ

كة املراقبني يف الويبو. واتفق الوفد كذكل مع ممثةل برانمج الصحة والبيئة أأن ماكتب احملاما  ل ميكن تشبهيها يتعلق مبشار  فامي
ىل مثل هذا التشبيه. وذكر أأن  ابملنظامت غري احلكومية، وأأضاف أأن منح رشاكت احملاما  صفة مراقب ينبغي أأل يؤدي اإ

ىل التوضيح.املنظلمة غري احلكومية يقصد هبا املنظلمة اليت له ر أأن مثة حاجة اإ  ا أأهداف غري رحبية، وذلكل كر 

ىل املناقشة اليت جرت يف اجامتع ما بني ادلورات  .58 شارَ  وفد مجهورية فزنويال البوليفارية اإ ورددت انئبُة الرئيس اإ
ىل أأن املدير العام قد تعهد، من أأجل الشفافية، بتقدمي مزيد من املعلومات يف امل وقع الإلكةروين خبصوص املذكور، مث أأشارت اإ

 اعامتد املراقبني.

 ث وفد بلجياك ابمس اجمللموعة ابء، وأأي د منح صفة مراقب لللمنظامت املذكور  يف مرفق الوثيقةوحتد   .53
WIPO/GRTKF/IC/24/2. 

 من جدول الأعامل: 3قرار بشأأن البند 

وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد مجيع  .10
املنظامت املذكور  يف مرفق الوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/24/2  بصفة مراقب

فريقي  ؛ (ACC)مؤقت، ويه: املركز الثقايف الأ
ومركز ادلراسات املتعدد  التخصصات أأميارا 

(CEM-Aymara) ؛ ومركز الةروجي والتمنية الريفية
مازون  نديز ؛ وهيئة ا(CEPODRA)للأ لأ

؛ ومنظلمة (CAOI)التنس يقية لللمنظامت الأصلية 
يكولوميكس ادلولية   EcoLomics)اإ

International) ؛ ولكية "امللكية الفكرية واملكل
ملانية للبحوث  العام" اليت ترعاها املؤسسة الأ
والاكئنة جبامعة ابيروت؛ ومبادر  تمنية أأفريقيا 

(IDA) ؛ ورشكة مسيث ويونس(SELARL 
Smeth and Younes). 

 من جدول الأعامل: مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية: صندوق التربعات 4البند 

. وأأشارت WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/24/3 قدمت انئبة الرئيس للوثيقتني .15
ىل أأن امجلعية العامة قد قررت عام  نشاء صندوق تربعات دلمع مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية  1001اإ واحمللية من املنظامت اإ

ن الصندوق نشائه، من متربعني متنوعني: الربانمج اس تفاد غري احلكومية املعمتد  يف اللجنة احلكومية ادلولية. وقالت اإ ، منذ اإ
السويدي ادلويل للتنوع البيولويج، وفرنسا، وصندوق كريس تنسن، وسويرسا، وجنوب أأفريقيا، والرنوجي، وأأسةراليا، واتفق 

ن  معظلمهم عىل أأن الصندوق قد أأدى دوره بنجاح، حيث رأأى كثريون أأنه يتسم ابلشفافية والاس تقالل والفعالية. وقالت اإ
الصندوق سوف تُستنفد أأمواهل بعد ادلور  الرابعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية، كام ُذكر مرارًا وتكرارًا يف ادلورات 

ىل أأن الأموال املتوفر  ل تكفي لتغطية مصاريف مشاركة أأي ممثل عن الشعوب الأصلية يف أأي  السابقة للجنة. وأأشارت اإ
ف بأأنه  دور  مقبةل من دورات اللجنة احلكومية ادلولية بعد ادلور  الرابعة والعرشين. ووصفت انئبة الرئيس هذا الوضع املُؤسِّ

ه ميكن أأن يكون هل أأثر يرض مبصداقية ، وسوف يلفت انتباه املراقبني التابعني للشعوب الأصلية. وأأضافت أأنأأمر خمجل للغاية



WIPO/GRTKF/IC/24/8 
8 
 

ن الأمانة قد أأطلقت محةل  اللجنة احلكومية ادلولية اليت الزتمت مرارًا وتكرارًا بدمع مشاركة الشعوب الأصلية. ومضت تقول اإ
ىل ادلول الأعضاء واملؤسسات مصحوبًة "ببيان حاةل". وأأضافت أأنه  مت مجلع التربعات، كام أأوحضت الرسائل اليت ُأرسلت اإ

اإىل حتويل بعض الأموال  تدمع أأنشطة الويبو من خالل صناديق استامئنية اتباع س بل أأخرى، مثل دعو  ادلول الأعضاء اليت
يف التوسط  البارزيناإىل صندوق التربعات، فضاًل عن طلب املساعد  من ممثيل الشعوب الأصلية اخملصصة لهذه الصناديق 

نه. موالطلبًا للأ دلى حكوماهتم  ضافية حىت  وقالت اإ رمغ هذه اجلهود اليت تبذلها الأمانة، مل تُعلَن، للأسف، أأي تربعات اإ
ل من التربعات ول ميكن أأن بانئبة الرئيس  وذك رتالآن.  أأن صندوق التربعات قد أأنشأأته ادلول الأعضاء بوصفه صندوقًا يلُمو 

ذلكل فاإن  ،عًا عىل حنو منتظم فيظل قامئًا ابلزتاماتهيسحب أأمواًل من مزيانية الويبو، عىل أأن تتربع هل ادلول الأعضاء طو 
ىل التربع للصندوق ىل . ادلول الأعضاء قد ُدعيت مرارًا وتكرارًا اإ وذك رت اللجنَة احلكومية ادلولية بأأن الصندوق ل حيتاج اإ

لية هذا العام سوف يتطلب مبالغ طائةل من املال؛ فمتويل مخسة متقدمني يف ادلور  اخلامسة والعرشين للجنة احلكومية ادلو 
جامليًا يبلغ تقريبًا  ذا اكنت ادلول الأعضاء غري مس تعد  للتربع طوعًا، اإ وأأردفت قائةل . فرنك سويرسي 57 100مبلغًا اإ نه اإ

ىل  ماكنية دعو  امجلعية العامة للويبو اإ فينبغي تصور حلول متويلية بديةل، وقد يتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تنظر يف اإ
ىل الصندوق د . ودعت  تعديل قواعد الصندوق من أأجل متكني مزيانية الويبو العادية من تقدمي ترََبُّع اإ مبقتىض رشوط ُمحد 

ىل  ىل التشاور مع حكوماهتم وفامي بني اجمللموعات برسعة وجبدية حول هذا الوضع املؤسف. ووهجت عناية اللجنة اإ الوفوَد اإ
مت معلومات عن املوقف احلايل للتربعات وطلبات ادلمع، وأأيضًا اليت قد   WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4الوثيقة 
ن اللجنة احلكومية ادلولية  WIPO/GRTKF/IC/24/3الوثيقة  املتعلقة بتعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري. وقالت اإ

ىل انتخاب أأعضاء اجمللس الاستشاري. وأأخربت رئيَس اللجنة احلكومية ادلولية بأأن الرئيس قد طلب مهنا أأن  س ُتدعى اإ
نه سرُيفع تقرير عن نتيجة مداولت اجمل لس الاستشاري لحقًا يف ادلور  احلالية تتوىل رئاسة اجمللس الاستشاري. وقالت اإ

 .WIPO/GRTKF/IC/24/INF/6 للجنة يف الوثيقة

من الوثيقة  23ومعاًل بقرار اللجنة احلكومية ادلولية املُت خذ يف دورهتا السابعة )الفقر   .11
WIPO/GRTKF/IC/7/15 َ رباء عىل الرابعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية منرٌب من عروض اخل (، س بق ادلور

(. وترأأس منرب امجلاعات الأصلية الس يد نيلسون دي ليون WIPO/GRTKF/IC/24/INF/5مدار نصف يوم )انظر 
، بامن. وتقدم رئيس املنرب بتقرير كتايب عن املنرب (KUNA)اكنتويل، عضو مجعية قبائل كوان املتحد  من أأجل الأرض الأم 

ىل أأمانة الويبو، ويرد نصه فامي ييل  :اإ

. واكن املوضوع الرئييس لللمنرب هو: "تطلعات الشعوب الأصلية بشأأن 1053أأبريل  11منرب امجلاعات الأصلية يف ُعقد 
عالن الأمم  35احلق يف احلفاظ والس يطر  عىل ملكيهتا الفكرية لللمعارف التقليدية وحاميهتا وتطويرها" )املاد   من اإ

 املتحد  بشأأن حقوق الشعوب الأصلية(".

رئيس مشارك لللمؤمتر الوطين وهو الرئييس يف منرب امجلاعات الأصلية الس يد روبري لِّيس مالزير، واكن املتحدث 
عالن الأمم املتحد  بشأأن حقوق  لشعوب أأسةراليا الأوىل. واكن املوضوع الرئييس لعرض الس يد مالزير هو أأمهية اإ

ء بشأأن حقوق الشعوب الأصلية، وهو توافق وذكر أأن الإعالن يعكس توافقًا عامليًا عامًا يف الآرا. الشعوب الأصلية
عالن الأمم املتحد  بشأأن حقوق الشعوب الأصلية، يف معلية التنفيذ ويف املفاوضات اليت  ىل جانب اإ جيب أأن يُدَرج، اإ

عالن الأمم املتحد  بشأأن  35وأأوحض الس يد مالزير أأن الفقر  الأوىل من املاد  . جتري يف اللجنة احلكومية ادلولية من اإ
وق الشعوب الأصلية تضلمن حق الشعوب الأصلية يف احلفاظ والس يطر  عىل تراهثا الثقايف ومعارفها التقليدية حق

خذ تدابري فعاةل دلمع هذه وتطويرها، يف حني أأن الفقر  الثانية من هذه املاد  تؤكد عىل أأن ادلول جيب أأن تت   وحاميهتا
ىل ب ذل اجلهود لضامن مشاركة الشعوب الأصلية مشاركًة فعاةًل، واليت احلقوق. واختمت الس يد مالزير حديثه ابدلعو  اإ

 بدوهنا قد تكون للعلملية عواقب مأأساوية.
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واكن املتحدث الثاين هو الس يد  لويس مولنيك، ويه عضو يف شعب املاساي يف كينيا واملدير  التنفيذية لش بكة 
نت الس يد  مو (IIN) معلومات الشعوب الأصلية يف املنتدى ادلويل للشعوب الأصلية  ةً قلنيك ُمنس ِّ يف كينيا. وُعي ِّ
ىل اجلهود املبذوةل دلمع احةرام املعارف التقليدية وصوهنا . ممثةًل لأفريقيا (IIFB) املعين ابلتنوع البيولويج وأأشارت اإ

عالن الأمم املتحد  بشأأن حقوق الشعوب الأصلية واتفاقية التنوع البيولويج )امل )ي( 8اد  وحاميهتا حتت رعاية اإ
وبروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف لللمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق 

وذك رت بأأن . ابتفاقية التنوع البيولويج(، وذكرت أأنه توجد عالقة ممزي  بني التنوع البيولويج الغين واملعارف التقليدية
فاظ عىل أأسلوب حيا  يضلمن صيانة التنوع البيولويج واس تخدامه عىل حنو قابل هذه العالقة يه مفتاح احل

لالس مترار. وشددت الس يد  مولنيك يف توصياهتا الأخري  عىل حاجة معلية التفاوض داخل اللجنة احلكومية ادلولية 
ىل أأن تأأخذ يف الاعتبار أأهدافها ومبادهئا وتوفق بيهنا وغريها من املنتدايت والصكوك ا ليت حتلمي املعارف التقليدية، اإ

عالن الأمم املتحد  بشأأن حقوق الشعوب الأصلية  .مثل اتفاقية التنوع البيولويج واإ

الس ياسات لقبائل تولليب يف واش نطن ومشارك يف معلية اتفاقية التنوع  حملل ،واكن الس يد بريس تون هارديسن
. واكن يشارك ابنتظام يف اللجنة احلكومية ادلولية بصفة مراقب. واحدًا من كبار املفاوضني لربوتوكول انغواي ،البيولويج

ورك ز العرض اذلي قدمه عىل القضااي الرئيس ية للشعوب الأصلية يف س ياق اللجنة احلكومية ادلولية: تقييد احلق يف 
طر اليت ينطوي علهيا تقرير املصري والس يطر  عىل امللكية الفكرية للشعوب الأصلية كأثر ملا يُدعى "املكل العام"؛ اخملا

نشاء قاعد  بياانت املعارف التقليدية يف غياب نظم حامية امللكية الفكرية اجلاهز  املتعلقة بتكل املعرفة امجلاعية؛  اإ
دراج مبدأأ املوافقة احلر  واملس بقة واملس تنري . واختمت الس يد هارديسن عرضه بدعو  ادلول الأعضاء اإىل  ورضور  اإ

عداد صك محلاية مراعا  املعارف التقلي ىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية حتتاج، عند اإ دية يف لك خصائصها. وأأشار اإ
ىل أأن تضع يف اعتبارها أأن املعارف التقليدية مرتبطٌة مبجلموعة  امللكية الفكرية أأو صكوك تتعلق ابملعارف التقليدية، اإ

ومن مث ينبغي  ؛والاجامتعية والصحة والتغذية من القضااي الأخرى املتعلقة ابلشعوب الأصلية، مثل الهوية الثقافية
 .ينصب تركزي اللجنة احلكومية ادلولية عىل امللكية الفكرية حفسب أأل

 .من حضور املنرب –من قبائل كوان الأصلية يف بامن  ويه –ومل تمتكن الس يد  فلورينا لوبزي 

الأعضاء عىل التربع لصندوق الويبو للتربعات  واختمت الس يد دي ليون اكنتويل منرب امجلاعات الأصلية، وحث  ادلول
 .اللجنة احلكومية ادلولية أأعامللصاحل اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتد ، من أأجل ضامن مشاركة الشعوب الأصلية يف 

 من جدول الأعامل: 4قرار بشأأن البند 

 أأحاطت اللجنة علاًم ابلواثئق .13
WIPO/GRTKF/IC/24/3 

 WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4و
 .WIPO/GRTKF/IC/24/INF/6و

وجش عت اللجنة أأعضاءها ومجيع الهيئات  .14
املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحث هتا بشد   
عىل الإسهام يف صندوق الويبو للتربعات لفائد  

 .امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتد 

واقةرح الرئيس انتخاب الأعضاء الامثنية  .11
الاستشاري للعلمل التالية أأسامؤمه يف اجمللس 
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بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة ابلزتكية: الس يد 
ابابغنا أأبو بكر، ممثل رابطة تمنية شعب اكنوري، 
نيجرياي؛ والس يد ستيفن ابييل، مدير مساعد، 
قسم الس ياسة والتعاون ادلوليني، هيئة امللكية 

الفكرية بأأسةراليا؛ والس يد أأرسني بوغاترييف، قامئ 
عثة ادلامئة لالحتاد الرويس، جنيف؛ ابلأعامل، الب 

والس يد نلسن دي ليون اكنتول، ممثل مجعية قبائل 
، (KUNA) كوان املتحد  من أأجل الأرض الأم

بامن؛ والس يد  نتاشا غونراتين، سكرتري  اثنية، 
البعثة ادلامئة لرسي لناك، جنيف؛ والس يد 
مانديكسول ماترووس، سكرتري أأول، البعثة 

ة جنوب أأفريقيا، جنيف؛ والس يد ادلامئة مجلهوري
جاسنت سوبيون، سكرتري أأول، البعثة ادلامئة 

لةرينيداد وتوابغو، جنيف؛ والس يد جمي ووكر، 
ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية 

، بريس بان، أأسةراليا. (FAIRA) وساكن اجلزر
اللجنة انئبته الس يد  أألكس ندرا  وعني  رئيُس 

 .الاستشاريغرازيويل رئيسة لللمجلس 

 من جدول الأعامل: املعارف التقليدية 1البند 

ىل أأن انئبته قد رشحت ابلتفصيل ] .12 مالحظة من الأمانة: اكن الرئيس يةرأأس اجللسة يف ذكل الوقت[. أأشار الرئيس اإ
للتغيري وميكن تعديلهام يف املهنجية وبرانمج العلمل املتفق علهيام لهذا الأس بوع. وذك ر اللجنة بأأن املهنجية وبرانمج العلمل قابالن 

ذا لزم الأمر مة من . أأثناء ادلور ، اإ ن اللجنة سوف تس تفيد مر  أأخرى من املساعد  املُقد  ين، قال اإ وفامي يتعلق مبسأأةل املُيرس ِّ
ميانويل سايك من املنظلمة ا ن الس يد اإ آندراي بونيه لوبزي من كولومبيا. وقال اإ قلميية الس يد نيكول لوس يور من كندا، والس يد  أ لإ

ًا اثلثًا، حمل الس يد وليد طه من مرص اذلي تغيب عن هذه  الأفريقية لللملكية الفكرية )الأريبو( سوف حيل، بصفته ُميرس ِّ
ن امليرسين سوف يؤدون دورًا رئيس يًا يف حماوةل جتلميع املدخالت اليت تقدهما اللجنة يف تنقيحات . ادلور  واس تطرد قائاًل اإ

ه  مناقشة القضااي  اإىل –بشلك فردي ومضن جتلمعاهتا املتنوعة  –ودعا الرئيُس الوفود . معل اللجنةالنص اذلي سوف يُوج ِّ
وجش ع املراقبني عىل التواصل مع ادلول الأعضاء، وجش ع ادلول الأعضاء عىل . اجلوهرية بعضهم مع بعض عىل املس توى الأقالميي

ل من خالل املناقشة التواصل مع املراقبني. وذك ر املشاركني بأأن هذه ادلو  ىل اتفاق اإ ر  للتفاوض وأأنه ل ميكن التوصل اإ
ويف هذا الصدد، أأعرب عن شكره حلكومة جنوب أأفريقيا عىل . والاحةرام املتبادل والواقعي ة البناء  من جانب مجيع الأطراف

ىل احلضور، عقد اجامتع غري رمسي بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية يف بريتوراي يف الأس بوع السابق، و  عىل تفضلها بدعوته اإ
ً اكنت الصور  اليت فهيا ىل أأقىص حد ممكن يف أأي مشاورات غري رمسية أأاي  تود ادلول الأعضاء أأن  نظرًا لتعهده ابملشاركة اإ

ء وأأعرب عن اعتقاده أأن هذه الأنواع من املناقشات الأقالميية غري الرمسية اليت تقودها ادلول الأعضا. جتري هذه املشاورات
ميكن أأن تكون ذات جدوى كبري  جلهود اللجنة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن توجد اجامتعات متابعة ذات طبيعة مماثةل يف خمتلف 

ماكنه املبادر  ببدء هذه العلمليات، ولكنه . أأطراف املعلمور  نه ليس ابإ ذا س  وقال اإ يظل جاهزًا لتقدمي املساعد  واملشاركة اإ
ًا أأيضًا للتشاور مع ادلول الأعضاء، وسيسعى اإىل الاجامتع ابملنسقني الإقلمييني يظل جاهز س  ُرغب يف ذكل. وأأضاف أأنه 

ع الشعوب الأصلية يف أأثناء ادلور  حس امب يلزم. والتجلمعات الأخرى من وقت لآخر ، عند وذكر أأنه س يجمتع أأيضًا برؤساء جتلم 
ىل واثئق العلمل املتوفر  اقتضاء احلاجة.  ه الرئيُس عناية الوفود اإ طار البند ووج  من جدول الأعامل، ويه:  1لللمناقشة يف اإ
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(، و"توصية مشةركة بشأأن املوارد WIPO/GRTKF/IC/24/4"حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد" )الوثيقة 
(، و"اقةراح خبصوص مواصفات دراسة WIPO/GRTKF/IC/24/5الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" )الوثيقة 

نظلمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" )الوثيقة  أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأأ والامتثال للأ
WIPO/GRTKF/IC/24/6 و"توصية مشةركة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية لللموارد ،)

نه سوف توجد فرصة ملناقشة (. WIPO/GRTKF/IC/24/7 الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" )الوثيقة وقال اإ
وذكر أأن تنقيحات مرشوع املواد . الواثئق الثالث الأخري  يف اجللسة العامة يوم امجلعة بعد اكامتل العلمل عىل مشاريع املواد
ىل وثيقيت وأأحال ا. خالل الأس بوع س تكون متوفر  ابللغة الإنلكزيية حفسب فامي يتعلق ابلإصدارات املطبوعة لوفوَد أأيضًا اإ

املعلومات املتوفرتني، وهام: "مرسد ابملصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
(، و"املصادر املتاحة عىل موقع الويبو WIPO/GRTKF/IC/24/INF/7وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" )الوثيقة 

(. WIPO/GRTKF/IC/24/INF/8)" التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية اخلاص ابملعارف
ن  لمدا يف أأي شلك. وعرض الرئيس ورقة عتَ تُ أأن  وراهئامالوثيقتني جمرد موارد لللمعلومات، ول يقصد من  هاتنيومىض يقول اإ

حض أأهنا ليست وثيقة معل، بل جمرد ورقة غري رمسية للتدبر وأأو. غري رمسية اكن قد أأعدها بشأأن القضااي الرئيس ية للتفاوض
مًا، اكنت توجد نسخ مطبوعة مهنا خارج القاعة. وتلخيصًا . يف القضااي كام يراها هو ىل توزيع الورقة غري الرمسية ُمقد  ضافة اإ واإ

ىل اتفاق مناسب قامئ عىل  للورقة، أأوحض الرئيس أأن الهدف من هذه املفاوضات بشأأن املعارف التقليدية هو التوصل اإ
، كام يراها 1053-1051امللكية الفكرية محلاية املعارف التقليدية، وذكل متش يًا مع ولية اللجنة احلكومية ادلولية لفةر  الس نتني 

ن اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن تسعى اإىل حتديد ما قد يكون رضوراًي ومناس بًا من حقوق وتدابري. هو  واسةرسل قائاًل اإ
لزايم )أأو أأكرث( عىل غرار عداد صك اإ آليات محلاية املعارف التقليدية عىل غرار امللكية الفكرية، وضامن اإ امللكية  صك   وأ

ن اللجنة احلكومية . الفكرية ملعاجلهتا، وذكل مع الأخذ بعني الاعتبار الإعالانت والتفاقات ادلولية القامئة خارج الويبو وقال اإ
أأي الأهداف املتعلقة ابمللكية الفكرية ستناسب هذا الصك، وأأن تنظر كذكل ما الرضر اذلي سوف ادلولية ينبغي أأن تنظر 

ىل معاجلته فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية وأأضاف أأن اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن . يسعى صك امللكية الفكرية هذا اإ
جياد وضوح بشأأن الكيفية اليت ينبغي أأن يتعا ىل اإ مل هبا الصك مع القضااي اجلوهرية يف تعريف املوضوع، وحتديد تسعى اإ

واس تطرد قائاًل . املس تفيدين، ورمس نطاق احلقوق، وتعيني حدود تكل احلقوق من خالل الاس تثناءات والتقييدات املالمئة
د  نه عند البحث عن حلول، قد يكون من املفيد أأن حُتد  ميكن وتنبغي معاجلهتا القضااي اليت  –عىل حنو خافض للتلكفة  –اإ

ىل أأن تُعاجل عىل مس توى دويل وفامي خيص النوع الثاين، ينبغي أأن . عىل مس توى وطين، مقابل تكل القضااي اليت حتتاج اإ
. تُوضع يف الاعتبار اجلوانب اليت قد تتناولها التفاقات ادلولية القامئة تناوًل أأفضل أأو قد تناسب حبق حمافل دولية أأخرى

ن اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن يظل تركزيها منصبًا عىل جوانب املوضوع املتعلقة ابمللكية الفكرية، وينبغي  وأأردف قائالً  اإ
ىل معارف تقليدية معينة أأو انتشارها ينبغي أأن حيدد نوع املعاجلة اليت تقدم أأم ل ، أأن تنظر أأيضًا هل مس توى الوصول اإ

من  يف أأهنا مقيد عاجلة املعارف التقليدية الرسية، اليت ُتتلف عن املعارف التقليدية فميكن، عىل سبيل املثال، تصور معيار مل
لهيا، رمغ أأهنا ليست رسية د الأسلوب . حيث انتشارها أأو الوصول اإ ن اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأيضًا أأن حُتد ِّ وقال اإ

وفتح الرئيس الباب لإجراء مداخالت، . عىل نطاق واسع"املناسب للتعامل مع املعارف التقليدية "املنترش " أأو "املتاحة 
كلك، وليس  WIPO/GRTKF/IC/24/4واقةرح أأن تكون املداخالت عن القضااي املثار  يف مرشوع املواد يف الوثيقة 

ين عىل أأن يضعو . عن لك ماد  عىل حد  ا يف وحث  الوفود عىل حتديد املواد اليت س يعلقون علهيا من أأجل مساعد  املُيرس ِّ
ضافة . وطلب تقدمي أأي رؤى جديد  ووهجات نظر بشأأن املسائل املثار  يف الوثيقة. الاعتبار النقاط اليت تطرهحا الوفود واإ

اإىل ذكل، طلب من الوفود أأن حتاول، يف أأثناء الإدلء مبداخالهتا، أأن تربط تعليقاهتا بشأأن أأي مسائل أأو مواد بأأهداف 
فهذا من شأأنه أأن ، لتوجهيية العامة اليت تتعلق ابملسائل املثار  واليت تدمع مداخالهتاالس ياسات ذات الصةل أأو املبادئ ا

 ُ ، وكذكل حتديد تكل اليت تولهيا الوفوُد أأمهيًة خاصةً ين عىل بدء معلية حتديد الأهداف واملبادئ التوجهيية يرس ِّ يساعد امل
 .والأهداف اليت تتصل اتصاًل مبارشًا ابلنص املبادئ
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حراز تقدمٍ  وحتدث وفد .17 ىل اإ يف  الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن تطلعه اإ
ين يف ادلور  احلادية والعرشين للجنة احلكومية ادلولية وأأمانة الويبو عىل  ظل توجهيات الرئيس. وشكر الوفد أأيضًا املُيرس ِّ

عداد الوثيقة  ن النص قيد املناقشة ابلُغ التعقيد، وحيتوي عىل عددٍ WIPO/GRTKF/IC/24/4معلهم الشاق يف اإ  . وقال اإ
، شاركة امليرسينمب  دامئاً كبري من خيارات الس ياسات، والبدائل، واملصطلحات املذكور  بني أأقواس، وذلكل فهو يرحب 

املناقشات قدمًا ات والبدائل اخملتلفة املوجود  يف النص من أأجل املساعد  يف دفع ويأأمل أأن يوحضوا خيارات الس ياس
والمتكني من تقارب الآراء. وأأعرب أأيضًا عن أأمهل يف أأن تمتكن الوفود من مواصةل املشاركة الإجيابية بروح التوافق، وأأن 

ن طبيعة الصك اذلي س يخرج مل يُبت   ت  بَ متنوعة من املسائل اليت مل يُ  يتحقق تقدم حقيقي يف مجموعةٍ  فهيا بعُد. ومىض يقول اإ
الةركزي عىل توضيح وتنقيح أأهداف النص ومبادئه  أأولوية هذه املرحةل. ومن هذا املنطلق، رأأى الوفد أأن اس مترار فهيا بعُد يف

. وأأك د س يعود بأأفضل الفوائد يف دفع ادلور  الرابعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية قدماً  وخيارات الس ياسات الوارد  فيه
فة يف وثيقة املعارف التقليدية. وأأقر  الوفد عىل احلاجة اإىل وجود أأحاكم متوا بولية اللجنة احلكومية ادلولية لهذه  زنة وُمنصِّ

ادلور  بشأأن املعارف التقليدية، مع الةركزي عىل املواد الأربع اليت تتناول موضوع امحلاية، واملس تفيدين، ونطاق امحلاية، 
ىل اتفاق بشأأن تعريف املعارف والتقييدات والاس تثناءات. وعل ق الوفد، عىل وجه اخلصوص، أأمه  يًة كبريً  عىل التوصل اإ

نه دون التفاق املس بق عىل تعريٍف لللمعارف التقليدية وعىل 1وبشأأن املس تفيدين يف املاد   5التقليدية يف املاد   . وقال اإ
ه بشأأن تقدمي مناقشة املس تفيدين، س يكون من الصعب للغاية الانهتاء من مشاريع املواد الأخرى. وك رر الوفُد وهجة نظر 

هنا تشلك WIPO/GRTKF/IC/24/4أأهداف الس ياسات واملبادئ التوجهيية العامة اليت تتصدر مرفق الوثيقة  . وقال اإ
أأساس أأي صك عن املعارف التقليدية، وذلكل فاإن هذه املناقشة رضورية من أأجل حتديد حمتوى املواد املوضوعية. وأأعرب 

لحق من هذا  د من الرئيس أأنه مت ُتصيص وقت ملناقشة الأهداف واملبادئ يف وقتٍ الوفد عن رسوره للحصول عىل تأأكي
جراء أأي مناقشة بشأأن املواد. ل أأن تُناقش الأهداف واملبادئ قبل اإ  الأس بوع، رمغ أأن الوفد اكن يُفض 

طار البند  .18 جرائية يف اإ الأعامل، حيث  من جدول 3وذكرت ممثةل برانمج الصحة والبيئة أأهنا ترى أأنه توجد مشلكة اإ
ذ قراٌر بشأأن اعامتد املراقبني رمغ أأهنا اعةرضت. وفامي يتعلق مبرشوع املواد، أأكدت جمددًا أأن الأهداف الرئيس ية املذكور  يف  اُتُّ

ينبغي أأن  1مرشوع النص ينبغي أأن حُتةرم وأأن الأقواس املربعة احمليطة بعباريت "اجملمتعات التقليدية" و"الأمم" يف املاد  
ن أأي أأفريقي حُتذَ  ذا اكنت موجود ، فذكل لأهنا أأمٌم. وقالت اإ ف. وأأعربت عن اعتقادها أأن هذه اجملمتعات موجود  فعاًل، واإ

ميكن أأن يعترب نفسه من الشعوب الأصلية. وأأضافت أأن أأي خشص أأفريقي ينحدر من مجموعة عرقية ُمعي نة، ومن مث  ينبغي أأن 
 حُتذف الأقواس املربعة من النص.

وفد دوةل بوليفيا املتعدد  القوميات أأن حامية املعارف التقليدية متثل حتداًي همامً لبدله ولللمجمتع ادلويل بسبب وذكر  .13
تعقيدها وبسبب طبيعة املوضوع يف حد ذاهتا. وأأبدى رغبته يف جتنب املواقف اليت تُس تخدم فهيا املعارف التقليدية وتُسج ل 

ن هذ معان مشاريع املواد، دون موافقة أأحصاب احلقوق. وقال اإ نه قرأأ ابإ ا املوضوع ينبغي أأل يُعاجل بطريقة تقريبية. وقال الوفد اإ
نه يشارك الرئيس يف العديد من أأفاكره الوارد  يف مذكرته غري الرمسية. وأأعرب عن اعتقاده أأن املس تفيدين ينبغي أأن  واإ

فاق بشأأن تعريف املس تفيدين من امحلاية. وأأضاف أأن يس تفيدوا من امحلاية البس يطة، ولكن ينبغي أأن يوجد حد أأدىن من الت
راد ً احلقوق الرئيس يني. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يبدي مجيع الأطراف  الأصلية أأحصاَب  الشعوُب  تُعترَب من الأمهية مباكن أأن   اإ

ىل اتفاق بشأأن هذا املوضوع يف هذه ادلور .  س ياس ية حىت تمتكن اللجنة من امليض قدمًا وتتوصل اإ

موأأشار مم  .30 ىل أأنه قد صا  تعريفًا لللمعارف التقليدية وقد  سابقة للجنة احلكومية ادلولية.  يف دور ٍ ه ثل توابج أأمارو اإ
نه عاد لتوه من بريو وبوليفيا بعد مشاوراٍت  ن ما س يقةرحه قد حظي  وقال امللمثل اإ ةل مع اجملمتعات الأصلية هناك، واإ ُمطو 

ن من املهم معرفة ما جتري ين البدلياملوافقة احلر  لللمجمتعات الأصلية واحمللية يف هذ ولقيابس تحساهنم  ن. ومىض يقول اإ
حاميته. وذكر أأن تعريفه املقةرح، لغرض هذا الصك ادلويل، هو ما ييل: "املعارف التقليدية يُقصد هبا مجموعة مةرامكة من 

يدية ونظم املعرفة امجلاعية اليت متر بعلملية مس متر  من التطوير والابتاكرات املعارف أأو احلمك القدمية اليت تشلك املعارف التقل 
واخلربات واملامرسات الإبداعية، والتكنولوجيات التقليدية، واملعرفة البيئية اليت ترتبط ارتباطًا وثيقًا ابللغة، والعالقات 
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العالقة املتأأصةل بني و  ،ملس تدامة للتنوع البيولويجالاجامتعية، والقمي الروحية، وادلورات الطبيعية، واحلفظ، والتمنية ا
ىل  الشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةوالنظر  اليت تس تحوذ الشعوب الأصلية والطبيعة،  ، ويه عىل هذا وتؤي دهاالعامل اإ

ن املعارف التقليدية يه نتاج النشاط . احلال منذ العصور الغابر ، وتنتقل من جيل اإىل جيل الفكري امجلاعي ومىض يقول اإ
هنا  هنا جزٌء أأصيل من الةراث الثقايف غري املادي للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، واإ بداعات املواهب وبراعة الناس، واإ واإ

 .أأدةل دامغة عىل التارخي البرشي من خالل نقطة يف الزمان واملاكن"

بوضع  ةٌ ر املشاركني بأأن اللجنة احلكومية ادلولية ملكفوأأحاط الرئيس علامً ابلبيان اذلي أأدىل به ممثل توابج أأمارو. وذك   .35
ن البياانت  ىل التفكري يف كون مقةرحاهتم مناس بة للصك أأم ل. وقال اإ صك قانوين دويل أأو أأكرث. ودعا مقديم الاقةراحات اإ

ن وجدت ينبغي أأن تُوضع يف ماكهنا املناسب، ولكن فامي خيص مسائل اليقني القانوين، جي ب أأن يبدي التعريُف التفسريية اإ
 درجًة معينًة من ادلقة.

وأأي د وفُد املكس يك البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وأأعرب  .31
جياد توافق يف الآراء بشأأن املادتني  لعلملية  الركزي  الأساس ية وه الأن هذ 1و 5الوفد عن اقتناعه بأأن من املهم للغاية اإ

التفاوض لكها. وأأبدى الوفد رغبته يف أأن يعلن أأنه بعد ثالث س نوات من املشاورات الوطنية الواسعة، متكنت املكس يك من 
آليات حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والبيولوجية الطبيعية  طار الولية ادلس تورية، بشأأن أ اعامتد س ياسة عامة، يف اإ

عنابر هذه الس ياسة اليت من شأأهنا أأن تدمع وهجات نظره خالل ب  املشاركةب الوفد عن رغبته يف لشعوب املكس يك. وأأعر 
نه يعتقد أأن مبادئ الس ياسة هذه ميكن أأن تساعد  اتحهتا يف شلك مطبوع خارج قاعة اجللسة العامة. وقال اإ هذه ادلور ، واإ

 الوفود الأخرى.

ه وفد كندا ابلشكر للرئيس عىل ورقة املسائ .33 ل املفيد  غري الرمسية بشأأن املعارف التقليدية. وأأعرب الوفد عن وتوج 
من  عدداً رغبته يف الإدلء بعدد من التعليقات عىل املسائل اليت يثريها النص. وذكر، خبصوص الأهداف واملبادئ، أأن 

نه يُ ي الفقرات  فضل أأن تركز لك فقر  عىل تضلمن أأفاكرًا متعدد ، وأأن هذه الأفاكر كثريًا ما ترد يف فقرات متعدد . وقال اإ
د، قدر املس تطاع، وأأن يمت تناول هذا الهدف أأو املبدأأ مر  واحد . وأأضاف أأن هذا ينطبق أأيضًا  هدف أأو مبدأأ واحد ُمحد 
عىل مشاريع املواد بوجه عام. وذكر الوفد أأيضًا أأن عددًا من الأهداف أأو املبادئ يتضلمن عبارات انفذ  وأأساس ية تتجاوز 

نه يُفضل أأن يمت تناول هذه العنابر حدود الأهداف ن ، واملبادئ. وقال اإ دون حتزي، يف الأحاكم املوضوعية. واسةرسل قائاًل اإ
من الأهداف، والفقر  )ه( من املبادئ.  "54"، و"51"و ")اثنيا(55"، و"4"هذا هو احلال، عىل سبيل املثال، يف الفقرات 

"املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية"، وأأن هذا التداخل مع نص  وذكر الوفد أأيضًا أأن النص به اإشارات متكرر  اإىل
ىل أأن تضع هذا يف  ىل عدم اليقني القانوين والتفسري غري املتناسق، ومن مث  دعا اللجنة اإ املوارد الوراثية ميكن أأن يؤدي اإ

الوفُد عن اعتقاده أأن ادلول الأعضاء اعتبارها من أأجل ضامن حدوث اتساق بني النصوص. وبشأأن موضوع امحلاية، أأعرب 
ف بوضوح وموضوعية، يك يتوفر  ىل فهم مشةرك ملا تعنيه عبار  "املعارف التقليدية"، اليت يعتقد أأهنا جيب أأن تُعر  حتتاج اإ

ن أأي تعريف جيب أأيضًا أأن يأأخذ يف الاعتبار رضور  احلفاظ عىل مكل  الاتساق واليقني يف تفسري الصك وتنفيذه. وقال اإ
ام قوي ونشط، مبا يف ذكل من خالل مجموعة واحضة من معايري الأهلية. وفامي خيص املس تفيدين، أأعرب الوفد عن اعتقاده ع

ل أأنه ذكر أأن اللجنة ليس دلهيا فهم  أأن أأي صك جيب أأن ينص عىل لك من اجملمتعات الأصلية واحمللية لتحديد املس تفيدين. اإ
ىل فهم واحض ميكن أأن يوفر  واحض ملا يعنيه هذان املصطلحان، وخاصة مصطلح "اجملمتعات احمللية"، ومن مث  توجد حاجة اإ

اليقني القانوين. وخبصوص نطاق امحلاية، ذكر الوفد أأنه رمغ اس تخدام مصطلح "امحلاية" يف النص بأأمكهل، فاإن ادلول الأعضاء 
نه، م ع ذكل، يعتقد أأن اس تخدام مصطلح "امحلاية" ل يتعارض تتبع أأساليبًا خمتلفة فامي يتعلق بكيفية حتقيق هذه امحلاية. وقال اإ

توصية مشةركة بشأأن ا اقةُرِّح من "يف اللجنة. وكام يتضح من دمع الوفد مل مع الهنج املدروس غري امللزم اذلي جش ع عىل اتباعه
نه ي WIPO/GRTKF/IC/24/5)الوثيقة  "املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا عتقد أأن امحلاية ادلفاعية (، قال اإ

بشأأن "الاس تثناءات  2مثل املاد   –يه السبيل الأكرث قابلية للتحقيق. وذكر الوفد أأيضًا أأن بعض مشاريع الأحاكم 
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ىل مناقشة هذه  –بشأأن "التدابري الانتقالية"  3والتقييدات"، واملاد   نه يتطلع اإ حتمك مس بقًا عىل نتاجئ املفاوضات. وقال اإ
نه س يقةرح صيغة بديةل يف حماوةل ملعاجلة بعضها عىل حنٍو بن اء.املسائل يف   فريق اخلرباء، واإ

ىل أأن مرشوع املواد يبدو، يف حالته  .34 ين والوفود اإ ه عناية املُيرس ِّ وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية، ووج 
ث خلطًا ب والتدابري أأو الآليات  –ثال، املوضوع أأو املس تفيدين سبيل امل  عىل ،مبا يف ذكل –ني اجلوهر نفسه الراهنة، أأنه حُيدِّ

نه يعتقد أأن النص ميكن أأن  أأو أأفضل الس بل لتنفيذ املعاهد  املقبةل، عىل سبيل املثال، الرشوط الإدارية والعقوابت. وقال اإ
ذا ُوضعت املاد   تدابري الإدارية" يف عىل سبيل املثال، قبل "ال  ،بشأأن "الاس تثناءات والتقييدات" 2يكون أأكرث تنظاميً اإ

ىل 4املاد   ر الوفد وهجة نظر اجمللموعة الأفريقية اليت مفادها أأن معل هذه ادلور  ينبغي أأن يلُمك ِّن اللجنة من تقدمي نص اإ . وكر 
اثنيًا، رأأى أأن و. 1054ل يف عام فض  امجلعية العامة يكون جاهزًا اإىل حد بعيد، حبيث ميكن عقد مؤمتر دبلومايس، ويُ 

ات جيب أأن تركز عىل الغرض الرئييس من املعاهد ، أأل وهو حامية املعارف التقليدية من المتكل غري املرشوع وسوء املناقش
الاس تخدام، وأأن أأفضل طريقة لتحقيق ذكل هو أأن يوجد تعريف لللمعارف التقليدية يكون شاماًل قدر الإماكن. واسةرسل 

ن بعض العنابر املوجود  يف املاد   ل أأساسًا جيدًا لوضع هذا التعريف، وعالو  عىل ذكل، ينبغي أأن تكون متث 5قائاًل اإ
امحلاية امللمنوحة لللمس تفيدين فعاةًل وتلُمك ِّن هؤلء املس تفيدين من المتتع الاكمل مبعارفهم التقليدية. اثلثًا، رأأى أأن املناقشات 

ىل توافق يف 3و 5ينبغي أأن تركز عىل املادتني  ن الوفود . واعترب أأنه مبجرد التوصل اإ الآراء بشأأن املوضوع ونطاق امحلاية، فاإ
آليات التطبيق مثل العقوابت  س تكون يف وضع ميكهنا من احلديث عن تنفيذ املعاهد ، ومن مث  حتديد املس تفيدين وأ
والاس تثناءات والتقييدات. وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة الأهداف واملبادئ حاملا تُدرس أأحاكم املعاهد  

 حصيحًا. درساً 

نه هممت  .31 ورأأى وفد أأسةراليا أأن الصك ينبغي أأن يتناول املعارف التقليدية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. وقال اإ
آراء الآخرين بشأأن اس تخدام تعبري "يف مجةل أأمور" الوارد يف "بديل" الفقر   ىل أ . وذكر أأن هذا 5من املاد   5ابلس امتع اإ

ع نطا ىل ما أأبعد من ادلراية العلملية واملهارات والابتاكرات واملامرسات التعبري يبدو أأنه يوس ِّ ق تعريف املعارف التقليدية اإ
نه يتعني عىل اللجنة  ذا اكن هذا هو احلال، فاإ نه اإ وأأنشطة التعلمي اخلاصة ابلشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. وأأردف قائاًل اإ

 يري الأهلية واملس تفيدين ونطاق امحلاية، عىل وجه أأخص.أأن تنظر يف عواقب هذا التوسع، للصك معومًا، وملعا

مانة عىل ما بذلته من هجد يف مرشوع املواد املنقح الوارد يف  .32 ه وفد الولايت املتحد  الأمريكية ابلشكر للأ وتوج 
اتحة الفرصة  .WIPO/GRTKF/IC/24/4الوثيقة نه يرحب ابإ ىل  5العلمل بشأأن املواد من  للقيام مبزيد منوقال اإ د . وأأي  4اإ

ضافة اإىل ذكل، أأعرب عن اعتقاده أأن املعارف التقليدية، احمللمية مبوجب القانون الوطين، 5من املاد   5معظم نص الفقر   . واإ
ة" كامد  جديد  ينبغي أأن تكون موضع تركزي هذه املفاوضات. واقةرح الوفد تعريفًا "لللمعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثي

)ز( نصها ما ييل: "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية تعين املعرفة اجلوهرية خبصائص وأأوجه اس تخدام املوارد  5.5
ىل تعلميق  نه يتطلع اإ ىل اخةراع مطالب به". وقال اإ الوراثية اليت متتلكها شعوب أأصلية أأو جممتعات حملية واليت تؤدي مبارش  اإ

ن هذه الأهداف واملبادئ متثل أأساسًا همامً فهلمه لأه داف الس ياسات واملبادئ الأساس ية املتعلقة هبذه املواد. وأأردف قائاًل اإ
لعلمل اللجنة. وواصل الوفد تأأييد أأهداف الس ياسات التالية: صون الابتاكر والإبداع والهنوض هبام وتقدم العمل وتعزيز نقل 

آلت  التكنولوجيا وفقًا لرشوط متفق علهيا، ىل املعارف وصون املكل العام، ومنع المتكل اخلاص لللمعارف اليت أ وتشجيع النفاذ اإ
زاء عدم تعبري النص عن الأمهية احلامسة لوجود  ل أأنه أأعرب عن قلقه املزتايد اإ ىل املكل العام. وأأي د فكر  التوازن والإنصاف. اإ اإ

من  10و 52التوازن يف النص بطريقة تامتىش مع التوصيتني مكل عام حيوي ابلنس بة لحتياجات اجملمتع. ومن أأجل حتسني 
ىل  آلت اإ توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية، واصل الوفُد تأأييد املبادئ الأساس ية التالية: الإقرار بأأن املعارف اليت أ

نسانية؛ وحامية املكل العام واحلفاظ عليه وتوس يعه لأن املكل  بداع املكل العام يه تراث مشةرك لالإ العام أأسايس لالإ
طار أأهداف الس ياسة العامة، اقةرح الوفد فقر  جديد  " والابتاكر؛ وحامية مصاحل املبدعني ودمعها. " بعنوان 50ويف اإ

ويف نقل املعرفة ونرشها مبا  ،"الابتاكر والإبداع" نصها ما ييل: "ينبغي أأن تسامه حامية املعارف التقليدية يف تشجيع الابتاكر
ىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي فضاًل  وعىل حنوٍ  ،حة املتبادةل لأحصاب املعارف التقليدية ومس تخدمهياحيقق املصل يؤدي اإ
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ن هذه الإضافة اجلديد  تسلط الضوء عىل حقيقة أأن حامية املعارف التقليدية  عن التوازن بني احلقوق والواجبات". وقال اإ
نفاذها ينبغي أأن يعكس حل وتوازن بني احلقوق والواجبات يش به توازن حقوق امللكية الفكرية وجود توازن يف املصا اواإ

جراءِّ  ىل اإ نه يتطلع اإ  بن اء . مفاوضاٍت  التقليدية. وقال الوفد اإ

]مالحظة من الأمانة: اكنت انئب الرئيس، الس يد  أألكس ندرا غرازيويل، تةرأأس اجللسة يف ذكل الوقت[. وأأي د وفد  .37
لرئيس خبصوص أأمهية وجود صك يتوافق مع الصكوك ادلولية الأخرى، ول س امي اتفاقية التنوع الربازيل البيان اذلي أأدىل به ا

يالء اهامتم خاص ابلرشوط املُت َفق علهيا وابملوافقة املس بقة  نه جيب اإ البيولويج. وفامي يتعلق ابملبادئ التوجهيية العامة، قال اإ
بشأأن  4و 5عهنا وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية فامي يتعلق بأأمهية املادتني املس تنري . وأأي د الوفد أأيضًا وهجة النظر اليت عرب 

قيد املناقشة حاليًا يف اتفاقية  هو موضوع امحلاية وبشأأن العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق. وأأك د عىل أأمهية العلمل اذلي
يناقش العنابر ادلس تورية لنظام فريد محلاية املعارف  )ي( اذلي8التنوع البيولويج، داخل الفريق العامل املعين ابملاد  

التقليدية املتعلقة ابلتنوع البيولويج واحملافظة علهيا والارتقاء هبا. ورأأى أأيضًا أأن العلمل اذلي مت القيام به يف اليونسكو بشأأن 
كومية ادلولية ينبغي أأن تتناول عىل التنوع الثقايف جيب أأن يُوَضع يف الاعتبار. وذكر أأن ادلور  الرابعة والعرشين للجنة احل

وجه التحديد موضوع املعارف التقليدية. وأأضاف أأن املوضوعات الأخرى، مثل املوارد الوراثية، ليست موضع الةركزي 
نه س يقدم مزيدًا من التعليقات يف فريق اخلرباء.  الرئييس لهذا الاجامتع. وقال الوفد اإ

ب وفد الياابن بورقة املسائل غري .38 الرمسية اليت أأعدها الرئيس. وأأكد عىل أأمهية "املسائل اجلوهرية يف تعريف  ورح 
املوضوع، وحتديد املس تفيدين، ورمس نطاق احلقوق، وتعيني حدود تكل احلقوق من خالل الاس تثناءات والتقييدات 

ن هذه املسائل اجلوهرية يه املالمئة"، وذكر أأنه "ينبغي أأن توجد عالقة مبارش  بني الأهداف والأحاكم املوضوعية". وقال  اإ
الأساس اذلي تُبىن عليه املواد املوضوعية، ول ميكن أأن يُش ي د مبىن مس تقر دون أأن تُوضع هل أأسس راخسة. ذلكل شدد 

ىل  الوفد، خبصوص ما جيب الةركزي عليه يف ادلور  الرابعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية، عىل أأن من الرضوري التوصل اإ
قرار عا م بشأأن املسائل الأساس ية، ل س امي "أأهداف الس ياسة العامة"، و"املبادئ التوجهيية العامة"، و"تعريف املعارف اإ

. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن درجة حتيل ادلول الأعضاء ابلرأأفة 1و"املس تفيدين من امحلاية" يف املاد   5التقليدية" يف املاد  
ىل أأي نوع من التفاق ومراعا  ظروف الآخرين بشأأن هذه املسا ئل ل تزال، حىت رمغ اترخيها الطويل، غري اكفية للتوصل اإ

جراء مناقشات مكثفة بشأأن هذه املسائل  نه يعتقد اعتقادًا جازمًا أأن من الرضوري اإ عىل الصعيد ادلويل. ذلكل قال اإ
ىل فهم مشةرك بشأأهنا سوف يلُمك ِّن اللجنة من حتق  ن التوصل اإ ومن هذا املنطلق، ، يق نتيجة ممثر الأساس ية. ومىض يقول اإ

جيب أأن تكون "أأهداف الس ياسة العامة" و"املبادئ التوجهيية العامة" أأكرث وضوحًا، وجيب أأن حُتذف الازدواجات 
املوجود  هبا. وذكر الوفد أأنه من أأجل وضع بعض الأطر القانونية، جيب الإسهاب يف وضع منطق مناسب دلمع اجلانب 

ىل بعض البنود اليت وف. املوضوعي للبنية امي يتعلق ابلبنود احملدد  يف النص احلايل، أأعرب الوفد أأوًل عن رغبته يف الإشار  اإ
" )اس تخدام الغري لللمعارف التقليدية(، 57" )تشجيع الابتاكر والإبداع( البديةل، والفقر  "50يعتربها هملمة، ويه الفقر  "

ن هذه البنود جيب أأن تكون أأساسًا ملزيد  املكل العام(." )تشجيع النفاذ اإىل املعارف وصون 58والفقر  " ذلكل قال الوفد اإ
دخال مزيدٍ  ماكنية اإ ويف هذا الصدد، ذكر أأن النص . من التحسني عىل هذه اخليارات من العلمل، رمغ أأنه ل ينوي استبعاد اإ

طار الفقر  " سة العامة" اقةراٌح جيٌد يس تحق أأن " من "أأهداف الس يا50اذلي اقةرحه وفد الولايت املتحد  الأمريكية يف اإ
دخال رشط  تتناوهل اللجنة مبزيد من املباحثة. نه ل ميكن أأن يؤيد تكل الفقرات القامئة عىل اإ ومن انحية أأخرى، قال الوفد اإ
"، وكذكل بديل 54" اثنيًا، )تشجيع رشط الكشف الإلزايم(، واجلزء الأخري من الفقر  "50للكشف الإلزايم مثل الفقر  "

نه مبا أأن وهجة نظره معروفة جيدًا، فلن يكرر أأس بابه يف هذا الوقت. . لفقر  )ه( من املبادئ التوجهيية العامةا ومىض يقول اإ
للغاية، وفقًا للنص احلايل، حبيث ل يوفر  مهبامً وفامي يتعلق بتعريف املعارف التقليدية، رأأى أأن نطاق املعارف التقليدية ل يزال 

ن املعايري الواجب توافرها لتوصف املعارف . عىل مس توى دويل اليت س ُتقاملمعارف التقليدية امحلاية املناس بة لل ومىض يقول اإ
ىل توضيح، كام  ىل  مصطلح. وتساءل، عىل سبيل املثال: هل مراراً  وفد الياابن رددبأأهنا "تقليدية" حتتاج اإ "تقليدية" يشري اإ

أأم هل توجد أأية خصائص أأو مزيات أأخرى رضورية، مثل  –رف "تقليدية" لعتبار املعاجياًل يلزم  مثال: مك –عنابر زمنية 
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ِّف . اجلوانب اجلغرافية أأو الظروف اليت نشأأت فهيا املعارف املعنية ن لك دوةل من ادلول الأعضاء قد تُعر  وأأردف قائاًل اإ
يف هذه احلاةل لن تتحقق امحلاية "تقليدية" بطريقة خمتلفة اختالفًا اتمًا، وذلكل قد يؤدي هذا اإىل حدوث التباس، و مصطلح

بن اء  من أأجل  وأأبدى الوفد اس تعداده لللمشاركة بروحٍ . املناس بة لللمعارف التقليدية عىل املس توى ادلويل عىل النحو املنشود
قرارٍ  ىل اإ ن هذه وس يةلٌ  التوصل اإ  .أأساس ية ومناس بة لتحقيق نتاجئ مللموسة عام بشأأن املسائل الأساس ية. وقال اإ

بريو عن اعتقاده أأن الةركزي اذلي ينصب  عىل الإجراءات والطريقة اليت تعلمل هبا اللجنة هو اخليار وأأعرب وفد  .33
ذا أأمكن حتقيق الوضوح بشأأن مواد مثل "موضوع امحلاية" و"املس تفيدون من امحلاية"،  نه يعتقد أأنه اإ املناسب. وقال اإ

واد الأربع الأوىل س تكون جوهر الوثيقة اليت حتاول . ورأأى أأن املالواجب حتقيقهفس يوجد وضوح بشأأن توازن لك  النص 
اللجنة أأن تصيغها. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يتحقق أأيضًا توافٌق يف الآراء بشأأن أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية 

زاةل الأقواس املربعة.حي حفاملاالعامة،  ىل ما قاهل  دث ذكل، س يكون من امللمكن حتقيق مزيد من التقدم يف الوثيقة واإ وأأشار اإ
الوفود أأن تتحىل يف معلها بروح احلوار يف حماوةل لفهم الوفود الأخرى اليت لها  ه عىلالرئيس يف بداية هذه املفاوضات، وهو أأن

ن وهجات نظر معظم  آراء متباينة. وذكر أأنه عىل يقني من أأن الوفود الأخرى س تحاول أأيضًا أأن تظل منفتحة. ومىض يقول اإ أ
ىل امجلعية العامة أأخذف التقليدية ميكن الوفود معروفٌة، وقد حان الوقت لتحقيق التفاق املطلوب لوضع صك بشأأن املعار  ه اإ

نه يود أأن يتناول مسأألتني أأاثرهام وفدا كندا والولايت 1054واس تخدامه كأساس لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  . وقال الوفد اإ
عارف التقليدية املرتبطة املتحد  الأمريكية. ففامي يتعلق مبسأأةل وفد كندا اذلي أأشار اإىل عالقة هذه الوثيقة ابملوارد الوراثية وامل

ن اجلواب الوحيد اذلي دليه يف هذه املرحةل هو أأن من املهم حتديد معايري هذه الوثيقة والقيام  ابملوارد الوراثية، قال الوفد اإ
 أأن الوثيقة تامتىش مع الصكوك ادلولية الأخرى، كام أأشار وفد الربازيل.من  والتأأكدبعلملية ترتيب وتنس يق يف مرحةل لحقة، 

وفامي خيص املسأأةل اليت أأاثرها وفد الولايت املتحد  الأمريكية بشأأن قضااي الابتاكر والتكنولوجيا، رأأى الوفد أأن أأحد 
طريقة مبارش  ممكنة. ويف الوقت نفسه، أأبدى الوفد  وأأكفأأ التحدايت اليت تواجه اللجنة هو حامية املعارف التقليدية بأأبسط 

التكنولوجيا وعدم عرقلهتام. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ميكن أأن يعلمل جنبًا اإىل جنب مع رغبته يف ضامن تعزيز الابتاكر و 
 وفد الولايت املتحد  الأمريكية لإجياد صيغة من شأأهنا أأن تكون قادرً  عىل حتقيق التوازن بني هذين املفهومني.

ىل  5وعل ق وفد سويرسا عىل املواد من  .40 خبصوص الاختيار بني تعبريي  – 5ملاد  من ا 5. وفامي يتعلق ابلفقر  4اإ
نه يفضل تعبري "يشري اإىل" لأن هذا التعبري سوف جيعل التعريف أأكرث حتديدًا، وعىل  –"تشري اإىل" و"تشلمل"  قال اإ

ن تعبري "تشلمل" سوف يعين مضنًا أأنه توجد أأشاكل أأخرى من املعارف غري تكل املذكور  براحًة يف  النقيض من ذكل، فاإ
نه يعتقد أأن أأي تعريف ستتفق عليه اللجنة يف هناية  التعريف، وهو ما س يجعل التعريف أأقل دقًة من غري داعٍ. وقال اإ

املطاف ينبغي أأن يكون دقيقًا اإىل أأقىص قدر ممكن لأن هذا س يكون أأمرًا حاسامً يف تطبيق الصك. وفامي خيص اخليارات 
ل عباريت "املطور  يف س ياق تقليدي" و"مشةركة بني ، قال الوف5من املاد   5النصية الأخرى الوارد  يف الفقر   نه يُفض ِّ د اإ

آخر" الوارد  يف النص املقةرح البديل للفقر   ىل أ ىل عبار  "أأو من جيل اإ  5الأجيال". وأأضاف أأن العبار  الثانية ميكن مضها اإ
ين بصيغته احلالية عاٌم 5من املاد   ن التعريف الوارد يف خيار املُيرس ِّ اً ج. ومىض يقول اإ ، ومن مث  قد يكون من املفيد أأن د 

ن  يُدَرج يف هذا التعريف بعض العنابر الوارد  يف الإضافات الاختيارية مثل الفقرتني الفرعيتني )ج( و)د(. وأأردف قائاًل اإ
ذا اكنت الفقر   5من املاد   1هـذا ينطبق عىل الأخص يف حاةل عدم وجود الفقر    من 1بشأأن "معايري الأهلية"، أأما اإ

اً  5من املاد   5موجود ، فاإن "تعريف املعارف التقليدية" الوارد يف الفقر   5 املاد  ن بشلٍك أأكرب ميكن أأن يظل عام  ، حيث اإ
من  1. وخبصوص الفقر  5من املاد   1للحامية سوف يأأيت بعد ذكل يف الفقر  القابةل تعريفًا أأكرث حتديدًا لللمعارف التقليدية 

نه يعتقد5املاد   تناسب التعريف العام لللمعارف التقليدية عىل النحو الوارد يف  أأنه ينبغي جتنب أأي عنابر نصية ، قال اإ
أأو تتناقض مع هذا التعريف. وعالو  عىل ذكل، ذكر أأن بعض الإضافات الاختيارية يناقض بعضها  5من املاد   5 الفقر 

ذلكل رأأى أأن السؤال اذلي ُطرِّح يف الفقر  الفرعية بعضًا، وينطبق هذا بصفة خاصة عىل الفقرتني الفرعيتني )د( و)ه(. و
ين. 1. وخبصوص املاد  5من املاد   1)ز( مناسٌب جدًا لتوضيح حمتوايت الفقر   ، أأي د الوفُد النص الوارد يف خيار املُيرس ِّ

ن هذا التعريف س يكون  انغواي. وذكر أأن  مامتش يًا مع املصطلحات املُس تخَدمة يف بروتوكول –من بني أأمور أأخرى  –وقال اإ
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مصطلح "اجملمتعات احمللية"، كام ُذكر سابقًا، جيب أأن يُفهَم مبعىن واسع حبيث يشلمل مجموعة كبري  من اجملمتعات اليت متتكل 
ىل نص امليرسين" يف املاد   ضافات اختيارية اإ . 1معارف تقليدية. وأأضاف الوفد أأنه ل يؤيد العنابر املدرجة حتت عنوان "اإ

ن ذكل ينطبق بصفة خاصة عىل مصطلح "الأمم" بوصفها من املس تفيدين احملمتلني من امحلاية. وعالو  عىل ذكل،  وقال اإ
دراج مصطلحي "الأرس" و"الأفراد". وخبصوص املاد   ، لأن 3من املاد   5للفقر   5، أأي د الوفُد اخليار 3تساءل عن سبب اإ

ل أأنه ذكر أأن هذا اخليار قامٌئ عىل المتيزي يف املعامةل بني املعارف التقليدية  هذا اخليار يوفر مرونة اكفية للتنفيذ الوطين. اإ
ىل أأن مقةرحاته بشأأن  ن القوسني املربعني احمليطني بلكلمة "الرسية" جيب أأن حُيذفا. وأأشار الوفد اإ الرسية وغريها. وذلكل قال اإ

نه يرى الكشف عن املصدر اليت س بق أأن قدهما للجنة احلكومية ادلولية تشلمل أأيضًا  املعارف التقليدية. ومع ذكل قال الوفد اإ
فامي يتعلق ابلنص  –. وعالو  عىل ذكل 1عىل النحو املقةرح يف اخليار  3أأن مسأأةل رشط الكشف ينبغي أأل تتناولها املاد  

د املقةرح يف الفقر  الفرعية )ز(  ون "بدل منشأأ" املعارف تساءل الوفد مع ا س يك – 1 اخليار يف 3 املاد  من 5 الفقر  مناملُحد 
التقليدية، لأنه يرى أأن هذه املعارف متتلكها الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. وفامي خيص التعريف املقةرح ملصطلح 

ن من املهم الإحاطة علامً بتعريف املصطلح نفسه الوارد يف املاد  1، اخليار 3من املاد   1"اس تعامل" يف الفقر   من  1، قال اإ
دراج بروتوك نه س يةردد كثريًا يف اإ ول انغواي، وبأأن التعريفني خيتلف أأحدهام اختالفًا كبريًا عن الآخر. واسةرسل الوفُد قائاًل اإ

عداده يف اللجنة احلكومية ادلولية  عن تعريف املصطلح نفسه يف صك دويل  خمتلفتعريف يف الصك ادلويل اذلي جيري اإ
آخر ذي صةل. والتفت الوفد اإىل املاد   ضافة اإىل ذكل، أأي د قَ 4من املاد   5وأأعرب عن تأأييده للفقر   ،4أ  عنوان رص  . واإ

عىل لكلمة "التطبيق"، ومن مث حذف اللكامت املتبقية ويه "العقوابت واجلزاءات وممارسة احلقوق". واحتفظ الوفد  4 املاد 
ضافية عن الوثيقة  ملنقحة لهذه الوثيقة يف أأو النسخ ا WIPO/GRTKF/IC/24/4حبقه يف الإدلء بتعليقات اإ

 لحقة. مرحةل

وذكر وفد مجهورية كوراي أأن ادلور  الرابعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية يه ادلور  الوحيد  اخملصصة لللمعارف  .45
، وذلا ينبغي أأن تساعد طريقُة العلمل يف هذه ادلور  عىل حتقيق ولية اللجنة 1053التقليدية قبل امجلعية العامة لعام 

ط الوفُد الضوء عىل بعض املسائل والشواغل الرئيس ية من أأجل توضيح وهجة نظره يف هذه املرحةل. سل  و كومية ادلولية. احل
ن تعريف املعارف التقليدية أأمٌر أأسايٌس يف معل اللجنة احلكومية ادلولية، ومن املهم أأن يكون النص واحضًا  فقال، أأوًل، اإ

نه يعتقد أأن الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية مه وموجزًا، ل س امي عند تعريف موضوع حام ية املعارف التقليدية. اثنيًا، قال اإ
دراج الأرس والأمم والأفراد بوصفهم مس تفيدين ميثل مشلكًة كبريً .  ن اإ أأنسب املس تفيدين من حامية املعارف التقليدية، واإ

اعتقاده أأن من الرضوري حتقيق توازن بني احلاجة اإىل حامية وأأخريًا، فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات، أأعرب الوفد عن 
ىل اس تخدام املكل العام اس تخدامًا حصيحًا، من هجة أأخرى.  مصاحل املس تفيدين من املعارف التقليدية، من هجة، واحلاجة اإ

نه سوف يذكر وهجات نظره ابلتفصيل يف أأثناء دراسة مرشوع املواد يف فريق اخلرباء.  وقال اإ

نه يشعر خبيبة أأمل بسبب وأأي د و  .41 فُد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية. وقال اإ
آراء معروفة بشأأن املسائل، فقد حان الوقت لمتهيد الطريق لتحقيق توافق يف الآراء. وأأبدى الوفد رغبته يف أأن  تكرار أ

قد يف بريتوراي يف الأس بوع السابق، ول س امي عن الروح اليت سادت يتحدث عن بعض جوانب الاجامتع غري الرمسي اذلي عُ 
ن الاجامتع حرضه عرش دول أأعضاء، واملناقشات أأجريت يف جو يسوده الود  الاجامتع، مكسامهة يف ادلور . ومىض يقول اإ

ولية، بل اس تكشاف والاحةرام املتبادل. وذكر أأن الغرض من الاجامتع مل يكن مناقشة النص أأمام اللجنة احلكومية ادل
طار معل الويبو تعكس ولية اللجنة  ذا اكنت الأنشطة اليت جتري يف اإ املفاهمي املتعلقة ابملسائل املطروحة والنظر فامي اإ

احلكومية ادلولية أأم ل. وأأضاف أأنه من أأجل التشجيع عىل تويخ الشفافية وتعزيزها، متنت حكومة جنوب أأفريقيا أأن تقدم 
ىل أأك رب عدد ممكن، ولكهنا قررت أأن تدعو املشاركني اذلين حرضوا اجامتعًا سابقًا مماثاًل يف الهند. مث أأاثر الوفُد هذه ادلعو  اإ

ِّب بني الوفود. وقال  ا يُقر  بعض املسائل الوثيقة الصةل ابجامتع بريتوراي، وأأولها احلاجة اإىل حتقيق توافق يف الآراء والبحث مع 
ىل الةركزي عىل  ن اللجنة متيل اإ ن املشاركني تساءلوا: هل يوجد أأي يشء يف النص ميكن أأن اإ ِّق الوفود. ومىض يقول اإ ما يُفر 

يساعد الوفود عىل أأن يكون هلم هدف مشةرك وغاية واحد  عندما يلتقون يف ادلور  الرابعة والعرشين للجنة احلكومية 
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ن املشاركني تناولوا املسائل ادلولية، أأم أأهنم سرييدون الاس مترار يف التحدث، لكٌّ يف اجتاه مواٍز للآ  خر. وأأردف قائاًل اإ
ىل اللجنة  التالية: ماذا يُقصد حبامية امللكية الفكرية يف الويبو معومًا، وما اذلي تسعى الوفود اإىل حتقيقه من خالل اجمليء اإ

عايري ادلولية. وأأضاف أأنه احلكومية ادلولية. وأأضاف أأهنم انقشوا مسأأةل كون الويبو منتدى للقوانني الوطنية أأم للقواعد وامل
آخر، واملسأأةل الثانية يه أأن تُفهَم كيفية  ش القضااي املطروحة يف الويبو وليس يف ماكنٍ جيب أأن يكون واحضًا للجلميع ملاذا تُناقَ  أ

لفكرية تطبيق حامية امللكية الفكرية عىل املعارف التقليدية، وأأن يُفهَم عىل وجه اخلصوص هل توجد صةل بني حامية امللكية ا
ن املسائل الأخرى اليت انقش هتا  واملعارف التقليدية أأم ل، وماذا يُقصد ابمحلاية اخلاصة لللمعارف التقليدية. واس تطرد قائاًل اإ
ادلول الأعضاء اليت حرضت اجامتع بريتوراي تشلمل تكل املسائل اخلاصة مبفاهمي "املكل العام"، و"املعارف التقليدية املتاحة 

و"املعارف التقليدية املتاحة للجلمهور"، ومسأأةل "املعارف التقليدية املنترش ". وذكر أأن مسأأةل ملكية  عىل نطاق واسع"،
واحد  املعارف التقليدية قد نُوقشت أأيضًا، خاصًة الأس ئةل التالية: ما يه رشوط نقل املعارف التقليدية عندما تُنقَل من جممتعٍ 

ىل املس تخدم، وما يه اس تحقاقات مس تخدم امل عارف التقليدية املنقوةل، وما يه رشوط النقل. وأأضاف الوفُد أأن هذه اإ
د املشاركون يف مناقش هتا. وأأبلغ الوفُد اللجنَة بأأن املشاركني يف الأنواع من الأس ئةل مل تكن تشلك هتديدًا لأحد، ومل يةرد  

د عىل أأن اللجنة جيب أأن تظل مركز ً  ل سيتحدث لك  اجامتع بريتوراي مل يرتبطوا بنص معني. وشد  عىل سبب وجودها، واإ
 .وفد يف واد بعيدًا عن الآخر

وأأي د وفُد نيجرياي بشد  البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية، ل س امي اقةراحات س بل امليض قدمًا  .43
ن اللجنة احلكومية ادلولية جيب أأن تنجز شيئًا  هادفًا وموثوقًا به وفعاًل محلاية املعارف فامي يتعلق بتحسني النص احلايل. وقال اإ

التقليدية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذا قابل للتحقيق ورضوري للعلوم، وحقوق الإنسان، والابتاكر، ولنظام امللكية 
نه يعتقد أأن ادلور  ينبغي أأن تُنتج، عىل  الأقل، وثيقًة الفكرية كلك. وذكر أأن حاةل مرشوع املواد احلايل متثل حتداًي. وقال اإ

جيازًا واعتدالً  ن لك املسائل أأو التحدايت اليت تواجه اللجنة ليست جبديد ، وتكل الوفود اليت  أأكرث اإ ونقاًء. وأأردف قائاًل اإ
صت  ل صياغات جديد  لللمسائل اليت فُحِّ درست املعاهدات الكربى اليت أأدارهتا الويبو تعمل ابلفعل أأن هذه املسائل ما يه اإ

نه يعتقد أأن اللجنة مبقدورها أأن جتد سبياًل لوضع صٍك  5882و 5883يم مس بقًا يف عا قانوين دويل محلاية املعارف  . وقال اإ
اًل لللميض قدمًا يف س ياقات تكل املعاهدات الأخرى. ومىض الوفد يقول يالتقليدية، مثلام وجدت ادلول الأعضاء يف الويبو سب 

نه، أأوًل، يعتقد أأن العلمل جيب أأن يُنف ذ ب  بعيد، ويتوقع الوفد أأن  ناًء عىل معايري دنيا، وهذا تقليد ُمت بع يف الويبو منذ أأمدٍ اإ
ىل  –مثل املكل العام  –يس متر اتباع هذا التقليد يف هذا الس ياق. اثنيًا، يعتقد الوفد أأن املفاهمي الوطنية  ينبغي أأل تُرفع اإ

هما  –درجة أأن تصبح مفهومًا دوليًا، فاملكل العام  ليس  –به، وما يتضلمنه، وما ل يتضلمنه  واملقصود، تكوينه يةوكيف ، يشلك 
ن هذا املفهوم ليس مفهومًا عابرًا للحدود الوطنية، بل هو مفهوم وطين.  جزءًا من الترشيعات ادلولية لللملكية الفكرية، حيث اإ

دلور . اثلثًا، يعتقد الوفد أأن أأمهية ورأأى أأن المتيزي بني الصعيدين ادلويل والوطين س يكون أأحد الإسهامات العظمية يف هذه ا
املعارف التقليدية واحضٌة ابلفعل يف نظم امللكية الصناعية وحق املؤلف، وس يكون الغرض الرئييس من الصك هو حتديد 
ن كيفية حامية املعارف التقليدية وتعزيزها وتيسري اس تخداهما يف نظام الابتاكر العاملي عىل حنو مالمئ وفعال. ورأأى الوفد أأ 

نشاء نظام مثايل، بل نظام يضلمن أأن الإبداع البرشي يظل  هذا أأمٌر همم، وأأنه قد حان وقت العلمل. رابعًا، ليس الهدف هو اإ
. غرضًا قانونيًا أأساس يًا محلاية امللكية الفكرية، بغض النظر عن ماكن التعبري عنه أأو ماكن نشأأته وهمام اكنت كيفية اس تخدامه

ىل دور  املعارف التقليدية يف النظام ادلويل يقو ِّض رشعية نظام امللكية الفكرية برم  عدم حامية كام رأأى أأن   ته. وتطل ع الوفد اإ
ن مل يكن عىل حنوٍ  تُنتج فهيا اللجنُة نصًا يبدأأ بوضع حد ٍ  د بوضوح ما ستشلمهل امحلاية، واإ  أأدىن محلاية املعارف التقليدية، وحُيد ِّ
ن مل يكن بقدرٍ اكمل، وحيدد "املس تفيد" حتديدًا اك ىل ادلول الأعضاء  فيًا، ويوفر اليقني القانوين، واإ كبري من التفصيل، ويشري اإ

املس تعد  لإدخال حامية املعارف التقليدية يف أأنظلمة امللكية الفكرية الوطنية اخلاصة هبا. ورأأى أأن ادلول الأعضاء جيب أأن 
ىل دور  نه يتطلع اإ ما عىل الأقل، يف  بن اء  تمتكن فهيا اللجنة من البدء، من انحيةٍ  تُعلن الالزتام الس يايس براحًة، وقال اإ
 تلبية احتياجات أأولئك امللُمث لني يف اللجنة وحتقيق مصاحلهم.
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للمبادر  املشةركة اليت أأطلقهتا ل وأأعرب ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل عن امتنانه  .44
ن هذا املبادر  املشةركة مجعت خرباء من الويبو واملنتدى ادلا مئ هذا العام بتنظمي حلقة معل خرباء الشعوب الأصلية. وقال اإ

الشعوب الأصلية من مجيع أأحناء العامل لللمسامهة عىل حنٍو همم، ولك ذكل جش ع الشعوب الأصلية عىل مواصةل العلمل يف اللجنة 
د مبنرب امجلاعات الأصلية، وعن ثقته يف أأنه س يؤثر يف ادلول الأعضاء. احلكومية ادلولية. وأأعرب امللمثُل عن رسوره الشدي

نه يعتقد أأن الفقر  " ىل أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية العامة، وقال اإ " من أأهداف الس ياسة 50وأأشار امللمثُل اإ
ىل الطابع امجلاعي لأحصاب احلقوق. وذكر أأن املعارف التقلي دية جيب أأن تلُمك ِّن أأحصاب حقوق املعارف العامة ينبغي أأن تشري اإ

ل أأن الفقر  "ءالتقليدية، ووالك . الأفراد حصاب احلقوقلأ  تعطي الامتياز"، بصيغهتا هذه، 50ها، واملؤمتنني علهيا، ومبدعهيا، اإ
ن الشعوب الأصلية تريد نظامًا تمكيليًا يتضلمن فكر  أأهنم مبدعو املعارف التقليدية واملؤمتنون علهيا. وذلكل  ومىض يقول اإ

صاحل املؤمتنني، الأس بقيُة يف فقرات أأهداف الس ياسة العامة ملاقةرح امللمثُل أأن تكون ملصاحل املبدعني وأأحصاب احلقوق، بل و 
ن التفاعل امجلاعي هو ما يُودل ِّ املعارف التقليدية اليت قيد النظر يف اللجنة احلكومية ادلولية.  عىل أأي حق فردي، حيث اإ

ية الأمم الأوىل أأنه يوجد عدد من العنابر املفقود  يف أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية العامة وذكر ممثل مجع  .41
بصيغهتا احلالية، ومن هذه العنابر املفقود  أأن ادلول الأعضاء جيب أأن متتثل ملا تنص عليه الصكوك ادلولية، ل س امي صكوك 

صلية. وأأضاف أأن الشعوب الأصلية جيب أأن متارس س يطرهتا عىل أأراضهيا حقوق الإنسان، من الزتامات تتعلق ابلشعوب الأ 
وأأقالميها ومواردها، مبا يف ذكل مواردها الوراثية، وجيب أأن حتظى ابلعةراف والاحةرام قواننُي الشعوب الأصلية 

جراءاهت قايف التقليدي واملعارف التقليدية العرفية لُتاذ القرارات، واملؤسسات املتعلقة بأأشاكل التعبري الث اوبروتوكولهتا، واإ
ىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية  نه ل جيوز بأأي حال من الأحوال النفاذ اإ واملوارد الوراثية. ومىض يقول اإ

املعارف واملوارد الوراثية دون موافقة مس بقة مس تنري  من الشعوب الأصلية. وذكر أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و 
التقليدية واملوارد الوراثية اليت متتلكها الشعوب الأصلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا ابلصفات امللمزي  للشعوب الأصلية، ويه سامت 
ن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية  أأساس ية لثقافهتم وتقاليدمه واترخيهم ولغاهتم وهويهتم. وأأردف قائاًل اإ

وراثية، عىل وجه اخلصوص، لها أأدوار جوهرية يف وحد  اجملمتعات الأصلية وانسجاهما. وذكر أأن للشعوب الأصلية واملوارد ال
احلق يف احلفاظ عىل مصاحلها املتعلقة ابمللكية الفكرية يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية 

آلت  وتطويرها. وأأضاف أأنه حيامث والتحمك يف هذه املصاحل وحاميهتا ذن أ ىل املكل العام دون احلصول عىل اإ املعارف التقليدية اإ
ن  وظل تهذه الشعوب ابحلق يف املعارف التقليدية  احتفظتسلمي من الشعوب الأصلية،  مس تحقة لتعويضات. وقال اإ

يف التمنية املس تدامة والإدار  الفعاةل للبيئة الطبيعية. معارف الشعوب الأصلية وثقافاهتا وممارساهتا التقليدية تسهم مسامهًة كبريً  
وأأضاف أأنه جيب تطبيق نظام عادل ومنصف لتقامس املنافع تُس تخدم فيه أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية 

عوب الأصلية ورفاهها يصب واملوارد الوراثية. وذكر أأن التنوع الثقايف املس متر اذلي ينبغي ضامن وجوده من خالل بقاء الش
ز املساعد  املالية والتقنية املقدمة  ىل أأنه جيب أأن تُكَفل وتُعز  يف مصلحة مجيع الناس. وفامي يتعلق ابلصك، أأشار امللمثل اإ
 للشعوب الأصلية للحفاظ عىل معارفها التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية والتحمك فهيا وحاميهتا
ن للشعوب الأصلية احلق يف التمنية الاقتصادية ولها احلق، دون املساس بس يادهتا ادلامئة عىل  وتطويرها. وختامًا، قال اإ

مواردها، يف اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية لتعزيز هذا الهدف. ورأأى امللمثُل 
دراج هذه املبادئ يف ا ىل الأمام.أأن اإ  لنص من شأأنه أأن يُسه ِّل التوافق يف الآراء ويُساعد يف دفع املناقشة اإ

وأأعرب ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر عن رغبته يف توجيه عناية ادلول الأعضاء  .42
مت يف  ىل العروض اليت قُد ِّ هنا مل تكن حارضً  خالل منرب امجلاعات الأصلية اإ هذا احلدث. وطلب من الأمانة نرش اليت قال اإ

لهيا. ذا أأمكن للرجوع اإ  هذه العروض عىل موقع الويبو الإلكةروين اإ

 وأأكدت انئبة الرئيس أأن الأمانة س تنرش العروض عىل موقع الويبو الإلكةروين. .47
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د عىل رضور  وجو  .48 نتاج نص مقبول يف هذه ادلور . وشد   د صك ٍ وأأعرب وفد مرص عن أأمهل يف أأن تنجح اللجنة يف اإ
دويل ُملزِّم من شأأنه أأن خيدم مصاحل امجليع وحيلمي املعارف التقليدية وكذكل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وأأي د 
الوفُد البياَن اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية، وكذكل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، وخاصًة ما يتعلق 

ىل  5واد من ابمل . ومتىن أأن يكون الصك ادلويل قيد املناقشة متسقًا مع التفاقيات ادلولية الأخرى، مثل اتفاقية التنوع 4اإ
ُّفق  البيولويج، وأأن يضلمن توفر أأكرب قدر من الشفافية يف النفاذ اإىل املعارف التقليدية وفقًا لللموافقة املس بقة املس تنري  وما ات

آليات النفاذ وت ن دليه عددًا من التعليقات، عىل شلك النص ومضلمونه، وسوف يُديل هبا عليه من أ قامس املنافع. وقال الوفد اإ
لمة تنظاميً جيدًا. عاد  تنس يق النص لأن بعض مشاريع املواد غري ُمنظ   يف الوقت املناسب. وأأضاف أأنه س يلزم اإ

نه يُدرك 4)اثنيًا( و3وأأي د وفد الرنوجي املادتني  .43 ا مادتني توليس   4و 3أأن هاتني املادتني بديالن للامدتني )اثنيًا(. وقال اإ
ضافيتني. وفامي يتعلق ابملاد   ل البديل الأول. وذكر أأن رشط الكشف ينبغي أأن ينطبق عىل براءات  4اإ نه يُفض ِّ )اثنيًا(، قال اإ

 الأنواع الأخرى من حقوق امللكية الفكرية. ل عىلالاخةراع حفسب 

بأأن اللجنة ينبغي أأن تُرك ِّز اهامتهما عىل موضوع امحلاية، واملس تفيدين، ونطاق امحلاية، وأأقر  وفد الاحتاد الرويس  .10
حراز رأأى الوفد أأن مثة حاجة أأيضا، يف هذه املرحةل، والاس تثناءات والتقييدات. و  ىل اإ تقدم فامي خيص القضااي املرتبطة اإ

الوارد خيار رب الوفد عن تفضيهل لل أأعداف الس ياسة العامة فامي خيص أأهأأهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية العامة. و ب
من النسخة  7و 2)الصفحتان  WIPO/GRTKF/IC/24/4النسخة الروس ية من مرفق الوثيقة من  8و 7 تنييف الصفح 

" من 8" و"2. وفامي خيص الأهداف املرك ز علهيا يف البندين "(WIPO/GRTKF/IC/24/4الإنلكزيية من مرفق الوثيقة 
"الهنوض ابلتمنية عىل مس توى امجلاعات احمللية عرب دمع أأنظلمة  اخليار، أأعرب الوفد بوضوح عن تفضيهل للحمك املعنونذكل 

ن من املُس تحَسن اس تخدام الإضافات الاختيارية 5املعارف التقليدية ومنع المتكل غري املرشوع". وفامي يتعلق ابملاد   ، قال اإ
ين عىل حنٍو يتفق  ىل نص املُيرس ِّ أأو املعروفة أأو  امللكية العامةمع املبدأأ اذلي مفاده أأن امحلاية ينبغي أأل تشلمل الأمور اإ

عىل  املعروفةحالت تطبيق املبادئ أأو القواعد أأو املامرسات العادية و املس تخدمة عىل نطاق واسع خارج اجملمتعات احمللية، أأو 
أأمٌر مس تحسن وأأكرث قبوًل. ومىض الوفد  اخليارأأن العلمل عىل ، ذكر 1املاد   مبوجب. وفامي يتعلق ابملس تفيدين نطاق واسع

دراج معظم الإضافات الاختيارية، ل س امي  ل عدم اإ نه يُفض ِّ اليت تتطلب مزيدًا من املناقشة. و  اداليت ُتص الأفر  الإضافةيقول اإ
"، 1("ب)5.3، 5يف اخليار وس ية لحظه يف النسخة الر ، أأشار اإىل خطأأ مطبعي  3املاد   بناء عىلوفامي خيص نطاق امحلاية 
 поощрения ام ييل: "كالنص وفقا للنسخة الإنلكزيية ليكون النص الرويس  وطلب أأن تُعاد صياغة

использования традиционных знаний с уважением культурных норм и 

практики их носителей" 3املناقشة بشأأن املاد  كأساس ملزيد من  5. وأأضاف أأنه يُس تحَسن اس تخدام اخليار. 

نه يرى أأن معل اللجنة يُعترَب دلياًل عىل الاهامتم الأكرب اذلي حتظى به حامية املعارف التقليدية عىل  .15 وقال وفد أأوكرانيا اإ
ىل اجامتعات املائد  املس تدير  اليت ُأقميت ن بدله جُيري مناقشات داخلية بشأأن هذه املسأأةل. وأأشار اإ  الساحة ادلولية. وقال اإ
يف أأوكرانيا العام املايض ويف شهر أأبريل من هذا العام، حيث قدم ممثلو امجلاعات أأو اجملمتعات اليت تتعامل مع الفوللكور 

عداد ترشيعات محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مبا يف  واملعارف التقليدية أأفاكرمه بشأأن توقعات اإ
ىل املعارف ذكل حاميهتا عىل الصعيد  حلاحًا يه حامية النفاذ اإ ن املشاركني ذكروا أأن املسأأةل الأكرث اإ ادلويل. ومىض يقول اإ

آخر  ىل أ ن املعارف التقليدية تنتقل من جيل اإ آليات لإدار  احلقوق، وحيث اإ التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ووضع أ
بداعهم. ورأأى الوفد أأنه عند صياغة النص كةراث ثقايف، ينبغي الاعةراف حباميهتا بوصفها حقًا ط  بيعيًا للك الناس محلاية اإ

ىل العديد من أأوجه التشابه بني مشاريع املواد اخلاصة ابملعارف التقليدية  التفاويض س يكون من املناسب توجيه الانتباه اإ
لقواعد يف لك جمال من هذين اجملالني، ومشاريع املواد اخلاصة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مع مراعا  الطبيعة اخلاصة ل

ىل الصالت املوجود  بني املواد الرئيس ية، مثل املس تفيدين ونطاق امحلاية واجلزاءات.  فضاًل عن توجيه الانتباه اإ
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وحتدث وفد بلجياك ابمس اجمللموعة ابء، وذكر أأن اللجنة احلكومية ادلولية قد أأحرزت ابلفعل تقدمًا كبريًا يف اس تكشاف  .11
ىل مزيد من املامر  ل أأنه أأعرب أأيضًا عن اقتناعه بأأنه توجد حاجة اإ سات الوطنية وتوضيح الاختالفات يف وهجات النظر، اإ

العلمل من أأجل رأأب صدع اخلالفات، بل والآراء املتعارضة أأحيااًن، املوجود  بني أأهداف الس ياسة واملبادئ التوجهيية العامة 
. وذكر أأن 1053وخطة معل اللجنة لعام  1053و 1051 يجنة احلكومية ادلولية لعامَ يف نص املعارف التقليدية وفقا لولية الل 

ا من الأعضاء وقامئًا عىل املشاركة، ومن مث   آخر ينبغي أأن يظل شاماًل وُموهج  ما تقوم به اللجنة احلكومية ادلولية من معل أ
توفر يقينًا ومرونًة اكفيني يف جمال املعارف التقليدية.  ينبغي للجنة احلكومية ادلولية أأن تسعى جاهدً  لتحقيق نتيجة متوازنة

دويل  صك ٍ  ويف هذا الس ياق، ذكر الوفد أأن اجمللموعة ابء عىل اس تعداد ملواصةل العلمل يف سبيل الانهتاء من وضع نص  
ن اجمللموعة ابء تعتقد اعتقادًا  أأو جازمًا أأن اللجنة احلكومية أأكرث تنفيذًا لولية امجلعية العامة. ويف هذا الصدد، قال الوفد اإ

ادلولية ستس تفيد من مناقشة التقيمي اليت س ُتجرى خالل ادلور  اخلامسة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية. وأأضاف أأن هذه 
أأكرث يف كيفية امليض قُدمًا.  التفكرياملناقشة ينبغي أأن تلُمك ِّن اللجنة احلكومية ادلولية من حتديد حاةل مرشوع النصوص ومن 

ن اجمللموعة ابء مس تعدٌ  لأن تُسهم مسامهًة بن اءً  من أأجل حتقيق نتيجة ُمت فق علهيا.و   قال الوفد اإ

ن  .13 ن املعارف التقليدية هملمة جدًا لبدله. وقال اإ د وفد رسي لناك عىل الأمهية الكبري  لدلور  احلالية، حيث اإ وشد 
احلادية والعرشين للجنة احلكومية ادلولية قد سامهت اإىل حد كبري تعريف املوضوع ينبغي أأن يكون توافقيًا. وأأقر  بأأن ادلور  

يف تطوير مرشوع املواد احلايل، ومع ذكل ل يزال يوجد خالف حول تعريف املوضوع. وذلكل اقةرح قضاء وقت اكٍف 
ىل اتفاق، أأو عىل الأقل نسخة منقحة، من شأأهنا أأن تعاجل هذه املسأأةل. وفامي يتعلق ابلبند ) يف  5ج( من الفقر  للتوصل اإ

دراج عبار  "التقليدية والأصلية" قبل عبار  "املعرفة الطبية". وأأعرب الوفُد عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل 5املاد   ، اقةرح اإ
وب وأأقر  مبسامهة الشع قمية كبري  أأيضًا. ذوهبام وفدا جنوب أأفريقيا وبريو. واعترب أأن البيان اذلي أأدىل به ممثل توابج أأمارو 

نه ذلكل ينبغي للجنة احلكومية ادلولية أأن حتلمي  واجملمتعات الأصلية يف تطوير املعارف التقليدية جياًل بعد جيل. وقال اإ
 املعارف التقليدية لصاحل الأجيال القادمة.

ه ممثل توابج أأمارو ابلشكر لوفد رسي لناك عىل ما أأبداه من تأأييد. وأأي د أأيضًا البيانني الذلين أأ  .14 دىل هبام عىل وتوج 
اللجنة احلكومية ادلولية بأأن الهدف  يف الوقت اذلي ذك ر فيهووفد جنوب أأفريقيا،  اجمللموعة الأفريقيةالتوايل وفد اجلزائر ابمس 

نه ل يتفق مع وفد الولايت املتحد  الأمريكية بشأأن املكل العام يف جمال املعارف  هو وضع اتفاق دويل ُملزِّم قانواًن. وقال اإ
ن موقف وفد التقل  ذا اكنت املعارف التقليدية تتعلق ابملكل العام. وقال اإ يدية. وتساءل: ما الغرض من صياغة صك دويل اإ

الولايت املتحد  الأمريكية يدمع مصاحل رشاكت الأدوية حىت تس تفيد حبرية من املعارف التقليدية، ولكن ل يدمع مصاحل 
اء حىت الآن أأدلت ببياانت عامة، وخلطت املبادئ والأهداف العامة ابلإشار  اجملمتع بشلك عام. وذكر أأن معظم ادلول الأعض

آراهئم ادلقيقة بشأأن النص من أأجل  ىل املواد، بدًل من مناقشة جوهر النص مادً  تلو ماد . وحث  الوفود عىل التعبري عن أ اإ
ىل نص ُمقةَرح وضعه اب حراز تقدم حقيقي. وعىل النقيض من ذكل، أأشار امللمثل اإ لفعل منذ عد  س نوات فامي يتعلق هبذا اإ

 – عاد مهنام لتوه نياللت –الأمر. واحتفظ حبقه يف املشاركة يف فريق اخلرباء، حيث لكفته الشعوُب الأصلية يف بريو وبوليفيا 
ع الشعوب الأصلية اذلي ل يعدو كونه فر  نه ل ميكنه أأن يتنازل عن تلكيفه لتجلم  . يقًا استشارايً ابملشاركة يف املفاوضات. وقال اإ

ع الشعوب الأصلية يبحث عن ادلمع من صندوق الويبو للتربعات،  اقةراحاته.  فيه ل يؤيد يف الوقت اذليوأأضاف أأن جتلم 
ع الشعوب الأصلية يسعى وراء مصاحل أأخرى غري جوهر النص. وقال اإ   ، أأبدتعىل العكس من ذكلنه، وتساءل: هل جتلم 

 وفود رسي لناك وكواب ومجهورية فزنويال البوليفارية اهامتمًا جبوهر النص من خالل دمع اقةراحاته.

 حتقيقوأأبدى وفد الصني اس تعداده لللمشاركة يف ادلور  احلالية مشاركًة بن اءً ، وحث  اللجنة احلكومية ادلولية عىل  .11
بشأأن تعريف املعارف التقليدية، رأأى الوفد أأن هذه املاد  ينبغي  5 ملاد وفامي يتعلق ابوليهتا ابلةركزي عىل الأحاكم املوضوعية. 

أأن تلخص من ابب شامل خمتلف جتليات املعارف التقليدية. وأأضاف أأن الأشاكل املس متر  من املعارف التقليدية، مبا فهيا 
نة شائعة الانتشار. و يف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن يضاف الأشاكل الشفهية ُتتلف اخالفا كبريا، فضال عن الأشاكل املدو 
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ن أأو شفهيي أأو غريه من الأشاكل". ىل التعريف "وما قد يس متر يف شلك مدو  نه س يقدم مقةرحات  اإ حتديدا  أأكرثوقال الوفد اإ
 يف هذا الصدد يف الوقت املناسب.

ندونيس يا عن دمعه جلهود اللجنة احلثيثة ملواصةل املفاوضات املكثفة واملشاركةوأأعرب  .12 برام نص صك دويل  وفد اإ يف اإ
ملزم قانوان )أأو نصوص صكوك دولية ملزمة قانوان( تكفل امحلاية الفعاةل لللموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 

ن اللجنة حباجة  عاد  تأأكيد موقفه املعروف جيدا بشأأن أأمهية تعجيل أأعامل اللجنة. ومىض يقول اإ َب يف اإ الثقايف التقليدي. وَرغِّ
ىل أأرضية مشةركة  جراء مفاوضات عاجةل تستند اإىل نص هبدف التوصل اإ ىل العلمل عىل اإ عداداإ مرشوع صك  لالنهتاء من اإ

يف مؤمتر دبلومايس. واعةرف ابس مترار التحدايت القامئة أأمام اللجنة عىل الرمغ  هأأو صكوك قانونية دولية يك يمت التفاوض بشأأن
ضاعة من عقد العديد من الاجامتعات. وحث ادل ول الأعضاء عىل بذل قصارى هجدمه لإحراز تقدم يف ادلور  احلالية وعدم اإ

ىل تضييق لتجنب تعطيل أأو أأي فرصة  ن اللجنة حباجة اإ عداد الصكوك ادلولية امللزمة. واس تطرد قائال اإ جراءات اإ طاةل اإ اإ
حراز تقدم حقيقي اخلالفات حول املعارف التقليدية من خالل تبس يط واثئق العلمل وتركزيها عىل خيار وا حد موحد واإ

والتوصل اإىل حل وسط مبا يلَُمٍكن من عقد املؤمتر ادلبلومايس يف القريب العاجل. والتفت الوفد اإىل مرشوع املواد وخباصة 
من املعارف الفكرية البحتة واملعارف ذات الطبيعة  أأوسع نطاقامسأأةل تعريف املوضوع وقال تلَُمثِّل املعارف التقليدية معارف 

رد . كام تش متل املعارف التقليدية أأيضا عىل معارف مرتبطة ابلتنوع البيولويج واملوارد الطبيعية اليت تنترش عرب الأجيال. اجمل
ىل معايري الأهلية  ومع مرور الوقت، أأصبحت املعارف التقليدية معارفًا حيوية ومتطور  متثل الإبداع امجلاعي. وأأشار الوفد اإ

يف و من مرشوع املواد وبوضوح وهجة نظر توافقية بشأأن هذه املسأأةل. 1.5صوص علهيا يف املاد  ت الصياغة املنحَ رَ وقال طَ 
ىل  واس تطرداليت قد جتعل احلمك غامضًا.  بعض املؤهالتجتنب صياغة هذا الصدد، اقةرح الوفد  ن الإشارات اإ يقول اإ

قد  1.5ايري الأهلية املنصوص علهيا يف املاد  مصطلحات مثل "جزء ل يتجزأأ من" أأو "وثيقة الصةل بـ" مكؤهالت فعاةل ملع
تتسبب يف خلق صعوابت يف التنفيذ. وطالب الوفد حبذف تكل الإشارات. وعرب  عن اعتقاده يف وجوب أأن يكون 

املس تفيدون من الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية. واس تدرك قائال وقد يس توجب الأمر اعتبار املس تفيدين كياان وطنيا كام 
ذا اكنت املعارف التقليدية غري منسوبة عىل وجه التحديد اإىل حمدد يف القانون الوطين وذكل يف ظل ظروف معينة هو  اإ

ذا اس تحال حتديد امجلاعة اليت اس تنبطهتا. وعىل صعيد امحلاية، كرر الوفد  شعب أأصيل أأو جامعة حملية أأو تقترص علهيا، أأو اإ
نبغي أأن يتضلمن هذا احلمك احلقوق "الاس تئثارية" لللمس تفيدين محلاية املعارف تأأكيده عىل تفضيهل اخليار الثاين. وأأضاف ي 

ىل أأن هناك بعض  التقليدية. وأأخريًا، وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات املنصوص علهيا يف املاد  السادسة، أأشار الوفد اإ
ىل الةركزي عىل كيفية العنابر اليت مت التوافق بشأأهنا يف اخليارين السابقني الأول والثاين. وم ىض يقول اكنت اللجنة حباجة اإ

جياد صيغة بديةل أأكرث قبول يف هذه القضية ابذلات. وأأكد الوفد خماوفه فامي يتعلق ابلبدائل املقةرحة للامد   . 2.2و 3.2اإ
خضاع تكل املعارف للقيود و وفامي الاس تثناءات. وأأهنيى يتعلق ابملعارف الرسية واملقدسة، أأعرب الوفد عن موافقته عىل عدم اإ

 قدما. دلفع الإجراءات يلتأأكيد جمددًا عىل الزتامه القو لكلمته اب

عن قناعته يف أأن النتاجئ املرجو  من معل اللجنة جيب أأن تعكس أأهداف وفد الولايت املتحد  الأمريكية وأأعرب  .17
اخلاصة بأأهداف الس ياسة العامة،  "1"ويف هذا الصدد، اقةرح عد  تعديالت عىل النحو التايل. يف الفقر  الس ياسة العامة. 

ذاكء". واقةرح أأيضا وضع لكلمة "سالمهتم" بني دراج "الوعي و" يف العنوان ويف امجلةل الأوىل بعد لكلمة "اإ أأقواس،  اقةرح اإ
صطلح مع النص بصور  أأفضل يف هذا الس ياق. واقةرح النص هذا امل يتناسبتراهثم"، حيث والاس تعاضة عهنا بلكلمة "
حبقوق واحتياجات أأحصاب املعارف التقليدية واجملمتع". ومىض يقول يعكس هذا الاسةرشاد : ""3"البديل التايل يف الفقر  

در  "4"التعديل رضور  أأن تكون النتيجة مفيد  للجلميع. ووفقا للفقر   اج "الـ" بعد لكلمة من أأهداف الس ياسة العامة، اقةرح اإ
دراج عبار  "واحةراهما " قبل "املعارف التقليدية" يف السطر الأول. كام اقةرح وضع ابيق الصياغة بداية من "من  "صون"؛ واإ

ن الهدف من هذه التغيريات هو الابتعاد عن لغة املنشورات وأأيضا لأغراض التبس يط.  خالل" بني قوسني. وقال اإ
بغرض التبس يط أأيضا. كام اقةرح  "1"أأو  "4"أأهداف الس ياسة العامة، اقةرح دجمها مع الفقر   من "7"يتعلق ابلفقر   وفامي

دراج لكلمة "احمللمية" يف السطر الثالث من الفقر   ، السطر الأول، "50"قبل مصطلح "املعارف التقليدية". ويف الفقر   "8"اإ
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ضافة حرف العطف "و" بعد لكلمة "ماكفأأته" ووضع عبار  "وح كام اقةراح أأيضا وضع أأقواس بداية اميته" بني أأقواس. اقةرح اإ
اقةرح وضع عبار  "صون و" بني البديةل،  "50"من لكلمة "مبا يف ذكل" يف السطر الثالث وحىت هناية الفقر . ويف الفقر  
 "50"  . واقةرح أأيضا هدفا جديدًا ييل الفقر الغرضأأقواس، حيث أأعرب عن عدم تقبهل اس تخدام املصطلح يف س ياق هذا 

عىل النحو التايل: "املسامهة يف التوثيق وصون املعارف التقليدية، عن طريق تشجيع الكشف عن املعارف التقليدية وتعللمها 
والاس تفاد  مهنا وفقا لللمامرسات العرفية والقواعد والقوانني ذات الصةل وتفاهامت أأحصاب املعارف التقليدية، مبا يف ذكل تكل 

القواعد والتفاهامت اليت تتطلب املوافقة املس بقة املس تنري  والرشوط املتفق علهيا قبل الكشف و لقوانني املامرسات العرفية وا
آخرينعن املعارف التقليدية وتعللم  ، اقةرح صياغة جديد  يف بداية الفقر  عىل "55"ويف الفقر   ."ها والاس تفاد  مهنا من قبل أ

اقدية بني أأحصاب املعارف التقليدية احمللمية وبني من حيصل عىل املعارف تشجيع اس تخدام الةرتيبات التع النحو التايل: "
ضامن جتلميع ، اقةرح نصًا بدياًل عىل النحو التايل: "")اثنيا(55"يف الفقر  و...[". اخل] التقليدية احمللمية من أأحصاهبا بغية

ت اليت تكون فهيا املعارف التقليدية رسية. املعارف التقليدية يف قواعد بياانت متاحة لفاحيص الرباءات، ما عدا يف احلال
آخر ليك  تفهم الأطراف ت وتعزيز وتشجيع اس تخدام العقود عندما يتيح صاحب معارف تقليدية تكل املعارف لشخص أ

، "57"الكشف". وفامي يتعلق بعنوان الفقر   س تخدام املعارف التقليدية وسائر حالتاباملتعاقد  احلالت اليت يُسلمح فهيا 
دراج "وفقا لرشوط متفق علهيااقةرح الو  نه فد اإ " يف هناية الفقر  بعد لكلمة "أأطراف أأخرى )الغري(". وأأهنيى الوفد لكلمته قائال اإ

 جيد. استيعاب احلوافز املتضلمنة يف هذا املبدأأ عىل حنومل يمتكن الوفد من فضل وضع املبدأأ التوجهييي )م( بني أأقواس حيث يُ 

عن تأأييده للبيان اذلي أأدهل به ممثل توابج أأمارو، واذلي حث ( CISAلأمرياك اجلنوبية )اجمللس الهندي ممثل وأأعرب  .18
عالن الأمم املتحد  بشأأن إلفيه اللجنة عىل الةركزي عىل العلمل املوضوعي. واب ضافة اإىل ذكل، دعا ممثل اجمللس اللجنة دلراسة اإ

هداف املطلوبة، بدًل من تكرار نفس العبارات والأ ( حيث اش متل عىل مجيع املبادئ UNDRIPحقوق الشعوب الأصلية )
ىل ما ل هناية  .اإ

ىل الرئيس عىل الوتوجه  .13 ورقة غري الرمسية اليت وزعت علهيم واليت تضلمنت حتديدًا واحضا وفد الهند ابلشكر اإ
جعلته يشعر حزنه جتاه مداخالت بعض الوفود واليت وأأبدى لللمسائل اجلوهرية املطلوب التصدي لها يف ادلور  احلالية. 

ابلقلق حنو قدر  اللجنة عىل امليض قدما يف العلمل املطلوب مهنا. وأأضاف بأأنه يشاطر وفد جنوب أأفريقيا الشواغل اليت 
جياد حلول فامي يتعلق  نه يتفق مع رغبة الوفد امللحة يف اإ أأعرب عهنا فامي يتعلق ابلغرض من حضوره جلسات اللجنة. وقال اإ

ا يف الآراء. وَذك ر اللجنة بأأن هدفها الرئييس هو معاجلة مسأأةل المتكل غري املرشوع وسوء ابجملالت اليت تتطلب توافق
ىل م تشري واحد  من الثغرات ذكر  الرئيس ونقل عهنا ما ييل: "اس تخدام املعارف التقليدية. ويف هذا الس ياق، أأشار اإ

ا" تظل يف املقام الأول غري يمحية، يف حني ميكن توفري الأخرى اليت مت حتديدها اإىل حقيقة أأن املعارف التقليدية "يف حد ذاهت
تغطية لالبتاكرات والإبداعات القامئة عىل املعارف التقليدية، عىل الأقل اإىل حد ما، من خالل امحلاية احلالية حلقوق امللكية 

عداد صك دويل لتوفري امحلاية الفعاةل لللمعارف التقليدي ىل اإ جيابية الفكرية. وذلكل، تظهر احلاجة اإ ة "يف حد ذاهتا" )حامية اإ
و/أأو دفاعية(، وكذكل حامية مصاحل امجلاعات فامي يتعلق ابلبتاكرات القامئة عىل املعارف التقليدية )حامية دفاعية(". ومىض 
ىل موضوع امحلاية ذات أأمهية قصوى لسد هذه الثغر . وأأعرب الوفد عن قلقه بصفة  يقول اكنت املاد  الأوىل اليت تعرضت اإ

زاء صياغة املاد   ىل. 1.5أأساس ية اإ ما لحظه يف بياانت بعض الوفود من اجتاه لستبعاد أأجزاء جوهرية من  ولفت الأنظار اإ
املعارف التقليدية من موضوع امحلاية، يف حني جتاهلت تكل الوفود حقيقة أأن هذه الأجزاء من املعارف التقليدية تتعرض 

ن اس تخدام لكامت " و "وثيقة الصةل بـ" جنبا اإىل جنب مع "الهوية جزء ل يتجزأأ مثل "امجلاعية" و " للمتكل غري املرشوع. اإ
مكنت البدلان من استبعاد معظم املعارف التقليدية اليت اكنت خاضعة للمتكل غري  1.5الثقافية لللمس تفيدين" يف املاد  

دية واحلفاظ علهيا وانتقالها من جيل اإىل جيل. الاستبعاد الواقع العلميل لكيفية نشأأ  املعارف التقليوقد نفى هذا املرشوع. 
ضفاء احليوية والتطور التفاعل بني املعارف التقليدية مع خمتلف امجلاعات احمللية املعنية ابحلفاظ علهيا  وأأدى ىل اإ عىل املعارف اإ

عايري الأهلية لأجل تغطية التقليدية. ذلا اكن من املهم أأن يؤخذ يف الاعتبار التنوع الثقايف للجامعات احمللية عند حتديد م
ح الوفد حذف ويف هذا الس ياق، اقةر  الفجو  املطلوب من اللجنة التصدي لها ملنع المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام.
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ضافة "املقةرنة ابلتنوع الثقايف لللمس تفيدين" كجزء من و  5.5لكامت "امجلاعية" و"جزء ل يتجزأأ" و"وثيقة الصةل بـ" من املاد   اإ
عدم لمة اليت تتعرض للمتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام. وأأعلن الوفد بغرض تغطية املعارف التقليدية القي   1.5  املاد

ضافة نصوص جديد  يف املنرب لعدم زايد  رغبته يف  طرح عنرص التنوع الثقايف  أأعرب عن نيته يف، ولكنه النص تعقيداً اإ
الأهلية يف فريق اخلرباء. وفامي يتعلق ابملاد  الثانية اليت تتناول املس تفيدين،  املتضلمن يف حامية املعارف التقليدية يف معايري

ين  طالب الوفد استبدال عبار  "كام مه مع رفون يف املاد  الأوىل" يف خيار )النص التوافقي( بعبار  "كام مه مع رفون يف املُيرس ِّ
ىل 5.5املاد   ضافة "الإضافة الاختيارية" )ه( اإ ينهناية خيار ". واقةرح اإ وأأوحض قائال سيساعد ذكل اللجنة عىل ربط  .املُيرس ِّ
اثرها الرئيس يف مذكرته بشأأن أأ معاجلة بعض املسائل الهامة اليت اخلاصة ابملس تفيدين و  1اخلاصة ابملوضوع مع املاد   1.5املاد  

املوضوع واملس تفيدين من شأأنه متكني اللجنة من امللكية. وأأعرب عن اعتقاده يف أأن وضع الصيغة الهنائية لللمواد اليت تتناول 
الةركزي عىل نطاق امحلاية فامي يتعلق ابلقيود والاس تثناءات أأيضا. واختمت الوفد لكلمته قائال بأأنه حيتفظ حبقه يف معاود  التطرق 

ذا لزم الأمر يف الوقت ضافة تعديالت اإ  املناسب. لهذه املواد مع اإ

يف ادلور   حتقيق تقدم( عن أأملها يف INBRAPIصلية الربازييل لللملكية الفكرية )ممثةل معهد اجملمتعات الأ وأأعربت  .20
ىل املؤسسة  احلالية، وأأن تمتكن الأجيال القادمة من الاس تفاد  من تكل اجلهود اليت تبذلها اللجنة. وتوهجت ابلشكر اإ

 ادلور ، وأأشارت اإىل حماولت املعهدالسويرسية واللجنة ادلولية للشعوب الأصلية يف الأمريكتني ملساعدهتا يف حضور 
هنا قادمة من  أأبوابلللمشاركة عن طريق طرق  السابقة هجات أأخرى فضال عن الاعامتد عىل وسائهل اخلاصة. وقالت اإ

ىل  ،شعبا من الشعوب الأصلية اخملتلفة 140الربازيل، البدل اذلي حيتوي عىل  لغة،  583يتحدثون عدد من اللغات يصل اإ
ىل وقالت يعين التعامل مع جامعة من امجلاعات اليت تفضل طواعيًة العيش يف عزةل.  23نسلمة و  875 000 ويصل عددمه اإ

ىل  املعارف التقليدية لشعوب الربازيل الأصلية التعامل مع اكفة أأس باب اس مترار بقاء ثقافاهتم عىل قيد احليا . والتفتت اإ
الت لقد اس تعرض املتحدثون أأمام اللجنة احلقوق احلالية القامئة العروض اليت قدهما أأعضاء اللجنة صباح اليوم السابق وق

ابلفعل للشعوب الأصلية، مبا يف ذكل احلق يف تقرير املصري. ويتضلمن هذا احلق حق الشعوب الأصلية يف حتديد أأولوايهتا 
راد  حر  بشأأن ماهية املشاركة العادةل والتقامس صدار موافقهتا املس بقة املس تنري  ابإ  املنصف للفوائد النامجة عن اخلاصة واإ

ىل مناقشات ادلول الأعضاء يف اللجنة بشأأن املعارف التقليدية للشعوب الأصلية  اس تخدام معارفها التقليدية. والتفتت اإ
ن أأقل ما اكن متوقعًا من ادلول الأعضاء هو متكني الشعوب الأصلية من ممارسة حقها يف التعبري عن نفسها يف هذا  وقالت اإ

يف اللجنة اإىل الاحةرام املتبادل لتنوع الثقافات والآراء.  جُترىأأوصت بأأن تستند املناقشات اليت يف هذا الس ياق، و الشأأن.
بعلمل اللجنة أأو تنهتك حدود املعايري الأخالقية من وهجة نظرها،  ليست وثيقة الصةلوطالبت بعدم السامح ابلبياانت اليت 

بداء مزيد  ترات اللجنة. ويف هذا الصدد، انشدابج أأمارو يف دو مثل تكل البياانت اليت أأدىل هبا ممثل تو ممثل توابج أأمارو اإ
 املواد، أأشارت امللمثةل لللمعاهدات مبرشوعمن الاحةرام لزمالئه وملنظامت الشعوب الأصلية الأخرى الشقيقة. وفامي يتعلق 

ىل اس مترارمه القامئةادلولية  والصكوك  حتت املبدأأ التوجهييي العام )ب( من مرشوع ابلفعل وأأعربت عن تأأييدها لالإشار  اإ
عالن الأمم املتحد  بشأأن حقوق الشعوب الأصلية واتفاقية منظلمة العلمل ادلولية رمق  ومضت تقول لقد  .523املواد، مثل اإ

ذا شلكت تكل  بت اللجنةالصكوك اُلطر اليت ينبغي طرهحا عىل طاوةل املناقشات اإ  يف امليض قدما عىل حنو متسق يف َرغِّ
ىل ما ذكره وفد الربازيل وقالت ينبغي  رساء عالقة مع الصكوك ادلولية الأخرى اليت تتعامل مع املعارف التقليدية. وأأشارت اإ اإ
ىل معاهدات اليونسكو، فضال عن اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي. وأأيدت كذكل البيان اذلي أأدىل  أأيضا الإشار  اإ

ىل  53 فامي يتعلق حبلقة معل اخلرباء عن الشعوب الأصلية اليت عقدت يف الفةر  من به ممثل مجعية الأمم الأوىل أأبريل  15اإ
ادلول الأعضاء ابلطابع امجلاعي لللمعارف التقليدية. فعىل الرمغ من وفامي يتعلق ابملوضوع، أأقرت بأأمهية اعةراف . 1053 عام

ماكنية احلفاظ عىل املعارف التقليدية من قبل كيان أأحادي ل أأن احلقوق املتضلمنة تس تلزم املشاركة واملامرسة امجلاعية اإ ، اإ
ليه يف القانون  ىل أأن الطابع امجلاعي لللمعارف التقليدية قد أُشري اإ بسبب الطبيعة املشةركة لللمعارف التقليدية. ولفتت الأنظار اإ

)ز(  1وقد انعكس هذا املبدأأ يف املاد  ( )ب( اثلثا) 3، مضن املاد  1005لس نة  582.1الربازييل، يف التدبري التحفظي رمق 
ماكنية قبول النقاط  الفرعية )د( من مسود  مرشوع املواد يف حالته الراهنة. وفامي يتعلق مبعايري الأهلية، برحت بعدم اإ

ن ت  املطلوب)ه( اليت تتناول املعارف التقليدية خبصوص املكل العام و نفيذ حاميهتا بواسطة حقوق امللكية الفكرية. وقالت اإ
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مفهوم املكل العام ومنح حقوق امللكية الفكرية عىل املعارف التقليدية اذلي يتغاىض عن مبادئ املوافقة املس بقة املس تنري  
طالبت والتقامس العادل واملنصف لللمنافع مع املس تفيدين ل خيتلف كثريا عن المتكل غري املرشوع بل وينبغي تشبهيه به. و 

وبرحت ابلحتفاظ ة بشأأن املس تفيدين لضامن الاتساق مع املعاهدات ادلولية اليت س بق ذكرها. صياغة املاد  الثانيبتعديل 
 .حلق يف تقدمي اقةراحات يف هذا الصدد يف فريق اخلرباءاب

ىل التشابه الشديولفت  .25 ، واقةرح دجمهام 1.5)و( من املاد  د بني الاختيارات الإضافية )ج( ووفد أأسةراليا الأنظار اإ
 بديل. أأو الاس تغناء عن أأحدهام اكقةراح لهذا السبب

اتحة التعديالت اليت اقةرهحا وفد الولايت املتحد  الأمريكية حيث وحتدث  .21 ممثل توابج أأمارو وطلب من الأمانة اإ
ابن تالوهتا. وطلب من ممثةل معهد اجملمتعات الأصلية الربازييل لللملكية الفكرية  مل التوقف يمتكن من الاس امتع لها أأو استيعاهبا اإ

ن توابج أأمارو اكنت من بني  عالن الأمم املتحد  بشأأن  املشاركنيعن توجيه انتقادات يف حق توابج أأمارو. وقال اإ يف صياغة اإ
نه اس تخدم حقه يف التعبري عن رأأيه  10حقوق الشعوب الأصلية كام أأهنا ممثةل يف الأمم املتحد  منذ  عامًا. واس تطرد قائال اإ

ىل أأن مشاركته يتعلق ابلرعاية  فامي اليت حيظى هبا بعض املراقبني الآخرين من صندوق الويبو للتربعات. ولفت امللمثل الأنظار اإ
ل من مصادره اخلاصة دون مساعد  من صندوق الويبو للتربعات  .يف اللجنة تلَُمو 

ن املعارف التقليدية ليست ابلأش ياء القدمية أأو اليتوقال  .23 ان. وأأعرب عن أأمهل يف علهيا الزم عف   وفد كوت ديفوار اإ
ىل نتيجة مرضية لصاحل امجليع. وأأي د  نه يتوقع توصل اللجنة اإ جناح الصك ادلويل يف توفري حامية فاعةل لللمعارف التقليدية. وقال اإ

 الأفريقية. البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان

وطلب من وفد الولايت املتحد  مرشوع املواد.  عىل نصالرئيس املشاركني عىل الاقتصار عىل التعليق وحث  .24
ىل الأمانة العامة ابلربيد الإلكةروين معال ابقةراح ممثل توابج أأمارو. وطلب من  رسال التعديالت اليت اقةرهحا اإ الأمريكية اإ

اتحهتا. واختمت الرئيس اجللسة اخلاصة مبرفق الوثيقة  الأمانة معل نسخ من التعديالت املقةرحة واإ
WIPO/GRTKF/IC/24/4 عداد نسخة رس ِّ ملنرب. ودعا فريق اخلرباء واملُي وأأعلن تعليق أأعامل ا ين لالجامتع من أأجل اإ

ىل البياانت اليت أأدلها هبا الأعضاء  .معدةل من مرشوع املواد استنادًا اإ

اجللسة بشأأن  بعد الاجامتع الأول لفريق اخلرباء[ افتتح الرئيس جرى هذا النقاش يف ادلور ]مالحظة من الأمانة:  .21
حامية املعارف التقليدية: مرشوع املواد". والزتاما ( "Rev.1)بند جدول الأعامل اخلامس وقدم التعديل الأول عىل النص 

عداد  اين غوس من أأسةراليا قام ابإ خطار رس ِّ طلب املُي  بناء عىل Rev. 1ابلشفافية، أأبلغ احلضور بأأن الس يد اإ ين. وأأفاد ابإ
 يف تعديل رس ِّ س يد غوس، واذلي معل من قبل مَكُي كل ابلفعل بشلك غري رمسي. وذك ر اللجنة بأأن ال املنسقني الإقلمييني بذ

 يف هذه ادلور  ولكنه س يضع نفسهيعلمل بصفة ُميرس ِّ النص اخلاص ابملوارد الوراثية أأثناء ادلور  الثالثة والعرشين للجنة، لن 
 .هود املبذوةل لللميض قدما يف هذه ادلور ين احلاليني يف س ياق اجل رس ِّ حتت ترصف الرئيس واملُي 

ين  أأحد -لوس يور الس يد نيكولسوحتدث  .22  دعو  من الرئيسوبناء عىل ، املنسقني الثالثابمس  -من كندااملُيرس ِّ
ون الةركزي عىل املفاهمي الأساس ية رس ِّ حاول املُي واس هتل لكلمته قائال أأمام احلضور يف اجللسة العامة للجنة.  Rev.1اس تعرض 

ىل عدم توافق الآراء بشأأن مجيع تكل املفاهمي. 5الرئيس ية للامد   عىل ، مت وضعها بني أأقواس، فقر  ارشاديةتضلمنت و ، لفتًا اإ
ىل أأن لكلمة "املوارد" سوف تُضاف ب عد لكلمة عنابر مثل العنابر الثقافية والبيئية وتكل املتعلقة ابلرعاية الصحية. وأأشار اإ

ن مصطلح ""الطبيعية" يف التعديل الثاين ملرشوع املواد.  اثر مسأأةل أأ املرتبطة ابملوارد الوراثية" قد املعارف التقليدية وقال اإ
ىل تعريف "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الثقافية"؟  اقةرح أأحد الوفود تضلمني و هل حيتاج نص املعارف التقليدية اإ

ىل أأن عبار  "بني الأجيال" قد أأحدثت ازدواجا لأحد العنابر الرئيس ية فامي بني املادتني كتعريف 1.5 املاد   5.5. وأأشار اإ
ون أأليس من الأفضل رس ِّ تساءل املُي و  ، ولكن وعىل ما يبدو يظهر هذا املصطلح مكعيار موضوعي لعدد من الوفود.3.5و

ىل املصطلح يف فقر  واحد  ىل ما يسلمى "النص احملذوف" يف  !؟ الفقرتنيمن هاتني فقط الاكتفاء ابلإشار  اإ ولفت الانتباه اإ
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َف هنائيا، حيث ن هذا ل يعين أأن "النص ااإ ، ولكنه قال Rev. 1هناية  غل املرفق كـ "وعاء جامع" س تُ احملذوف" قد ُحذِّ
ىل )و( يف املا1.5ون عدم تضلمني املواد من رس ِّ د املُي تعلم  و حيتوي عىل ما مت حذفه من نصوص.  ، وسوف يُشار 5د  )ج( اإ

لهيم يف  ىل و . Rev. 2اإ "من جيل اإىل جيل" "جزء ل يتجزأأ" ووالعنابر الأخرى، مثل "منتج فريد من نوعه" متت الإشار  اإ
ون الةركزي عىل وهجات نظر فريق اخلرباء وحاولوا رس ِّ ، حاول املُي 1يف اجلزء اخلاص ابلتعريف أأو املعايري. وفامي يتعلق ابملاد  

ىل أأشخاص حمددين أأو جامعات معينة.  س ناد املعارف التقليدية فهيا اإ ىل املاد  و معاجلة احلالت اليت يتعذر اإ شار  اإ  5ُأدرجت اإ
ضافة "و/" قبل "أأو" 5.1  يف املادوعهنا الوفود.  تملعاجلة بعض الشواغل اليت أأعرب وهو ما ورها"، وقبل "تط ينبغي اإ

ون بعض الصعوبة يف فهم العالقة بني هذه رس ِّ واجه املُي و من قبل أأحد الوفود.  3.1حت املاد  قةرُ وا. Rev. 2َسرُياعى يف 
يضاحات من مقدم الاقةراح.  5املاد  وبني املاد   ، ميكن للوفود مالحظة تبديل ترتيب 3فامي يتعلق ابملاد  و وطالبوا ابإ

جراء معني. ولتوضيح  1ميثل هنجًا مؤسسا عىل احلقوق بيامن ميثل اخليار  5 اخليارين: اكن اخليار ىل تدبري أأو اإ هنجًا مستندًا اإ
لدلول الأعضاء املرونة الالزمة لتنفيذ  1يف حد ذاته حقوقا معينة لللمس تفيدين؛ بيامن أأاتح اخليار  5هذا الأمر، أأضفى اخليار 

 1.3 ، اكنت املاد 1الأهداف املرجو  من الصك. وكام ُذكر يف احلاش ية السفلية تدابري خاصة هبم عىل الصعيد احمليل لتحقيق 
ين  تعريفا، وهذا ما دعا دراهجا مضن مجموعة التعريفات؟ املُيرس ِّ دراج هذه املاد  كحاش ية سفلية؟ أأو اإ للتساؤل هل ميكن اإ

ضافة "]رسي[" وو  ووفقا ملا مت اقةراحه يف . 5من اخليار  5.3 "]احمللمية[" بعد "المتكل غري املرشوع لـ" يف املاد ينبغي اإ
ماكنية "املوافقة املس بقة املس تنري  " وون اإىل رس ِّ املُي  أأشار، 1احلاش ية السفلية  "رشوط يتفق علهيا الطرفان" لتوضيح اإ

آخر يف النص.  آليات معل وأأن من الأفضل تناوهلام يف ماكن أ من  1ون لكلمة "بديل" يف اخليار رس ِّ اس تخدم املُي و اعتبارهام أ
ون أأن تكل الاقةراحات متثل يف الغالب خيارات رس ِّ ا أأحد الوفود. وقد استشعر املُي لتعكس الاقةراحات اليت قدهم 5.3املاد  

ضافية للخيار  ىل اس مترار عدم التوافق أأكرث مهنا بدياًل عنه.  1اإ يف الآراء بشأأن مسأأةل املعارف وأأشار الس يد نيكولس اإ
التقليدية املنشور  والرسية واحمللمية واليت تعد من املوضوعات املتشابكة واملشةركة بني عد  قطاعات يف مجيع أأحناء النص. 

ىل تنبيهسهو أأو ون عىل عدم تعلمد أأي رس ِّ أأكد املُي و  غفال ودعا أأي دوةل عضو تكتشف حدوث سهو أأو سوء فهم اإ ين  اإ املُيرس ِّ
ىل ذ  .Rev. 2ون مبراعا  العنابر احملذوفة يف رس ِّ املُي كل. ويف تكل احلاةل، س يقوم اإ

ذ، تركزي تعليقات املشاركني Rev. 1الرئيس، قبل فتح اجللسة بشأأن واقةرح  .27 اكن النص قد تضلمن اكفة  اعىل ما اإ
ضافات وحالت سهو ترغب الوفود يف التنويه عهنا ل  ىل املُي املقةرحات أأو أأن هناك اإ ام أأعرب ين. كرس ِّ توفري مزيد من التوجيه اإ

عدم الإدلء بأأي مالحظات من شأأهنا وانشد احلضور عن ترحيبه أأيضا ابلإدلء بأأي تعليقات مفيد  من شأأهنا سد الثغرات. 
ىل الوراء. وافتتح ابب التعليقات بشأأن املاد  الأوىل من   .Rev.1العود  ابملفاوضات اإ

عداد عن  تأأعربت اكفة الوفود اليت أأدلت ببياان]مالحظة من الأمانة:  .28  .[Rev.1شكرها لللمي رسين نظري اإ

وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واقةرح حذف العبار  الوارد  بني وحتدث  .23
. كام اقةرح حذف الفقر  الإرشادية لللمعارف التقليدية اخملتلفة، واليت سوف 5.5قوسني" الناجتة عن نشاط فكري" يف املاد  
ىل تعريف يتضلمن اكفة أأنواع وأأجزاء ا ىل أأن تضلمني املاد  حتتاج اإ ىل نتاجئ  1.5ملعارف التقليدية. ونب ه اإ يف النص قد يؤدي اإ

عكس ية. وشدد عىل رضور  انسجام تعريف املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية مع مجيع اللواحئ والتعلاميت السارية. 
 .1.5ذف املاد  مطالبًا حبوأأهنيى لكلمته 

ىل )و( يف "النص احملذوف" اإىل 1.5ق اخلرباء عىل نقل املواد من مسلسل وفد أأسةراليا موافقة فريوأأعلن  .70 )ج( اإ
ماكنية وضع تكل املواد يف الوقت احلايل مضن املاد  2أأو املاد   3 املاد  اليت تتناول الاس تثناءات  2. وأأعرب عن اعتقاده يف اإ

أأن الاس تثناءات غري ملزمة يف مجيع عىل  ظ،والتقييدات. وبرح ابعتقاده يف موافقة مقديم الاقةراحات أأيضا، مع التحف
ذا اكن قد مت النظر يف هذه املواد أأثناء مناقشة املاد    .2الأحوال وتوفر مساحة من التسامح والتساهل. وتساءل الوفد عام اإ
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ىل عدم تعرض النص لعوحتدث  .75 دد وفد الاحتاد الأورويب ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأشار اإ
ىل املاد   اليت تعلق أأمهية كبري  عىل معايري الأهلية وقال مل تظهر يف  5من النقاط اليت أأاثرها يف اجامتع فريق اخلرباء. والتفت اإ

آلت اإىل املكل العام من امحلاية. 1.5النص املواد السابقة من مسلسل  ىل )و( اليت تستبعد املعارف التقليدية اليت أ )ج( اإ
، فقد استشف اس مترار تكل 2و 3 تنيملادفريق اخلرباء عىل اس تكشاف العالقة مع املكل العام يف ا قوافومىض يقول بيامن 

جراء املزيد من املناقشات. وذلكل سوف يطلب من ين  النقاط بني أأقواس اإىل حني اإ عاد  املواد من املُيرس ِّ ىل )و( 1.5اإ )ج( اإ
ىل النص يف  العالقة بني واسةرسل قائال مل تكن . 3.5واملاد   5.5بني املاد  ولفت الوفد الأنظار اإىل وجود تداخل . Rev.2اإ

ضافة هاتني املادتني واحضة، وهناك احامتل حدوث خلط بني ما يه املعارف التقليدية احمللمية وبني غري احمللمية. واقةرح الوف د اإ
بني أأقواس، حيث س يكون  5.5من املاد   . كام اقةرح أأيضا وضع الفقر  الثانية3.5"اإىل" يف "املاد  لكلمة "فقط" بني "متتد" و

للتعامل مع الإشار  اليت وردت يف ادليباجة واخلاصة بلك من الزراعة والبيئة وجوانب أأخرى لللمعارف  مةمالءذكل أأكرث 
ن بني أأقواس نظرًا لعدم تيقنه م 3.5التقليدية. واقةرح وضع عبار  "تقر بوجود تنوع ثقايف يف أأوساط املثقفني" يف "املاد  

كيفية ربطها مبعايري الأهلية. وكتعليق عام، اقةرح يف هناية لكلمته وضع لكلمة "الشعوب" بني قوسني أأيامن ظهرت يف النص 
 .1.5بأأمكهل، مبا يف ذكل يف املاد  

"تشلمل" يف استبدال املصطلحات "تشري اإىل" و ( عن رغبهتا يفHEPممثةل برانمج الصحة والبيئة )وبرحت  .71
زاةل الأقواس حول عبار  "الناجتة عن أأنشطة فكرية". كام اقةرحت حذف "مبصطلح  5.5 املاد  القابل غري  قانوين. واقةرحت اإ

"، واليت تتطلب املزيد من التفاصيل بصور  أأكرب فامي يتعلق بطبيعة املعارف التقليدية. وأأعربت للترصف والتقس مي والتقادم
حيث تقةرن املعارف التقليدية ابلهوية الثقافية.  3.5عن رغبهتا يف الإبقاء عىل لكلمة "املقةرنة" بدًل من "املتصةل" يف "املاد  

للتارخي الاس تعامري اذلي تعرضوا هل. وأأعربت خبربات خاصة نتيجة ا ومضت تقول حيتفظ اكفة الساكن الأصليني يف أأفريقي
عن أأملها يف احةرام امجليع لتقاليد ولثقافات الآخر. وأأيدت ممثةل الربانمج التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الأورويب ابلنيابة 

ىل )و1.5عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بشأأن املواد من   (.)ج( اإ

ن ة وسهةل الفهم بدرجة كبري ؛ بيد وأأعرب  .73 وفد اتيلند عن سعادته الغامر  مبسود  املرشوع اجلديد ووصفها بأأهنا ُمَحس  
ن ذكل يسلمح ابملرونة اليت حتتاهجا البدلان اخملتلفة يف اإ ، حيث 5.5ل وبشد  اس تخدام لكلمة "تشلمل" يف املاد  أأنه يفض

ىل "الشعوب" واملوضوع، ولهذا، اكن ي  5  خمتلف احلالت. ومىض يقول تناولت املاد "امجلاعات" يف هذه نبغي عدم الإشار  اإ
ط فكري" لأس باب خمتلفة متت . وبرح بعدم قبوهل املوافقة عىل عبار  "الناجتة عن نشا1املاد  حيث سيمت تناوهلام يف املاد  

هورية ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية هتا ابس تفاضة يف فريق اخلرباء. وأأيد التعليق اذلي أأدىل به وفد امجل مناقش 
 .1.5والاكرييب فامي يتعلق حبذف املاد  

ممثل توابج أأمارو عن اعتقاده يف أأن الأقواس أأظهرت عدم حتقيق أأي تقدم مللموس. وقال اكن هناك كثري من وأأعرب  .74
القانونية اخلاصة وتكل مزجي من املفاهمي تضلمني ضال عن ، فاملس تخدمة الالتباس بشأأن املفردات اللغوية واملفاهمي القانونية

أأو ثالثة  هدفني حتديدمللكية الفكرية يف النص دون أأي اتساق فامي بيهنا. وفامي يتعلق ابلأهداف، رأأي الوفد وجوب املتعلقة اب
ىل أأنه قد تقدم بتعديالتاإ حيث  حمدد  يف اليوم السابق.  ن ذكل من الأمور املعيارية املعتاد  يف أأي صك. ولفت الأنظار اإ

ىل موضوع امحلاية يف اتفاقية التنوع البيولويج واتفاقيات اليونسكو. كذكل أأشار اإىل  شارات اإ وأأضاف قائال ميكن العثور عىل اإ
عداد ماد  مس تقةل تتناول موضوع رس ِّ الوارد يف النص املقدم من املُي  أأن هناك خلط بني موضوع امحلاية والتعريف ين. واقةرح اإ

بداء امحل ىل وفد الاحتاد الأوريب نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بنداء حيثه فيه عىل الكف عن اإ اية. وتوجه اإ
ن الشعوب الأصلية معةرف  املزيد من الاعةراض بشأأن لكلمة "الشعوب" أأو اقةراح وضعها بني أأقواس. واختمت لكلمته قائال اإ

عالن الأمم املتحد  بشأأن حقوق الشعوب الأصليةهبا يف العديد من الصكوك ادلولية،   .مثل اإ

ىل الإبقاء عىل الأقواس حول لكلمة "الشعوب" ونب ه  .71 جراء املزيد من املداولت حيث الرئيس اإ تشلمل هنا مسأأةل اإ واإ
 .عد  قطاعات
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من وهجة نظر لمن تعريف املعارف التقليدية العنابر الهامة وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية وقال تض  وحتدث  .72
غري القابل للترصف "عبار  "الناجتة عن نشاط فكري" و اجمللموعة الأفريقية. وأأعلن عن تأأييده للوفود اليت اقةرحت حذف

آخر يف الوثيقة  1.5". واقةرح حذف املاد  والتقس مي والتقادم فقط بسبب كوهنا ماد  جديد  متامًا ومل تظهر يف أأي ماكن أ
زاةل أأي عنرص جديد من النص مل يرد ذكره يف الوثيقة  لتفاوض.ويه أأساس االأساس ية  وأأعرب عن اعتقاده يف وجوب اإ
ىل ما أأبداه منالأساس ية.  عدم تضلمني عنابر جديد  يف النص ولكنه طالب بمرونة يف وضع هذا العنرص يف مرفق،  وأأشار اإ

 .زايد  عن العنابر الأخرى اليت اكنت عىل جدول املناقشات واس مترت طوال عامني

يالء درجة أأعىل من ادلقة يف تعريف املعارف التقليدية كرضور  للوصول وأأعرب  .77 وفد الياابن عن اعتقاده يف وجوب اإ
ىل اليقني القانوين. وأأعلن عدم موافقته عىل مثل هذا الوصف الغامض املطروح بصيغته احلالية لللمعارف التقليدية. واس تطرد  اإ

ىل أآخر"ل "حيوية ومتطور " و"مشةركة بني الأجيال" وات مهبلمة، مثصياغ 5.5قائال تضلمنت املاد    "بنقلها من جيل اإ
ىل مزيد من الوضوح للتأأكد من توفري امحلاية و اليت ل تضيف خصائص حمدد  لتعريف املعارف التقليدية. و  حيتاج الأمر اإ

شار  زمنية "وتكون  ضافة عبار  حتلمل اإ مس تخدمة ملد  حتددها لك دوةل لللمعارف التقليدية عىل املس توى ادلويل. واقةرح اإ
آخر" يف املاد  عاما" بعد عبار  "ينقلها ج  10عضو عىل أأل تقل عن  ىل أ  .ح من قبل يف فريق اخلرباءقةرُ ا، كام 3.5يل اإ

( عدم اتفاقه مع وفد الاحتاد FAIRAوساكن اجلزر ) نيسسة البحوث من أأجل الساكن الأصليمؤ ممثل وأأبدى  .78
. وقال تنترش الشعوب الأصلية يف 3.5قر ابلتنوع الثقايف لللمس تفيدين" بني أأقواس يف املاد  الأورويب بشأأن وضع عبار  "ت

ضافة عبار  " الأصلية والتقليدية"1.5مجيع أأحناء العامل يف تنوع ثري. وفامي يتعلق ابملاد    .، اقةرح ممثل املؤسسة اإ

دراج عبار  "الأصلية والتقليدية"وأأعرب  .73 قبل عبار  "املعارف الطبية" وفقا ملا اقةرحه  وفد أأسةراليا عن تأأييده اإ
 .FAIRA ممثل

ندونيس يا مشاركته للرأأي اذلي عرب  عنه وفد اجلزائر ابلنيابة عن اجمللموعة الأفريقية بوجوب عدم تضلمني وأأعلن  .80 وفد اإ
، اقةرح الوفد 3.5لق ابملاد  مقةرحات جديد  بغية الإرساع يف معل اللجنة. وأأي د التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اتيلند. وفامي يتع

من  . ورأأى من الأفضل اس تخدام عبار  "املتصةل بـ" بدلً الرشطحذف عبار  "بوضوح" نظرًا لعدم رضور  مثل هذا 
ىل "الةراث الثقايف" قد كونت انطباعاً اإ "املرتبطة بـ". وقال الوفد  ىل "الهوية الثقافية والاجامتعية" واإ بأأن  نه وجد أأن الإشارات اإ

لعطف "و" بني لكلميت فاصةل بدل من حرف ا اس تخدامف املعارف التقليدية ترامكي بطبعه. واقةرح لهذا السبب تعري
 ."الاجامتعية" واستبدال حرف العطف "و" قبل عبار  "الةراث الثقايف" حبرف العطف "أأو""الثقافية" و

عداد وأأعرب  .85 عبار  "الناجتة عن نشاط ي د حذف . وأأ Rev.1وفد بريو عن قناعته يف حتقيق تقدم هام يف س ياق اإ
 تتغاىض عن تعريفواحد من املعارف التقليدية، بيامن تعريف نوع لأن اللجنة ل ينبغي لها  1.5فكري". واقةرح حذف املاد  

نه اقةرح هذا احلذف نظرا لطول القامئة الالفت جدًا للنظر. وفامي يتعلق ابملاد  الثانية، أأ  ي د الوفد ابيق املعارف الأخرى. وقال اإ
 .ونرس ِّ مع التعديالت اليت أأجراها املُي  5.1املاد  

 مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوفد الربازيل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس وأأيد   .81
نه يعتقد يف أأمهية عبار  " غري القابل للترصف والتقس مي ووفد بريو فامي يتعلق حبذف عبار  "الناجتة عن نشاط فكري". وقال اإ

نه والتقادم بقاء علهيا. وقال اإ بارش  مع اجمللموعة الأفريقية امل مزيد من املناقشات  س يجري" لتعريف املعارف التقليدية، واقةرح الإ
 .رلإجياد حل لهذا الأم

يف الوثيقة  يه وارد املعدةل اكنت أأكرث موضوعية ابملقارنة ابلنسخة السابقة كام  5.5وفد سويرسا أأن املاد  وبرح  .83
WIPO/GRTKF/IC/24/4 وهبذا تكون قد أأضفت تعريفا أأكرث وضوحا لللمعارف التقليدية. وأأكد عىل اس متراره يف ،

ىل" بدل من "تشلمل". وأأعرب عن اع  تقاده يف أأن ما ورد بني قوسني واذلي يرسد اجملالت اليت قد تفضيل عبار  "تشري اإ
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تكون مرتبطة ابملعارف التقليدية يساعد عىل فهم أأفضل ملصطلح "املعارف التقليدية". ومىض يقول ونظرا لحامتل وجود 
نه يقةرح تضلمني عبار  "عىل حنو خاص" أأو بدل مهنا عبار  "جمالت مثل" لبيان بصور   أأكرث وضوحا أأن جمالت أأخرى، فاإ

القامئة التالية عبار  عن قامئة اسةرشادية بطبيعهتا. ورأأى فائد  يف تضلمني تعريف ملصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد 
الوراثية" يف هذا الصك. واسةرسل قائال قد يكون هذا مفيدًا يف ضوء الصكوك ادلولية الأخرى اليت تس تخدم نفس 

ىل تنطبق صيغة التعريف احلايل فقط عىل املعارف التقليدية "و بروتوكول انغواي. املصطلح، ول س امي  واليت تؤدي مبارش  اإ
ىل تضلمني املاد  اخةراع مطالب به ن هذه الصياغة سوف جتعل التعريف حمدودًا للغاية. وأأشار اإ ىل  3.5". وقال اإ الإشار  اإ

آخر" ويه وارد   ىل أ . ومن أأجل جتنب الازدواج غري الرضوري، 5.5أأيضا يف املاد  فكر  "بني الأجيال و/أأو ينقلها جيل اإ
ىل " 3.5أأشارت املاد  و . 3.5املاد   من أأو 5.5سواء من املاد   الإشار ينبغي حذف هذه  املس تفيدين كام مه معرفون يف اإ

املتصةل بوضوح "املرتبطة/ ارف التقليدية احمللميةالثانية" يف الس ياق اخلاص مبعيار الأهلية اليت تتطلب أأن تكون املعاملاد  
ىل  ذا اكن هذا املعيار قد أأشار اإ ابلهوية الثقافية والهوية الاجامتعية والةراث الثقايف" لللمس تفيدين. وقد أأاثر هذا مسأأةل عام اإ

نشاء كيان وطين مكس تفيد يف ظروف معينة. وقد ُطرَِّح نفس هذا السؤال فامي يتعلق  1.1املاد   من عدمه، واليت مسحت ابإ
ذا اكنت الإجابة عن هذا السؤال ابلإجياب، فالسؤال هو: ما3.1هوم "اجملمتع عامة" وفقا ملا ورد يف املاد  مبف  يه  . وقال اإ

 .مهنا هذا الكيان الوطين واجملمتع عامة سيتأألف" اليت هوية الاجامتعية والةراث الثقايف"الهوية الثقافية وال 

ىل املناق ولفت  .84 ضافة لكلمة ممثل قبائل تولليب الأنظار اإ شة اليت دارت يف فريق اخلرباء واليت انهتت ابملوافقة عىل اإ
 .5.5"موارد" بعد لكلمة "الطبيعية" يف الفقر  الثانية من املاد  

وفد الولايت املتحد  الأمريكية عدم موافقته عىل الاقةراح املقدم من وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأعلن  .81
من التعديل الأول بسبب عدم النص عليه من قبل يف الوثيقة  1.5اد  بشأأن حذف نص امل

WIPO/GRTKF/IC/24/4 ىل ىل أأن التلكيف الصادر اإ ىل مرفق. وأأشار اإ . كام رفض أأيضا اقةراح نقل الصياغة اجلديد  اإ
ىل تقدمي واس تعراض اللجنة اكن للبناء عىل النص احلايل بدل من الاكتفاء فقط ابلنظر يف الصياغة احلالية، كام لفت الأ  نظار اإ

لهيا يف املاد   دخال فقر  جديد  يه  1.5الصياغة املشار اإ ىل أأنه اقةرح اإ يف اجللسة العامة يف اليوم الأول من ادلور . وأأشار اإ
ذ يؤخ، "جيوز اس تخدام املعارف التقليدية املوجود  داخل قواعد البياانت ملنع منح الرباءات عن خطأأ"، وهو ما مل 4.5الفقر  

ابملرونة فامي يتعلق ابملوضع املناسب عىل حنو دقيق لإدراج  متصفاً زال  مضن الوثيقة املعدةل. وأأوحض أأن موقفه ما يف الاعتبار
ىل أأ  4.5الفقر   طار املاد  الأوىل اإ دراهجا يف اإ ن اكن يفضل اإ  .مةءن يمت التفاق عىل موضع أأكرث مالاملقةرحة، واإ

( ابمس جتلمع الشعوب الأصلية وأأعربت عن AIWOالافريقية الأصلية )ممثةل منظلمة نساء الشعوب وحتدثت  .82
اعتقادها يف أأن النص املعدل قد تضلمن عنابر تناولت بعض شواغل وحقوق الشعوب الأصلية. وأأكدت عىل دمع جامعة 

ع دراج "الساكن الأصليني" يف تعريف املعارف التقليدية، وأأشارت اإىل وجوب الاسةرشاد ابإ الن الأمم الشعوب الأصلية اإ
"املعارف التقليدية". ورأأت أأن املعارف التقليدية ت "الساكن الأصليني" واملتحد  بشأأن حقوق الشعوب الأصلية يف تعريفا

آخر و أأو مقننة  شفويةللشعوب الأصلية ميكن أأن تكون  ىل أ تشلك جزءا من وتتصف ابحليوية والتطور وتنتقل من جيل اإ
 .فكري واملاديتراهثم امجلاعي السلفي والثقايف وال

عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وقال اكن تعريف املعارف وأأعرب وفد مرص  .87
دراج لكلمة التقليدية يف املاد  الأوىل حمدودًا للغاية وقد شلك    صعوابت يف صياغة الترشيعات احمللية. ويف هذا الصدد، اقةرح اإ

 للغاية. التأأكيد عىل أأن التعريف لن يكون حمدوداً  "خباصة" من أأجل

 .الرئيس ابب املناقشات بشأأن املاد  الأوىل وافتتح املناقشات بشأأن املاد  الثانيةوأأغلق  .88

ىل أأن املس تفيدين من وحتدثت  .83 ممثةل منظلمة نساء الشعوب الأصلية الأفريقية ابمس جتلمع الشعوب الأصلية وأأشارت اإ
ىل أأن ادلول  امحلاية مه أأولئك اذلين نشاء وامتالك واحلفاظ عىل واس تخدام وتطوير املعارف التقليدية. وأأشارت اإ قاموا ابإ



WIPO/GRTKF/IC/24/8 
30 
 

الأعضاء، مثل املكس يك، واستنادًا اإىل مشاورات مكثفة بني طوائفها يف س ياق تطوير س ياساهتا، قد أأكدت وهجة نظرها يف 
ماكنية اعتبار ادلول من املس تفيدين. ومع ذكل، أأن املس تفيدين مه الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية. وأأشارت اإ  ىل عدم اإ

دار  املعارف التقليدية نيابة عن املس تفيدين من خالل كيان وطين. وميكن أأن  أأوحضت أأنه، ويف بعض احلالت، ميكن لدلول اإ
 يد أأو التعرف عىليكون هذا يف حالت معينة، مثل تكل احلالت اليت تتصف فهيا املعارف التقليدية ابلنتشار ويصعب حتد

نشاء أأي كيان  منعىل الرمغ شعب أأو جامعة معينة مبتكر  لتكل املعرفة  بذل هجود جدية وتوفر حسن النية. وأأوحضت أأن اإ
طار رشاكة  وطين لهذا الغرض ينبغي أأن يكون بناء عىل طلب الساكن الأصليني ومبوجب موافقهتم املس بقة املس تنري  ويف اإ

هلم. وأأكدت عىل الرأأي القائل بأأن للجامعات الأصلية واحمللية حقوقًا اسئثارية وجامعية مثلهم يف اكمةل معهم لتحقيق مصلحة 
 متنعذكل مثل املس تفيدين من املعارف التقليدية لللمحافظة عىل معارفهم التقليدية ومراقبهتا وحاميهتا وتطويرها؛ وأأن تسلمح أأو 

عادل ومنصف من املنافع الناش ئة عن اس تخدام املعارف التقليدية  اس تخدام تكل املعارف التقليدية؛ وأأن يكون لها نصيب
ملعايري اعىل أأساس املوافقة املس بقة املس تنري  والرشوط املتفق علهيا؛ والتأأكد من احةرام مس تخديم املعارف التقليدية 

ىل توفري التدابري الترشيعية ادلول الأعضحاجة  واملامرسات الثقافية لأحصاب وماليك املعارف التقليدية. وأألقت الضوء عىل اء اإ
ة العامة محلاية املعارف التقليدية اليت تشجع مس تخديم املعارف التقليدية عىل الكشف عن املصدر، يوالإدارية والس ياس  

ىل أأمهية ضامن حقوق الشعوب  عالو  عىل احةرام املعايري الثقافية وممارسات الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية. وأأشارت اإ
دار الأ  نشاء قواعد بياانت املعارف التقليدية وخباصة حقهم يف اإ امللكية الفكرية اخلاصة ابملعارف التقليدية واحلفاظ  صلية قبل اإ

  علهيا وحاميهتا وتطويرها.

مرص، بعد أأن عرب  عن تقديره ملا جاء يف املاد  الثانية، للك جممتع خصائصه فامي يتعلق ابملس تفيدين وأأشار  وقال وفد .30
يوجد هبا شعوب أأصلية. وأأعرب عن تأأييده للبديل الوارد يف املاد  الثانية واقةرح  حيث ل، عىل سبيل املثال، بالدهاإىل 

د من قبل القانون الوطين". وذكل للتعامل مع احلالت اليت يصعب فهيا حتديد انتساب  ىل "أأي كيان حُي د  شار  اإ دراج اإ اإ
ا هذه املعارف غري قابر  عىل هذه امجلاعة املعارف التقليدية اإىل شعب أأصيل أأو جممتع حميل، أأو للحالت اليت تكون فهي

تَن بِّط هذه املعرف أأو  .ةحيامث يكون من املس تحيل حتديد مس  

يران مجهورية وفد وأأعرب  .35 عن سعادته ابلنص الوارد يف املاد  الثانية ووصفه بأأنه أأكرث وضوحا. ومع ذكل،  الإسالميةاإ
ىل عدم تأأييده بعض الإشارات الوارد  يف تكل املاد   واقةرح حذف عبار  "من ميكل وحيافظ عىل ويس تخدم أأو يطور" أأشار اإ

 .ابلاكمل 3.1، وحذف الفقر  5.1يف الفقر  

. وأأعربت 5.1( عن رأأهيا يف وجوب منح الاعةراف ابمحلاية وفقا للامد  HEPممثةل برانمج الصحة والبيئة )وبرحت  .31
ىل و  فساح اجملال للترشيع الوطين لتعريف ماهية الكيان عن تأأييدها الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد مرص وأأشارت اإ جوب اإ

ذا اس تحال حتديد" اللكلمة "أأو" بني "جامعة حملية" وواقةرحت استبدال  1.1املس تفيد. وأأعلنت عن تأأييدها للامد   "اإ
ذا اس تحال حتديد اوالاس تعاضة عهنا بلكلمة "و". واقةرحت كذكل استب اس تنبطت ]شعب أأو[ امجلاعة اليت  لدال العبار  "اإ

ذا اس تحال حتديد أأي كيان حُيدد من قبل الترشيعات الوطنية للجهة اليت اس تنبطت  تكل املعارف" والاس تعاضة عهنا بـ "اإ
تكل املعارف". وطالبت امللمثةل حبذف الأقواس حول "]ادلول الأعضاء[/]الأطراف املتعاقد [" وأأيضا الأقواس حول "جاز 

 .ع الوطين مس تفيدًا"أأن حتدد كياان وطنيا يعتربه الترشي

البيان اذلي أأدلت به ممثةل منظلمة نساء الشعوب ( عن مشاركته الرأأي مع ADJMORممثل منظلمة أأدمجور )وأأعلن  .33
الأصلية الأفريقية ابمس جتلمع الشعوب الأصلية. ورأأى أأن تعريف املعارف التقليدية واملس تفيدين من امحلاية ومدى امحلاية، 

احلد من نطاق امحلاية فامي يتعلق ابلشعوب الأصلية  ونب ه اإىل خطأأ ي حتري العناية يف التعامل معها. لكها من املواضيع اليت ينبغ
واجملمتعات احمللية يف بعض أأجزاء من العامل من خالل ترك الأمر اإىل حق ادلول احلرصي يف توصيف مسأأةل املس تفيدين يف 

ىل احلاجة ترشيعاهتا الوطنية. وذك ر الوفود ابخملاوف اليت أأعرب ع هنا أأحد املشاركني خالل اجامتع فريق اخلرباء حني أأشار اإ
 .اإىل صك دويل يكون مبثابة مبادئ توجهيية يف تنفيذ املعايري ادلولية محلاية املعارف التقليدية عىل الصعيد احمليل
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نه وعىل الرمغ من اهامتمه بتعزيز حقوق الساكن الأصليني يف معارفها ال وقال  .34 تقليدية الرشعية يف وفد بنغالديش اإ
ل أأنه ل يوجد هناك رشحية حمدد  من الساكن ميكن وصفها أأو حتديدها عىل أأهنا رش  حية العديد من البدلان مثل بنغالديش، اإ

ليه  ىمتثل "الساكن الأصليني". ورأأ  وجوب توفري هامش س يايس لبدلان مثل بنغالديش لتحديد من يس تحق أأن يُن َسب  اإ
ف حاليا من النص املعدل. فوائد املعارف التقليد ية. ولهذا السبب، أأشار الوفد اإىل سابق تأأييده ملصطلح "الأمم" واذلي ُحذِّ

دراج حرف النكر  ابللغة الإجنلزيية ) الأعضاء[/]الأطراف املتعاقد [ حتديد ادلول ] ل( داخل عبار  "جيوز a/anyوذلا اقةرح اإ
 .1.1كيان وطين" يف املاد   أأيأأو  ماكيان وطين 

جلهود اليت يبذلها الرئيس وفد الاحتاد الأورويب ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأقر ادث وحت .31
ىل القانون الوطين، وتكل اليت اكنت تفضل هذا الهنج.  املعارضةون يف البحث عن حل توافقي بني الوفود رس ِّ واملُي  لالإشار  اإ

، حيث 5الصياغة مع املاد   تعارض هذهورأأى ، 1.1ومع ذكل، أأعرب عن حتفظاته فامي يتعلق ابلصياغة املس تخدمة يف الفقر  
أأيضا أأن الصياغة تبدو وكأهنا  ىرأأ  اعة الأصلية أأو احمللية. كامبدت وكأهنا تطرح تعريفا لللمعارف التقليدية غري املرتبطة ابمجل

ىل املكل العام، فضال عن تكل املعارف اليت تَب   آلت اإ ط جمال امحلاية عىل أأي نوع من أأنواع املعرفة، مبا يف ذكل املعارف اليت أ سِّ
ىل أأمهية مواصةل املناقشات ب  شأأن هذه ل تعترب تقليدية. ووصف هذه الصياغة بعدم الوضوح من الناحية القانونية. وأأشار اإ

املسأأةل اخلاصة ابملعارف التقليدية امللملوكة من أأكرث من جامعة أأصلية أأو حملية وعالقة هذا الأمر ابملكل العام. ومىض يقول 
طار مناقشة املاد   جراء هذه املناقشات يف اإ  .أأو وضعها بني أأقواس 1.1. وطالب حبذف املاد  51ومن الأفضل اإ

عىل النحو التايل: "املس تفيدون من امحلاية القانونية لللمعارف التقليدية،  1 للامد  ممثل توابج أأمارو صيغة معدةلواقةرح  .32
ىل من اؤمتن  5احملددون يف املاد   لِّهم: )أأ( اإ ابلوصاية عىل املعارف  عىل حنو تقليديمه الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية ونَس 

ىل  حيافظمن و  التقليدية وحاميهتا وفقا لللمامرسات العرفية السارية، )ب( عىل املعارف التقليدية وتطويرها وتواصلها من جيل اإ
حيق لأحصاب أأو ماليك و )ج( الثقافية والةراث الثقايف لها، جيل كسامت أأصيةل وحقيقية تعكس الهوية الاجامتعية والهوية 

التقليدية والابتاكرات ذات  املعارف التقليدية نصيب عادل ومنصف من توزيعات املنافع املتأأتية من اس تخدام هذه املعارف
ضافة املامرسات  ىل وجوب اإ الصةل واملامرسات املتعلقة حبفظ التنوع البيولويج واس تدامة اس تخدام مكوانته". كام أأشار أأيضا اإ

ىل النص ىل عد  قرون مضت اإ  .العرفية اليت ترجع اإ

ىل أأن الصيغة املعدةل للامد  ولفت  .37 " عوب الأصلية أأو امجلاعات احمللية"الشتضلمنت  5.1وفد مجهورية كوراي الأنظار اإ
بني  3.1بدًل من "الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية" وفقا ملا اقةرحه يف وقت سابق. وطالب الوفد أأيضا بوضع املاد  
 .أأقواس، نظرًا لأن مدلول عبار  "اجملمتع عامة" غامض متامًا ومل يمت التوافق عليه من قبل مجيع ادلول الأعضاء

ىل التصحيح اذلي أأدخهل املُي وفد بري ت والتف .38 م املاد  رس ِّ و اإ  ىبعد تعديلها. ومع ذكل، رأأ  وأأي د صياغهتا 5.1 اذلي قَد 
جراء  1.1الوفد أأن املاد   قابر  عن تغطية مجيع الصعوابت اليت تواجه البدلان فضال عن اخلصائص امللمزي  لها، وذلا اقةرح اإ

ليه من زايد  يف الالتباس، كام أأهنا غري مفيد  ملا  3.1حذف املاد  نظره يف وأأعرب عن وهجة املزيد من املناقشات.  أأدت اإ
ىل و  متاما. ىل تقليل نطاق امحلاية، ويف الوقت نفسه، أأدت اإ ىل أأن هذه املاد  قد َطَرحت صياغة جديد  أأدت اإ أأشار أأيضا اإ

ء اكن من أأحصاب املعارف التقليدية أأو من مبدعهيا توس يع نطاق امحلاية فامي يتعلق بعدد املس تفيدين للك عضو يف اجملمتع، سوا
 .أأو مل يكن كذكل

البيان اذلي أأدلت ( ابتفاقه مع CAPAJممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل )وبرح  .33
ىل  وطالب ابستبدال  5.1املاد  به ممثةل منظلمة نساء الشعوب الأصلية الأفريقية نيابة عن جتلمع الشعوب الأصلية. والتفت اإ

وضع لكلمة "و" بدل مهنا يف عبار  "املس تفيدون من امحلاية مه الشعوب الأصلية أأو امجلاعات احمللية". كام اقةرح و اللكلمة "أأو" 
نشاء" قبل عبار  " دراج لكلمة "اإ  . والتفت5.1.. حتافظ علهيا أأو تس تخدهما أأو تطورها"، بدًل من "متكل" يف املاد  .أأيضا اإ
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ىل املاد   عالن الأمم املتحد  بشأأن حقوق  1.1اإ وقال ينبغي تعريف مصطلح "كيان وطين"، حيامث يقتيض الأمر، وفقا ملبادئ اإ
 .الشعوب الأصلية

وفد الياابن عن تأأييده البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب  .500
ل فسوف 1.1فامي يتعلق ابملاد   ينطبق . ورأأى وجوب تعريف "املس تفيدون" فامي يتعلق ابملعارف التقليدية الفردية، واإ

زاةل الأقواس حول "من ميكل أأو حيافظ عىل أأو يس تخدم أأو يطور" يف امجليع تقريبا. ويف هذا الصدد، اق عىل املصطلح ةرح اإ
 .، رشيطة استبدال "أأو" بـ "و" بغية جتنب نزاع حممتل5.1املاد  

ىل املاد  واقةرح  .505 يك تعكس ، 1.1واملاد   5.1يف لك من املاد   5وفد الولايت املتحد  الأمريكية تعديل الإشارات اإ
ىل املاد   شار  اإ دراج لكلمة "يمحية" قبل عبار  "املعارف التقليدية" يف املادتني . ك3.5اإ  .1.1و  5.1ام اقةرح أأيضا اإ

ضافيني واليت  5.1وفد سويرسا عن ترحيبه بنص املاد  وأأعرب  .501 يف الوثيقة املعدةل وحذف عبار  مس تفيدين حممتلني اإ
عىل أأساس فهلمه أأن  3.1و  1.1د . وأأعرب عن قلقه خبصوص املواWIPO/GRTKF/IC/24/4وردت سابقا يف الوثيقة 

الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يه اجلهات املس تفيد  من حامية املعارف التقليدية. وطلب توضيحًا بشأأن ما س يكون 
ىل 3.1، وما هو املقصود بعبار  "اجملمتع عامة" يف املاد  1.1عليه ادلور احملدد للكيان الوطين وفقا للامد   . وأأشار أأيضا اإ

نشاء ومعل كيان وطين ينبغي أأن حيدث فقط مبشاركة مبارش  من الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية  1.1 اد امل ن اإ وقال اإ
 مربعة. بني أأقواس 3.1و  1.1املعنية. وأأهنيى لكلمته بطلب وضع املواد 

ن املاد  وحتدث  .503 باس لللمجلموعة الأفريقية. قد أأاثرت القلق والالت  3.1وفد اجلزائر نيابة عن اجمللموعة الأفريقية وقال اإ
نه ل يفهم متاما جدوى املاد   دراهجا يف خلق مشالك فامي يتعلق بتعريف حامية املعارف التقليدية.  3.1وقال اإ حيث تسبب اإ

ىل اس هتداف املاد    1توس يع نطاق املس تفيدين واحتواهئا عىل بعض العنابر املثري  للخالفات، سواء للامد   3.1وأأشار اإ
 .3.1برمهتا. وأأعلن موافقته مع وفد بريو يف طلبه اخلاص حبذف املاد   لللمعاهد  أأو

دراج وفد اجلزائر بصفته الوطنية وأأعرب عن تأأييده لللمقةرحات املقدمة من وفود بنغالديش ومرصوحتدث  .504 . واقةرح اإ
آ عبار  "أأو كيان  ف يف القانون الوطين" بعد "امجلاعات احمللية" يف املاد  أ دراج عبار  "جاز أأن  . كام5.1خر ُمَعر  طالب أأيضا ابإ

 .1.1حتدد أأي كيان وطين" بدل من "جاز أأن حتدد كياان وطنيا" يف املاد  

ىل توضيح هل هناك وس يةل للتغلب عىل املشلكة الواحضة يف والتفت  .501 ىل مسأأةل "الكيان الوطين" ساعيا اإ الرئيس اإ
ذا اكن هناك أأي وس يةل أأمام الوفود للتفكري يف صياغة احلق املطلق يف حتديد كيان وطين دون قيد أأو رشط. وتساءل عام  اإ

 .مؤهةل للكيان الوطين تفي مبعايري اليقني القانوين املطلوب

وفد جنوب أأفريقيا بأأنه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. والتفت اإىل وبرح  .502
، 5.1الوطين جلنوب أأفريقيا منح حقوق لللمس تفيدين كام هو مالحظ يف املاد   وقال لقد حاول القانون 1.1و  5.1املادتني 

ويف بعض احلالت اليت تشارك فهيا املعارف التقليدية، لتعيني كيان وطين لهذا الغرض. واسةرسل قائال، وذلكل ميكن النظر 
ىل عدم 3.1ابملاد  يف هاتني الفقرتني كفقرات تمكل بعضها بعضا وليسا مكواد متعارضة. وفامي يتعلق  ، أأشار الوفد كذكل اإ

دراج املاد   ىل أأن مفهوم "امحلاية 3.1وضوح الغرض من اإ نه يرى أأن هذه املاد  قد س ببت التباسًا. وأأشار الوفد اإ . وقال اإ
حىت الآن، وأأعلن عن اتفاقه مع  ادلفاعية" مل يُطرح من قبل كنقطة نقاش يف أأي من املناقشات اليت ُأجريت بشأأن الصك

 .دًا. ورأأى أأن هذا املفهوم لن يوفر حامية فاعةل وطالب حبذفهقي  فد بريو يف أأنه ميثل مفهوما جديدًا فضال عن كونه مفهوما مُ و 

وفد الصني عن اعتقاده يف اختالف املس تفيدين وأأحصاب املعارف التقليدية ابختالف الأماكن والأزمنة. وأأعرب  .507
ىل الشعوب الأ  صلية وامجلاعات احمللية بيامن ينمتي البعض الآخر اإىل الأمم. ورأأى وجوب اتساق ومىض يقول ينمتي البعض مهنم اإ
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املاد  الثانية مع اخلصائص املتباينة لللمس تفيدين من امحلاية، وهو ما يعلمل عىل هتدئة الشواغل املرشوعة للجامعات احمللية 
ديد املس تفيدين من املعارف التقليدية وفقا ن أأيضا ادلول الأعضاء من حتلأصلية ولكن يف الوقت نفسه يلَُمكِّ والشعوب ا

دراج لكلمة "الأمم" يف املاد    .لإعطاء مساحة للترشيعات الوطنية 5.1لأوضاعها الوطنية. واقةرح الوفد اإ

ىل تقس مي وشدد  .508 ىل معاجلة، حيث رمس الاس تعامر حدودًا جديد  أأدت اإ ممثل أأدمجور عىل أأن هناك حالت حتتاج اإ
صلية، مثل البدو الرحل ممن يتحدثون نفس اللغة ويمتتعون بنفس الثقافة وميارسون نفس الأنشطة. العديد من الشعوب الأ 

 .ومن الصعوبة مباكن تفرقة هؤلء الشعوب بني احلدود

ىل اقةراح لك من وفد اجلزائر متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ووفد وأأشار  .503 وفد الولايت املتحد  الأمريكية اإ
. وقدم الوفد رشحا ذلكل النص: يعكس النص النطاق الواسع لللمس تفيدين 3.1املاد  نص ا خبصوص حذف جنوب أأفريقي

. ومىض يقول سوف تساعد امحلاية Rev.1ويف  WIPO/GRTKF/IC/24/4ابلشلك اذلي توخاه الوفد يف الوثيقة 
رأأى الوفد أأن املس تفيدين من حامية املعارف التقليدية مه لك من يس تخدم و منح الرباءات عن خطأأ. القضاء عىل  يفادلفاعية 

أأو حيافظ علهيا، فضال عن املس تفيدين من منح براءات صاحلة. كام رأأى أأن املس تفيدين من نظام  يمتلكهااملعارف التقليدية أأو 
بداع والابتاكر. واقةرح الوفد امللكية الفكرية مه اجملمتع بأأرسه نظرًا لس تفاد  اجملمتع من نظام يعلمل بفاعل  ية عىل تشجيع الإ
ىل  3.1وقال ميكن اعتبار املاد  . عدم الوضوحللتصدي اإىل شواغل اجمللموعة الأفريقية حذف العنوان "بديل" لتجنب  ضافة اإ اإ

 .3.1. واختمت الوفد لكلمته بتأأييد النص الوارد يف املاد  بديال عهنم املواد السابقة بدل من اعتبارها

وفد نيجرياي عن انفتاحه للأفاكر الوارد  يف الاقةراح املقدم من وفد الولايت املتحد  الأمريكية. بيد أأنه رب وأأع .550
ىل اجملمتع بأأرسه. و  ىل عدم وجود صك واحد لللملكية الفكرية لحظ ارتباط النص ابدليباجة نظرًا لالإشار  اإ لفت الأنظار اإ

ن مفهوم اس تفاد  امجليع من الابتاكر واملعارف  معةرفًا به. بأأن يكون اجملمتع بأأرسه مس تفيداً  من قبل طالب وقال الوفد اإ
اجلديد  اكن مضنيا يف مجيع مفاهمي حامية امللكية الفكرية. واقةرح أأن تعكس ادليباجة هذا النص. ولفت الأنظار اإىل مشلكة 

ىل أأن 5لتقليدية يف املاد  : " مت تعريف املس تفيدين من امحلاية ادلفاعية لللمعارف ا3.1هيلكية مع املاد   "؛ ومع ذكل، أأشار اإ
مل حتدد امحلاية ادلفاعية لللمعارف التقليدية. واقةرح وضع عبار  "امحلاية ادلفاعية لللمعارف التقليدية" بني قوسني. تكل املاد  

ىل املاد   القادرين عىل تأأكيد  وقال يُفةرض دامئا أأن اللجنة تتحدث عن املس تفيدين قانواًن والأشخاص 3.1والتفت الوفد اإ
احلقوق، يف حني ل ميكن لللمجمتع عامة تأأكيد احلقوق هبذا املعين. وحث اللجنة عىل وجوب التحيل ابلوضوح يف شأأن أأمناط 

لهيم  .الفوائد أأو املس تفيدين اليت تشري اإ

 .وافتتح ابب املناقشات بشأأن املاد  الثالثة 1حول املاد  وأأغلق الرئيس ابب املناقشة  .555

ل أأن مت. وقال عىل الرمغ من التوضيح الكبري اذلي 3عىل املاد   طرأأ لتحسني امللحوظ اذلي ابوفد الهند وأأشاد  .551 ، اإ
ىل اخليار الأول، املاد   املس تحدثةهناك بعض املشالك اليت ما تزال قامئة فامي يتعلق ابخليارات  وطالب  5.3مؤخرًا. والتفت اإ

لمة "حاميهتا". ويف الفقر  )ب(، طلب الوفد الإبقاء عىل لكلمة "اس تخدام"، حبذف الأقواس املربعة يف الفقر  )أأ( حول لك
. ويف الفقر  )ج(، طلب 1.5املعدةل، وخاصة املاد   5املاد   مع عارضانتهنام ي اإ وحذف لك من "رسي" و"يمحية"، حيث 

ىل التعريف اجلديد يف املاد  " وةالوفد حذف لكلمة "جتاري بقاء عىل لكلمة "اس تخدام". وأأقر . وطالب 1.5"يمحية" استنادًا اإ ابلإ
ون بيد أأنه أأعرب عن تفضيهل الإبقاء عىل عبار  "عىل أأساس املوافقة املس بقة املس تنري  رس ِّ اش ية السفلية اليت أأوردها املُي ابحل

عاد  الفقر  )ز(  جياد حل للآليات اليت جيري تناولها. وطلب الوفد أأيضا اإ ىل أأن يمت اإ املعنية والرشوط املتفق علهيا"، اإ
ىل املاد   ىل أأن يمت التوصل اإىل حل. والتفت اإىل الفقر  )د( واقةرح استبدال لكلميت "أأحصاب" و"مال ك"  5.3ابلكشف اإ اإ
 .بلكلمة "املس تفيدين"

. 1و 5وفد الاكمريون عن تأأييده ملوقف مجموعة البدلان الأفريقية كام عرب  عنه وفد اجلزائر فامي يتعلق ابملادتني وأأعرب  .553
زاء الهنج السليب اذلي مت اتباعه يف اخليار الثاين من املاد  وأأعرب ع . وأأوحض أأن هذا اخليار مل يعةرف حبقوق 3ن قلقه اإ
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مبا فيه الكفاية واتسم ابلهنج الفقري من وهجة نظر الس ياسة الترشيعية، حيث َحرَصَ املس تفيدين يف امحلاية  املس تفيدين
اإىل جذور احللول العالجية امللمكنة يف حالت انهتااكت تكل احلقوق بيامن أأخفق ادلفاعية فقط. ورأأى الوفد ذهاب هذا الهنج 

طار أأبعادها الأوسع نطاقا، وخاصة بسبب تناظر نطاق احلقوق مع حقوق اس تخدامات امللكية وسوء  يف حامية احلقوق يف اإ
طار املوارد أأو آخر يف اإ دراج هذا اخليار يف ماكن أ ماكنية اإ  .العقوابت بدل من حذفه بشلك اكمل اس تخداهما. ورأأى الوفد اإ

ون، رس ِّ اذلي تقدم به املُي  وفد بريو عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند. واقةرح، خالفا لالقةراحوأأعرب  .554
ىل احلاش ية السفلية. كام اقةرح كحل بديل للوفود النظر يف 1.3الإبقاء عىل املاد   عداد  كجزء ل يتجزأأ من النص وعدم نقلها اإ اإ

دراج املاد    .حتت هذه املاد  1.3ماد  للتعريفات وميكن اإ

زاةلوأأعلنت  .551  الأقواس حول ممثةل برانمج الصحة والبيئة عن اتفاقها مع البياانت اليت أأدلت هبا الوفود اليت أأوصت ابإ
"، حيث جيبة ""الأطراف املتعاقد ". واقةرحت أأيضا حذف لكلمة "ينبغي" والاس تعاضة عهنا بلكلم"ادلول الأعضاء" و

شار   ىل اإ طار املاد  اخليارين تعكس هذه اللكلمة الطابع امللزم لهذا الصك. ولفتت الأنظار اإ ىل الترشيعات الوطنية يف اإ اإ
لهيا يف س ياق املاد حتديدهام ل وجوب  واقةرحت  .كياانت خالفا للكياانت اليت ُأشري اإ

ىل عدم ولفت  .552 آرائه أأخذ وفد الربازيل الأنظار اإ بتحقيق التنس يق . وطالب 3ىل حنو حصيح مضن املاد  ر عيف الاعتباأ
"الانتفاع". واقةرح اس تخدام لكلمة "الانتفاع" عىل أأساس حقيقة أأن لكامت "اس تخدام" ومة فامي يتعلق ابس تخدام ءواملوا

ىل البياانت اليت أأدلت هب ف بدقة يف اتفاقية التنوع البيولويج. وأأملح الوفد اإ ا وفود الهند وبريو مصطلح "الانتفاع" اكن ُمعر 
دراج فقر  )ه( يف اخليار  عالقة وثيقة  ا، واليت س يكون له3من املاد   5يف وقت سابق بشأأن فقر  الكشف، واقةرح اإ

آلية للكشف يف طلبات مكرر عىل النحو التايل: " 4 ابملاد  ىل معارفهم التقليدية عرب أ خطارمه ابلنفاذ اإ  ".امللكية الفكريةواإ

السبب  منوفد الاحتاد الأورويب ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب عن عدم تأأكده وحتدث  .557
ىل  نه مل يعكس ما جاء  1. وبرح بأأنه يفضل اخليار 3تبديل اخليارات الوارد  يف املاد  اذلي أأد ى ابملي رسين اإ عىل الرمغ من اإ

عاد  النص التايل، استنادًا اإىل يف اخليار الأول السابق برصف النظر عن وجه ا لتشابه الوثيق بني اخليارين. وطلب الوفد اإ
دارية طبقا ملقتىض احلال ووفقا  5اخليار  عداد تدابري اإ السابق: "جيوز لدلول الأعضاء وضع س ياسة قانونية مالمئة وفع اةل أأو اإ

)ب(  الل لللمعارف التقليدية احمللمية،تغللقانون الوطين بغرض؛ )أأ( منع أأي كشف أأو اس تخدام أأو غريه من أأشاكل الاس  
خطار مصدر املعلومات التقليدية أأو مال كها أأو أأحصاهبا يف حاةل اكتشافهم أأي حاةل من حالت اس تخدام املعارف التقليدية و  اإ

ديد حتيف لدلول الأعضاء  ومىض يقول توفر الصياغة املقةرحة مرونةمل يقرر هؤلء خالف ذكل".  احمللمية خارج الس ياق ما
طارالتدابري الالزمة لتحقيق هذا الهدف  بروتوكول انغواي يف  جاري اتباعه مبوجبقوانيهنا الوطنية، ومتثل هنج مماثل  يف اإ

ىل القانون الوطين. وطلب الوفد حذف املاد   واليت تتناول المتكل غري املرشوع  1)أأ( من اخليار  5.3الرجوع اإ
 .التقليدية لللمعارف

جراء حتليل بَن اء للامد  وفد اجلزائر ابوحتدث  .558 سوف يساعد عىل  3مس اجمللموعة الأفريقية وأأعرب عن اعتقاده يف أأن اإ
، بوضعه كفقر  أأوىل، يف ضامن حقوق املس تفيدين، 5تعزيز تفهم اخليارين الواردين يف تكل املاد . وأأوحض أأنه بيامن يسهم اخليار 

ن مثل هذا ، يف الفقر  الثانية، سوف يسهم يف حتدي1فاإن اخليار  د تدابري ميكن أأن تنهتجها البدلان لضامن تكل احلقوق. وقال اإ
، ويه املاد  الرئيس ية يف الصك املرتقب، يف اعتبارها اخليارين املتاحني حاليا 3التحليل س يكون مفيدًا يف ضامن أأخذ املاد  

ىل البديل يف الفقر  )ز( 3املاد   بطريقة تاكملية. وفامي يتعلق ابلبديل، برح الوفد بعدم وجود ماكن مناسب هل يف . والتفت اإ
دراج عبار  "... من خالل تقدمي أأدةل بشأأن املعارف التقليدية" بدًل من "... من خالل تقدمي  حاةل التقنية واقةرح اإ

 ."السابقة الصناعية
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حد ذاهتا ل ميكن  وفد دوةل بوليفيا متعدد  القوميات عن رغبته يف تغيري حقيقة أأن املعارف التقليدية يفوأأعرب  .553
حاميهتا ابلرباءات. وأأوحض أأنه ل يشري اإىل الاخةراعات أأو املنتجات املنبثقة عن املعارف التقليدية، ولكنه اكن يشري اإىل 

 .مكرر 4أأو يف املاد   3املعارف التقليدية ذاهتا. وقال ميكن أأن يُراعى هذا املفهوم يف املاد  

ىل املاد   ممثل توابج أأمارووأأعلن  .510  .يف وقت لحق خالل ادلور  3أأمام احلضور بأأنه س يقدم اقةراحا مستندًا اإ

عن  ترتيب اخليارات يعربوفد الياابن عن تفضيهل الةرتيب السابق للخيارات يف املاد  الثالثة. ومىض يقول مل وأأعرب  .515
طار الصك واذلي من شأأنه ضامن ترتيب أأولوايهتا يف مجيع أأحناء النص. وعرب  عن رأأيه قائال يتوقف الهنج الو  اجب اُتاذه يف اإ

امحلاية الفعاةل لللمعارف التقليدية عىل الصعيد ادلويل عىل القضااي الأساس ية املرتبطة مباهية املعارف التقليدية، وما يه املعارف 
نه مل يللمس حتقيق فهم مش ةرك لهذه القضااي الأساس ية التقليدية املؤهةل للحامية، ومن مه املس تفيدون من تكل امحلاية. وقال اإ

ىل مس تفيدين، مل تزل حىت الآن  ىل أأهلية اإ من قبل اللجنة. وعرب  عن اعتقاده يف أأن القضااي الأساس ية، من تعريف اإ
تباع هنج قامئ عىل احلقوق. وذلكل برح الوفد بتفضيهل الهنج القامئ عىل  غري واحضة عىل الإطالق بقدر ما يتعلق الأمر ابإ

ليه، سوف يتيح املرونة للك دوةل عضو يف كيفية  1وارد يف اخليار  تدابري، كام هو احلايل، واذلي، وكام أأشار الوفد اإ
 .الصك تنفيذ

دراج لكلمة "احمللمية" قبل عبار  "املعارف التقليدية" يف اخليار الأول، واقةرح  .511 وفد الولايت املتحد  الأمريكية اإ
دراج فقر  جديد  بشأأن املعارف )د( م5.3)أأ(. وطلب أأيضا وضع املاد  5.3 املاد  ن اخليار الأول بني أأقواس. واقةرح كذكل اإ

لآخرين من املؤهلني لأحصاب املعارف التقليدية احمللمية احلق يف عدم الكشف عن معلومات "تنص عىل: التقليدية الرسية 
ىل احلصول عىل موافقهتم وذكل مبا دون احلاجة قانوان للحصول عىل تكل املعلومات ومنعهم من احلصول علهيا أأو اس تخداهما و  اإ
ُأخضعت لإجراءات معقوةل يف ظل ظروف و خيالف املامرسات التجارية الزنهية طاملا اكنت تكل املعلومات، )أأ( رسية، )ب( 

بني أأقواس بسبب عدم تفهلمه كيف  1.3وطلب الوفد وضع املاد   ."لها قمية معينةو املرصح به، )ج(  معينة ملنع الكشف غري
 ".للمعارف التقليدية أأن تكون "منتجاً ميكن ل

ىل أأن وأأعرب  .513 وفد نيجرياي عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأشار اإ
 1 املس تفيدين وحقوقهم، يف حني تناول اخليار 5من املاد  الثالثة يمتم أأحدهام الآخر. ومىض يقول تناول اخليار  1و 5 اخليارين

، واقةرح 3ملاد  اب 1.3املاد   عدم ارتباطادلول والالزتامات اليت جيب الوفاء هبا فامي يتعلق ابملعارف التقليدية. ورأأى الوفد 
وما هو  1.3هنا مبثابة تعريف. وقال ميكن عقد مشاورات يف مرحةل لحقة بشأأن القصد من وراء املاد  اإ حذفها، حيث 

ليه. كام ميك ن النظر يف تعريف الأرسار التجارية وفقا لقةراح وفد الولايت املتحد  الأمريكية ابلزتامن مع الهدف اذلي تريم اإ
القيود املفروضة عىل قانون الأرسار التجارية. واس تطرد قائال يعد قانون الأرسار التجارية أأيضًا جزءًا من القانون احمليل 

زاء هذه املسأأةل. وأأهنيى الوفد لكلمته قائال َرك ز النص البديل  للولايت املتحد  الأمريكية، ومن امللمكن أأن يوفر هنجاً  متوازان اإ
آليات للقانون الوطين للتعامل مع املعارف التقليدية، واقةرح نقل هذا النص اإىل ماد  أأخرى  .عىل تيسري وتوفري أ

وعة البدلان الأفريقية، ووفد وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده البياانت اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر ابلنيابة عن مجموأأعرب  .514
)أأ( بني أأقواس كام اقةرح وفد الولايت املتحد  5.3، املاد  5نيجرياي. وطالب أأيضا بوضع لكلمة "احمللمية" املدرجة يف اخليار 

ا ملواملقةرحة من قبل وفد الولايت املتحد  الأمريكية بني أأقواس  5)ه( يف اخليار 5.3الأمريكية. وطلب أأيضا وضع املاد  
لهيا أأحد 3واقةرح أأخريا حذف املاد  س ببته من عدم يقني يصعب حتديده.   .مكرر من النص حيث مل يرش اإ

ىل اخليار والتفت  .511 آخر أأفضل يف  3يف املاد   1ممثل مجعية الأمم الأوىل اإ واقةرح وضع مسأأةل قواعد البياانت يف ماكن أ
يالء املزيد من ادلراسات بشأأن قواعد البياانت قبل اعامتد اللجنة لهذا المنوذج. وأأوحض  الوثيقة. ومع ذكل أأشار اإىل وجوب اإ

ىل أأن الطابع الشلمويل للقانون العريف والقواعد الثقافية والقمي الروحية جتعل من الصعب جتزئة معا رف الشعوب الأصلية اإ
ىل العديد من القضااي اليت مل يمت حلها فامي يتعلق ابس تخدام  بياانت مقن نة للتخزين يف قواعد بياانت دولية. كام أأشار أأيضا اإ
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سا ولني والترسب العريض، ؤ ء  اس تخدام البياانت من قبل املسقواعد البياانت، مثل، تأأمني قاعد  البياانت والقرصنة واإ
اتحةعوامل ميكن أأن تؤدي من غري قصد اإىل ومجيعها  زاء بعض القضااي  اإ املعارف التقليدية يف املكل العام. وأأعرب عن قلقه اإ

ىل املعلومات املوجود  يف قاعد  البياانت، وما يه املتطلبات امللمكنة اليت س َ  ماكنية النفاذ اإ لزم تُ مثل من س يكون هل اإ
وقال ميكن أأن يكون الكشف عن  ياانت كرشط مس بق محلاية تكل املعارف.الشعوب الأصلية بوضع معارفها يف قواعد الب 

واذلي يتضلمن الكشف عن معلومات خاصة . ومىض يقول اكن رشط الكشف، فعالية من قاعد  بياانت وطنيةاملصدر أأكرث 
ثبات املوافقة املس بقة املس تنري  والرشوط املتف ق علهيا وتقامس املنافع، ابس تخدام املعارف التقليدية ومصدر تكل املعارف واإ

ىل أأن الكشف عهنا من شأأنه وس يةل مفضةل لتمتة نطاق امحلاية.  احلد الأدىن من العبء عىل هؤلء الساعني  وضعوأأشار اإ
للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية، وأأنه يف حاةل اكتشاف ارتاكب أأحد املودعني لطلبات امللكية الفكرية حلاةل من حالت 

ذب الثابت يف أأحد طلبات الإيداع، فسوف يسهم هذا يف تنبيه الشعوب الأصلية للسعي يف احلصول عىل التضليل أأو الك
س بل الانتصاف أأو توقيع اجلزاءات املناس بة. وأأقر ممثل امجلعية ابدلور اذلي ميكن أأن تلعبه قواعد البياانت يف نظام امللكية 

ىل احملافظة عىل اس مترارها والس يطر  علهيا من قبل الشعوب الفكرية معوما؛ واس تدرك قائال سوف حتتاج قواعد البيا انت اإ
جياد حل لكيفية تفاعل ماكتب  الأصلية عىل املس توى الوطين أأو الإقلميي. وأأشار اإىل رضور  قيام ادلول والشعوب الأصلية ابإ

طار تشاوري وعىل أأساس املوافقة املس بقة املس تنري . واختمت لكلمته مطالبًا ادلول الأعضاء  الرباءات والشعوب الأصلية يف اإ
آخر يف النصو)ح( )ز( )ه( و)و( و5.3، املاد  1ار ابلنظر يف حذف اخلي  .أأو وضعهم يف ماكن أ

ين لالجامتع بغرض رس ِّ اجللسة ودعا فريق اخلرباء واملُي ، وعَل ق أأعامل 3الرئيس ابب املناقشات حول املاد  وأأغلق  .512
ىل التعليقات املقدمة بشأأن مواصةل تنقيح مسود  مرشوع املواد استنا  .Rev.1دًا اإ

وأأعاد الرئيس فتح ابب  .ادلور  بعد انهتاء فريق اخلرباء من معهل[النقاش يف ]مالحظة من الأمانة: جرى هذا  .517
رسال التعديل الثاين ) 1البند املناقشات حول  ىل اإ حامية املعارف التقليدية: ( للوثيقة "Rev.2من جدول الأعامل، وأأشار اإ

ين ابلربيد الع  كام هو مُ (، Rev.2مرشوع املواد" )مسود   ىل املنسقني الإقلمييني يف الصباح الباكر د من قبل املُيرس ِّ لكةروين اإ
اتحته يف نسخ مطبوعة اعتبارا من و  ىل  08:40اإ  Rev.2صباح ذكل اليوم وهو اليوم الأخري لدلور . واقةرح الرئيس الانتقال اإ

جراء مناقشة أأولية بعد ظهر يوم الثنني وبرح بتنفيذ العوالانهتاء منه.  لمل بشأأن مسود  مرشوع املواد من خالل اإ
أأبريل. وعاودت  13أأبريل يف جلسة عامة، تلهتا مناقشات غري رمسية من قبل فريق اخلرباء يوم الثالاثء املوافق  11 املوافق

عداده بواسطة Rev.1أأبريل ملراجعة  14اجللسة العامة اجامتعاهتا صباح يوم الأربعاء املوافق  ين  وفقا ملا مت اإ مساء يوم املُيرس ِّ
فريق اخلرباء أأعامهل مساء . واختمت Rev.1فريق اخلرباء أأعامهل بعد ظهر يوم الأربعاء وواصل العلمل بشأأن اس تأأنف و الثالاثء. 

عداد رس ِّ أأبريل، ومن مث قام املُي  11وافق يوم امخليس امل ىل التعليقات  Rev.2ون ابإ الوارد  من فريق اخلرباء. وابلنظر استنادًا اإ
ىل التعقيدات اليت تتصف هبا القضااي، قام فريق اخلرباء ابلعلمل عىل املواد الرئيس ية فقط؛ تكل العوامل اليت تتناول املسائل  اإ

ضا بعض . كام جرت أأي2و 3و  1، 5، وحتديدًا: املواد 1053الأربع الأساس ية عىل النحو املبني يف برانمج معل اللجنة لعام 
املناقشات حول الأهداف واملبادئ. وأأشار الرئيس، وفقا ملهنجية ومعل الربانمج املقرر ، ابملوافقة عىل دعو  اجللسة العامة 

اكن الرئيس يشري اإىل الاقةراحات اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء يف و لتحديد وتصحيح أأي أأخطاء واحضة يف النص. 
ىل Rev.2ومل يمت الاعةراض علهيا، وذلا ينبغي أأن تُراعى يف  اجللسات العامة أأو يف فريق اخلرباء . كام اكن يشري أأيضا اإ

سوف يمت رصد تكل و . Rev.2الاقةراحات اليت أأدىل هبا املراقبون وحظيت مبوافقة ادلول الأعضاء ولكن مل يمت مراعاهتا يف 
ين املُي  من قبل Rev.2الأخطاء وتصويهبا. وسيمت تسجيل التصويبات فعليا يف  بعد ختام أأعامل ادلور ، ومن مث سيمت رس ِّ

ىل امجلعية العامة  Rev.2بعناية. ومىض يقول من املفهوم أأن  النص وتدقيقه وتنس يقهمراجعة  رساهل اإ اذلي س تقوم اللجنة ابإ
وبة واليت مت التحقق مهنا ومراجعهتا.  ن اد ، مبا يلَُمكِّ اف ابلطريقة املعتاحلضور بتقرير و  وس يواىفللنظر فيه هو النسخة املُص 

رساهل والتأأكد من أأنه يعكس متاما وعىل حنو حصيح اكفة املناقشات.  Rev.2ادلول الأعضاء من مراجعة  كام سيمت فور اإ
تسجيل أأي مقةرحات جديد  أأو أأي تعليقات موضوعية أأخرى، مبا يف ذكل الصياغات احملس نة وغريها من الاقةراحات 

ع، يف التقرير الاكمل لدلور . ويف هناية املناقشات، سيمت الإحاطة ابلنص بصيغته النصية، وفقا للأسلوب العادي املتب



WIPO/GRTKF/IC/24/8 
37 
 

ىل امجلعية العامة اليت س تعقد خالل الفةر  من  ىل  13املصححة ويُرَسل اإ ىل أأنه لن 1053أأكتوبر  1سبمترب اإ . وأأشار الرئيس اإ
ُيكتفRev.2 اعامتديمت  حالته. ودعا ى، وس َ حاطة اللجنة به ومن مث اإ ين ا ابإ ىل تقدمي ملُيرس ِّ  .Rev.2اإ

ين  من كندا، نيابة عنلوس يور،  الس يد نيكولسوحتدث  .518 من  1وأأشار، وفقا ملا هو وارد يف الصفحة رمق املُيرس ِّ
ىل  دخال تعديالت يف أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية يفالوثيقة، اإ ، وفقا ملا مت اقةراحه يف مطلع هذا Rev.2 اإ

، وبناء عىل تعليقات ومداخالت ادلول الأعضاء سواء يف اجللسات 2و 3، 1، 5الأس بوع، وأأيضا وفقا ملا جاء يف املواد 
. وأأوحض قائال، WIPO/GRTKF/IC/24/4أأي تغيريات أأخرى يف ابيق أأحاكم الوثيقة  جُترالعامة أأو يف فريق اخلرباء. مل 

ين  نص مت حذفه من قبل مت وضع أأي ليه. وفامي يتعلق ببديل الفقر  املُيرس ِّ يف أأهداف  "3"يف مرفق يف هناية الوثيقة للرجوع اإ
ين  الس ياسة العامة، أأعرب عن ترحيب َعت عالمة اس تفهام املُيرس ِّ ىل توضيح من مقةريح هذا البديل، وُوضِّ ابلس امتع اإ

دخال لكلمة "احمللمية" قبل مصطلح املعارف ، أأظهرت مضبط"8"لدللةل عىل ذكل. يف الفقر   ة اجللسة اقةراح أأحد الوفود ابإ
 أأيضا رس ِّ أأشار املُي كام  التقليدية يف السطر الثالث، وذلكل، سوف تُقرأأ: "المتكل غري املرشوع لللمعارف التقليدية ]احمللمية[."

ىل اقةراح أأحد الوفود بدمج الفقر   ين  بس يط. وكرر ترحيبلأغراض الت  "2"أأو  "4"مع الفقرات  "7"اإ بأأي توضيح املُيرس ِّ
ىل اقةراح أأحد رس ِّ ام للتدليل عىل ذكل. وأأشار املُي ، وقد مت وضع عالمة اس تفه"55"يقدم من مقةريح هذا البديل للفقر    اإ

جراء هذا التغيري، ولكن  "10"و "53"الوفود بوضع الفقرات   ركت ونرس ِّ املُي رأأى يف ماكن متقدم من النص. وقال ميكن اإ
عاد  ترقمي النص يف وقت متأأخر من الليل.  ون عدم اتساق رس ِّ لحظ املُي والفقرات كام يه تسهيال لعلملهم ولتجنب اإ

وانفصالها عىل حنو ما عن ابيق النص. وس يكون من املرحب به متاما قيام خمتلف مقديم الاقةراحات الوارد  يف  7 الصفحة
جراء عدد من التغيريات الطفيفة يك تعكس املناقشات اليت جرت يف مت اإ وبتوضيح القصد من وراء ذكل.  7الصفحة 

َد خطأأ غري مقصود يف املاد    تُقرأأ "، جيب أأن 3.5، فبدل من "كام هو حمدد يف 5.1: يف 1اجامتعات فريق اخلرباء. ُرصِّ
الهنج القامئ عىل احلقوق، يف حني  5، تضلمن اخليار 3املاد  يف واجللسة.  جسلون من رس ِّ "، وهذا بقدر ما تفهلمه املُي 5 املاد "

جراءات. يف احلاش ية السفلية  1تضلمن اخليار  ، تالحظ قيام عدد من الوفود ابلإعراب عن 4الهنج القامئ عىل تدابري واإ
اعتقادمه يف أأن هذين اخليارين ممكالن لبعضهام وميكن دجمهام سواي يف خيار واحد عىل الرمغ من اس تعراض وتقدمي اخليارين 

ىل اس مترار اختالف وهجات النظر فامي يتعلق بتعريف "اس تخدام" أأو "انتفاع" رس ِّ منفصةل. وأأشار املُي  بصفة وما يزال هذا  اإ
ماكنية وضع التعريف سواء يف ماكنه احلايل أأو يف أأي ماكن و املعلقة.  الأمر من املسائل دراج حاش ية سفلية يك تعكس اإ سيمت اإ

آخر كام هو احلال يف قامئة املصطلحا حلذف احلوايش  اعتذاره رس ِّ املُي  وأأبدىووفقا ملا اقةرحه وفد واحد عىل الأقل.  ،تأ
ضافة حاش ية تشري اإىل  ىل اإ السفلية اليت اكن ميكن أأن تقدم بعض التوضيحات قبل اس تالم ادلول الأعضاء للنص، وأأشار اإ

ىل عللمه أأن الفقر  . 5.2املاكن املناسب لإدراج الفقر   التفاق عىل أأن هناك مناقشات جارية بشأأن يه نفسها  4.2وقد منا اإ
 أأحدهام. ، ولهذا سوف يمت حذف55.2الفقر  

ىل العلمل اجلاري بواسطة فرق معل غري رمسية أأو "وأأشار  .513 مشاورات غري رمسية" للنظر يف جوانب خاصة الرئيس اإ
ىل  2.2من جانب، والفقرات من  1.2و 1.2، وحتديدًا، الفقرات 2ابملاد   آخر، ودعا متحدثني من تكل من جا 50.2اإ نب أ

ين  الفرق لالإدلء بتعليقاهتم يف أأعقاب لكلمة واس تعراض ما انبثق عن تكل املشاورات غري الرمسية. وأأقر الرئيس بأأخذ املُيرس ِّ
ين  نتاجئ املناقشات اليت جرت داخل فريق العلمل الأول يف الاعتبار من قبل  1.2يف النص ومت تناولها يف الفقرات من املُيرس ِّ

ىل  ىل نتاجئ مؤهةل 1.2اإ ن التقرير اذلي اإ حىت ميكن تناولها يف النص. وقال . هذا يف حني مل يس تطع الفريق الثاين التوصل اإ
اكن عىل وشك أأن يُقَدم ابمس الفريق الثاين سوف يَُسج ل يف جسل اجللسة حيث يتاح للجنة الاس تفاد  من الأفاكر الوارد  

 .قبل فريق العلمل الثاين غري الرمسي أأيضا فيه والعلمل القمي املبذول من

ىل قرار وأأشار  .530 وفقا لالس تثناءات فريق العلمل غري الرمسي الأول بتجلميع الأحاكم الس يد ستيفن بييل، من أأسةراليا، اإ
متثلت الاس تثناءات العامة يف تكل اليت مل تتطرق لغرض معني و العامة واخلاصة، واليت مت أأخذها يف الاعتبار يف النص. 

نشاء ي  س تثناء. بيامن متثلت الاس تثناءات احملدد  يف تكل الاس توجب الاس تثناء، ولكهنا أأرست معايريًا لوضع حد ما بشأأن اإ
اليت توخت غرضًا معينًا لالس تثناء، عىل سبيل املثال، الأغراض التعلميية. متثلت التغيريات النصية الأخرى اليت ُأجريت يف 
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)ب( وتضلميهنام يف نقطة واحد  وردت و)ب( و)ج( ومت دمج البديل )أأ( و وين الفرعية )أأ(السابقة، العنا 3.2بدائل للفقر  
. كام اكن هناك قرار بدمج بعض الاس تثناءات اخلاصة بشأأن حالت الطوارئ الوطنية، وهو ما انعكس يف 1.2 يف الفقر 
ىل مناقشة الفريق أأيضا لعدد من املفاهمي والأفاكر اليت 1.2الفقر   مل تظهر يف النص. وقد نوقش املزيد من . وأأشار اإ

مثل اس تثناء لأغراض التدريس؛ ومفهوم الاس تثناءات املؤقتة،  مثلالتصنيفات، واليت اهمتت مبفهوم الاس تثناءات ادلامئة، 
ف مناقشة تصني تحالت الطوارئ الصحية. وينهتيي أأثر الاس تثناء مبجرد انهتاء حاةل الطوارئ الصحية. كام متاس تثناء بسبب 

للتعويض. ومن أأمثةل الاس تثناءات القابةل للتعويض تكل اليت تنشأأ أأثناء  وعدم القابليةللتعويض  القابليةلالس تثناءات بدلةل 
التعامل مع الكوارث الطبيعية؛ أأما الاس تثناءات غري القابةل للتعويض، فهيي تكل اليت تسبب رضرًا روحيًا للساكن الأصليني 

 للتعويض. قابلمثل الاس تخدام املدنس للأدوية العشبية اليت تسبب رضرًا غري  أأحصاب املعارف التقليدية،

اين غوس، من أأسةراليا، أأن وأأفاد  .535 فريق العلمل غري الرمسي الثاين قد أأجرى نقاشًا نظراي مل يسفر عن الس يد اإ
بشأأن خمتلف املواقف والقضااي. ودعا من يرغب من الأعضاء الآخرين من  الإيضاحاتم بعض اقةراحات نصية، ولكنه قد  

اتحة املعارف  ماكنية اإ الفريق يف الإدلء بأأي تعليقات بعد فراغه من اس تعراض تقريره. ومىض يقول اكن هناك اتفاق عام عىل اإ
اتحهتا أأو  مع اختالفالتقليدية اليت تفي مبعايري الأهلية للجلمهور  ومع ذكل، مل يكن هناك أأي أأو اس تخداهما.  انتشارهادرجة اإ

ن وجدت من الأساس، اليت ينبغي توفريها لللمعارف التقليدية املتاحة للجلمهور.  توافق يف الآراء بشأأن مس توى امحلاية، اإ
ذا اكن ينبغي توفري بعض صور امحلاية لللمعارف التقليدية املتاحة و  للجلمهور، متثلت القضااي اليت دارت حولها املناقشة يف ما اإ

ىل نطاق واسع من الإاتحة والاس تخدام. كام جرت مناقشة أأيضا   ً ، مشري مس تواهامعنوية أأو مالية، وكيف يمت حتديد  مضنيا اإ
نقل املعارف دعام لالبتاكر واليقني يف نظام امللكية الفكرية ويف الاس تخدامات خاصة ب حول النتاجئ املةرتبة عىل أأي حامية 

اكن هناك اتفاق عام عىل أأن احلقوق املعنوية أأقل مدعا  للقلق؛ وعىل اجلانب الآخر، اكنت القضية و املوسعة لتكل املعارف. 
احلاجة أأحد الوفود، يف س ياق مناقشة كيفية التعامل مع تكل القضااي،  اقةرحو  الأساس ية يه كيفية التعامل مع احلقوق املالية.

عداد  ىل اإ لتوجيه القرارات فامي يتعلق مبس توى امحلاية وأأي فوائد قد تنبثق استنادًا  مجموعة من املعايري والاختبارات املرجعيةاإ
ىل توافر املعارف التقليدية واس تخداهما، لتوفري اليقني القانوين، والتعامل مع التباين الواسع يف الإاتحة والاس تخدام. عىل  اإ

فاء معايري الأهلية؛ وبعبار  أأخرى، يتعني أأن يكون سبيل املثال، س يكون الاختبار الأول هو الزتام املعارف التقليدية ابستي
تلزتم مبواصةل اس تخدام وصيانة اليت هناك صةل قامئة بني نوع حمدد من املعارف التقليدية والشعوب الأصلية أأو امجلاعة احمللية 

لواسع لللمعارف التقليدية. اثنيًا، ينبغي أأن يكون هناك اختبار للنظر يف مدى الاس تخدام أأو الانتشار اواملعارف التقليدية. 
ذا اكن ينبغي معين ابوميكن أأن يكون هناك اختبار أآخر  ضبط هذا الاس تخدام وتنظميه س تخدامات املعارف التقليدية وما اإ

ىل عدم وضعه يف لواحئ و أأو تركه دون تنظمي.  عىل سبيل املثال، يف حاةل اس تخدامه لأغراض التعلمي، فرمبا تظهر احلاجة اإ
 املس تثنا ،مضن الاقةراحات اليت ُطرحت، اس تثناء بعض الاس تخدامات. ومبجرد حتديد تكل الاس تخدامات تنظميية. ومن 

ضايف البحث يف حتديد الاس تخدامات اليت سوف ينبثق عهنا شلك من الأشاكل اليت تعود ابلنفع عىل  قد يرى املرء اكختبار اإ
تع ادلول الأعضاء مبرونة يف حتديد التدابري املتصةل ابملعارف اكن هناك اتفاق عام عىل مت و امجلاعات أأو الشعوب الأصلية. 

طارها داخل تكل البدلان. وأأشار  التقليدية املتاحة للجلمهور وذكل بسبب البيئات اخملتلفة اليت تعلمل املعارف التقليدية يف اإ
ىل الشواغل الرئيس ية املتصةل ابملعارف التقليدية املتاحة للجلمهور: منع املطالب املفر  طة للحصول عىل امحلاية، ل س امي اإ

التصدي للآاثر املةرتبة عىل الابتاكر وعىل مس تخديم املعارف و يتعلق ابملعارف التقليدية املعروفة عىل نطاق واسع؛  فامي
ىل املعارف التقليدية املتاحة للجلمهور؛  وعىل معاجلة الأثر عىل الابتاكر و التقليدية احلاليني ضد أأي خسار  انجتة من النفاذ اإ

ىل أأن التقلبية أأو التباين يف درجة توفر واس تخدام املعارف  اين غوس اإ اليقني يف نظام امللكية الفكرية. وأأشار الس يد اإ
 هذه. التقليدية املتاحة للجلمهور ميكن أأن تويح بأأن مصطلح "املكل العام" قد ل يعكس بدقة درجة التباين

ذا اكن هناك أأعضاء أآخرون موتساءل  .531 ن فريق العلمل الثاين يرغبون يف الإدلء بأأي مداخالت ممكةل الرئيس عام اإ
مدون املالحظات. وملا مل يكن هناك أأي مداخالت، قرر الرئيس تسجيل بيان لك من الس يد  بواسطةلتكل اليت قُدمت 
 .Rev.2ين ابس تكامل التعليقات بشأأن رس ِّ روس يف حمرض اجللسة. وطالب املُي بييل وبيان الس يد غ
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ين وقال لقد معل املُي   نيابة عن ابيقرس ِّ لوس يور، من كندا، مكُي  نيكولس الس يدوحتدث  .533 ون عىل النص رس ِّ املُيرس ِّ
لهيم من فريق العلمل غري الرمسي الأول، عىل الرمغ من عدم تواجدمه واقعيًا داخل القاعة. استنادًا اإىل  التقرير اذلي أأحيل اإ

ىل Rev.2غري الرمسي الأول و ولهذا، مفن اجلائز وجود اختالفات بني معل الفريق ين  حماوةل. كام أأشار أأيضا اإ التبس يط املُيرس ِّ
ىل أأية تعديالت مطلوبة يك تعكس معل فريق العلمل غري الرمسي  .يف بعض احلالت. كام أأظهروا مرونة فامي يتعلق ابلإشار  اإ

ىل أأن اللجنة أأرست ثالث ولفت  .534 لسة العامة وفريق اخلرباء ية: اجل لعلملها يف ادلور  احلال  مس توايتالرئيس الأنظار اإ
جراءات فريق غري رمسية اذلي يقوده الرئيس بصور  غري رمسية وفرق العلمل غري الرمسية )أأو" مشاورات رس ِّ املُي  طار اإ "( يف اإ

اخلرباء، واليت ُتضع مبارش  لقياد  املقةرحني الرئيس يني أأو أأحصاب املصلحة بشأأن القضااي اليت تنوي فرق العلمل تكل 
أأكرث ابتاكرًا لللمناقشات غري الرمسية واليت جتاوزت  اس تغاللأأشار الرئيس اإىل وهكذا، وامليض قدما بشأأهنا. هبا ضطالع الا

طار معل و يف بعض نتاجئها ما حققه فريق اخلرباء غري الرمسي يف ادلور .  تسلمح طبيعة املناقشات غري الرمسية والتلقائية يف اإ
ل دون التقيد ببنية اثبتة. ودعا الرئيس فرقيت العلمل غري الرمسية، وعىل وجه اخلصوص، فرق العلمل اإىل الاس مترار يف العلم

من أأشد القضااي حساس ية، للبحث عن س بل ملواصةل املناقشات وسد الفجوات بني   بواحد اليت اضطلعتاجمللموعة الثانية، 
بداعية من املبادئ القانونية  املواقف واحضة التباين. وذك ر الرئيس بأأنه اكن قد اقةرح يف فريق اخلرباء اقتباس بعض احللول الإ

ذات الطابع العام مىت ظهرت احلاجة ذلكل. ودعا أأحصاب املصلحة القامئني عىل قياد  تكل املناقشات غري الرمسية للبحث عن 
وابس تخدام س بل ميكن من خاللها معاجلة جوهر املشالك، ورمبا عن طريق مقارابت وهنج مل تُطرق أأو تُس تكشف من قبل 

ىل اللجنة ابلسعي اإىل حتقيق هذه الغاية.  مبادئ قابةل للتطبيق مضن الإطار القانوين املتوقع وفقا ملا اقةرحه التلكيف الصادر اإ
طار دعوات  لكةروين. ومن غداء، أأو رمبا عن طريق الربيد الإ وأأوىص الرئيس مبواصةل تكل املناقشات غري الرمسية، رمبا يف اإ

حراز تقدم، سيتعني عىل أأحصاب املصلحة اس تخدام مجيع أأنواع الهتيئات. ويف شأأن بعض القضااي الأخرى، ينبغي عىل  أأجل اإ
مببادرات خشصية والاضطالع ببعض الأنشطة غري الرمسية لسد الثغرات مع ابلقيام أأحصاب املصلحة عدم الةردد يف الرشوع 

ري حماوةل حتقيق أأفضل اس تغالل للوقت، ليس فقط يف اللجنة اكن من الرضوو أأولئك اذلين ل يشاطروهنم املواقف والآراء. 
جراء اجامتعات غري رمسية  ىل اإ نفسها فامي يتعلق ابلجامتعات الرمسية، ولكن يف الفةرات ما بني تكل الاجامتعات أأيضا. وأأشار اإ

امتعات يف نيودلهيي يف منذ وقت قصري بناء عىل طلب الأعضاء. فعىل سبيل املثال، اس تضافت حكومة الهند أأحد هذه الاج
ىل النظر من عدد من و فرباير املايض.  اكن هذا الاجامتع مفيدًا للغاية من حيث بلور  عدد من الأفاكر والقضااي اليت حتتاج اإ

بعزم بعللمه الأعضاء املهمتني. كام نظلمت حكومة جنوب أأفريقيا اجامتعًا مماثال قبل ادلور  احلالية مبارش . وأأفاد الرئيس 
عامًا من ادلورات املتعاقبة، مت استامثر الكثري يف أأعامل  51أأخرى القيام بنفس هذا النشاط. وأأكد عىل أأنه وبعد حكومات 

ىل مس توى توقعات مجيع  اللجنة ويصعب ذلكل أأن يتعرث الأداء يف الوقت احلايل. ومىض يقول ينبغي عىل اللجنة أأن ترىق اإ
لية واجملمتع بأأرسه، وذكل نظرًا لأن امجليع مشاركون يف الاهامتم ابملعارف أأحصاب املصلحة والشعوب الأصلية وامجلاعات احمل 

التقليدية ويقومون ابس تخداهما والانتفاع مهنا. كام أأن هناك من دليه مصلحة خاصة يف املعارف التقليدية حبمك القيام عىل 
، مث يأأيت من بعدمه امجلاعات، بتكري تكل املعارفمل تطويرها وصيانهتا واحملافظة علهيا من أأجل حتقيق منفعة، يف املقام الأول، 

جياد توازن، لن حتقق اللجنة النجاح عن طريق فرض وهجة نظر واحد  و  مث اجملمتع بأأرسه يف هناية املطاف. ىل اإ نظرًا للحاجة اإ
ملصلحة. واقةرح عىل الآخرين، ولكن عن طريق مزج الآراء والتوفيق فامي بيهنا مبا حيقق نتيجة حتظى برضاء مجيع أأحصاب ا

التخيل عن هنج اخلصومة يف س ياق حل املشالك. واس تطرد قائال جيدر ابللجنة عدم ادلخول يف خصومات أأو خالفات 
وتعزيز لغة احلوار والتفاوض والسعي يف البحث عن أأرضية مشةركة لدلفاع عن خمتلف املصاحل ذات الاس تحقاق. وأأردف 

من خالهل التحقق من حصة الاستامثر احملقق يف اللجنة. والتفت الرئيس مر  أأخرى قائال هذا هو السبيل الوحيد اذلي ميكن 
ىل   Rev.2 اكنودعا احلضور اإىل حتديد نقاط السهو أأو الإضافات اليت ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار يف النص. وقال  Rev.2اإ

انعاكسا ملا اكنت اللجنة قادر  عىل انتاجه يف هذا املنعطف، وهناك مزيد من العلمل يتعني القيام به يف الزمان واملاكن 
ودعا اللجنة اإىل الاس مترار يف الةركزي عىل املواد الرئيس ية الأربعة خالل ادلور  احلالية، وأأيضا عىل املناس بني مس تقبال. 

 .داف اليت تناولهتا تكل التعليقات واليت من أأجلها ُأدخلت التعديالت النصيةعنابر املبادئ التوجهيية والأه
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ىل الرئيس  Rev.2]مالحظة من الأمانة: توجه املشاركون اذلين ُأعطيت هلم اللكلمة للتحدث بشأأن  .531 مجيعهم ابلشكر اإ
عداد التعديل رس ِّ ولللمي   الثاين.[ين ملا قدموه من معل يف اإ

ن اخلطأأ وفد الاكمريووقال  .532 ليه املُي  ن اإ  .1.1ينطبق أأيضا عىل الفقر   5.1 خبصوص الفقر  رس ِّ اذلي أأشار اإ

وفد بريو عن تأأييده الشديد للبيان اذلي أأدىل به الرئيس فامي يتعلق بطرائق املفاوضات واملناقشات غري وأأعرب  .537
ىل اجامتعات امجلعية العامة املقبةل، حيث سيمت مراجعة التقدم   حملرز يف جمالت الاختصاص الثالثاالرمسية، ل س امي ابلنظر اإ

واعترب هذا التعديل ممثرًا للغاية. ومىض يقول اتصف النص بصيغته  Rev.2للجنة احلكومية ادلولية. كام عرب  عن رضاه عن 
معق وتعقيد املصطلحات، ولكن أأيضا بسبب املواقف املتباينة اليت كثريا املعدةل ابلتعقيد اإىل حد ما، ليس فقط بسبب 

ين  ن عىلاك ما ىل أأنه رس ِّ لزنيه والعادل اذلي انهتجه املُي التعامل معها. وأأقر الوفد ابلأسلوب الصارم وااملُيرس ِّ ون. ولفت الأنظار اإ
ذا  1.5وخالل "احملاداثت غري الرمسية"، اقةرح وضع الفقر   يف ماكن أأفضل يف مرشوع النص املتعلق ابملوارد الوراثية. واإ

نه يرغب، كام س بق يكن ذكل ممكنا، ويف حا مل بقاء عليه يف النص املتصل ابملعارف التقليدية، فاإ ةل اإبرار أأي وفد عىل الإ
دراج "ومش تقاهتا" بعد تعبري "املوارد الوراثية"، وقبل "اليت متلكها"  واقةرح، يف التأأكيد عىل الاتساق بني النصني عن طريق اإ

دار  معل اللجنة، يف النص اخلاص ابملعارف التقليدية. وتوج 1.5يف الفقر   ه الوفد بهتنئة الرئيس عىل أأسلوبه الفعال يف اإ
عداد نص أأو نصوص تكون ملزمة قانوان بشأأن  ىل أأن تنهتيي اللجنة من اإ وأأعرب عن أأمهل يف مواصةل معهل عىل هذا النحو اإ

 قضااي. الثالث

ىل عدم توفر الةرمجة الفرنس ية والإس بانية ونب ه  .538 ون عىل عاتقهم رس ِّ اين. وقال لقد أأخذ املُي الث للتنقيحممثل توابج أأمارو اإ
ىل املعارف التقليدية عىل أأهنا "منتج"، بيامن يه ليست كذكل. ؤ مس ماكنية النظر اإ ن مقارنة واس تطرد قائال ولية التأأكيد عىل اإ اإ

ىل أأن ين قد حتلملوا  املعارف التقليدية مع املنتجات املالية اكن تعسفيا من وهجة نظره. وأأشار اإ ولية تنفيذ ما اكن ؤ مساملُيرس ِّ
ن  يُطرح يف الاجامتعات غري الرمسية فقط وتغاضوا عن ما اكن يطرح يف اجللسات العامة. وابلإضافة اإىل ذكل، قال امللمثل اإ

ين  ىل اقةراحاته، عىل الرمغ من تأأييد تكل الاقةراحات من جانب وفد رسي لناك وغريه من الوفود. وأأشار املُيرس ِّ مل يلتفتوا اإ
امللمثل اإىل الاقةراح اذلي قدمه اإىل اللجنة بشأأن مجيع املواد وس يعاود تسلميه مر  أأخرى. ]مالحظة من الأمانة: س ينرش 

 .[املعارف التقليدية عىل ش بكة الإنةرنت الصفحة اخلاصة ابملراقبني عىل موقع الاقةراح اذلي تقدم به ممثل توابج أأمارو عىل

عن دمعه للهنج اذلي طرحه الرئيس. كام أأي د امليض يف الإجراءات دون  البوليفاريةفزنويال مجهورية وفد وأأعرب  .533
ىل أأهنا معركة بني خارسين وفائزين. ومىض يقول اكن من الرضوري العثور عىل حال ت مناس بة ملعظم البدلان. وذك ر النظر اإ

بأأنه ويف مرات عديد  عرب  عن خماوفه فامي يتعلق مبصطلح "المتكل غري املرشوع" وترمجته يف اللغة الإس بانية 
"apropriación indebida ." فهيا قواعد القانون املدين يف  يطبقيف البدلان اليت وأأفاد ابس تخدام هذا املصطلح الإس باين

متصةل ابلإجراءات اجلنائية. ويف تكل البدلان، يعترب المتكل غري املرشوع مبوجب ظروف خاصة  يف ظل أأيضا يئالقانون اجلنا
الترشيعات اجلنائية معاًل من أأعامل الثقة. وبعبار  أأخرى، ميكن أأن يتحقق المتكل غري املرشوع من جراء عدم سداد أأموال مت 

وأأهنيى اخلاطئ لهذا املصطلح مشالك للبدلان اليت تطبق قواعد القانون الروماين. ملفهوم وذلكل، قد يثري هذا ا. مثالً  اقةراضها
حماوةل  ،احملامني، وخباصة من الناطقني ابللغة الإس بانية اخلاضعني لولية وقواعد القانون الروماينلكلمته قائال يتعني عىل 

 .اس تحداث مصطلح يتواءم مع ذكل النظام القانوين

ىل الب  .540 نيان اذلي أأدىل به وفد مجهو والتفت الرئيس اإ مثة عدد من املسائل اليت سيتعني  رية فزنويال البوليفارية وقال اإ
ىل املراحل الهنائية للصياغة، سيتعني استيعاب عنابر القانون العام  حلها. وأأضاف أأنه فور وصول اللجنة احلكومية ادلولية اإ

ن ع والقانون املدين وغريها من اخلصوصيات. متامه. أأما وأأردف قائاًل اإ ىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تتفق أأوًل عىل ما تريد اإ
 عن التنفيذ يف الأنظلمة القضائية املعنية والتعبري املناسب عرب اللغات اخملتلفة، فيتعني معاجلة هذه املسائل حيامن حيني أأجلها.

ىل أأن املوازنة بني خصائص القانون املدين والقانون العام،  وضامن الاتساق عرب اللغات اخملتلفة ليست من غري أأنه أأشار اإ
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ن الاعتبارات اليت تنفرد هبا اللجنة احلكومية ادلولية، بل يه تؤثر عىل الصياغة يف مجيع الهيئات ادلولية. مثة مسائل  وقال اإ
  طراف.متداخةل س ُتعاجل يف الوقت املناسب ابس تخدام املعايري املشةركة يف س ياق الصياغة القانونية املتعدد  الأ 

كام أأشاد ابملشاركة  وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجمللموعة الأفريقية فأأشاد ابلتقدم احملرز خبصوص توضيح املفاهمي. .545
ن الوفود تعل لمت من بعضها البعض أأثناء املشاركة. البناء  للوفود. ين عن طريق املساعد  يف  وقال اإ سهام امليرس  وأأثىن عىل اإ

ن اللجنة احلكومية ادلولية قد بدأأت يف حتديد املبادئ التوجهيية اليت سيس متر العلمل و  تأأطري املسائل املعقد . مىض يقول اإ
وأأعرب عن رغبة اجمللموعة الأفريقية يف املساعد  يف تقليل عدد الأهداف والةركزي عىل تكل املتعلقة  علهيا يف املس تقبل.
ن اجمللموعة الأفريقية تريد أأن  ابمللكية الفكرية. ىل وقال اإ  4و 3و 5ويه الأهداف  فقط: 1تسجل رغبهتا يف تقليل الأهداف اإ

ن املبادئ التوجهيية رمبا تكون ابلية أأو متأأخر  أأو غري مواكبة للأحداث.8و 1و نه مبا أأن املواد قد حتددت ابلفعل، فاإ  . وقال اإ
ذ تش يد ابجملهود املبذول خبصوص املاد   ن اجمللموعة الأفريقية اإ زاء الفقر  ، فاإ 5وأأردف قائاًل اإ نه  .2.1هنا ل تزال قلقة اإ وقال اإ

نه يقةرح تضلمني اجلزء اخلاص "ابلس تخدام" يف املاد   يف قامئة  53ويف الصفحة  3ليك تكون الصياغة بناء  ومقنعة فاإ
ىل القيام بنف 2.1املصطلحات ودعا مؤيدي الفقر   ن اجمللموعة الأفريقية ا.س اليشء ليك يكون النص أأكرث وضوحاإ  وقال اإ

نه شعر أأهنا حماوةل لتقييد فعالية معايري اإ بني قوسني، حيث  3.1ترغب يف وضع لكلمة "فقط" يف السطر الأول من الفقر  
دراج هذا املوضوع يف اجلزء املتعلق حاولت أأيض 4.5ورأأى أأن الفقر   الأهلية. نه ينبغي اإ ا أأن تضع قيوًدا عىل املوضوع، وقال اإ

ىل أأن  خبصوص قواعد البياانت. 1.5أأن اليشء ذاته ينطبق عىل الفقر  وأأضاف  ابلس تثناءات والتقييدات. وأأشار الوفد اإ
دار   من مواضيع امحلاية. تقواعد البياانت ليس دارية متعلقة بكيفية اإ جراءات اإ ن قواعد البياانت قد تكون اإ ومىض يقول اإ

ين أأشاروا اإىل خطأأ يف املا حقوق أأحصاب احلقوق. ىل املاد   1د  وأأعرب عن رسوره لأن امليرس   .3.5فامي يتعلق ابلإشار  اإ
نه فهم أأن الإشار  يف لكتا الفقرتني  ىل مؤيدي الفقر  5تعود عىل املاد   1.1و 5.1وقال اإ أأن يفكروا يف  3.1. وطلب الوفد اإ
 3خبصوص املاد   ورحب ابجملهود املبذول توزيع احلقوق.يد من عدم اليقني فامي يتعلق ب نقلها، عىل اعتبار أأهنا غري دقيقة وسزت 

نه مع ذكل فاإن هذا اجلزء حتديدا مل يتضلمن تفريق وقال الوفد حيث ابتت أأوحض. ا بني الهنجني، الهنج القامئ عىل احلقوق اإ
هنام يمكالن بعضهام البعض وميكن دجمهام يف ماد  واحد  أأو كجزء من خيار واحد. نه  والهنج القامئ عىل التدابري، وقال اإ وقال اإ

ضافة غري رضورية للنص.1واخليار  5ا جيلمع بني اخليار ا اثلثل يفضل خيار  ىل املاد  ، لأنه ل يرغب يف اإ ن 2 والتفت اإ ، وقال اإ
 3.2وأأضاف أأن الفريق العامل غري الرمسي توىل اجلزء اذلي يتضلمن الفقرات من  ا بشأأن اجلزء الثاين.التحدي ل يزال قامئ

ىل نه مع ذكل ل تزال مثة قضااي يتعني حلها،  ملفاوضات حول هذه الفقرات.وأأشاد ابلروح الطيبة اليت سادت ا .1.2 اإ وقال اإ
ن عىل نظام امللكية الفكرية كلك أأن يعاجل ذكل عىل الصعيدين الوطين والعاملي، وليس فقط النظام الوش يك بشأأن  وقال اإ

ت املعارف التقليدية يف صور  قضااي غري وذكر أأن اجمللموعة الأفريقية ل تريد أأن تضع عبئا عىل مفاوضا املعارف التقليدية.
ن عىل جممتع امللكية الفكرية كلك أأن  حمدد  ُتص نظام امللكية الفكرية كلك من انحية تعريف املكل العام. واسةرسل قائال اإ

، خاصة وشكر الوفد الرئيس عىل قيادته يتوىل مسأأةل املكل العام، وليس فقط من دلهيم مصلحة يف حامية املعارف التقليدية.
هنا أأسهلمت يف زايد  تركزي اللجنة احلكومية ادلولية عىل مواضيع حمدد .   تقدميه "مجموعات الصياغة غري الرمسية"، وقال اإ

ىل امليرسين عىل اجلهود اليت  .541 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فتوجه ابلشكر اإ
ىل املاد   ملناسب.بذلوها ومراجعهتم النص يف الوقت ا نه يرسه غياب الإطناب يف الفقرتني  5والتفت اإ  3.5و 5.5وقال اإ

ىل اجلوانب الزراعية والبيئية وغريها من جوانب  بشأأن مسأأةل الانتقال "من جيل اإىل جيل". ىل مسأأةل الإشار  اإ وتطرق اإ
ن من الأجدر تناول الإشار 5.5املعارف التقليدية يف الفقر  الثانية  نه عىل أأية حال، ينبغي أأن  يف ادليباجة. ، وقال اإ وقال اإ

سهااب. تظل بني قوسني. ذا اكن ذكل اإ وعلق  وأأضاف أأن مصطلح "الصحة" اس ُتعلمل مرتني يف السطر الثاين وتساءل عام اإ
وأأعرب عن  أأمهية كبري  عىل تعريف املعارف التقليدية، ول س امي معايري الأهلية اليت حتدد ماهية املعارف التقليدية احمللمية.

بقاء عىل الفقرتني  دراج لكلمة "فقط" يف الفقر   يف النص. 4.5و 3.5رغبته يف الإ ىل  .3.5واقةرح اإ نه اس متع اإ ومىض يقول اإ
زالهتا من قبل وفد جنوب أأفريقيا متحداث ابمس اجمللموعة الأفريقية، ولكنه يرغب يف الاحتفاظ هبا يف النص. وابلنس بة  طلب اإ

والتفت  "الأمم" أأو "أأية هوية وطنية حيددها القانون ادلاخيل" بني قوسني. بته يف الإبقاء عىل عبار ، أأعرب عن رغ 5.1للفقر  
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ىل السطر الأول من الفقر   ضافة احلرف "و" بني قوسني بعد "]الشعوب[ الأصلية" وقبل "امجلاعات 5.1اإ نه ينبغي اإ ، وقال اإ
ن دليه حتفظات بشأأن الصيغة املس تخدمة يف الفقر   ".احمللية"، ليك تكون "الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية ، 1.1وقال اإ

هنا كام يبدو حتدد املعارف التقليدية اليت ل تتعلق جبامعة أأصلية اإ من حيث  5فقط متناقضة مع املاد  لأهنا قد تكون ليست 
ولكن أأي نوع من املعارف مبا يف ذكل  أأو حملية، ولكهنا أأيضا كام يبدو توسع نطاق امحلاية لتشلمل املعارف اليت ل تعد تقليدية

هنا عىل أأية حال غري واحضة من الناحية القانونية. املعارف التقليدية يف املكل العام. ىل املاد   وقال اإ نه  3والتفت اإ وقال اإ
ن الاحتاد الأورويب وأأعضائه يدمعون الهنج القامئ يفضل دمج اخليارين كام اقةرحت اجمللموعة الأفريقية. ل عىل التدابري  وقال اإ

ىل )ز( يف اخليار 1يف اخليار  ىل الفقرات الفرعية من )ج( اإ نه يريد أأن يكرر ما قاهل يف اجامتع مجموعة 1. والتفت اإ ، وقال اإ
اخلرباء غري الرمسية، وهو أأنه رمغ دمعه ملبدأأ امحلاية ادلفاعية، عىل اعتبار أأن املعارف التقليدية يف املكل العام ميكن أأن تشلك 

ل أأنه يريد املزيد من الوقت دلراسة كيف ميكن التعامل مع  تقنية صناعية سابقة مبطةل لصفة اجلد  يف س ياق طلبات الرباء ، اإ
ىل تفامه حول هذا  هذه املسأأةل يف الصك. نه حريص عىل العلمل يدا بيد مع مؤيدي الهنج القامئ عىل التدابري للوصول اإ وقال اإ

عاد   املوضوع. ىل املزيد من ادلراسة 2الصياغة لكيا للامد  وشكر من معلوا عىل اإ ن، ولكنه حيتاج اإ ن النص قد حتس  ، وقال اإ
نه بيامن يدمع روح الفقر   والنقاش بشأأن احملتوى. ل أأن دليه تساؤلت بشأأن مالءمهتا يف هذا املاكن، وتساءل 5.2وقال اإ ، اإ

ذا اكن من غري املناسب وضعها كأحد أأهداف الس ياسات أأو مك  ىل أأن الرئيس قد أأكد يف اليوم السابق  بدأأ.بشأأن ما اإ وأأشار اإ
ن اللجنة س تعود هل عندما تنظر يف الأهداف واملبادئ.2عىل أأنه بيامن مت حتديد ماكن النص يف املاد   وأأشاد ابقةراح  ، فاإ

ضافة حاش ية سفلية بشأأن مسأأةل ماكن الفقر   ين اإ ىل ادلمج اذلي مت بني مجموعتني من  .5.2امليرس  املعايري يف وأأشار اإ
ىل )هـ(  .1.2 الفقر  نه يرغب يف املزيد من الوقت للنظر يف هذا الأمر، ومن مث طلب وضع الفقرات الفرعية من )أأ( اإ وقال اإ

دراج أأقواس يف الفقر   بني قوسني يف الوقت احلارض. ، واليت شلكت نصا جديدا، وطلب املزيد من الوقت 3.2وطلب اإ
ىل الفقر   للنظر فهيا. ىل )ج( واملؤكد بوضع 2.3والتفت اإ ، وطلب أأن يوضع النص اجلديد املدرج يف الفقرات الفرعية من )أأ( اإ

ىل دراسة بعض  خط حتته بني قوسني، ليك يمتكن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء من دراس ته. نه حيتاج اإ وقال اإ
نه كام أأشار امليرسون،  .2.51 الفقر  املصطلحات الأخرى يف هذه املاد  ول س امي تعبري "دون قيود لعامة امجلهور" يف وقال اإ

بقاء عليه يف النص. 55.2و 4.2تعد الفقراتن  ن املسأأةل املعقد   متطابقتني، ومن الرضوري النظر يف أأهيام ينبغي الإ وقال اإ
ن هذه املسأأةل اب املتعلقة بأأوجه التداخل بني املعارف التقليدية واملكل العام مل حُتل بعد يف النص. لغة الأمهية ابلنس بة وقال اإ

وأأكد عىل أأنه حيبذ  لالحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء لأهنا تشلك جزءا رئيس يا من تعريف ماهية املعارف التقليدية احمللمية.
هلية. دراج "غري موجود  يف املكل العام" مكعيار للأ نه حيتفظ ابحلق يف الإدلء مبزيد من التعليقات حول  بشد  اإ وقال اإ

  لحقا. النص

ىل "] .543 ىل الإشار  اإ نه ل يوافق عىل حتديد فةرات زمنية 3.5س نة[" يف الفقر   10وتطرق وفد السلفادور اإ ، وقال اإ
ىل  حمدد . س نة بني قوسني أأو عىل الأقل اجلزء اذلي يبدأأ بعبار   10وطلب وضع العبار  بأأمكلها اليت حتتوي عىل الإشار  اإ

هنا  احملدد  لن تس توعب املوقف الاجامتعي والاقتصادي والتارخيي لبدله. وأأكد الوفد أأن الفةر  الزمنية "واس تخدمت". وقال اإ
 شهدت يف اترخيها احلديث عددا من حالت القلمع واحلروب الأهلية وفةرات اكنت فهيا املعارف التقليدية معمتة وخمفية.

عاد  الاس تخدام فامي يتعلق ن بعض أأعامل البحث العللمي والتحديث واإ ابملعارف التقليدية يف بدله اكنت حديثة  وأأردف قائال اإ
ىل الفقر   جدا ومل تتناول سوى العرش  س نوات املاضية عىل سبيل املثال. نه بغض النظر عن وضع هذه  1.5والتفت اإ وقال اإ

آخر، ينبغي الإشار  ليس فقط للرباءات ولكن أأيضا حلقوق امللكية الفكرية يف هناية امجلةل. نه و  الفقر  هنا أأو يف ماكن أ قال اإ
غري أأنه يفضل تعريفا أأكرث مشول وأأن تدرج الأمم كجهات مس تفيد   .1.1و 5.1يوافق عىل الصياغة املقةرحة ابلنس بة للفقرتني 

ىل الفقر   من أأجل استيعاب املوقف اخلاص لبدله. ن الترشيع الوطين ينبغي أأن يذكر بوصفه املعيار اذلي  3.1وتطرق اإ وقال اإ
ن اخليار الإضايف خبصوص الفقر   اية.حيدد من يس تفيد من امحل ميكن أأن يتسبب يف املزيد من احلري  وأأنه ليس  3.1وقال اإ

دراهجا. مفيدا. نه يؤكد عىل اعةراضه عىل اإ  وطلب حذفها. وأأضاف أأنه رمغ أأن هذه الإشار  وردت بني قوسني مربعني، فاإ
ن مفهوم امحلاية ادلفاعية اكن دقيقا جدا. ن فكر  "اجملمتع كلك"  هذا املفهوم ابملس تفيدين.ومن مث يصعب ربط  وقال اإ وقال اإ

جراء املزيد  وتساءل كيف ميكن أأن يُعد اجملمتع كلك كياان قانونيا يس تفيد من امحلاية ادلفاعية. تعد غامضة للغاية. ورأأى رضور  اإ
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نه ينبغي أأخذ كفاءات املاكتب وقال  )اثنيا((.و)د، الفقر  الفرعية )د( 5.3، الفقر  5، اخليار 3من النقاش بشأأن املاد   اإ
عداد هذه الآلية.  الوطنية أأو العالقات اليت تربط هذه املاكتب الوطنية ابملس تفيدين من املعارف التقليدية يف احلس بان قبل اإ

نه ل ميكن أأن يوافق عىل هذا النوع من التدابري يف هذه املرحةل وأأعرب عن أأمهل يف الاحتفاظ ابلأقواس املربعة  وقال اإ
ىل املاد   لسامح مبزيد من التحليل املعلمق.ل  دراهجا يف النص املقبل. 2وتطرق اإ ن من الرضوري اس تكامل املناقشات واإ  وقال اإ

نه مل يشارك يف اجامتع الفريقني العاملني غري الرمسيني، ولكن دليه العديد من الإسهامات اليت ميكن أأن يسهم هبا، مثهل  وقال اإ
 مثل الوفود الأخرى.

ندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري فأأشاد ابلتقدم احملرز بشأأن املراجعة وحتدث و  .544 ، خاصة فامي يتعلق 1فد اإ
ىل الفقر   ابلصياغة، ورأأى أأن النص ميكن أأن يشلك أأساسا جيدا للعلمل املقبل. واقةرح توس يع الأقواس  5.5مث التفت اإ

دراج الفقر   لشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية.املوضوعة حول "الشعوب" و"امجلاعات احمللية" ليك تشلمل ا ن اإ  1.5وقال اإ
ىل الفقر   مثري للجدل. نه يدمع الاقةراح اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجمللموعة الأفريقية أأن  3.5وتطرق اإ وقال اإ

بغي الاس تعاضة عن وكرر الوفد أأنه ين  وطلب الاس تعاضة عن احلرف "و" بعد "الثقافية" بفاصةل. حتذف لكلمة "فقط".
زاةل  ورأأى أأن الفةر  الزمنية احملدد  مثري  للجدل أأيضا. لأن اجلزأأين يعكسان فكرتني خمتلفتني. احلرف "و" بفاصةل، واقةرح اإ
وعل ق أأمهية كبري  عىل الإقرار ابلتنوع الثقايف لللمس تفيدين ومن مث طلب  "اس تخدم لفةر  حتددها )...(". العبار  البادئة هكذا:

ليه يف الفقر  الإب  1.5، مبا أأن صيغة الفقر  1.5و 4.5وأأوىص ابلإبقاء عىل الأقواس يف الفقرتني  .3.5قاء عىل الإشار  اإ
)د( و)ه(، لأنه حيتاج لللمزيد من الوقت 1.2واقةرح وضع قوسني حول الصيغ املتضلمنة يف الفقرتني  تتعلق مبوضوع امحلاية. ل

واقةرح  بني أأقواس. 2.2و 1.2، ووضع الفقرتني 4.2و 3.2وطلب الإبقاء عىل الأقواس حول الفقرتني  دلراسة هذه الصيغ.
زاةل الفقر     ابلاكمل بني أأقواس. 51.2و 55.2و 50.2و 3.2كام اقةرح وضع الفقرات  8.2اإ

ندونيس يا ابمس مجموعة الب .541  دلان املتشاهبة التفكري.وأأعرب وفد رسي لناك عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ىل "الصحة". نه يتفق مع طلب الاحتاد الأورويب أأن حتذف الإشار  الثانية اإ ىل  وقال اإ وأأعرب عن رسوره لإضافة الإشار  اإ

"املعارف التقليدية والأصلية يف جمال الصحة" وفقا لقةراح ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر 
(FAIRAاذلي أأي ).ب(.5.3واقةرح حذف الفقر   ده وفد اسةراليا( 

( ابلتقدم احملرز عىل الأقل من انحية INBRAPIوأأقرت ممثةل معهد الشعوب الأصلية الربازيلية لللملكية الفكرية ) .542
ىل تفامه أأفضل بشأأن وهجات النظر اخملتلفة. جيابية والتوصل اإ جراء حوار أأكرث اإ ن الشعوب الأصلية وامجلاعات احمل  اإ لية وقالت اإ

اتحة معارفها للشعوب الأخرى. ولكن الوقت قد حان ليك يفهلموا بشلك أأفضل قضااي امللكية الفكرية  أأظهرت مرونة اكفية يف اإ
جراء حتسينات عىل النص والتأأكد من أأن النص منصف مجليع أأحصاب املصاحل قدر  اليت قد تؤثر علهيم، وأأن يقةرحوا اإ

ىل الفقر   الإماكن. دراج مسأأةل احلقوق املعنوية للشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف ، وقا5.5والتفتت اإ عاد  اإ نه ينبغي اإ لت اإ
ىل املعارف التقليدية بأأهنا "ل ميكن الترصف فهيا ول تقس ميها ول ُتضع للتقادم" يف  املعارف التقليدية. ن الإشار  اإ وقالت اإ

آخر.نه ميكن تضلمني هذه الإشار  يفقالت اإ و  قد اختفت. 5املراجعة  نه عىل أأية حال، من أأجل بقاء الشعوب   ماكن أ وقالت اإ
 .جزءا من هويهتا وتراهثا الثقايف الأصلية، جيب علهيا أأن تشهد الإقرار حبقوقها املعنوية يف املعارف التقليدية اليت شلكت

وهو أأنه ينبغي وضع  :1.5ر  وأأعربت عن دمعها للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجمللموعة الأفريقية خبصوص الفق
زاء استبعاد الابتاكرات املطور  داخل  هذه الفقر  يف قامئة املصطلحات وليس حتت موضوع امحلاية. وأأعربت عن قلقها اإ

ىل املصطلح قد بقيت.3.5الشعوب الأصلية يف س ياق تقليدي من الفقر   هنا ليست مسأأةل  ، ما دامت الإشار  اإ وقالت اإ
وأأعربت عن تأأييدها للبيان اذلي أأدىل به وفد  رتباط ابلتقاليد هو ما جيعل املعارف تقليدية أأو ل.وقت أأو عقود، ولكن الا

دراج فةر  زمنيه حمدد . نه ينبغي وضع الفقر   السلفادور يف هذا الشأأن وأأكدت عىل أأنه ل ينبغي اإ حتت  4.5وقالت اإ
ات ل ينبغي أأن ترض ابلثقافات والعادات والتقاليد اخلاصة وأأكدت عىل أأن الاس تثناءات والتقييد الاس تثناءات والتقييدات.

هنا تشارك وفد  ابلشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية، وأأنه جيب عدم السامح بوجود التقييدات اليت تفعل ذكل. وقالت اإ
نه ينبغي الإشار  اإىل منح حقوق امللكية الفكرية وليس فق 1.5السلفادور يف قلقه بشأأن الفقر   ن  ط الرباءات.وقالت اإ وقالت اإ
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آخر. 1.5الفقر   دراج  قد ل تكون جزءا من موضوع امحلاية ولكهنا تشلك تقييدا أ وأأضافت أأهنا عىل أأية حال ترغب يف ضامن اإ
حق املوافقة احلر  املس بقة املس تنري  للشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية اليت دلهيا معارف تقليدية، متاش يا مع الصكوك 

دراج اجملمتع كلك مكس تفيد س يكون  واسعة النطاق أأكرث مما ينبغي. 1ورأأت أأن املاد   ولية الأخرى.القانونية ادل وأأضافت أأن اإ
وطلبت من ادلول الأعضاء أأن يبحثوا ذكل وأأن يأأخذوا يف اعتبارمه أأن املس تفيدين ينبغي أأن يكونوا  مثريا للجدل للغاية.

ىل الرشوط املتفق علهيا يف الفقر   الأول.الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف املقام  شار  اإ دراج اإ لضامن  1.2واقةرحت اإ
نه من حيث املبدأأ، ينبغي دامئا تضلمني  عدم اإرضار الاس تثناءات والتقييدات ابلشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية. وقالت اإ

وعربت عن تأأييدها للبيان  اءات وتقييدات.املوافقة احلر  املس بقة املس تنري  والرشوط املتفق علهيا عند اس تحداث أأي اس تثن
ندونيس يا خبصوص وضع الفقرات من  ىل  2.2اذلي أأدىل به وفد اإ ن ادلول الأعضاء قد تقر بوجود  بني أأقواس. 55.2اإ وقالت اإ

ليس لها مالكون وأأن هؤلء املالكني ليست دلهيم  ةذكل ل يعين أأهنا معارف تقليدي معارف تقليدية متاحة للجلمهور ولكن
ذا اكن مفهوم املكل العام ينطبق عىل  حقوق يف هذه املعارف املتاحة للجلمهور. جراء مناقشات لتحديد ما اإ نه جيب اإ وقالت اإ

وأأعربت عن أأملها أأن تس متر  املعارف التقليدية أأو ل يف الصك اذلي من املفةرض أأن يوفر امحلاية لللمعارف التقليدية.
 ضاء اليت أأسهلمت يف صندوق الويبو للتربعات حىت الآن.مشاركهتا يف النقاشات وشكرت ادلول الأع

وأأعربت  .5.5( وضع "خاصة" بني قوسني، يف الفقر  الثانية من الفقر  HEPواقةرحت ممثةل برانمج الصحة والبيئة ) .547
، 3.5الفقر  عن تأأييدها الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجمللموعة الأفريقية خبصوص معايري الأهلية يف 

دراج فةر  زمنية حمدد  يف  ول س امي خبصوص حذف لكلمة "فقط"، لأهنا لكلمة تفيد القرص. وأأعربت عن تفضيلها عدم اإ
ىل الفقر   .3.5 الفقر  ىل عبار  "حيددها القانون ادلاخيل" واقةرحت حذف القوسني.1.1مث التفتت اإ ىل  ، وأأشارت اإ وتطرقت اإ
قلميية القامئة حاليا يف الاعتبار.)د( و)د)اثنيا((، وقا5.3الفقر   ىل أأخذ املاكتب الإ ن احلاجة تدعو اإ  2ورأأت أأن املاد   لت اإ

ن توزيعها بدا غامضا ابلنس بة لها. زائد  ومطنبة لأهنا تتضلمن عنابر كثري  متشاهبة.  وقالت اإ

وعة اخلرباء واجللسة اس توعبت العديد من الاقةراحات اليت ُطرحت يف اجامتع مجم 1ورأأى وفد الصني أأن املراجعة  .548
نه أأكد مرارا وتكرارا يف اجامتع مجموعة اخلرباء ويف اجللسة العامة عىل أأمهية حامية املعارف التقليدية  العامة. وقال الوفد اإ

نه مل يلحظ أأن النص قد تضلمن ذكل. املعروفة للجلمهور ورضور  هذه امحلاية.  50.2و 3.2و 4.5واقةرح حذف املواد  وقال اإ
  .1ملراجعة يف ا 51.2و

ن مداولت مجموعة اخلرباء مل تكن مقصور  عىل  .3.2وأأدىل ممثل قبائل تولليب بتعليق عام حول املاد   .543 وقال اإ
ورأأى أأنه أأيامن وجد رضر ل ميكن اإصالحه، ينبغي أأن توجد حامية ول ينبغي أأن ُتتلف  املعارف التقليدية الرسية واملقدسة.

نه عىل  حسب نوع املعارف. سبيل املثال أأرقام الضامن الاجامتعي يف الولايت املتحد  أأمريكية يمحية ليس لأهنا رسية وقال اإ
ظهارها ميكن أأن يسبب رضرا ل ميكن اإصالحه. أأو وأأعرب عن تأأييده للعديد من املداخالت اليت متت  مقدسة ولكن لأن اإ

  بشأأن املكل العام ورأأى أأهنا جيب أأن تدرس بتأأين.

واقةرح وضع  تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية.وأأعرب وفد النيجر عن  .510
نه دافع عن هذين التعبريين يف 4.5وكذكل التعبري "يف املكل العام" يف املاد   3.5لكلمة "فقط" بني قوسني يف املاد   ، وقال اإ

وأأعرب الوفد عن تأأييده للتعليق اذلي  ة لكها تقريبا من امحلاية يف نظره.اجامتع مجموعة اخلرباء لأهنام يستبعدان املعارف التقليدي
ن متوسط العلمر املتوقع يف النيجر اكن أأقل من  أأدىل به وفد السلفادور.  48س نة منذ س نوات قليةل وحاليا يبلغ  40وقال اإ

س نة  500س نة أأو  10املد  س نة. ومن مث فاإن  10ومع ذكل، فاإن ثليث ساكن النيجر يبلغون من العلمر أأقل من  س نة.
بني  50.2و 3.2كام اقةرح وضع املادتني  .3.5س نة" بني قوسني يف املاد   10واقةرح وضع " تتناسب مع البدلان اخملتلفة. ل

حيامن يذهب عامل أأنرثوبولوجيا اإىل جممتع حميل ويدرك املعارف التقليدية لهذا  )أأ(:50.2ورضب مثال بناء عىل املاد   أأقواس.
  )أأ(، ل ميكن حامية هذه املعارف التقليدية، بيامن ينبغي أأن ُتضع للحامية.50.2وفقا للامد   ،متع احمليل يف كتابهاجمل 
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ىل  وأأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. .515 وأأشار اإ
ضاف4احلذف يف احلاش ية السفلية    ة "متسق مع معاهدات امللكية الفكرية الأخرى" بعد "خيار واحد".، واقةرح اإ

ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري. .511 نه  وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ وقال اإ
ل أأن اللجنة   احلكومية ادلولية أأحرزت تقدما.ابلرمغ من أأنه ل تزال مثة مسائل عديد  حمل اختالف كبري بني الوفود، اإ

وأأعرب الوفد عن رضاه عن العلمل املنجز خالل ادلور  احلالية للجنة احلكومية ادلولية، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يسلمح 
حراز املزيد من التقدم من انحية عقد املؤمتر ادلبلومايس. نه حيتفظ ابحلق يف التعليق جمددا عىل  اس مترار املناقشات ابإ وقال اإ

نه يف الهناية ل خيالف الرأأي من قالوا حبذف التعبري مسأأةل  "ل ميكن الترصف فهيا ول تقس ميها ول ُتضع للتقادم" وقال اإ
آمال  .5ميكن الترصف فهيا ول تقس ميها ول ُتضع للتقادم" من املاد   "ل واقةرح الوفد نصا بديال يعاجل مجيع الشواغل املعلنة، أ

ضافة  ى يف احلس بان وكدليل عىل مشاركته الفاعةل يف املناقشات واملفاوضات.أأن يأأخذ مواقف الوفود الأخر  واقةرح اإ
"وطبيعة احلقوق املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدية اليت ل ميكن الترصف فهيا ول تقس ميها ول ُتضع للتقادم" يف هناية 

ن الاقةراح يشري بوضوح اإىل حقيقة طبيعة احل )ب(.1.3 الفقر  قوق املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدية اليت ل ميكن وقال اإ
وأأعرب عن أأمهل أأن تقدر الوفود متاما هذا اجلانب اجلوهري من املعارف التقليدية  الترصف فهيا ول تقس ميها ول ُتضع للتقادم.
  وأأن تقر هبا كام ينبغي يف التفاق املقبل.

. 1ئل اليت طرهحا امليرسون وحدد بعض حالت احلذف يف املراجعة وتناول وفد الولايت املتحد  الأمريكية املسا .513
نه ينبغي اس تخدام "الاسةرشاد حبقوق ماليك املعارف التقليدية واجملمتع "3"واقةرح صياغة بديةل لهدف الس ياسة  ، وقال اإ

واقةرح  عارف التقليدية".واحتياجاهتم" بدل من "الاسةرشاد ابلتطلعات والأماين الصادر  مبارش  عن ]أأحصاب[/]مال ك[ امل
بلكلمة "حقوق" وحذف لكلمة "بوصفهم"،  "3"الاس تعاضة عن لكلمة "حقوقهم" يف السطر الثاين من هدف الس ياسة 

سهاهمم" يف السطر  سهام الأحصاب/املالك". 1والاس تعاضة عن "اإ دخال لكلمة "احمللمية" بعد "لللمعارف  بتعبري "اإ واقةرح اإ
وردا عىل سؤال امليرسين، اقةرح أأن تُدرج العبار  الوارد  أأسفل هدف  ."8"الس ياسة من هدف  3التقليدية" يف السطر 
نه ل ينبغي أأن توضع يف فقر  منفصةل. "55"يف بداية الفقر   "55"الس ياسة "البديل"  ىل املفاوضات  وقال اإ وتطلع الوفد اإ

ىل املاد   املقبةل بشأأن الأهداف واملبادئ. ضافة "وهو" قبل 1.5" "ابملاد  1ة عن "املاد  واقةرح الاس تعاض 4.5والتفت اإ " واإ
نه يفضل احلفاظ عىل موضعي املادتني  "تطبيق". بني  1.5يف املاد   1واقةرح وضع لكلمة "أأو" يف السطر  .1.5و 4.5وقال اإ

دراج املتاحف كجهات مس تفيد . قوسني، لأهنا قد تعدل لكلمة "ميكل". ن ذكل س ينتج عنه اإ ن امليرسي وقال اإ ن قد وقال اإ
نه يفضل الإبقاء عىل الإشار  يف املاد   ".5"ابملاد   1.1" يف املاد  3.5اقةرحوا الاس تعاضة عن "املاد   مث التفت  .3.5وقال اإ

ىل املاد   ضافة "احمللمية" بعد "مبعارفهم 5)أأ( من اخليار 3.5، واقةرح وضع لكلمة "وحاميهتا" بني قوسني يف املاد  3اإ ، واإ
نه يبدو أأن مثة قوس مفتوح مفقود قبل "لـ". وفضل وضع التقليدية". والتفت  التعريف الاكمل لالس تخدام بني قوسني، وقال اإ
ىل املاد   نه يفضل وضع املاد   2اإ قد ل تكون  4.2ورأأى أأن املاد   بني قوسني لأهنا حباجة ملزيد من ادلراسة. 5.2وقال اإ

نه رمبا توجد صياغة أأفضل. "ابس تثناء". واحضة من انحية "الاس تثناءات العامة" لأهنا تبدأأ بتعبري واقةرح الوفد وضع  وقال اإ
التعبري "رشيطة منح ماكفأأ  مناس بة لللمس تفيدين" بني قوسني والاس تعاضة عنه بتعبري "دون موافقة صاحب املعارف 

ن فاحتيت الفقرتني يف املاد   التقليدية". نب، وينبغي وضع لك مهنام البديةل ينبغي وضعهام جنبا اإىل ج  3.2واملاد   3.2وقال اإ
نه يفضل وضع تعبري "اس تخدام املعارف التقليدية احمللمية دون موافقة صاحهبا" يف هناية الفقر   بني قوسني.   .55.2وقال اإ

ىل الصياغة اجلديد  املقةرحة ابلنس بة لعنرص الأهلية املتعلق ابلوقت يف املاد   .514 نه 3.5والتفت وفد الياابن اإ ، وقال اإ
ىل أأرضية مشةركة بعد.تشاور مع بع ن الأمهية  ض الوفود ولكن مل يس تطع الوصول اإ ن بعض الوفود قالت اإ وأأردف قائال اإ

وقال  تمكن يف مد  اس تخدام املعارف التقليدية، ولكن كيفية انتقالها من جيل اإىل جيل، أأو منط نقل املعارف بني الأجيال. ل
آخرين قلقون بشأأن احلالت اليت فقدت فهيا املع ن أ ارف التقليدية ذات مر  أأو أأعيد اكتشافها أأو أأحيت لحقا، كام بني وفد اإ

ىل متيزي املعارف التقليدية عن املعارف املعابر  بطريقة أأو بأأخرى. السلفادور. ل قد  ولكنه ل يزال يرى أأن احلاجة تدعو اإ واإ
ية هيدم يف الهناية أأنظلمة امللكية الفكرية احلالية تنشئ اللجنة احلكومية ادلولية يف هناية املطاف نظاما محلاية املعارف التقليد
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ورأأى أأن هذه مسأأةل جوهرية ل ميكن للجنة احلكومية  بأأرسها واليت أأنشئت من أأجل الابتاكرات والإبداعات املعابر .
ىل النقاش حول هذا  ادلولية أأن تتجاهلها. املوضوع وأأضاف أأنه يرحب بأأي اقةراحات جتعل الصياغة مقبوةل للجلميع وتطلع اإ

دراج تعبري "الأمم" و"أأية هوية وطنية حيددها القانون ادلاخيل" يف املاد   عىل حنو بن اء. ىل مسأأةل اإ نه يف 5.1وتطرق اإ ، وقال اإ
ىل توفري حامية فعاةل هل. وأأكد أأنه ينبغي حتديد املس تفيدين فامي يتعلق ابملعارف التقليدية الفردية  حري  بشأأن ما هيدف الصك اإ

ومن مث  .3.5ن الرابط الفريد بني املعارف التقليدية والهوية الوطنية لللمس تفيدين يعد عامال حاسام، كام تبني املاد  لأنه يرى أأ 
نه عىل حنو مماثل، ينبغي حذف املاد   اقةرح الوفد حذف اجلزء املدرج املذكور. ذا اكنت اللجنة  .1.1وقال اإ نه اإ وأأسهب بقوهل اإ

هنا س توسع أأيضا من نطاق املعارف التقليدية بشلك هائل لتشلمل أأي نوع اإ تفيدين، فاملس   احلكومية ادلولية س توسع من نطاق
نه يقةرح حتسني النص وفقا  من املعارف تقريبا، وهو ما س يؤثر عىل أأهداف الصك. نه لعالج مثل هذه املسائل، فاإ وقال اإ

ن من الرضوري ال لأهداف الس ياسة واملبادئ التوجهيية العامة. ىل أأرضية مشةركة بشأأن القضااي وأأردف قائال اإ وصول اإ
نه حيتفظ  وذلكل اقةرح زايد  الةركزي عىل هذه الأهداف واملبادئ يف ادلور  القادمة للجنة احلكومية ادلولية. اجلوهرية. وقال اإ

  .1ابحلق يف التعليق مر  أأخرى عىل هذا الأمر يف املراجعة 

ورأأى أأن  به وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية.وأأعرب وفد الاكمريون عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل  .511
وأأعرب عن دمعه ملداخالت الوفود الأخرى  مقيد  ومتحامةل، ومن مث اقةرح وضعها بني قوسني. 3.5لكلمة "فقط" يف املاد  

دراج "من جيل اإىل جيل" يف املاد   عاد  اإ آه رضوراي ليس فقط ابلنس بة3.5اليت طالبت ابإ للاكمريون ولكن أأيضا  ، وهو ما رأ
دراج حاش ية سفلية لتوضيح معىن "جيل". للبدلان الأفريقية الأخرى. نه ميكن اإ ن املد  قد تكون  وقال اإ س نة  10وقال اإ

آخر. 500 أأو ىل أ ىل املاد   س نة أأو غري ذكل، لأهنا ُتتلف من بدل اإ ذا اكنت "املاد  1والتفت اإ " 3.5، وطلب توضيح ما اإ
  )ب(.1.3وأأعرب عن تأأييده ملا أأدىل به وفد الربازيل خبصوص املاد   ".5 سيس تعاض عهنا "ابملاد 

نه مثة فئتان حتت املاد   .512 ن  تعدان من الاس تثناءات العامة والاس تثناءات اخلاصة. 2وقال وفد مجهورية كوراي اإ وقال اإ
ذا اكنت  مبوجب القانون الوطين".تنص  عىل أأنه جيوز لدلول الأعضاء "أأن تعمتد تقييدات أأو اس تثناءات مالمئة  1.2املاد   واإ

هنا ل ميكن أأن تكون اس تثناءات مقبوةل  1.2لك دوةل عضو دلهيا تقييدات خمتلفة متاما مبوجب قانوهنا الوطين وفقا للامد   فاإ
نه ل يرى رضور  لهذا التفريق بني الفئتني. ومتفق علهيا بوجه عام  يف واقةرح الوفد حذف فاحتة الفقر  الأوىل ومن مث، فاإ

نه يقةرح حذف "خارج جامعة املس تفيدين" يف املاد   .3.2 املاد  نه يف سبيل الوضوح فاإ )أأ(، ولكلمة "قانوين" يف 3.2وقال اإ
ىل  )ج(.3.2)ب( وتعبري "بطرق مرشوعة" يف املاد  3.2املاد   نه حيتاج اإ نه مبا أأن هذه التعبريات مضافة حديثا، فاإ وقال اإ

د الوفد مر  أأخرى عىل أأنه يقر ابلقمية الاقتصادية والعللمية لللمعارف التقليدية، ويف نفس وأأك املزيد من الوقت دلراس هتا.
ن من املهم للغاية ابلنس بة  الوقت دور نظام امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر ومنع منح الرباءات عن طريق اخلطأأ. وقال اإ

ىل املعلومات واملعار    ف التقليدية لتحقيق الشفافية يف معلية منح الرباءات.ملاكتب الرباءات أأن حتصل عىل النفاذ اإ

وأأعرب وفد كندا عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء حول  .517
نه من املهم الإبقاء عىل اخليارين؛ لأهنا خبالف ذكل مثة خماطر  أأن يزدمح لك خيار مبجلم3املاد    وعة كبري  من الأقواس.. وقال اإ

ن احلاش ية السفلية  ماكنية دمج اخليارين يف املس تقبل. 4وقال اإ وأأعرب عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك  أأظهرت بدقة اإ
من وفد الولايت املتحد  الأمريكية ووفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء خبصوص املسأأةل اجلوهرية 

ن املاد   تعلقة ابملعارف التقليدية يف املكل العام.امل  هنا مبينة حاليا يف  5وقال اإ عاجلت املسأأةل عىل أأفضل حنو، وقال اإ
ىل املاد   .4.5 املاد  ن الوفد قد شارك يف املناقشة غري الرمسية يف اليوم السابق، وأأضاف أأن املناقشة  2والتفت اإ وقال اإ

نه  اكنت مفيد  جدا. ل أأنه ينبغي النظر  مل يتوفر الوقت املناسب.غري أأنه قال اإ نه رمغ أأن النص احلايل ممتلئ ابلأقواس، اإ وقال اإ
ليه عىل أأنه معل غري مكمتل واذلي س يكون حمل نقاش يف املس تقبل.   اإ

ندونيس   .518 يا وعرب وفد مرص عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا لك من وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجمللموعة الأفريقية ووفد اإ
وأأشاد ابلتقدم احملرز عىل صعيد تبس يط النص وتوضيح الصياغة واملفاهمي،  ابمس البدلان املتشاهبة التفكري عىل التوايل.
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آلية العلمل الإجيابية لللمشاورات غري الرمسية. وسلط الضوء عىل أأمهية وجود  وأأعرب عن أأمهل أأن يس متر ذكل من خالل أ
اقةرح الوفد الاس تعاضة عن "تشري اإىل" و"تشلمل" بتعبري عام مثل "تعين" وأأن و  قسم منفصل مجليع التعريفات املقةرحة.

ن املاد  املتعلقة مبد  امحلاية  .5.5يضاف تعبري "أأو دوةل أأو دول" بعد "الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية" يف املاد   وقال اإ
ىل املاد   4.5ىل حنو مشابه، ميكن نقل املاد  وع "مد  امحلاية". 7ميكن نقلها ومناقش هتا حتت املاد   3.5حتت املاد   بشأأن  2اإ

ىل املاد   "الاس تثناءات والتقييدات". ورأأى أأن التعبري "أأو أأية هوية وطنية حيددها القانون ادلاخيل" ميكن أأن  5.1والتفت اإ
ن نفس اليشء ينطبق عىل املاد   يعفي النص من اس تخدام تعبري "الأمم". ن الأ  .1.1وقال اإ قواس س تقل يف ضوء ومن مث فاإ

ىل املاد   تعريف "املس تفيدين" يف مرشوع مواد أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ن املقةرحات املبينة ذات  2وتطرق اإ وقال اإ
 30و 53مضامني هامة ابلنس بة لنظام حق املؤلف ومعاهداته، خاصة حق النسخ، فضال عن اتفاق تريبس، وخاصة املواد 

ذن صاحب احلق".املتعلقة "ابلس تث  35و آخر دون اإ نه ينبغي النظر يف  ناءات من احلقوق امللمنوحة" و"اس تخدام أ وقال اإ
نه عىل أأية  هذه الاعتبارات لتجنب التأأثري السليب لعلمل اللجنة احلكومية ادلولية عىل الأنظلمة والأطر القانونية العاملية. وقال اإ

نه يدعو مؤيدي املاد   ر اجامتعات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاور ، اإىل حضو  8.2واملاد   7.2حال، فاإ
نه يدمع الاس تثناءات والتقييدات لفائد  املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية. ىل تناقض يف حترير  وقال اإ وأأشار اإ

 ، حيث ينبغي الاس تعاضة عن تعبري "هذه الأطراف" بتعبري "الأطراف".4.2املاد  

وفد كينيا عن تأأييده للآراء اليت عرب عهنا لك من وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجمللموعة الأفريقية ووفود النيجر وأأعرب  .513
صدار ترشيع خاص ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  ونيجرياي والاكمريون ومرص. ن بدله بصدد اإ وقال الوفد اإ

نه شغوف جد1053التقليدي بهناية يونيو  ىل املاد   ا بعلملية اللجنة احلكومية ادلولية واكامتلها.. ومن مث فاإ ، وقال 1.1والتفت اإ
ن الهوية الوطنية ينبغي حتديدها. ن مرشوع الترشيع الوطين الكيين ذكر أأن السلطة الوطنية املعنية س تعلمل يدا بيد  اإ وقال اإ

دراج عبار  "ل ميكن الترصف فهيا وأأعرب عن تأأييده لقةراح وفد الربازيل  مع الهيئات الأخرى عىل حنو تاكميل. بشأأن اإ
ىل  )ب(.1.3تقس ميها ول ُتضع للتقادم" يف هناية املاد   ول نه ينبغي معاجلة هذا الإدراج عن طريق الإشار  اإ وقال اإ

  املعنوية. احلقوق

ن  فريقية.وأأعرب وفد زامبيا عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة البدلان الأ  .520 وقال اإ
. ورأأى أأن معل اللجنة 1053زامبيا صاغت مرشوع قانون مؤخرا بشأأن حامية املعارف التقليدية واذلي يؤمل اعامتده بهناية 

ىل  احلكومية ادلولية سيساعد يف تنفيذ هذا القانون. وعرب عن تأأييده لتعليقات وفد الاكمريون فامي خيص حذف "وينقلها جيل اإ
آخر" يف املاد   آخر" يعد من املعايري اجلوهرية للحامية. .3.5أ ىل أ ن تعبري "وينقلها جيل اإ وأأشاد ابملرونة املتوفر  لدلول  وقال اإ

عاجلت مسأأةل  1.1وأأشاد أأيضا حبقيقة أأن املاد   .3.5الأعضاء من انحية حتديد مد  اس تخدام املعارف التقليدية يف املاد  
ىل أأي مجموعة معينة.املعارف التقليدية اليتمية، لأنه مثة حال ن املاد   ت عديد  ل تنمتي فهيا املعارف التقليدية اإ  1.1وقال اإ
ىل امجلعية العامة وأأن يعقد املؤمتر  ستساعد يف حتديد من مه املس تفيدون. م النص احلايل اإ وأأعرب عن أأمهل الصادق أأن يُقد 

  ادلبلومايس قريبا دلفع العلمل قدما.

وأأضاف أأنه يود أأن يرى تعريفا أأكرث  ذات أأمهية ابلغة ابلنس بة ملنطقة الاكرييب. 1ن املاد  وقال وفد ترينيداد وتوابغو اإ  .525
نه يف بعض بدلان املنطقة، ل توجد شعوب أأصلية عىل الإطالق، ولكهنا ل تزال غنية ابملعارف  مشول لللمس تفيدين. وقال اإ

ن املاد   التقليدية. نه مرسور  نة لتحديد املس تفيدين يف هذه احلالت.منحت ادلول الأعضاء املرو 1.1وأأردف قائال اإ وقال اإ
ن اكنت بني قوسني. 1.1لإدراج املاد     حىت واإ

وأأعرب ممثل حركة "توابج أأمارو" الهندية عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا لك من وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجمللموعة  .521
لأن مسأأةل املوارد الوراثية تمت معاجلهتا  1.5واقةرح حذف املاد   ارية.د السلفادور ووفد مجهورية فزنويال البوليففوالأفريقية و 

ذا اكنت حامية  .3.5س نة" من املاد   10كام اقةرح حذف تعبري "فقط" وتعبري " عىل حنو منفصل. نه ليس واحضا ما اإ وقال اإ
 دية ينبغي أأن تكون غري حمدد  املد .ورأأى أأن حامية املعارف التقلي س نة فقط أأو أأكرث. 10املعارف التقليدية ستس متر لفةر  
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هنا مل تكن مدرجة يف املراجعة 5.1واقةرح حذف لكلمة "الأمم" من املاد   . كام اقةرح الاس تعاضة عن تعبري "القانون 5، وقال اإ
 1.1يف املاد   كام اقةرح الاس تعاضة عن تعبري "الترشيع الوطين" بتعبري "املعيار أأو املعايري ادلولية". 5.1ادلاخيل" يف املاد  

واقةرح حذف  وأأكد أأن الترشيع الوطين ينبغي أأن يتكيف مع الصك ادلويل وليس العكس. بتعبري "الصك ادلويل القامئ".
ىل املاد   لأهنا مربكة. 3.1املاد   دراج عبار  "ل ميكن الترصف فهيا ول تقس ميها ول ُتضع للتقادم" 3والتفت اإ عاد  اإ ، واقةرح اإ

نه ينبغي عدم اخللط بني هذه املبادئ واملبادئ  ن ذكل أأمر همم ابلنس بة لنجا  الشعوب الأصلية.وقال اإ  يف النص. وقال اإ
  والسلوكيات املعنوية أأو الأخالقية.

ن معلية اس تعراض هذه املراجعة الأخري  ملرشوع املواد يف  1وأأشاد الرئيس ابلتعليقات البناء  حول املراجعة  .523 وقال اإ
بداء التعليقات حول  وقرأأ مرشوع قرار يف هذا الشأأن، واذلي اعمتد لحقا. بنجاح.هذه ادلور  اكمتلت  وفتح الرئيس ابب اإ

  (.WIPO/GRTKF/IC/24/5"توصية مشةركة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا " )الوثيقة 

الرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحد  يه اليت مريكية عىل أأن وفود كندا والياابن و الأ وأأكد وفد الولايت املتحد   .524
وأأعرب عن أأمهل أأن يُعمتد هذا الاقةراح ويس تخدم كوس يةل لزايد  الثقة ملساعد  اللجنة يف  طرحت هذه التوصية املشةركة.

أأن التوصية املشةركة  ورأأى امليض قدما بشأأن القضااي الأساس ية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.
آليات فعاةل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. نشاء أ ىل أأن  تضلمنت الأهداف الرئيس ية ويرست اإ وأأشار اإ

 ع.وأأقر الوفد ابلقمية اليت يسهم هبا التنوع البيولويج يف اجملمت الاقةراح مل ميس العلمل املس متر يف اللجنة بشأأن النص التفاويض.
نه ـ مثل الرعا  املشاركني يف التوصية املشةركة ـ يؤيد هدف الاس تعانة ابلقوانني الوطنية يف الهنوض ابلتنوع البيولويج  وقال اإ

آليات التقامس املنصف والعادل لللمنافع، فضال عن رشوط املوافقة احلر  املس بقة املس تنري  والرشوط املتفق علهيا. ن  وأ وقال اإ
ىل املوارد الوراثية مقابل منافع منصفة التوصية املشةركة س   جراءات واحضة للحصول عىل النفاذ املرصح به اإ تيرس معلية وضع اإ
ورأأى أأن ماكتب الرباءات ينبغي أأن تتوفر دلهيا املعلومات اليت متكن الفاحصني من اُتاذ القرارات  نقدية أأو غري نقدية.

 مةل عن حاةل التقنية الصناعية السابقة فامي خيص املوارد الوراثية.ويشلمل ذكل معلومات شا الصائبة حول اس تحقاق الرباء .
ن الرباءات ينبغي أأن تلُمنح فقط لالبتاكرات اجلديد  واليت تتضلمن نشاطا ابتاكراي ومعايري فريد  لللمنفعة. وقال  وقال الوفد اإ

ن قواعد البياانت الوطنية لللموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا س  تساعد يف منع منح الرباءات عن خطأأ، كام أأهنا اإ
ن التوصية املشةركة ميكن أأن  تلعب دورا حاسام يف معاجلة الشواغل املتعلقة جبود  الرباءات. وأأكد الوفد عىل رأأيه القائل اإ

ىل مناقشة وتطل تساعد يف معاجلة الشواغل املتعلقة مبنع منح الرباءات عن خطأأ بيامن تمكل معل نظام الرباءات احلايل. ع اإ
  التوصية املشةركة يف ادلور  احلالية.

ن اجمللموعة اكنت تتحدث يف اللجنة احلكومية ادلولية فقط  .521 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فقال اإ
ىل أأن هذه الوثيقة، شأأهنا شأأن الوثيقتني  ليك تعلق عىل النظام ادلاخيل.  WIPO/GRTF/IC/24/6وأأشار اإ

ورأأى أأنه ل ينبغي لدلول  ورات السابقة.ادل، تتعلق ابملوارد الوراثية وقدمت ابلفعل يف WIPO/GRTF/IC/24/7و
رجاء النقاش  الأعضاء أأن تناقش الواثئق الثالث املقةرحة أأو تعلق علهيا. واقةرح تدوين املالحظات بشأأن الواثئق الثالث واإ

ىل دورات أأخرى. عية العامة نصت عىل أأن العلمل اجلاري يف ادلور  احلالية للجنة احلكومية وأأكد الوفد أأن ولية امجل  حولها اإ
ىل النصوص احلالية املقدمة من اللجنة احلكومية ادلولية للجلمعية العامة. نه بعد  ادلولية ينبغي أأن يضيف اإ س نة من  51وقال اإ

ميكن أأن تعرض املناقشات اجلارية يف ادلور  املناقشات وحتليل الثغرات، فاإن الواثئق الثالث املقةرحة س تخلق معلية موازية 
  احلالية للجنة احلكومية ادلولية للخطر.

واعترب الوثيقة أأساسا  مريكية.الأ وأأعرب وفد الياابن عن تأأييده للبيان المتهيدي اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحد   .522
  عىل النصوص وفقا لولية اللجنة احلكومية ادلولية.وأأكد أأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تركز عىل التفاوض القامئ جيدا للنقاش.

ن التوصية املشةركة تضلمنت أأهدافا ومبادئ مشاهبة لتكل املدرجة يف النص حمل التفاوض يف ادلور   ورأأى أأنه مع ذكل فاإ
ن من أأهداف التوصية املشةركة أأيضا منع منح الرباءات عن خط (.WIPO/GRTKF/IC/24/4احلالية )الوثيقة  أأ وقال اإ
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ورأأى أأن املناقشات املوازية  وحامية املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اخلاصة ابلشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية.
س تعزز من التفامه املتبادل بشأأن املسائل حمل النظر يف ادلور  احلالية للجنة  WIPO/GRTKF/IC/24/5بشأأن الوثيقة 

  ورأأى أأن ذكل سيسهم يف التفاوض القامئ عىل النصوص. بعض احللول المتهيدية.احلكومية ادلولية كام س توفر 

زاء النقاش املوازي بشأأن الوثيقة املقةرحة. .527 ىل أأن التوصية املشةركة تعاجل ابلأساس  وأأعرب الرئيس عن قلقه اإ وأأشار اإ
نه بيامن املسائل املتعلقة ابملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.  ميكن لدلول الأعضاء أأن تناقش الوثيقة وقال اإ

WIPO/GRTKF/IC/24/5  ن النقاش املوازي للتفاوض اجلاري بشأأن الوثيقة بشلك منفصل، فاإ
WIPO/GRTKF/IC/24/4 .وطلب الرئيس توضيحا من مؤيدي التوصية  يف ضوء امجلعية العامة س يكون أأكرث صعوبة

ذا اكنوا يرغبون يف مناقشة ا كنص تفاويض موازي أأو  WIPO/GRTKF/IC/24/5لوثيقة املشةركة بشأأن ما اإ
  منفصةل. كوثيقة

ىل الوثيقة  .528 ضافة اإ وأأجاب وفد الولايت املتحد  الأمريكية بأأنه يعترب أأن التوصية املشةركة املقةرحة اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/4 وأأضاف أأن نص الوثيقة املقةرحة يسهم يف معل ادلور  احلالية للجنة احلكومية ادلولية .

ليه. ىل التوصية املشةركة عىل أأهنا جزء من نفس مسار العلمل. ويمكهل ويضيف اإ   واقةرح الوفد أأن ينظر اإ

ضافة حمتوى الوثيقة  .523 ماكنية اإ  WIPO/GRTKF/IC/24/5وسأأل الرئيس وفد الولايت املتحد  الأمريكية بشأأن اإ
ىل املراجعة    .WIPO/GRTKF/IC/24/4ملرفق الوثيقة  1اإ

وقال  ت املتحد  الأمريكية بأأن الهدف من التوصية املشةركة هو أأن تكون صاك قانونيا مس تقال.فأأجاب وفد الولاي .570
ذا فككت ووضعت يف الوثيقة  هنا لن حتظى بنفس التأأثري اإ حسب مفاوضات ادلور   WIPO/GRTKF/IC/24/4اإ

  واقةرح الوفد أأن ترفق التوصية املشةركة ابلاكمل ابلنص التفاويض. احلالية.

  علق الرئيس اجللسة لسةراحة الغداء.[ من الأمانة:]ملحوظة  .575

ىل املشاورات اليت جرت مع مؤيدي التوصية املشةركة خالل اسةراحة الغداء. .571 وأأكد أأنه يريد أأن يتأأكد  وأأشار الرئيس اإ
ىل أأن WIPO/GRKF/IC/24/4من أأن هدف املؤيدين ليس وجود وثيقة موازية تنافس الوثيقة  . وأأشار الرئيس اإ

ن ذكل س ميكن مؤيدهيا من تقدميها  املشةركة مدرجة عىل حنو مالمئ يف جدول أأعامل ادلور  وبرانمج معلها. التوصية وقال اإ
وحث الرئيس الوفود عىل عدم الاخنراط يف مناقشة الةرتيبات الإجرائية بشأأن حاةل الوثيقة  وادلول الأعضاء من التعليق علهيا.

وذكر الوفود احلارض  يف اللجنة احلكومية ادلولية  كن التعليق علهيا أأو ل.كوثيقة مي WIPO/GRTKF/IC/24/5املقةرحة 
ىل امجلعية العا 1بأأن املراجعة  ط علام ابلوثيقة مة، وذك ر أأيضا بأأنه بيامن مل حيملرشوع املواد قد أأحيط هبا علام ابلفعل وأأحيلت اإ

WIPO/GRTKF/IC/24/5ىل امجلعية العامة ابلتوازي ل أأهنا أأحيلت اإ . ويف نفس الوقت، أأكد أأنه 1مع املراجعة  ، اإ
ذا اكنت الوثيقة  ل واعترب الرئيس  ميكن التعليق علهيا أأو ل. WIPO/GRTKF/IC/24/5يرى أأساسا للنقاش بشأأن ما اإ

آراء الوفود الأخرى حول الوثيقة، رمغ أأن ادلول الأعضاء  WIPO/GRTKF/IC/24/5أأن مؤيدي الوثيقة  س هيلمهم معرفة أ
ذا اكنت ستنخرط يف مزيد من النقاش بشأأهنا أأو ل وكيفية القيام بذكل.دلهيا السلط   ة لتحديد ما اإ

وأأعرب وفد كندا عن ثقته يف أأن مجيع ادلول الأعضاء توافق عىل أأن الرباءات ينبغي أأل تلُمنح عن خطأأ لالبتاكرات  .573
 املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.اليت ل تس تويف رشط اجلد  أأو النشاط الابتاكري فامي خيص املوارد الوراثية و 

ىل تلخصهيا والانطالق مهنا. نه  ورأأى أأن هذه يه الأرضية املشةركة اليت سعت التوصية املشةركة املقةرحة اإ وقال الوفد اإ
ضافية. ل نه يريد أأن يؤكد أأن يعارض حقيقة أأنه ملعاجلة املسأأةل حمل الاعتبار سيتطلب الأمر تدابري اإ الاقةراح سعى  وقال اإ

ىل  اإىل حتديد التدابري الرئيس ية اليت ميكن أأن تعاجل، ولو جزئيا، املسائل اليت جتري مناقش هتا يف ادلور  احلالية. وأأشار الوفد اإ
 أأنه مثة عدد من احلالت رفيعة املس توى اليت منحت فهيا الرباءات عن خطأأ فامي خيص املوارد الوراثية مث أأبطلت فامي بعد.
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نه ن الرباءات متنح عن خطأأ بسبب قةل الوعي واملعلومات املتعلقة مبنح الرباءات لللموارد  وقال اإ يتفق مع الرأأي القائل اإ
ن التدابري احملدد  يف الاقةراح ميكن أأن تساعد يف منع منح هذه الرباءات يف املقام الأول، مبا يف ذكل عن  الوراثية. وقال اإ

جراءات الإبطال املطوةل. هيا بوجه عام.طريق زايد  وعي فاحيص الرباءات وأأخصائي ن ذكل سيساعد يف جتنب اإ وأأكد  وقال اإ
ورأأى أأن الأهداف واملبادئ والتدابري احملدد  يف التوصية املشةركة املقةرحة ميكن أأن توفر  الوفد عىل دمعه للتوصية املشةركة.

  حلول معلية وفعاةل ملعاجلة منح الرباءات عن خطأأ.

 . ورحب جمددا ابلوثيقة املقةرحة.WIPO/GRTKF/IC/24/5لرويس الوفود الراعية للوثيقة وشكر وفد الاحتاد ا .574
وأأقر بأأن التوصية املشةركة تضلمنت أأجزاء حول التعريفات والأهداف  وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كندا.

عداد مدوانت السلوك واملبادئ التوجهيية  واملبادئ ومنع منح الرباءات عن خطأأ وتدابري الاعةراض وتدابري ادلمع خبصوص اإ
نشاء قواعد بياانت جيب  بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. ن التوصية املشةركة تتعلق أأيضا ابإ وقال اإ

ضافية ليك تس تخدم مكبادئ توجهيي ىل واثئق معيارية اإ جراء أأن تأأخذها ماكتب الرباءات يف اعتبارها، واحلاجة اإ ة عند اإ
ورأأى الوفد أأن هذه اجمللموعة من التدابري  حفوصات الرباءات اليت تتضلمن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.

ميكن أأن تشلك أأساسا جيدا  WIPO/GRTKF/IC/24/5وأأكد أأن الوثيقة  ستسهم يف منع منح الرباءات عن خطأأ.
نه ميكن اعامتدها يف املس تقبل عن طريق اللجنة مكبادئ توجهيية محلاية املعارف  من جدول الأعامل. 1للعلمل وفقا للبند  وقال اإ

  التقليدية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.

وأأضاف  وأأكد الرئيس أأن أأساس معل اللجنة مت توضيحه يف ولية اللجنة احلكومية ادلولية اليت أأانطهتا امجلعية العامة. .571
اعامتد التوصية املشةركة املقةرحة كأساس للعلمل لن يكون موضع ترحيب لأنه مل ينظر يف ذكل عند حتديد ولية اللجنة أأن 

وأأضاف أأن من املفةرض أأن تبارش اللجنة معلها بناء عىل وثيقة مركزية واحد ، وبيامن ميكن تقدمي التوصية  احلكومية ادلولية.
ضافية، اإ  ل أأنه ل ميكن اعتبارها وثيقة موازية جبانب مرشوع املواد املرفق ابلوثيقة املشةركة املقةرحة كوثيقة اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/4 وذكر الرئيس الوفود بأأنه بيامن دلى ادلور  احلالية للجنة احلكومية ادلولية ولية واحضة .

ل أأهنا ليس دلهيا هذه الصالحية ابلنس بة للواثWIPO/GRTKF/IC/24/4ابلنس بة للوثيقة  وأأضاف أأنه  ئق الأخرى.، اإ
ذا أأرادت ادلول الأعضاء أأن تناقش التوصية املشةركة املقةرحة كوثيقة منفصةل ابلنس بة للعلمل املقبل، ينبغي أأن تتفق  مع ذكل اإ

ذا اكن ابلإماكن القيام   وأأكد الرئيس أأنه يريد أأن يتجنب ذكل بعد مراجعة ولية اللجنة احلكومية ادلولية.بفامي بيهنا عىل ما اإ
ونصح الرئيس ادلول  والتوصية املشةركة املقةرحة يف هذه ادلور . WIPO/GRTKF/IC/24/4التنافس بني الوثيقة 

  الأعضاء بأأن ُتزتل بياانهتا يف صور  تعليقات حول التوصية املشةركة املقةرحة.

قتصادية والاجامتعية لللموارد وأأقر وفد مجهورية كوراي، بصفته من الرعا  املشاركني يف التوصية املشةركة، ابلقمية الا .572
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية وكذكل دور نظام امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر ومنع منح الرباءات 

ىل املعلومات املتعلق عن طريق اخلطأأ. ن من املهم للغاية ابلنس بة ملاكتب الرباءات أأن حتصل عىل النفاذ اإ ة ابملوارد وقال اإ
نه يتفق مع الرأأي القائل  الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لتحقيق الشفافية يف معلية منح الرباءات. وقال اإ

ن قواعد بياانت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ستساعد بدرجة كبري  يف منع منح الرباءات عن خطأأ. واقةرح  اإ
لكةرونية.تس  ىل قواعد البياانت هذه من خالل مواقع اإ وسلط الضوء عىل أأمهية  هيل نفاذ فاحيص الرباءات حول العامل اإ

ن التوصية املشةركة مل حتد بعيدا عن ولية اللجنة احلكومية ادلولية، لأهنا مقةرحة كصك دويل. التوصية املشةركة. كام  وقال اإ
ىل أأن ولية اللجنة احلكومية ا ماكنية تواجد أأكرث من صك دويل.أأشار اإ وأأوىص الوفد ادلول  دلولية تنص بوضوح عىل اإ

  الأعضاء أأن تنظر يف الاقةراح عىل أأنه حل واعد ابلنس بة للجنة احلكومية ادلولية.

ة وأأكد وفد الرنوجي، بصفته أأحد الرعا  املشاركني يف التوصية املشةركة املقةرحة، عىل أأنه يعترب الوثيقة ممكةل للوثيق .577
WIPO/GRTKF/IC/24/4 .وليست منافسة لها  
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نه يشاطر مجموعة جدول أأعامل التمنية القلق اذلي أأعرب  .578 ندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري فقال اإ وحتدث وفد اإ
ن الولية وقال  عنه وفد الربازيل، ورأأى أأن ولية اللجنة احلكومية ادلولية يف ادلور  احلالية ُتتص فقط ابملعارف التقليدية. اإ

ن ادلور  احلالية للجنة احلكومية ادلولية ليست املنتدى املناسب  مل ترصح مبناقشة أأي وثيقة أأخرى أأو النظر فهيا. وقال اإ
  للنظر يف الواثئق الثالث املقةرحة.

ية وأأعرب ممثل حركة "توابج أأمارو" الهندية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل من انحية أأن التوص  .573
وأأعرب عن تأأييده دلعو  الرئيس ادلول  املشةركة قد قدمت ابلفعل يف دورات سابقة وأأن اللجنة أأحاطت هبا علام كام ينبغي.

ىل عدم خلط اجلوانب اخملتلفة. نه س تعقد دور   وذك ر بأأن ادلور  احلالية تعاجل مسأأةل املعارف التقليدية فقط. الأعضاء اإ وقال اإ
وأأكد الوفد أأن ادلول الأعضاء ينبغي أأل تنخرط يف جدال حول الوثيقة  ارد الوراثية.أأخرى خصيصا للنظر يف املو 

WIPO/GRTKF/IC/24/5.  

اتحة الفرصة ملناقشة الوثيقة  .580 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فأأشاد ابإ
WIPO/GRTKF/IC/24/5 ورأأى أأنه بيامن س تنبثق وثيقة موحد  جديد  متعلقة ابمللكية الفكرية واملعارف التقليدية من .

ل أأن النصوص الأخرى، مبا يف ذكل التوصية املشةركة، تعد وثيقة الصةل ابملوضوع WIPO/GRTKF/IC/24/4الوثيقة  ، اإ
اتحة النقاش حولها.   وينبغي اإ

 ي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأيد اقةراح الرئيس.وأأعرب وفد الهند عن تأأييده للبيان اذل .585
ىل أأن هذه الوثيقة، شأأهنا شأأن الوثيقتني  ، قد WIPO/GRTF/IC/24/7و WIPO/GRTF/IC/24/6وأأشار اإ

  نوقشت ابلفعل يف دورات السابقة.

أأن الواثئق املقةرحة ينبغي أأل تتنافس مع الوثيقة  وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية فأأشاد مبوقف الرئيس من .581
WIPO/GRTKF/IC/24/4.وأأعرب عن قلقه  . وأأكد عىل موقف اجمللموعة الأفريقية املوحض ابلفعل يف ادلورات السابقة

زاء الوثيقة  نه ل يعتقد أأن الوثيقة املقةرحة مرتبطة ابلوثيقة WIPO/GRTKF/IC/24/5اإ ، وقال اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/4  نه يرفض مثل هذه املقةرحات ورأأى أأن مؤيدي الواثئق املقةرحة يقصدون اإطالقا. وقال اإ

  التحامل عىل ما س ينتج عن معل اللجنة التفاويض.

وعرب وفد جنوب أأفريقيا عن دمعه لبيان وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية، وبيان وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول  .583
نه أأعامل التمنية. بداء WIPO/GRTKF/IC/24/5يدمع موقف الرئيس خبصوص الوثيقة  وقال اإ نه ل يرغب يف اإ . وقال اإ

ىل الإحاطة علام ابلوثيقة.   املزيد من التعليقات حول الوثيقة املقةرحة ودعا اللجنة احلكومية ادلولية اإ

( عن قلقه لأن الوثيقة FAIRAوأأعرب ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر ) .584
WIPO/GRTKF/IC/24/5  مل تتضلمن أأي أأحاكم فامي يتعلق مبلكية الشعوب الأصلية وترصحيها بنرش بعض املعلومات

  اليت قد ترد يف قاعد  البياانت املقةرحة.

( أأن حتيط ادلول الأعضاء علام ابلوثيقة HEPواقةرحت ممثةل برانمج الصحة والبيئة ) .581
WIPO/GRTKF/IC/24/5 ىل قواعد البياانت" يف الوثيقة دراج أأحاكم فامي يتعلق "ابلنفاذ اإ هنا ترغب يف اإ . وقالت اإ

وطرحت بعض الأس ئةل فامي يتعلق  ورأأت أأن من املهم فهم أأهداف قواعد البياانت عىل النحو املقةرح يف الوثيقة. املقةرحة.
ذا اكن ميكن حتديد الأشخاص املتاح هلمب ذا اكن ذكل ممكنا، هل  قواعد البياانت، مثل ما اإ ىل قواعد البياانت، واإ النفاذ اإ

ىل الترشيع الوطين أأو ادلويل أأو ل. وأأعربت عن تأأييدها للبيان اذلي أأدهل به وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية  خيضعون اإ
  خبصوص الوثيقة.
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ورأأى الوفد أأن الوثيقة  البدلان الأفريقية.وأأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة  .582
ن الوثيقة  املقةرحة ميكن أأن تفيد من النقاش اجلاري يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وقال اإ

WIPO/GRTKF/IC/24/5  تضلمنت بعض النقاط املفيد  اليت ميكن أأن تسد الفجو  بني نتيجة معل اللجنة احلكومية
نه مبا أأن  امئة املعنية بقانون الرباءات، واليت حبثت عن س بل لتحسني نظام الرباءات بوجه عام.ادلولية واللجنة ادل وقال الوفد اإ

 الوثيقة املقةرحة عاجلت مسأأةل منح الرباءات عن خطأأ، ينبغي أأن تتوفر س بل للعلمل املشةرك مع مؤيدي الوثيقة
WIPO/GRTKF/IC/24/5 لويبو.لضامن الاتساق والوجاهة داخل منظومة ا  

وأأكد أأن ولية اللجنة احلكومية ادلولية تنص  وأأعرب وفد الصني عن تأأييده لبياين وفد جنوب أأفريقيا ووفد الربازيل. .587
  عىل الةركزي عىل مسأأةل املعارف التقليدية يف ادلور  احلالية.

ىل غياب التفاق حول الاقةراح عىل حنو واحض، ومن مث اقةرح أأن حتيط الل  .588 جنة احلكومية ادلولية علام وأأشار الرئيس اإ
وفتح الرئيس ابب الإدلء ابلبياانت بشأأن "اقةراح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن  ابلتوصية املشةركة املقةرحة.

نظلمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" )الوثيقة  التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأأ والامتثال للأ
WIPO/GRTKF/IC/24/6.)  

عداده وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد  .583 وقدم وفد الولايت املتحد  الأمريكية الاقةراح اذلي شاركت يف اإ
ن هذا الاقةراح هو عىل غرار ادلراسات الأخرى اليت أأجريت حديثا دلمع أأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد  الرويس. وقال اإ
ن الاقةراح قد  مجع املعلومات املتصةل ابملوضوع دلمع معل اللجنة احلكومية ادلولية. وأأضاف أأنه سيساعد يف واملعايري. وقال اإ

من جدول أأعامل التمنية اليت نصت عىل أأن أأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد واملعايري ينبغي أأن  51صيغ متاش يا مع التوصية 
ف أأنه عىل الرمغ من أأن اللجنة احلكومية ادلولية تنظر يف اعامتد وأأضا تأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع.

ل أأن اللجنة احلكومية ادلولية مل جتلمع املعلومات الالزمة بشأأن هذه التوصية من انحية  رشط الكشف كنتيجة حممتةل لعلملها، اإ
نفاذ رشوط الكشف وأأنظلمة النفاذ وتقامس املنافع عىل الصعيد الوطين. كل اقةرح الرعا  املشاركون دراسة وذل حتديد كيفية اإ

  للخيارات حمل النظر ابلزتامن مع اس مترار معل اللجنة احلكومية ادلولية.

ل تس هتدف املساس ابلعلمل املس متر للجنة احلكومية  WIPO/GRTKF/IC/24/6وأأكد وفد الياابن أأن الوثيقة  .530
س يةل لتعلميق التفامه املتبادل بشأأن التدابري امللمكن ملنع منح ورأأى أأهنا و  ادلولية بشأأن مرشوع املواد بشأأن املعارف التقليدية.

وأأقر الوفد، بصفته من الرعا   وأأكد أأن من املفيد أأن جتري الأمانة حتليال مدعوما ابلوقائع يف هذا الشأأن. الرباءات عن خطأأ.
ن من الأس با املشاركني، ابلتباين يف توقعات ادلول الأعضاء فامي خيص رشط الكشف. ب الرئيس ية لهذا التباين نقص وقال اإ

نه ينبغي حتليل فعالية النظام وأأعبائه حتليال وافيا مدعوما ابلأدةل. التحليل املدعوم ابلوقائع. ل فال ميكن لدلول  ومىض يقول اإ واإ
الأعضاء أأن تكون عىل يقني من أأن رشط الكشف الإلزايم سيسهم يف تنفيذ الأهداف املشةركة، مبا يف ذكل التقامس 

ن رشط الكشف الإلزايم يعد من املفاهمي اجلديد  نسبيا وليس مطبقا يف العديد من البدلان. نصف لللمنافع.امل  وذلكل  وقال اإ
نه من الناحية املنطقية، ينبغي التخطيط ملثل هذا التحليل  مثة القليل من املعلومات املدعومة حبالت واقعية. وأأسهب بقوهل اإ

ذا حظي مؤيدي الوثيقة  الأمانة يف أأرسع وقت ممكن. املدعوم ابلوقائع وتنفيذه من قبل نه اإ ومىض يقول اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/6  والرعا  املشاركني فهيا بدمع ادلول الأعضاء، قد يفيد ذكل يف توس يع نطاق التحليل املدعوم

أأقامت نظاما محلاية املعارف ورأأى أأنه بناء عىل اس تقصاء خربات ادلول اليت  ابلوقائع ليشلمل حامية املعارف التقليدية نفسها.
التقليدية وحتليل هذه اخلربات، ميكن لدلول الأعضاء أأن تس توحض عىل حنو أأفضل مفهوم حامية املعارف التقليدية وتعريفها 

جيابية. وأأهدافها.   ورأأى أأن من املهم امليض قدما يف هذه املناقشات لتحقيق نتاجئ اإ

ىل وأأشار  وشكر وفد نيجرياي مؤيدي الوثيقة. .535 وحث  دراسات عاجلت معظم املسائل املطروحة يف الوثيقة املقةرحة. 3اإ
عاد  النظر يف الوثيقة  ن الأس تاذ بيةر  بعد قراء  هذه ادلراسات. WIPO/GRTKF/IC/24/6املؤيدين عىل اإ وقال اإ
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عداد مارغو أأ.  وذكر الوفد أأن مثة دراسة جارية من دراهوس أأعد دراسة مس تفيضة حول ماكتب الرباءات وما تنظر فيه. اإ
وذكر أأيضا دراسة أأجراها معهد امللكة ماري لأحباث امللكية الفكرية  ابغيل تركز عىل ماكتب الرباءات يف القار  الأفريقية.
ىل  20تناولت رشوط الكشف وعاجلت عىل الأقل من  ن من الفعالية  ابملائة من املسائل املطروحة يف الاقةراح. 70اإ وقال اإ

  ادلراسات وأأخذها بعني الاعتبار. مباكن اس تخدام هذه

ورأأى وفد مجهورية كوراي، بصفته من الرعا  املشاركني، أأن الاقةراح يعد رضوراي لللميض قدما يف معل اللجنة  .531
نه ل ميكنه أأن يدمع رشوط الكشف الإلزايم دون مزيد من ادلراسة بشأأن تأأثري رشوط  احلكومية ادلولية. وقال الوفد اإ

ن اعامتد نظام جديد قد يضيف  رباءات الوطنية والتاكليف واملنافع املرتبطة ابعامتد هذا النظام.الكشف عىل أأنظلمة ال وقال اإ
أأشهر يف  2، قىض املكتب الكوري لللملكية الفكرية 1051وذكر أأنه يف س نة  عبئا عىل ماكتب الرباءات يف ادلول الأعضاء.

ن نطاق هذا التحقيق اكن مقصورا عىل  لرباءات الكورية.التحقيق يف مواضع اس تخدام املوارد الوراثية يف طلبات ا وقال اإ
وقال  وحىت مع هذا القرص، اكن عدد الطلبات هائال. جمال التكنولوجيا البيولوجية حسب تعريف التصنيف ادلويل للرباءات.

زاء رشوط الكشف من املنظور العلميل. نه لهذه الأس باب فاإن وفد مجهورية كوراي قلق اإ نه يف حاةل اعامتد  وأأردف قائال اإ اإ
  رشوط الكشف الإلزايم، س يضيف ذكل عبئا كبريا عىل ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء.

ن الاقةراح همم لأنه يعاجل احتياجات  .533 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فقال اإ
أأكد أأن ادلراسات قد أأجريت يف جمالت أأخرى لنشاط الويبو بشأأن وضع و  ادلول الأعضاء يف الويبو من املنظور التمنوي.

 القواعد واملعايري، وعىل الصعيد ادلاخيل، اتبع الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء هنجا مدعوما ابلأدةل يف وضع الس ياسات.
جراء املزيد من ادلراسات فامي يتعلق ابملوارد الوراثية وامل نه بوجه عام يفضل اإ وأأردف قائال  عارف التقليدية املرتبطة هبا.وقال اإ

نه مع ذكل فهو يعي أأن بعض ادلراسات نفذت ابلفعل من قبل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ) ( ومنظلمة AIPPIاإ
  ار العلمل.واقةرح الوفد أأن تؤخذ هذه ادلراسات بعني الاعتبار عند اُتاذ القرارات يف املس تقبل لتجنب تكر  التجار  العاملية.

ورأأى الوفد أأن قامئة الأس ئةل املطروحة من وفد  وأأكد وفد كندا عىل دمعه لالقةراح بصفته من الرعا  املشاركني فيه. .534
الولايت املتحد  الأمريكية يف مرشوع املواصفات اخلاص هبا س تقدم للجنة احلكومية ادلولية رؤى بشأأن املسائل التقنية 

 3ددها وفد انميبيا عىل حنو بناء يف ادلور  الثالثة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية. وذكر الوفد املهلمة مبا يف ذكل تكل اليت ح
أأول، ينبغي أأن تكون الس ياسات، مبا يف ذكل تكل اليت حيددها الصك ادلويل، مدعومة  أأس باب دلمعه اقةراح ادلراسة.

املعلنة بطريقة حتقق التوازن بني مصاحل مجيع الأطراف حيث ينبغي أأن تسعى أأي س ياسة انجعة لتحقيق أأهدافها  ابلأدةل.
اثنيا، يبلغ معر دراسة أأمانة الويبو الأخري ، املعنونة "دراسة تقنية عن رشوط  املعنية وحتد من العواقب غري املقصود .

 س نوات تقريبا. 50 ،1004الكشف يف أأنظلمة الرباءات فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية" واليت أأجريت يف 
اثلثا، بيامن تضلمنت دراسة الويبو التقنية ـ ودراسات أأخرى ـ معلومات  ومن مث رأأى الوفد أأن ادلراسة حباجة اإىل حتديث.

ل أأنه مثة نقص يف املعلومات  وافر  بشأأن رشوط الكشف الإلزايم املتعدد  القامئة حاليا وبشأأن مبدأأ الكشف بوجه عام، اإ
نفاذها بصفة يومية.والإحصائيات والبيا نه ينبغي سد هذه الفجو ،  انت املدعومة بوقائع بشأأن تفسري هذه الرشوط واإ وقال اإ

ذا اكنت رشوط  لأن هذه املعلومات العلملية اليت متثل املامرسات والتجارب احلالية ميكن أأن تقدم أأدةل واقعية بشأأن ما اإ
ذا اكن ذكل قد وأأعرب الوفد عن أأمهل أأن تدمع اللجنة اقةراح  مت بطريقة مزتنة. الكشف الإلزايم هذه قد حققت أأهدافها وما اإ

ىل اس مترار الاس تكشاف امجلاعي لهذه املسائل. ادلراسة. ىل أأنه ل يزال ملزتما متاما بعلمل اللجنة وتطلع اإ   وأأشار اإ

ن الوثيقة FAIRAوقال ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر ) .531 ( اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/6  مل تش متل عىل الأحاكم اليت تعاجل غياب رشوط الكشف الإلزايم وتأأثريه السليب عىل

دراج ذكل يف دراسة منفصةل وأأخذه بعني الاعتبار لتحقيق توازن سلمي يف أأي  الشعوب الأصلية. نه مع ذكل، ميكن اإ وقال اإ
  دراسة من هذا النوع.
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وعرب عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا  ه من الرعا  املشاركني.وأأكد وفد الاحتاد الرويس عىل دمعه لدلراسة بصفت .532
ىل أأنه أأعرب ابلفعل عن قلقه يف ادلور العارش  للجنة احلكومية  الرعا  املشاركني الآخرين يف هذا الاقةراح. وأأشار الوفد اإ

زاء مسأأةل كيفية الوفاء برشوط الكشف الإلزايم. نه من الناحية العلملية ادلولية اإ ميكن للوثيقة  وقال اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/6 .جاابت لأس ئةل عديد  دلى اللجنة نه ل يعتقد أأن النقاش حول الوثيقة  أأن توفر اإ وقال اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/6 .نه يريد أأن يوحض بيانه السابق خبصوص الوثيقة  س يعطل العلمل املقبل للجنة وقال اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/5 ضافية أأو هنا وثيقة اإ تمكيلية وليست وثيقة موازية تتنافس مع الوثيقة الرئيس ية  واليت قال اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/4.  

زاء الوثيقتني  .537  WIPO/GRTKF/IC/24/5وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية فأأعرب عن قلقه اإ
ن الوثيقتني خارجتان عن الولية اليت أأانطهتا امجلعية العامة، WIPO/GRTKF/IC/24/6و واليت تنص بوضوح . وقال اإ

نه ل يعتقد أأنه مثة وجه ارتباط بني  عىل أأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تركز عىل املناقشات القامئة عىل النصوص. وقال الوفد اإ
وأأضاف أأن ادلراسة املقةرحة ُتص مسأأةل املساعد  التقنية املقدمة  ادلراسة املقةرحة واملفاوضات اجلارية القامئة عىل النصوص.

وأأسهب  كام أأن اللجنة احلالية تناقش حامية املعارف التقليدية وليس حامية الرباءات. الرباءات وحتسني نظام الرباءات.ملاكتب 
ذا اكن لزاما أأن جترى ادلراسة املقةرحة، فينبغي أأن تضطلع هبا اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات اليت مضن  نه اإ بقوهل اإ

  وليهتا مناقشة هذه املسائل.

وأأكد وفد جنوب أأفريقيا أأن مسأأةل ادلراسة املقةرحة قد أأثريت ابلفعل يف ادلور  الثالثة والعرشين للجنة احلكومية  .538
( FAIRAادلولية. وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر )

ن  تأأثري المتكل غري املرشوع عىل الشعوب الأصلية اجملمتعات احمللية.من انحية أأن ادلراسة املقةرحة ل تعاجل مسأأةل  وقال اإ
نه من الصعب أأن يؤيد ادلراسة  ادلراسة املقةرحة ل تتصف ابلتوازن ول تعكس مصاحل مجيع ادلول الأعضاء. وبناء عليه، فاإ

فريقية من انحية أأن ولية ادلور  احلالية وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأ  املقةرحة.
ىل ادلراسات الأخرى املتاحة  تشلمل ادلراسة املقةرحة. ل واتفق الوفد مع البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي واذلي أأشار اإ

نه خيتلف مع ما أأعرب عنه الرعا  املشاركون من أأن ادلراسة املقةرحة س تعزز التفامه بشأأن رشوط ا ابلفعل. لكشف وقال اإ
من  كومية ادلولية عىل النحو املتوىورأأى أأن ادلراسة املقةرحة لن تسهم يف العلمل اجلاري يف اللجنة احل الإلزايم.
  وليهتا. خالل

نه مؤيد لللمبادر  املقةرحة من وفد الولايت املتحد  الأمريكية والرعا  املشاركني الآخرين. .533 نه  وقال وفد بريو اإ وقال اإ
نه ل يتفق مع بياين وفد الياابن ووفد  املبادر  طرحت بنية طيبة وقصد بناء.ليس دليه شك يف أأن  نه رمغ ذكل فاإ وقال اإ

مجهورية كوراي من انحية أأن ادلراسة املقةرحة ذات طبيعة أأساس ية أأو أأهنا جوهرية ابلنس بة للنقاش بشأأن التفاوض القامئ عىل 
، مبا يف ذكل تكل اليت عاجلت مسأأةل التجارب العلملية يف لك وأأضاف أأنه مثة دراسات أأخرى متاحة حول املوضوع النصوص.

نه قلق لأن ادلراسة املقةرحة عاجلت املسائل فقط من منظور ماكتب الرباءات. من نصف الكر  الشاميل واجلنويب.  وقال اإ
أأخذ بعني الاعتبار تاكليف وأأضاف أأن ادلراسة املقةرحة مل تتناول مصاحل املس تفيدين أأو املس تفيدين احملمتلني؛ خاصة أأهنا مل ت

لزايم. نه لهذه الأس باب هو مس تعد لالإسهام يف حتسني املواصفات املقةرحة. عدم وجود نظام كشف اإ غري أأنه  ومىض يقول اإ
  أأكد أأن الوثيقة املقةرحة ينبغي أأل تتخذ كرشط مس بق أأو عنرص موازي لللمفاوضات القامئة عىل النصوص.

نه يريد أأن  .100 ن WIPO/GRTKF/IC/24/5يؤكد عىل رأأيه فامي خيص الوثيقة السابقة وقال وفد الربازيل اإ . وقال اإ
ىل مناقشة موازية ل ميكن للوفود أأن تنخرط فهيا يف ادلور  احلالية. واقةرح مناقشة ادلراسة  ادلراسة املقةرحة س تؤدي اإ

  املقةرحة يف وقت مناسب عند مناقشة املوارد الوراثية مر  أأخرى.
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وقال  ولية ادلور  احلالية ُتتص ابلتفاوض حول صك قانوين يوفر حامية فعاةل لللمعارف التقليدية. وأأكد وفد الهند أأن .105
آخر. نه لهذا السبب ل يعترب أأن من املناسب مناقشة ادلراسة املقةرحة يف ادلور  احلالية اليت تركز عىل يشء أ نه  اإ وقال اإ

ومن مث  د أأن مثة دراسات عديد  تناولت غالبية مواصفات ادلراسة.وأأك يعتقد أأن ادلراسة املقةرحة س تفيد معلية التفاوض. ل
نه ل يؤيد ادلراسة املقةرحة.   فاإ

ن من الواحض غياب التفاق حول مناقشة ادلراسة املقةرحة يف ادلور  احلالية واقةرح أأن حتيط اللجنة  .101 وقال الرئيس اإ
بداء  بشلك غري رمسي مع الوفود الأخرى حولها. واقةرح أأن يتناقش املؤيدون احلكومية ادلولية علام ابلقةراح. وفتح ابب اإ

التعليقات حول "توصية مشةركة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية لللموارد الوراثية واملعارف التقليدية 
  (.WIPO/GRTKF/IC/24/7املرتبطة هبا" )الوثيقة 

هن .103 ىل تعلميق التفامه املتبادل بشأأن املسائل اجلوهرية الراهنة.وقدم وفد الياابن التوصية املشةركة وقال اإ وأأكد  ا هتدف اإ
ل تس هتدف املساس ابلعلمل املس متر لدلور  احلالية للجنة احلكومية ادلولية  WIPO/GRTKF/IC/24/7جمددا أأن الوثيقة 

عدد الرباءات امللمنوحة عن خطأأ  وأأعرب عن أأمهل أأن يسهم اعامتد هذه التوصية يف تقليل بشأأن حامية املعارف التقليدية.
طار  واليت مل تس توف رشطي اس تحقاق الرباء  خبصوص اجلد  والنشاط الابتاكري. ن هذه التوصية س تحسن اإ وقال اإ

ن الرباءات  البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة بشأأن املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. نه ابلإضافة اإىل ذكل، فاإ وقال اإ
ة عن طريق قاعد  بياانت بوابة النافذ  الواحد  عىل النحو املقةرح ستمتتع ابس تحقاق براء  اثبت، مما س يدمع الابتاكر امللمنوح

نشاء قواعد بياانت النقر  الواحد  س يقلل من أأعباء الفحص  ويساعد يف حتقيق تقامس املنافع يف هذا الصدد. وأأكد الوفد أأن اإ
ن قواعد بياانت عديد  لللمعارف التقليدية تس تخدم يف الياابن جبانب الإنةرنت للبحث  ابلنس بة ملاكتب امللكية الفكرية. وقال اإ

ن مثل هذه الأحباث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة  يف حاةل التقنية الصناعية السابقة أأثناء معلية حفص الرباءات. وقال اإ
ذا أأصبحت قواعد بياانت  ن أأعباء الفحص.تتطلب البحث يف عدد من قواعد البياانت اخملتلفة مما يزيد م نه اإ ومىض يقول اإ

، س يكون ابلإماكن تقليل أأعباء العلمل WIPO/GRTKF/IC/24/7النقر  الواحد  حقيقة واقعة كام هو مقةرح يف الوثيقة 
لبحث عن فامي خيص معليات البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة أأثناء مرحةل الفحص، لأن الفاحصني سيمتكنون من ا

دخال مدخل حبث. ىل موقع البوابة واإ نه مبا أأن مثة  املعلومات يف لك قاعد  بياانت ببساطة عن طريق النفاذ اإ وأأردف قائال اإ
قواعد بياانت متعدد  بشأأن املعارف التقليدية، مبا يف ذكل قواعد البياانت التجارية، فاإن قاعد  بياانت النقر  الواحد  س يكون 

فرأأى أأنه من انحية  ناول الوفد بعض الشواغل اليت أأعربت عهنا الوفود فامي خيص اقةراح قاعد  البياانت.وت  لها تأأثري هائل.
نه ميكن حل  تاكليف قاعد  البياانت، فاإن ادلراسة اليت أأجرهتا الأمانة س تبني هذا الأمر. ىل مسأأةل املتطفلني وقال اإ والتفت اإ

ىل املعلومات املتاحة يف قاعد  البياانت.هذه املسأأةل عن طريق منع غري فاحيص ماكتب املل  والتفت  كية الفكرية من النفاذ اإ
دراج هذا النوع من املعلومات  ىل مسأأةل الكشف غري املقصود عن املعلومات عن طريق القرصنة أأو الفساد، واقةرح عدم اإ اإ

لومات غري املتاحة للعامة لن تكون مصنفة الرسية يف قاعد  بياانت حاةل التقنية الصناعية السابقة يف املقام الأول، لأن املع
ذا اكنت الطلبات تس تويف رشطي اس تحقاق الرباء  اخلاصني ابجلد  والنشاط  كحاةل تقنية صناعية سابقة عند حتديد ما اإ

ن ماكتب الرباءات حول العامل تتعامل غالبا مع املعلومات الرسية الوارد  يف طلبات الرباءات،  الابتاكري. ومن مث وقال الوفد اإ
دار  أأمن املعلومات يف ماكتب الرباءات. ذا  ميكن الوثوق ابإ معان النظر يف هذه املسائل اإ وأأضاف أأن اللجنة ستمتكن من اإ

جراء دراسة جدوى. نشاء قاعد  البياانت هذه واإ وأأشار  وافقت ادلول الأعضاء عىل أأن الأمانة ينبغي أأن تس تكشف فكر  اإ
ىل أأن اقةراح قاعد  البياانت نه يرحب بأأي اقةراحات أأو تعليقات  قد أأيدته ادلول الأعضاء يف ادلورات السابقة. الوفد اإ وقال اإ

ىل اس مترار النقاش بشأأن املوضوع عىل حنو بناء.   فامي خيص الاقةراح وتطلع اإ

ىل املزيد من العلمل قبل أأن يؤيده.  .104 ن اقةراح قاعد  البياانت ليس متوازان وحيتاج اإ ن  وقال ممثل قبائل تولليب اإ وقال اإ
الاقةراح يتضلمن افةراض "املكل العام"؛ ولكن بعض الأس ئةل الكربى فامي يتعلق هبذا املبدأأ ل تزال بغري معاجلة يف ادلور  

نه عىل وجه اخلصوص ينبغي معاجلة الأس ئةل املتعلقة مبلكية الشعوب الأصلية وترصحيها  احلالية للجنة احلكومية ادلولية. وقال اإ
أأكد أأن الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يه مالكة املعارف التقليدية وصاحبة حقوقها وينبغي أأن تكون و  جبلمع املعلومات.
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نه رمغ  يه اليت تعطي هذه التصارحي فامي يتعلق جبلمع املعلومات عن معارفها التقليدية. ىل امحلاية ادلفاعية وقال اإ ولفت الانتباه اإ
ىل امحلاية ادلفاعية ل أأهنا تتسبب يف خماطر عىل املعارف التقليدية.أأنه متفهم للحاجة اإ ن الةركزي الشديد عىل التدابري  ، اإ وقال اإ

وأأخريا، أأاثر مسأأةل الأمن ابلنس بة لقواعد البياانت مبا يتجاوز جمرد القرصنة مثل  ادلفاعية يسبب مشالك للشعوب الأصلية.
ن قواعد ا التغيريات يف القوانني أأو السلطة القانونية. لبياانت املؤمنة قد تصري متاحة للعامة كنتيجة لتغيري النظام وقال اإ

  وغياب اليقني هبذا الشأأن يعد مبعثا كبريا للقلق. القانوين.

ىل أأن اقةراح قاعد  البياانت قد أأيده العديد من ادلول الأعضاء يف ادلورات السابقة. .101  وأأشار وفد مجهورية كوراي اإ
نه مقتنع بأأنه عند حتسني نظام  البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وقال اإ

نه ميكن تقليل عدد الرباءات امللمنوحة عن WIPO/GRTKF/IC/24/7املرتبطة هبا عىل النحو املقةرح يف الوثيقة  ، فاإ
نه يريد أأن يطلع ادلول الأعضاء الأخرى عىل جتربته. خطأأ. ن  وقال اإ قاعد  بياانت املكتب الكوري لللملكية الفكرية وقال اإ

وأأضاف أأن قاعد  البياانت متاحة عرب الإنةرنت من  وثيقة معارف تقليدية من املايض واحلارض. 82 000حتتوي عىل أأكرث من 
للمعارف ورأأى أأن امحلاية ادلفاعية ل خالل بوابة املعارف التقليدية الكورية، اليت يس تخدهما فاحصو الرباءات الكوريون.

وأأكد عىل اعتقاده ابن قواعد بياانت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد  التقليدية اكنت انحجة يف كوراي.
  الوراثية ستساعد كثريا يف منع منح الرباءات عن خطأأ.

ن الاقةراح  املشاركني فهيا. وأأكد وفد الولايت املتحد  الأمريكية عىل تأأييده للتوصية املشةركة بصفته من الرعا  .102 وقال اإ
ىل توفري صك قانوين دويل )أأو صكوك( للحامية الفعاةل  يعد عامال أأساس يا يف معل اللجنة احلكومية ادلولية اذلي هيدف اإ

ن ذكل سيسلمح لدلول الأعضاء بربط قواعد بياانهتا ببوابة الويبو، مما جيعلها متاحة للبحث لللمعارف التقليدية.  ومىض يقول اإ
وعرب الوفد عن اس تعداده أأن يناقش هذه املسائل وغريها من  فهيا من قبل ماكتب براءات ادلول الأعضاء يف الويبو.

ن هذا  الشواغل اليت أأعرب عهنا ممثل قبائل تولليب أأو الوفود بشأأن هذا الاقةراح من منطلق حتسينه. وأأسهب بقوهل اإ
يت حددهتا ادلول الأعضاء يف الويبو عن طريق املساعد  يف منع منح الاقةراح سيساعد يف معاجلة املسائل الرئيس ية ال

  الرباءات عن خطأأ.

سهاهما يف صون املعارف التقليدية. .107 ن  وأأقر وفد جنوب أأفريقيا بأأمهية قواعد البياانت واإ ومن هذا املنطلق، قال اإ
ن مزااي هذا النظام تتخطى . 1053مايو  14حكومة جنوب أأفريقيا تطلق نظام التسجيل الوطين اخلاص هبا يف  وقال اإ

ن الهدف من قواعد البياانت ينبغي أأن حيدد الطريقة اليت س تنشأأ هبا. املنظور الضيق للحامية ادلفاعية. ورأأى أأن  وقال الوفد اإ
الوفد أأنه  ورأأى حامية املعارف التقليدية ينبغي أأل تقترص فقط عىل امحلاية ادلفاعية ولكن ميكن أأن تشلمل أأيضا امحلاية املوجبة.

مصدرا هائال لللمعلومات لللميض  WIPO/GRTKF/IC/24/7بيامن ميكن أأن تكون قواعد البياانت املقةرحة يف الوثيقة 
ل أأنه ميكن أأن يساء اس تخداهما. نه ير  قدما ابلبتاكر والإبداع، اإ ساء  اس تخدام  ىوقال اإ أأن التوصية املشةركة مل تعاجل مسأأةل اإ

وأأاثر الوفد مسأأةل طبيعة البياانت الوصفية اليت س تخلق فامي وراء النظام، لأهنا  قواعد البياانت ومن مث فهيي غري متوازنة.
ن خربته بقواعد البياانت أأثبتت أأ  ستتأأثر أأيضا ابلهدف اذلي أأنشئت من أأجهل قواعد البياانت. نشاء قواعد وقال اإ ن معلية اإ

ن الوثيقة  البياانت معقد . تعوزها الرشوط التقنية لقواعد البياانت املتوازنة  WIPO/GRTKF/IC/24/7ومىض يقول اإ
ىل قواعد البياانت ُتتلف بني ادلول الأعضاء. اليت ُتدم مصاحل لك من املس تخدم وصاحب املعرفة.  وأأكد الوفد أأن احلاجة اإ

ن الكثري من املعارف تعد اإ ة عام هو مطلوب يف أأفريقيا، حيث ية لللمعارف التقليدية يف الهند تعد خمتلفورأأى أأن املكتبة الرق 
ن هذا املوقف حتديدا يتطلب نوع شفهية، ومنقوةل من جيل اإىل جيل وعرب الأجيال. متاما من قواعد البياانت،  اخمتلف اوقال اإ

نه  لإنشاء قواعد البياانت املبنية عىل املعلومات الشفهية. وأأضاف أأن املؤيدين قللوا من أأمهية العلمل مع اللجان وأأردف قائال اإ
نه يعي جيدا الصعوابت نشاء قاعد  بياانت، فاإ ةل الأمنية واحتياجات ءالتقنية لقواعد البياانت واملسا من منطلق جتربته يف اإ

ولهذه الأس باب،  امل من املنظور التقين.غ بشلك شورأأى أأن الاقةراح مل يص الشعوب الأصلية وحساسيهتا لقواعد البياانت.
حىت تكون متوازنة عىل حنو واٍف ومراعية ملصاحل مجيع ادلول  WIPO/GRTKF/IC/24/7فهو لن يؤيد الوثيقة 

  الأعضاء.
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الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فشكر املؤيدين ورأأى أأن الوثيقة وفد وحتدث  .108
WIPO/GRTKF/IC/24/7 عد وجهية وينبغي أأن تظل مطروحة للنقاش.ت  

ورأأى أأن الطريقة الواعد  املثىل لللميض قدما يه  وأأكد وفد كندا عىل تأأييده لالقةراح بصفته من الرعا  املشاركني فيه. .103
ا يف منع وأأضاف أأن قواعد البياانت تعد أأحد هذه التدابري لأهنا ميكن أأن تساعد كثري  اعامتد تدابري مللموسة للحامية ادلفاعية.

  منح الرباءات عن خطأأ فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.

ىل أأن الاقةراح ينبغي أأن FAIRAوأأشار ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر ) .150 ( اإ
آليات ُُتضع مسأأةل مجع حمتوى املعارف التقليدية واس تخد ن  ام هذا احملتوى لسلطة ماليك املعارف التقليدية.يتضلمن أ وقال اإ
  هدف اللجنة الرئييس ينبغي أأن يظل حامية املعارف التقليدية.

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا فامي يتعلق ابلوثيقتني  .155 وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجمللموعة الأفريقية فلفت انتباه اللجنة اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/4 وWIPO/GRTKF/IC/24/5 نه رمغ أأن املوضوع خمتلف، ولكن ينتابه نفس . وقال اإ

نه يقر بأأن مسأأةل قواعد البياانت  WIPO/GRTKF/IC/24/7والتفت اإىل مضلمون الوثيقة  القلق بشأأن التدابري. وقال اإ
علمل، حبيث وأأضاف أأنه عىل الرمغ من ذكل، عىل ادلول الأعضاء أأن تعمتد معاهد  دولية ملزمة قانوان اكإطار لل تعد هامة.

عداد قواعد البياانت.   توحض حقوق املعارف التقليدية وحاميهتا ادلفاعية قبل مناقشة كيفية اإ

ورأأى وفد ش ييل أأن هذه الوثيقة تتضلمن عنابر مثري  لالهامتم بشأأن اس تخدام قواعد البياانت يف معلية حفص  .151
ىل  ءات بشلك سلمي.وأأقر بأأمهية الاس تعانة بقواعد البياانت لعلمل نظام الربا الرباءات. مكتب امللكية الفكرية أأن وأأشار اإ

نه يف هذا الصدد يؤيد الرأأي القائل  اخلاص به اس متر يف العلمل عىل هذا الأمر ابلتعاون مع املاكتب الوطنية الأخرى. وقال اإ
ن ماكتب امللكية الفكرية ينبغي أأن حتصل عىل النفاذ لهذه الأنواع من قواعد البياانت. نه يرى أأنه وفقا وأأضاف أأنه م اإ ع ذكل فاإ

للظروف احلالية، ينبغي للجنة أأن تكرس هجدها ووقهتا ابلأساس ملناقشة النص امللحق ابلوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/24/4. 

دراج الواثئق  .153 وحتدث وفد الربازيل ابمس جدول أأعامل التمنية فأأكد عىل رأأيه أأن الولية احلالية للجلمعية العامة مل ترصح ابإ
WIPO/GRTKF/IC/24/5 وWIPO/GRTKF/IC/24/6 وWIPO/GRTKF/IC/24/7 .يف ادلور  احلالية ومناقش هتا  

ن  تعد هامة. WIPO/GRTKF/IC/24/7ورأأى وفد الهند أأن قاعد  البياانت املقةرحة يف الوثيقة  .154 غريه أأنه قال اإ
ومن مث فاإن الاقةراح الوارد يف الوثيقة  يدية.ادلور  احلالية للجنة تناقش صاك لتوفري امحلاية القانونية لللمعارف التقل 

WIPO/GRTKF/IC/24/7 .جراء تمكيليا وحسب   ليس مالمئا لدلور  احلالية وميكن أأن يشلك اإ

ىل أأنه ل يوجد اتفاق حول التوصية املشةركة، ومن مث اقةرح أأن حتيط اللجنة احلكومية ادلولية علام  .151 وأأشار الرئيس اإ
  مؤيدو الاقةراح بشلك غري رمسي مع الوفود الأخرى حوهل، مثل الاقةراحني الآخرين.كام اقةرح أأن يتناقش  هبا.

 من جدول الأعامل: 1قرار بشأأن البند 

ىل الوثيقة  .152 أأعدت اللجنة، استنادا اإ
WIPO/GRTKF/IC/24/4 نصا أآخر ،
 -مرشوع مواد  بعنوان "حامية املعارف التقليدية:

رت اللجنة أأن  ".1الصيغة املراجعة  يُرفع هذا وقر 
، 1053أأبريل  12النص، عند اختتام ادلور  يف 

ىل امجلعية العامة للويبو اليت س تُعقد يف سبمترب  اإ
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، طبقا لولية اللجنة الوارد  يف الوثيقة 1053
WO/GA/40/7  كام  1053وبرانمج العلمل لعام
  .WO/GA/41/18جاء يف الوثيقة 

وأأحاطت اللجنة علام أأيضا ابلواثئق  .157
WIPO/GRTKF/IC/24/5 

. WIPO/GRTKF/IC/24/6 Revو
 WIPO/GRTKF/IC/24/7و
 WIPO/GRTKF/IC/24/INF/7و
 .WIPO/GRTKF/IC/24/INF/8و

 من جدول الأعامل: أأية مسائل أأخرى 2البند 

 أأي بياانت خبصوص هذا البند من جدول الأعامل.[ مل تلق ]ملحوظة من الأمانة: .158

  من جدول الأعامل: اختتام ادلور  7البند 

شكرت الوفود واملراقبون اذلين شاركوا مبداخالت حتت هذا البند من جدول الأعامل لك من  ]ملحوظة من الأمانة: .153
  الرئيس وانئب الرئيس وامليرسين والأمانة واملةرمجني الفوريني.[

ن FAIRAوقال ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر ) .110 يوافق يوم  1053أأبريل  11( اإ
وتال قصة املدفعي  نزاك، وهو اليوم اذلي حتيي فيه اسةراليا ذكرى اجلنود الاسةراليني اذلين فقدوا أأرواهحم يف احلرب.أأ 

برييس، جسني احلرب املنمتي للشعوب الأصلية، وتأأثري نبذ الشعوب الأصلية يف اسةراليا يف هذا الوقت عليه ودور هذا النبذ 
ىل أأن الشعوب الأصلية ستشارك مبعارفها التقليدية، ولكنه انشد ادلول الأعضاء وأأشار  يف اختفائه يف هناية الأمر. الوفد اإ

ىل اسةراليا، فور احلصول عىل معارفها والانتفاع خبرياهتا. أأل  تةركها معدمة، مثل املدفعي برييس عند عودته اإ

نه عىل الرمغ من التقدم الكبري احمل .115 رز من انحية اس تكشاف املامرسات وحتدث وفد بلجياك ابمس اجمللموعة ابء فقال اإ
ل الوطنية  متام املزيد من العلمل.أأ وتوضيح الفوارق يف املواقف، اإ ن ادلول الأعضاء تداولت بشأأن  نه ل يزال يتعني اإ وقال اإ

ل أأنه ل تزال احلاجة تدعو اإىل2و 3و 1و 5النص، ول س امي املواد  نه رمغ توضيح املواقف وتقدمي الاقةراحات، اإ  ، وقال اإ
نه لحظ توهجا حنو تعلميق فهم الوفود ملواقف بعضها البعض. مزيد من التوضيحات. ن بعض أأهداف  وقال اإ وقال الوفد اإ

الس ياسة واملبادئ التوجهيية العامة ومواد املعارف التقليدية ل تزال متناقضة، ومن مث ل ميكن وصف أأمهية النقاش خالل 
ذا اكن مرشوع نص  ادلولية. ادلور  اخلامسة والعرشين للجنة احلكومية ن هذا النقاش س ميكن الوفود من النظر فامي اإ وقال اإ

املعارف التقليدية من امللمكن أأن يتطور ليصري صاك متوازان )أأو صكوك( يوفر اليقني واملرونة يف جمال املعارف التقليدية 
متام ذكل. ىل أأنه رمغ احتواء النص احلايل ع وكيف ميكن اإ ذا وأأخريا أأشار الوفد اإ ل أأنه سيتحسن اإ ىل العديد من الأقواس، اإ

  أأدخلت عليه الإيضاحات بشلك كبري وس يكون يف الهناية صاك مرضيا.

نه دافع حبامس عن املعارف التقليدية لأنه يتحدث ابمس املعارف الرسية اليت  .111 وقال ممثل حركة "توابج أأمارو" الهندية اإ
ىل الأمانة نسخة بديةل من النص اذلي ذكر أأنه ميكن أأن ميثل اقةراحا للتفكري وأأخرب اجللسة العامة أأنه سينق نقلها أأجداده هل. ل اإ

نه س ميكن الأجيال املقبةل من تذكر اجلهد الشاق املبذول يف املناقشات احلالية. وللتارخي. وطلب الاحتفاظ هبذا  وقال اإ
آنف ا، س يعر  ]ملحوظة من الأمانة: الاقةراح يف احملفوظات وترمجته. ض هذا الاقةراح يف صفحة املراقبني عىل موقع كام ُذكر أ
 .الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية.[
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ىل  .113 وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فرحب بهنج التفاوض اذلي اعمتدته اللجنة وأأشار اإ
غل الاكمنة وراء مواقف خمتلف ادلول أأن املناقشات اجلارية يف مجموعة اخلرباء أأسهلمت بشلك كبري يف حتسني فهم الشوا

وقال  وأأعرب عن رسوره ابلتقدم احملرز خالل ادلور  ولكنه يرى أأن مرشوع املواد ميكن حتسينه وتبس يطه مزيدا. الأعضاء.
نه اتبع ابهامتم املناقشات حول املواد  من جدول الأعامل، ول س امي املسائل  1حتت البند  1يف املراجعة  2و 3و 1و 5اإ

ىل اس مترار املناقشات.املت ورأأى أأنه للوصول اإىل حل مريض مجليع الأطراف، ينبغي حتقيق توازن  علقة ابملكل العام، وتطلع اإ
وأأعرب عن اس تعداده لللمشاركة والتعاون مع ادلول الأعضاء بشأأن  سلمي بني فعالية امحلاية ومرونة الصكوك حمل التفاوض.

  امسة والعرشين القادمة للجنة احلكومية ادلولية.املسائل العالقة الهامة خالل ادلور  اخل

آمال عريضة عىل الصك القانوين اخلاضع ADJMORوقال ممثل منظلمة أأدمجور ) .114 ن جامعة القوقاز الأصلية تعلق أ ( اإ
نه نظرا  املناظر  للشعوب الأصلية. للتفاوض وأأعرب عن أأمهل أأن يكرس حامية املعارف التقليدية وحيفظ احلقوق لأمهية وقال اإ

املعارف التقليدية البالغة دلى الشعوب الأصلية، ينبغي أأن يرص الصك ادلويل عىل احةرام حقوق الشعوب الأصلية ومجيع 
ن الشعوب الأصلية تعمتد  وأأكد عىل أأمهية مشاركة الشعوب الأصلية يف اُتاذ القرارات اليت هتلمها. الأطراف املعنية. وقال اإ

ن العلملية تتعلق ابلأساس ابحةرام الشعوب الأصلية واحةرام حقوق الإنسان اخلاصة هبا عىل عىل وعي الوفود واحةراهما، لأ 
  النحو اذلي تنص عليه الصكوك ادلولية اليت وقعت علهيا ادلول الأعضاء يف اللجنة احلكومية ادلولية.

ندونيس يا عن امتنانه للرئيس وانئب الرئيس وامليرسين ومجيع أأعضاء املكتب .111   عىل هجدمه الشاق. وأأعرب وفد اإ

وحتدث وفد مرص ابمس اجمللموعة الأفريقية فسلط الضوء عىل مسأأةل املعارف التقليدية بوصفها مسأأةل هامة بشلك  .112
ن هذه البدلان قد اتبعت عىل مدار  خاص ابلنس بة مجليع البدلان الأفريقية. س نة التقدم احملرز يف هذه املسأأةل  51وقال اإ

نه بغض النظر عن الأقواس واخليارات والبدائل  ز حاليا ميثل املرحةل الهنائية من املاراثون.وتأأمل أأن يكون التقدم احملر  وقال اإ
نه يأأمل أأن تعاجل الوفود معا املسائل اجلوهرية اليت تعد ابلغة الأمهية للبرشية أأمجع. ن الوفود  املوجود  يف النص، فاإ وقال اإ

  يثة، ليك تبقي الصخر  فوق اجلبل كام فعل سزييف وتمكل ولية اللجنة.بشلك عام متتكل املعارف، سواء التقليدية أأو احلد

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فأأعرب عن تأأييده لعقد اجامتعات غري رمسية  .117
ن هذه الطريقة أأثبتت فعاليهتا الكبري  يف أأعامل الصياغة. نه جمللموعات اخلرباء، وقال اإ ينبغي تكريس املزيد من الوقت يف  وقال اإ

حراز املزيد من التقدم بشأأن النص. ىل اس مترار تباين الآراء  املس تقبل ملناقشة الأهداف واملبادئ اليت ستساعد يف اإ وأأشار اإ
ن املسأأةل املعقد  ا واملهنجيات الس ياس ية بشلك كبري بشأأن املسائل اجلوهرية مثل املكل العام. ملتعلقة وأأكد عىل رأأيه القائل اإ

حبامية املعارف التقليدية ينبغي أأن تُعاجل من خالل صك منفصل غري ملزم يتسم ابلوضوح واملرونة، عىل خالف الصكوك 
جراء مناقشات مفيد  يف هناية ادلور  اخلامسة  املتعلقة حبامية املوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ىل اإ وتطلع اإ

والتفت  ة ادلولية للنظر يف اُتاذ املزيد من اخلطوات بشأأن صكوك اللجنة احلكومية ادلولية الثالثة.والعرشين للجنة احلكومي
ن من الأمهية مباكن عدم  ذا اكن س يعقد مؤمتر دبلومايس أأو ل، وقال اإ ىل ولية اللجنة احلكومية ادلولية والقرار بشأأن ما اإ اإ

طار اللجنة احلكومية ادلولية.وأأع حماوةل ترسيع وتري  العلمل قبل معاجلة املسائل.   رب عن الزتامه ابلعلمل البناء يف اإ

وحتدث وفد الهند ابمس اجمللموعة الآس يوية فأأكد للوفود عىل مشاركته البناء  خالل ادلور  املقبةل للجنة احلكومية  .118
ىل نص ميكن تقدميه للجلمعية العامة يف    .1054املؤمتر ادلبلومايس يف لميكهنا من اُتاذ قرار بشأأن عقد  1053ادلولية للتوصل اإ

  وشكر الرئيس مجيع املشاركني يف ادلور ، مبا يف ذكل الأمانة واملةرمجني الفوريني، مث أأعلن عن اختتام ادلور . .113

 من جدول الأعامل: 7قرار بشأأن البند 

 3و 1اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود  .130
أأبريل  12من جدول الأعامل يف  7و 1و 4و

عداد مرشوع تقرير كتايب . واتف1053 قت عىل اإ
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حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا 
ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة، 

. وس يُدعى املشاركون 1053يونيو  4وتعلمميه قبل 
ىل تقدمي تصويبات كتابية عىل  يف اللجنة اإ

مداخالهتم كام يه مدرجة يف مرشوع التقرير قبل 
غة الهنائية ملرشوع التقرير عىل أأعضاء أأن تعلم م الصي

اللجنة لحقا لعامتدها يف ادلور  اخلامسة 
 والعرشين للجنة.

 ]ييل ذكل املرفق[

 



WIPO/GRTKF/IC/24/8 
ANNEX 

 املرفق
 

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS/ 

LIST OF PARTICIPANTS 

 

 

 

I.  ÉTATS/STATES 

 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 

(in the alphabetical order of the names in French of the States) 

 

 

AFGHANISTAN 

Sayed Makhdoom RAHEEN, Minister, Cultural and Information, Permanent Mission, Geneva 

Nooruddin HASHEMI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 

Yonah Ngalata SELETI, Chief Director, National Indigenous Knowledge Systems Office, 

Department of Science and Technology, Pretoria, yonah.seleti@dst.gov.za  

Mandixole MATROOS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ALBANIE/ALBANIA 

Aferdita ROKAJ (Mrs.), Head, Industrial Property Office, General Directorate of Patents and 

Trademarks, Tirana, dita-ro@hotmail.com 

Leonard KASTRATI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ALGÉRIE/ALGERIA 

Zahia BENCHEIKH EL HOCINE (Mme), directrice du développement et de la promotion des 

arts, Direction du développement et de la promotion des arts, Ministère de la culture, Alger, 

sami.bencheikh@hotmail.com  

Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle), attaché, Mission permanente, Genève 

 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Bettina BERNER (Mrs.), Desk Officer, Division for Patent Law, Federal Ministry of Justice, 

Berlin 

 

ANGOLA 

Helder EPALANGA, Director, Ministry of Culture, Geneva 

Alberto GUIMARAES, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Lopes Francisco MANUEL, Director, National Institute for Traditional Knowledge, Ministry of 

Science and Technology, Luanda 

 

 

mailto:dita-ro@hotmail.com


WIPO/GRTKF/IC/24/8 

Annex 
2 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 

Mohammed MAHZARI, Head, Chemistry Department, Saudi Patent Office, King Abdulaziz City 

for Science and Technology (KACST), Riyadh 

 

ARGENTINE/ARGENTINA 

Matías Leonardo NINKOV, Secretario de Embajada, Dirección de Asuntos Económicos 

Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires 

María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 

Ian GOSS, General Manager, Strategic Programs, IP Australia, Canberra 

Steven BAILIE, Assistant Director, International Policy and Cooperation, Intellectual Property 

Australia, Canberra 

David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 

Geneva 

 

AUTRICHE/AUSTRIA 

Hildegard SPONER (Ms.), Technical Department 2A – Mechanical Engineering, Austrian Patent 

Office, Vienna 

 

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 

Nadira BADALBAYLI (Mrs.), Deputy Head of Department, Copyright Agency, Baku 

 

BARBADE/BARBADOS 

Hughland ALLMAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  

 

BÉLARUS/BELARUS 

Aleksandr PYTALEV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva, apytalev@gmail.com 

 

BELGIQUE/BELGIUM 

Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

BÉNIN/BENIN 

Charlemagne DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève, chdedewanou@yahoo.fr 

 

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 

Laurent GABERELL, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Luis Fernando ROSALES LOZADA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 



WIPO/GRTKF/IC/24/8 

Annex 
3 
 
 

BOTSWANA 

Daphne Nomsa MLOTSHWA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva, 

deelets@gmail.com  

 

BRÉSIL/BRAZIL 

Carlos Roberto DE CARVALHO FONSECA, Deputy Head, Office for International Affairs, 

Ministry of the Environment of Brazil, Brasilia, carlos.fonseca@mma.gov.br  

Cristina TIMPONI CAMBIAGHI (Ms.), Advisor for International Affairs, National Foundation for 

the Indigenous Peoples, Ministry of Justice, Brasilia, cristina.cambiaghi@funai.gov.br  

Ana Gita OLIVEIRA (Mrs.), Acting Director, Cultural Heritage National Institute, Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico National (IPHAN), Ministry of Culture, Brasilia, 

ana.gita@iphan.gov.br 

Rodrigo MENDES ARAUJO, Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade 

Organization (WTO), Geneva 

 

BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM 

Pudarno BINCHIN, Curator of Ethnography, Brunei Museums Department, Ministry of Culture, 

Youth and Sports, Bandar Seri Begawan, pudarnobinchin@brunet.bn  

 

BULGARIE/BULGARIA 

Boryana ARGIROVA (Mrs.), Third Secretary, United Nations and Cooperation for Development 

Directorate, Ministry of Foreign Affairs, Sofia 

Aleksey ANDREEV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

BURUNDI 

Espérance UWIMANA (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 

 

CAMBODGE/CAMBODIA 

Rady OP, Deputy Director, Department of Intellectual Property Rights, Ministry of Commerce, 

Phnom Penh  

 

CAMEROUN/CAMEROON 

Emmanuel TENTCHOU, chef de la Cellule des études et de la réglementation, Division des 

affaires juridiques, Ministère des arts et de la culture, Yaoundé, tentchoue@yahoo.com  

Rachel-Claire OKANI ABENGUE (Mme), enseignante, Faculté de sciences juridiques et 

politiques, Université de Yaoundé II, Ministère de l'enseignement supérieur, Yaoundé 

Félix MENDOUGA, cadre, Division des Nations Unies et de la coopération décentralisée, 

Ministère des relations extérieures, Yaoundé 

 

mailto:ana.gita@iphan.gov.br


WIPO/GRTKF/IC/24/8 

Annex 
4 
 
CANADA 

Nicolas LESIEUR, Senior Trade Policy Advisor, Intellectual Property Trade Policy Division, 

Ministry of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa, nicolas.lesieur@international.gc.ca 

Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Strategy and Planning Directorate, Industry 

Canada, Ottawa, Ontario, shelley.rowe@ic.gc.ca  

Martin SIMARD, Senior Policy and Research Analyst, Canadian Heritage - International 

Negotiations, Gatineau, Quebec  

Sophie GALARNEAU (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 

Organization (WTO), Geneva, sophie.galarneau@international.gc.ca 

 

CHILI/CHILE 

Martín CORREA, Consejero, Departamento de Propiedad Intelectual, Dirección de Relaciones 

Económicas Internacionales (DIRECON), Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago 

Andrés GUGGIANA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), Ginebra 

 

CHINE/CHINA 

WANG Yanhong (Mrs.), Director, Law and Treaty Department, State Intellectual Property Office 

(SIPO), Beijing 

ZHONG Yan, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual 

Property Office (SIPO), Beijing, zhongyan@sipo.gov.cn 

SHEN Yajie (Ms.), Official, National Copyright Administration, Beijing 

WANG Yi (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Alicia ARANGO OLMOS (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 

Ginebra 

Eduardo MUÑOZ GÓMEZ, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 

Permanente, Ginebra  

Andrea BONNET LÓPEZ (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 

Margarita JARAMILLO (Sra.), Abogada Contratista, Dirección de Inversión Extranjera y 

Servicios, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá D.C. 

Adelaida CANO SCHUTZ (Sra.), Asesora, Viceministerio para la Participación e Igualdad de 

Derechos, Ministerio del Interior, Bogotá D.C., adelaida.cano@mininterior.gov.co 

María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra, 

juan.saretzki@misioncolombia.ch  

 

CONGO 

Célestin TCHIBINDA, secrétaire, Mission permanente, Genève, celestintchibinda@yahoo.fr  

mailto:zhongyan@sipo.gov.cn
mailto:adelaida.cano@mininterior.gov.co


WIPO/GRTKF/IC/24/8 

Annex 
5 
 
 

COSTA RICA 

Sylvia POLL (Sra.), Embajadora, Misión Permanente, Ginebra 

 

CÔTE D'IVOIRE 

Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

DANEMARK/DENMARK 

Signe Louise HANSEN (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 

Business and Growth, Taastrup, slh@dkpto.dk 

 

ÉGYPTE/EGYPT 

Wafaa BASSIM (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Hassan BADRAWY, Judge, Court of Cassation, Cairo 

Ahmed ALY MORSI, Director, Egyptian Folk Traditions Archives Department, Ministry of 

Culture, Cairo 

Mokhtar WARIDA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

EL SALVADOR 

Diana Violeta HASBUN VILLACORTA (Sra.), Directora del Registro de la Propiedad Intelectual, 

Centro Nacional de Registros, San Salvador 

Martha Evelyn MENJIVAR (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), Ginebra 

 

ÉQUATEUR/ECUADOR 

Juan Carlos SÁNCHEZ TROYA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

ESPAGNE/SPAIN 

Miryam BENZO (Srta.), Técnico Superior, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 

Ministerio de Relaciones Internacionales, Madrid 

Eduardo SABROSO LORENTE, Consejero Técnico, Departamento de coordinación Jurídica y 

Relaciones Internacionales, Madrid 

Xavier BELLMONT, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Dominic KEATING, Director, Intellectual Property Attaché Program, United States Patent and 

Trademark Office (USPTO), Washington D.C. 

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Mrs.), Attorney-Advisor, Office of Policy and External Affairs, 

Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria  



WIPO/GRTKF/IC/24/8 

Annex 
6 
 
Karin L. FERRITER (Ms.), Attaché, Intellectual Property Department, Permanent Mission, 

Geneva, karin_ferriter@ustr.eop.gov  

J. Todd REVES, Attaché, Economic and Science Affairs Section, Permanent Mission, Geneva  

 

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 

Gebremariam BERHANU ADELLO, Director General, Ethiopian Intellectual Property Office 

(EIPO), Addis Ababa 

Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Natalia BUZOVA (Ms.), Deputy Director, International Cooperation Department, Federal Service 

for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Larisa SIMONOVA (Mrs.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property, Federal Service 

for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

 

FINLANDE/FINLAND 

Anna VUOPALA (Ms.), Senior Legal Adviser, Helsinki, anna.vuopala@minedu.fi  

 

FRANCE 

Daphne DE BECO (Mme), chargée de mission, Service des affaires internationales, Institut 

national de la propriété industrielle (INPI), Paris 

Olivier MARTIN, conseiller affaires économiques et développement, Département du pôle 

économique, Mission permanente, Genève 

 

GHANA 

Grace ISSAHAQUE (Mrs.), Principal State Attorney, Industrial Property, Ministry of Justice, 

Registrar General's Department, Accra, graceissahaque@hotmail.com  

Jude K. OSEI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

GRÈCE/GREECE 

Ioannis KATSARAS, Counselor for Economic and Commercial Affairs, Directorate for 

International Economic Organizations, Foreign Affairs, Athens, ykatsaras@hotmail.com  

 

GUATEMALA 

Flor de María GARCÍA DÍAZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

 

GUINÉE/GUINEA 

Abass BANGOURA, directeur général adjoint, Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA), 

Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, Conakry  



WIPO/GRTKF/IC/24/8 

Annex 
7 
 
Aminata KOUROUMA-MIKALA, (Mme), conseillère, chargée des affaires économiques et 

commerciales, Mission permanente, Genève 

 

HONGRIE/HUNGARY 

Krisztina KOVACS (Ms.), Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property 

Office, Budapest 

 

INDE/INDIA 

Chandni RAINA (Mrs.), Director, Department of Industrial Policy and Promotions, Ministry of 

Commerce and Industry, New Delhi  

N. S. GOPALAKRISHNAN, Professor, Human Resources Department, Chair on Intellectual 

Property, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Kerala 

Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

INDONÉSIE/INDONESIA 

Abdulkadir JAILANI, Director, Directorate of Economic, Social and Cultural Treaties, Ministry of 

Foreign Affairs, Jakarta 

Abraham F.I. LEBELAUW, Officer, Law and Treaty, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Alireza KAZEMI ABADI, Deputy Minister, International Affairs, Ministry of Justice, Tehran 

Nabi AZAMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

IRLANDE/IRELAND 

Gerard CORR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Joan RYAN (Ms.), Irish Patents expert, Intellectual Property, Department of Jobs, Enterprise 

and Innovation, Dublin, joan.ryan@djei.ie  

Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva, cathal.lynch@dfa.ie  

 

JAMAÏQUE/JAMAICA 

Wayne McCOOK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Sheldon BARNES, Foreign Service Officer, Foreign Trade Department, Ministry of Foreign 

Affairs and Foreign Trade, Kingston, sheldon.barnes47@gmail.com 

 

JAPON/JAPAN 

Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Satoshi FUKUDA, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 

Affairs Department, Japan Patent Office, Tokyo 



WIPO/GRTKF/IC/24/8 

Annex 
8 
 
Kazuhide FUJITA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 

Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Tomonari OGIWARA, Unit Chief, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, 

Chiyoda-ku, Tokyo, ogiwara@bunka.go.jp  

Kenji SAITO, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs, 

Tokyo 

 

JORDANIE/JORDAN 

Majd MA’AITA (Ms.), Director, Document and Documentations Department, National Library, 

Amman 

 

KENYA 

Catherine Bunyassi KAHURIA (Ms.), Senior Counsel, Kenya Copyright Board, Nairobi, 

cbunyassik@yahoo.com 

 

KOWEÏT/KUWAIT 

Tareq ALBAKER, Librarian, Copyright Department, Ministry of Commerce and Industry, Kuwait, 

lebro1899@hotmail.com  

 

LIBAN/LEBANON 

Fayssal TALEB, General Director of Culture, Ministry of Culture, Beirut 

 

MADAGASCAR 

Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 

 

MALAISIE/MALAYSIA 

Shaharuddin ONN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Kamal BIN KORMIN, Director, Patent Examination Section Applied Science, Intellectual 

Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and 

Consumerism, Kajang, kamal@myipo.gov.my  

Nurhana IKMAL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, nurhana@kln.gov.my  

 

MALI 

Cheick OUMAR COULIBALY, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève, 

cheickoumar7@gmail.com  

 

MAROC/MOROCCO 

Salah Eddine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève 

mailto:cbunyassik@yahoo.com
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MEXIQUE/MEXICO 

Alejandro GONZÁLEZ CRAVIOTO, Director de Asuntos Internacionales, Área de Asuntos 

Internacionales, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

México D.F. 

Oswaldo MÁRQUEZ URIBE, Director de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas y 

Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, Coordinación General de Fomento al Desarrollo 

Indígena, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), México D.F. 

Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora de Examen de Fondo, Dirección de 

Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F., 

ehpriego@impi.gob.mx  

Mónica Edith MARTÍNEZ LEAL (Srta.), Subdirectora de Cooperación Económica y Técnica, 

Área de Asuntos Internacionales, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), México D.F. 

Juan Carlos MORALES VARGAS, Especialista en Propiedad Industrial, Dirección de 

Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F., 

jmorales@impi.gob.mx  

Lucyla NEYRA GONZÁLEZ (Sra.), Especialista en Recursos Biológicos y Genéticos, 

Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos, Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México D.F., 

lucila.neyra@conabio.gob.mx  

Amelia Reyna MONTEROS GUIJÓN (Srta.), Consejera Indígena del Consejo Consultivo, 

Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo, Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), México D.F. 

José Ramón LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

MYANMAR 

Lynn Marlar LWIN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, 

myan.development@myanmargeneva.org  

Ei MON MYO (Ms.), Assitant Director, Intellectual Property Section, Ministry of Science and 

Technology, Myingyan, eimonmyo@gmail.com 

 

NAMIBIE/NAMIBIA 

Monica HAMUNGHETE (Ms.), Principal Economist, Traditional Knowledge and Innovation 

Support, Intellectual Property Directorate, Trade and Industry, Windhoek, 

hamunghete@mti.gov.na  

 

NICARAGUA 

Jennifer Patricia SANDOVAL MEJÍA (Sra.), Asistente Jurídica, Dirección General del Registro 

de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), Managua 

 

NIGER 

Amadou TANKOANO, professeur de droit de propriété industrielle, Faculté des sciences 

économiques et juridiques, Université de Niamey 

 

mailto:eimonmyo@gmail.com
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NIGÉRIA/NIGERIA 

Augustus BABAJIDE AJIBOLA, Deputy Director, Department of Culture, Ministry of Tourism, 

Culture and National Orientation, Abuja, ajibloecr@yahoo.com  

Ruth OKEDIJI (Mrs.), Professor of Law, University of Minnesota, Minneapolis  

 

NORVÈGE/NORWAY 

Magnus Hauge GREAKER, Acting Deputy Director General, Legislation Department, Norwegian 

Ministry of Justice and Public Security, Oslo 

Jon Petter GINTAL, Senior Adviser, Samediggi/Sami Parliament, Tromsø  

 

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 

Dominic KEBBELL, Acting Principal Policy Adviser, Commercial and Consumer Environment, 

Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington 

 

OMAN 

Fatima AL GHAZALI (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 

Khamis AL-SHAMAKHI, Director, Cultural Relations Department, Ministry of Heritage and 

Culture, Muscat 

 

OUGANDA/UGANDA 

Eunice KIGENYI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

PANAMA 

Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Consejera Legal, Misión permanente ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

 

PAKISTAN 

Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

PARAGUAY 

Euclides VAESKEN LUGO, Director de Actos Jurídicos y Renovación de Marcas, 

Departamento de Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Comercio, Asunción 

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Intellectual Property 

section, Ministry of Economic Affairs, The Hague 
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PÉROU/PERU 

Elmer SCHIALER, Director de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, 

Dirección de Negociaciones Económicas Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Económicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima 

Luz CABALLERO (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra, lcaballero@onuperu.org 

Silvia SOLÍS IPARRAGUIRRE (Sra.), Secretaria Técnica, Comisión de Invenciones y Nuevas 

Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima  

Luis MAYAUTE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra, lmayaute@onuperu.org 

 

PHILIPPINES 

Rosa FERNANDEZ (Mrs.), Intellectual Property Rights Specialist IV, Intellectual Property Office 

of the Philippines (IPOPHIL), Tausig City, rosa.fernandez@ipophil.gov.ph 

 

POLOGNE/POLAND 

Agnieszva HARDEJ-JANUSZEK (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Jerzy BAURSKI, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Ewa LISOWSKA (Ms.), Senior Policy Advisor, International Cooperation Unit, Patent Office of 

the Republic of Poland, Warsaw, elisowska@uprp.pl  

Malgorzata POLOMSKA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva, 

malgorzata.polomska@msz.gov.pl  

 

PORTUGAL 

Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

QATAR 

Ibrahim AL-SAYED, Cultural Heritage Expert, Ministry of Culture, Arts and Heritage, Doha 

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

SONG Kijoong, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon, 

kjsong11@kipo.go.kr  

JEONG Myeongched, Researcher, National Academy of Agricultural Science, Ministry of 

Agricultural, Forestry and Food, Rural Development Administration, Suwon, jmc6807@korea.kr  

PARK Duk Byeong, Researcher, National Academy of Agricultural Science, Ministry of 

Agricultural, Forestry and Food, Rural Development Administration, Suwon, parkdb@korea.kr  

KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 

Olga BELEI (Mrs.), Head, Control and Legislation Respect Division, State Agency on Intellectual 

Property (AGEPI), Chisinau 
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RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 

REPUBLIC OF KOREA 

KIM Tonghwan, Adviser, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva, jan_walter@mzv.cz  

 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

H.O. MGONJA, Assistant Registrar, Intellectual Property Division, Ministry of Industry, Trade 

and Marketing, Dar es Salaam 

 

ROUMANIE/ROMANIA 

Gabor VARGA, Director General, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 

Bucharest 

Constanta MORARU (Ms.), Head, Division for Legal Affairs and International Cooperation, State 

Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, moraru.cornelia@osim.ro  

Oana MARGINEAUNU (Ms.), Legal Adviser, Cabinet of the Director General, State Office for 

Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Karen Elizabeth PIERCE (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 

Geneva 

Beverly PERRY (Ms.), Policy Advisor, International Policy Department, Intellectual Property 

Office (IPO), Newport 

Jonathan JOO-THOMPSON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Nicola NOBLE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Selby WEEKS, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Grega KUMER, Senior Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva 

 

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 

Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève 

Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente, Genève 

 

SOUDAN/SUDAN 

Safa MOHAMMED SEKAINY (Mrs.), Legal Advisor, Intellectual Property Office, Ministry of 

Justice, Khartoum, sekainy_99@yahoo.com  
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SRI LANKA 

Salinda DISSANAYAKE, Minister, Ministry of Indigenous Medicine, Colombo, 

drnewton.mim.sl@gmail.com 

Newton Ariyaratne PEIRIS, Advisor, Intellectual Property Division, Ministry of Indigenous 

Medicine, Colombo, drnewton.mim.sl@gmail.com  

Thushara Sandaruwan LIYANNALAGE, Media Secretary, Ministry of Indigenous Medicine, 

Colombo, drnewton.mim.sl@gmail.com, thusharasandaruwan72@yahoo.com 

Natasha GOONERATNE (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SUÈDE/SWEDEN 

Johan AXHAMN, Legal Adviser, Division for Intellectual Property and Transport Law, Ministry of 

Justice, Stockholm 

Per LINNÉR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

SUISSE/SWITZERLAND 

Martin GIRSBERGER, chef, Développement durable et coopération internationale, Institut 

fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique senior, Relations commerciales 

internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Laura KUEPFER (Mme), déléguée, Relations commerciales internationales, Institut fédéral de 

la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Christian MITSCHELICH, délégué, Relations commerciales internationales, Institut fédéral de la 

propriété intellectuelle (IPI), Berne 

 

THAÏLANDE/THAILAND 

Thani THONGPHAKDI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Krittatach CHOTICHANADECHA, Acting Bureau Director, Protection of Thai Traditional Medical 

Knowledge, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry 

of Public Health, Nonthaburi, krittatach@dtam.moph.go.gh  

Thanavon PAMARANON (Ms.), Second Secretary, Department of International Economic 

Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 

Tanit CHANGTHAVORN, Assistant Executive Director, Biodiversity-Based Economy 

Development Office, Ministry of Natural Resources and Environment, Bangkok, 

tanit@bedo.or.th  

Ruengrong BOONYARATTAPHUN (Ms.), Department of Intellectual Property, Nonthaburi, 

ruengrongb@gmail.com  

Sirisak TIYAPAN, Director General, Intellectual Property and International Trade Litigation 

Department, Office of the Attorney General, Bangkok, tiyapansirisak@hotmail.com 

Supawan PETSRI (Ms.), Plan and Policy Analyst, Professional Level, Agricultural Technology 

and Sustainable Agriculture Policy Division, Office of the Permanent Secretary for Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, Bangkok, spetsri@yahoo.com 

Julmanee PITHUNCHARURNLAP (Mrs.), Senior Agricultural Researcher, Bureau of Rice 

Production Extension, Rice Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, 

julmanee@yahoo.com  

mailto:drnewton.mim.sl@gmail.com
mailto:drnewton.mim.sl@gmail.com
mailto:drnewton.mim.sl@gmail.com
mailto:tiyapansirisak@hotmail.com
mailto:spetsri@yahoo.com
mailto:julmanee@yahoo.com
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Prasert MALAI, Director, Agricultural Technology and Sustainable Agriculture Policy Division, 

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, 

ats@opsmoac.go.th  

Benjaras MARPRANEET (Ms.), Cultural Officer, Department of Cultural Promotion, Ministry of 

Culture, Bangkok, benni79@gmail.com  

Chuthaporn NGOKKUEN (Ms.), Second Secretary, Department of International Economics 

Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Bangkok 

Srisakul PAYONGSRI (Ms.), Third Secretary, Department of Treaties and Legal Affairs, Ministry 

of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Bangkok 

Savitri SUWANSATHIT (Mrs.), Advisor, Ministry of Culture, Bangkok, sa_vitri2000@yahoo.com  

Pranisa TEOPIPITHPORN (Ms.), Senior Cultural Officer, Foreign Relations Office, Department 

of Cultural Promotion, Ministry of Culture, Bangkok 

Darunee THAMAPODOL (Ms.), Director, International Relations Bureau, Office of the 

Permanent Secretary, Ministry of Culture, Bangkok, daruntha@gmail.com  

Natapanu NOPAKUN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Kanita SAPPHAISAL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

TOGO 

Traore Aziz IDRISSOU, directeur général, Bureau togolais du droit d'auteur, Lomé 

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Regan Mark ASGARALI, Legal Officer II, Intellectual Property Office, Ministry of Legal Affairs, 

Port of Spain 

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, sobionj@ttperm-mission.ch  

 

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN 

Ata ANNANIYAZOV, Deputy Head, State Service on Intellectual Property under Ministry of 

Economy and Development of Turkmenistan, Ashgabat, tmpatent@online.tm  

 

TURQUIE/TURKEY 

Burçak SALAM (Ms.), Assistant Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture 

and Tourism, Ankara 

Kemal Demir ERALP, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara, 

kderalp@gmail.com  

Esin DILBIRLIGI (Mrs.), Agriculture Engineer, General Directorate of Agricultural Research and 

Policies, Ministry of Food Agriculture and Livestock, Ankara 

 

UKRAINE 

Valentyna TROTSKA (Mrs.), Chief Expert, Copyright and Related Rights Division, State 

Intellectual Property Service of Ukraine, Kyiv, v.trotska@sips.gov.ua  

 

mailto:benni79@gmail.com
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VIET NAM 

HOANG Van Tan, Deputy Director General of National Office of Intellectual Property of Vietnam 

(NOIP), Ministry of Science and Technology of Vietnam, Hanoi, hoangvantan@noip.gov.vn  

DO Duc Thinh, Official, National Office of Intellectual Property of Viet Nam (NOIP), Hanoi, 

doducthinh@noip.gov.vn  

 

YÉMEN/YEMEN 

Abdu ALHUDHAIFI, Delegate, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 

Geneva 

 

ZAMBIE/ZAMBIA 

Lloyd THOLE, Assistant Registrar, Patent and Companies Registration Agency (PACRA), 

Lusaka 

Muyambango NKWEMU, Senior Economist, Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka 

 

ZIMBABWE 

Rhoda NGARANDE (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva, 

zimbabwemission@bluewin.ch 

 

 

 

II.  DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION 

 

UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION 

Delphine LIDA (Ms.), First Counsellor, Intellectual Property Division, European External Action 

Service, Geneva 

Michael PRIOR, Policy Officer, European Commission, Brussels 

 

 

 

III.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  

Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Program, 

Geneva, munoz@southcentre.org  

Nirmalya SYAM, Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva, 

syam@southcentre.org  

Alexandra BHATTACHARYA (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Program, 

Geneva, bhattacharya@southcentre.org  

mailto:zimbabwemission@bluewin.ch
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OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 

(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 

THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  

Majed Ibrahim ALRUFAYYIG, Head, Pharmaceutics and Biotechnology Section, Substantive 

Examination Department, GCC Patent Office, Riyadh, mrufayyig@gccsg.org  

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 

ORGANIZATION (EAPO)  

Olga KVASENKOVA (Mrs.), Deputy Director, Chemistry and Medicine Division, Examination 

Department, Moscow 

 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 

ORGANISATION (EPO)  

Enrico LUZZATTO, Director, Directorate Patent Law, Munich, eluzzatto@epo.org  

 

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 

Emmanuel SACKEY, Chief Examiner, Search and Examination Section, Harare  

 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 

(UPOV)/INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS 

(UPOV)  

Fuminori AIHARA, Counsellor, Geneva, fuminori.aihara@upov.int  

 

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  

Georges Remi NAMEKONG, Minister Counselor, Permanent Delegation, Geneva 

 

UNITED NATIONS UNIVERSITY (UNU) 

Paul OLDHAM, Researcher, Institute of Advanced Studies, Yokohama
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IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

ADJMOR  

Hamady AG MOHAMED ABBA (Member, Essakane) 

African Indigenous Women Organization (AIWO) 

Hajara HAMAN (Ms.) (Member, Geneva) 

Agence pour la protection des programmes (APP) 

Didier ADDA (conseillé, Paris) 

Assembly of First Nations 

Stuart WUTTKE (General Counsel, Ottawa) 

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 

Association (ELSA International)  

Teodora GOLOMOZ (Mrs.) (delegate, Stockholm);  Martina ISOLA (Mrs.) (delegate, Lerici);  

Amanda KRON (Ms.) (Delegate, Uppsala);  Eliana ROCCHI (Ms.) (Delegate, Torreglia);  Yuan 

ZHANG (Ms.) (Delegation, Lausanne) 

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 

Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  

Maria Carmen DE SOUZA BRITO (Mrs.) (Member of Q166 - IP and GRTKF, Zurich) 

Asociación Kunas unidos por Napguana/Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA)  

Nelson DE LEÓN KANTULE (Vocal-Directivo, Panamá) 

Centrale sanitaire suisse romande (CSSR)  

Anne GUT (Mme) (délégué, Genève, anne.gut@gmail.com);  Bruno VITALE (délégué, Genève, 

vitalebru1929@yahoo.co.uk)  

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 

Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  

Ahmed ABDEL LATIF (Senior Program Manager, Geneva, aabdellatif@ictsd.ch);  Daniella 

ALLAM (Mrs.) (Junior Program Officer, Geneva, dallam@ictsd.ch);  Georges BAUER, (Program 

Officer, Bern);  Marco VALENZA, (Program Assistant, Innovation, Technology and IP, 

Chatelaine, ipprogramme@ictsd.ch) 

Chamber of Commerce of the United States of America (CCUSA) 

Aaron SMETHURST (Ms.) (Director, International Intellectual Property Promotion, Washington, 

D.C.);  Ana CARNEIRO (Mrs.) (Panelist, Indianopolis);  Krishna SARMA (Ms.) (Managing 

Partner, New Delhi) 

Civil Society Coalition (CSC)  

Susan ISIKO STRBA (Mrs.) (Fellow, Geneva) 

Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ) 

Tomás Jesús ALARCÓN EYZAGUIRRE (Presidente, Tacna, capaj_internacional@yahoo.com);  

Rosario LUQUE GIL (Sra.) (Especialista, Tacna, rosario.gilluquegonzalez@unifr.ch) 

Consejo Indio de Sud América (CISA)/Indian Council of South America (CISA) 

Tomás CONDORI (Representante, Bolivia);  Ronald BARNES (Representante, Ginebra, 

angull2002@yahoo.com);  Richard GAMARRA (Miembro, Ginebra) 

Coordination des organisations non gouvernementales africaines des droits de l’homme 

(CONGAF) 

Djély Karifa SAMOURA (président, Genève) 

mailto:anne.gut@gmail.com
mailto:aabdellatif@ictsd.ch
mailto:dallam@ictsd.ch
mailto:capaj_internacional@yahoo.com
mailto:angull2002@yahoo.com
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CropLife International  

Tatjana SACHSE (Ms.) (Legal Adviser, Geneva) 

Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) 

Axel BRAUN (Head International Developments, Basel);  Chiara GHERARDI (Ms.) (Policy 

Analyst, Geneva) 

Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA)  

Jim WALKER (Research Officer, Brisbane, jim.walker@csiro.au) 

Foundation for Research and Support of Indigenous Peoples of Crimea 

Gulnara ABBASOVA (Ms.) (Consultant, Simferopol) 

Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF Int.) 

Beatriz SCHULTHESS (Mrs.) (Associate, Geneva, grtkf.int@gmail.com)  

Graduate Institute for Development Studies (GREG)  

Diego SILVA (assistant de recherche, Genève, diego.silva@graduateinstitute.ch)  

Health and Environment Program (HEP)  

Madeleine SCHERB (Mrs.) (Economist, President, Geneva, madeleine@health-environment-

program.org);  Pierre SCHERB (Counsellor, Geneva, pierre@health-environment-program.org)  

Incomindios Switzerland 

Victoria GRONWALD (Ms.) (Intern, Gempen);  Nora MEIER (Ms.) (Intern, Zürich);  Helena 

NYBERG (Ms.) (Swiss Fund Responsible, Zürich, textart@windowslive.com);  Brigitte 

VONÄSCH (Ms.) (Temporary representative, Zürich, biv@sunrise.ch)  

Indian Movement “Tupaj Amaru” 

Lázaro PARY ANAGUA (General Coordinator, La Paz)   

Indigenous Peoples' Center for Documentation, Research and Information (doCip) 

David MATTHEY-DORET (directeur, Genève);  Pierrette BIRRAUX (Mme) (conseillère 

scientifique Genève);  Rosalba PORCEDDU (Mme) (coordinatrice, Genève);  Patricia JIMENEZ 

(Mme) (coordinatrice, Genève);  Silvia NOYA (Mme) (interprète, Genève);  Camille FOETSICH 

(Mme) (traductrice, Genève);  Isabelle GUINEBAULT (Mme) (interprète, Genève);  Fabrice 

PERRIN (assistant, Genève);  Claudinei NUNES (Mme) (Interprète, Genève);  Nathalie 

STITZEL (Mme) (Interprète, Genève);  Katherine ZUBLIN (Mme) (Interprète, Genève);  Nathalie 

GERBER MCCRAE (Mme) (assistante, Genève);  Christian DAVIS LANTSUTA (Volontaire, 

Genève) 

Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual (INBRAPI) 

Lucia Fernanda INACIO BELFORT (Ms.) (Executive Director, Chapecó) 

International Trademark Association (INTA)  

Bruno MACHADO (Representative, Rolle) 

Kanuri Development Association  

Babagana ABUBAKAR (vice president, research and administration, Kanuri Development 

Association, Maiduguri, babaganabubakar2002@yahoo.com)  

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  

Thiru BALASUBRAMANIAM (Representative, Geneva, thiru@keionline.org);  Asma REHAN 

(Ms.) (intern, Geneva)  

Massai Experience  

Zohra AIT-KACI-ALI (Mme) (présidente, Geneva, sara.ciara@laposte.net) 

Pacific Island Forum Secretariat (PIFS) 

Robyn EKSTROM (Ms.) (Trade Promotion Adviser, Geneva, robyn.ekstrom@pifs-geneva.ch) 

mailto:madeleine@health-environment-program.org
mailto:madeleine@health-environment-program.org
mailto:textart@windowslive.com
mailto:thiru@keionline.org
mailto:robyn.ekstrom@pifs-geneva.ch
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Pacific Island Museums Association (PIMA) 

Tarisi VUNIDILO (Mrs.) (Secretary-General, Auckland, tarisi.vunidilo@gmail.com)  

Research Group on Cultural Property (RGCP)  

Stefan GROTH (Member, Göttingen, sgroth@gwdg.de) 

Societé internationale d'éthnologie et de folklore (SIEF)/International Society for Ethnology and 

Folklore (SIEF) 

Áki G. KARLSSON MA (Member, Reykjavík) 

Tebtebba Foundation – Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 

Education 

Jennifer TAULI CORPUZ (Ms.) (Legal Officer, Quezon City) 

The London School of Economics and Political Science, Department of Law (LSE)  

Cathay SMITH (Ms.) (Student, London, c.y.smith@lse.ac.uk)  

Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow 

Diego GRADIS (président exécutif, Rolle, tradi@fgc.ch);  Christiane JOHANNOT-GRADIS 

(Mme) (secrétaire générale, Rolle, tradi@fgc.ch);  Claire LAURANT (Mme) (déléguée, Rolle) 

Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA) 

Jens BAMMEL (Secretary General, Geneva, secretariat@internationalpublishers.org)  
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V.  GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ 
 INDIGENOUS PANEL 

 

Robert Les MALEZER, Co-Chair, National Congress of Australia's First Peoples, Sydney, 

Australia  

Lucy MULENKEI (Ms.), Executive Director, Indigenous Information Network (IIN), Nairobi, 

Kenya 

Preston Dana HARDISON, Policy Analyst, Natural Resources Treaty Rights, Tulalip Tribes of 

Washington, Washington D.C., United States of America 
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VI.  BUREAU/OFFICERS 

 

Président/Chair: Wayne McCOOK (Jamaïque/Jamaica) 

Vice-présidents/Vice-Chairs: Bebeb DJUNDJUNAN (Indonésie/Indonesia)  

 Alexandra GRAZIOLI (Mme/Mrs.) (Suisse/Switzerland) 

Secrétaire/Secretary: Wend WENDLAND (OMPI/WIPO) 

 

 

 

VII.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE 

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 

INTERNATIONAL BUREAU OF THE 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 

Francis GURRY, directeur général/Director General 

Johannes Christian WICHARD, vice-directeur général/Deputy Director General 

Wend WENDLAND, directeur, Division des savoirs traditionnels/Director, Traditional Knowledge 

Division 

Begoña VENERO AGUIRRE (Mme/Mrs.), conseillère principale, Division des savoirs 

traditionnels/Senior Counsellor, Traditional Knowledge Division 

Simon LEGRAND, conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 

Knowledge Division 

Daphne ZOGRAFOS JOHNSSON (Mme/Mrs.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal 

Officer, Traditional Knowledge Division 

Fei JIAO (Mlle/Ms.), juriste adjointe, Division des savoirs traditionnels/Assistant Legal Officer, 

Traditional Knowledge Division 

Oluwatobiloba MOODY, juriste adjoint, Division des savoirs traditionnels/Assistant Legal Officer, 

Traditional Knowledge Division 

Q’apaj CONDE CHOQUE, boursier à l’intention des peuples autochtones, Division des savoirs 

traditionnels/WIPO Indigenous Fellow, Traditional Knowledge Division 

Irina Pak (Mlle/Ms.) interne, Division des savoirs traditionnels/Intern, Traditional Knowledge 
Division 
 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


