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عقدت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة" أأو  .2
للجنة احلكومية ادلولية"( يف جنيف يف الفرتة  12والعرشين )"ادلورة  السادسة"اللجنة احلكومية ادلولية"( دورهتا 

 بدعوة من املدير العام للويبو.، 2014 فرباير 7 اإىل 3 من

وأأسرتاليا، وأأذربيجان، والأرجنتني، وأأفغانس تان، وأألبانيا، وأأندورا، وأأنغول،  واكنت ادلول التالية ُممثَّةًل: اجلزائر، .1
 املتعددة القوميات(، –، وبوليفيا )دوةل وبواتنوبنغالديش، وبرابدوس، وبيالروس، وبلجياك،  اما،وجزر الهب والمنسا،

وكندا، وش ييل، والصني، وكولومبيا، وكوس تارياك، وكوت ديفوار، والاكمريون، والربازيل،  وس نة والهرسك، وبوتسواان،والب
وامجلهورية ادلومينيكية،  كونغو ادلميقراطية،الومجهورية  وامجلهورية التش يكية، ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية،وكرواتيا، 

ثيوبيا،كوادور، ومرص، والسلفادور، اإ و  س تونيا، واإ واليوانن، وغواتاميل، وغاان،  وأأملانيا، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، واإ
يران )مجهورية  ندونيس يا، واإ يرلندا، والعراق، الإسالمية(،  –والكريس الرسويل، وهندوراس، وهنغاراي، والهند، واإ واإ

يطاليا، وجاماياك، والياابن، والأردن، رسائيل، واإ ومدغشقر، ومالزياي، وليتوانيا، ، وليسوتو، ولبنان، تانريغزيس  وق وكينيا، واإ
واملغرب، وموزامبيق، وميامنار، وانميبيا، وهولندا، ونيوزيلندا، وموانكو، واملكس يك، وموريتانيا، وموريش يوس، 

والربتغال،  وابراغواي، وبريو، والفلبني، وبولندا، وبامن، وابكس تان، يجر، ونيجرياي، والرنوجي، وعامن،والن ونياكراغوا، 
وسانت كيتس والس نغال،  والسودان، وقطر، ورومانيا، والاحتاد الرويس، واململكة العربية السعودية،ومجهورية كوراي، 

س بانيا، ورسي لناك، والسويد، وسويرسا،س، ونيف وترينيداد ، وتوغو، واتيلند، كس تانوطاجي  وجنوب أأفريقيا، واإ
واململكة املتحدة، ومجهورية تزنانيا املتحدة، والولايت املتحدة والإمارات العربية املتحدة، وتركيا، وأأوكرانيا، وتونس، وتوابغو، 
(. واكن الاحتاد 221وزامبيا، وزمبابوي ) والمين، انم، البوليفارية(، وفييت –وفزنويال )مجهورية وأأوروغواي، الأمريكية، 

 اللجنة. بصفته عضوًا يفاًل أأيضًا مثَّ الأورويب ودوهل الأعضاء الس بع والعرشين مُ 

املنظمة  ، و(OAPI) املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية :مراقباحلكومية ادلولية التالية بصفة  املنظامتوشاركت  .3
قلميية الأفريقية للملكية  ، (BOIP)ومكتب البنيلوكس للملكية الفكرية، (AU)والاحتاد الأفريقي  ،(ARIPO) الفكريةالإ

، (OIF) للفرنكوفونيةاملنظمة ادلولية و  ،(EPO) للرباءات ةالأوروبي للرباءات، واملنظمة الآس يويةواملنظمة الأوروبية 
ومنظمة  (،UPOVوالاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة )، (FAO) منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعةو 

لس التعاون دلول الخلي  الاخرتاع جملمكتب براءات و ، (OIC) منظمة املؤمتر الإساليمو ، (OECS)دول رشق الاكرييب 
، (UNCTAD)ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكتاد( ومركز اجلنوب ، (GCC Patent Office) العربية

ومنظمة الصحة ، (UNEP)الأمم املتحدة للبيئة  وبرانم  ،(UNESCO)ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة 
 (.27) العاملية

فرقة العمل من أأجل تعزيز الهيالك الاجامتعية  وشارك ممثلون عن املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب: .4
ومجعية قبائل كوان ، (ASED)ومجعية التثقيف الصحي ادلميقراطية ، (ZIPO)منظمة الزين للملكية الفكرية والثقافية، و 

، (BIO) مجعية الصناعات البيوتكنولوجيةو ، (KUNA)/ قبائل كوان املتحدة من أأجل الأرض الأم املتحدة يف انبغواان
اللجنة القانونية للتمنية و ، (CSC) ائتالف اجملمتع املدينو ، (CICREQ)وحركة املبادرة املشرتكة للبحث والبيئة واجلودة 

، (CNPMTC) للهنوض ابملوس يقى التقليدية يف الكونغواجمللس الوطين و  ،(CAPAJاذلاتية للشعوب الأندية الأوىل )
وثقافة تضامن الشعوب الأصلية الأفريقية ، (CONGAF)ومنسقية املنظامت الأفريقية غري احلكومية حلقوق الإنسان 

(Afro-Indigène) ، ،يكولوميكس ادلولية ومنظمة التمنية الشامةل ، (FWCC) جلنة الأصدقاء العاملية للتشاورو ومنظمة اإ
 الاحتاد الأمرييك الالتيين الأيبريي لفناين الأداءو، (HEP)وبرانم  الصحة والبيئة ، (GLODEPM)لأقليات البيغيل 

(FILAIE)،  وحركة "توابج أأمارو" الهندية، واجمللس الإداري للشعوب الأصلية )شعب بتش يلوكونو( لسانت لوس يا
(BCG) ، ومركز الشعوب الأصلية للتوثيق والبحث واملعلومات(doCip)، ومعهد التمنية املس تدامة والعالقات ادلولية

(IDDRI)،  ومعهد التمنية الأفريقية(INADEV) ومعهد الشعوب أألأصلية الربازييل للملكية الفكرية ،(INBRAPI) ،
املركز ادلويل للتجارة والتمنية و ، (AIPPI) محلاية امللكية الصناعيةامجلعية ادلولية و  ،(IPO)ومجعية أأحصاب امللكية الفكرية 
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واجمللس ادلويل ملنظامت همرجاانت الفوللكور والفنون الشعبية ، (ICC) غرفة التجارة ادلوليةو ، (ICTSD) املس تدامة
(CIOFF) ،الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدلينيو (IFPMA) ، للنارشينامجلعية ادلولية و (IPA) ، وامجلعية ادلولية

ثنولوجيا والفوللكور   امجلعية ادلولية للعالمات التجاريةو ، (CECIDE)ومركز التجارة ادلولية للتمنية  ،(SIEF)لالإ
(INTA) ،الاحتاد ادلويل للفيديوو (IVF) ، ومنظمة القبائل من أأجل البيئة(AKE) ، املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا و
، (NNMDA)ية لتطوير الطب الطبيعي ري والواكةل النيجورابطة احملافظة عىل القوميات الأصلية النيبالية، ، (KEI) املعرفة

، ومؤسسة تيبتيبا، (RGCP)واجملموعة املعنية ببحوث امللكية الثقافية ، (PIMA)ومجعية متاحف جزر احمليط الهادئ 
وقبائل التولليب التابعة لقسم الشؤون احلكومية بولية مركز الشعوب أألأصلية ادلويل للبحث والتعلمي يف الس ياسة العامة، 

 .(48) (WTI)ومنظمة التجارة العاملية التقاليد يف خدمة الغد، والاحتاد من أأجل التجارة البيولوجية الأخالقية، طن، نواش  

 ا التقرير.وقامئة املشاركني مرفقٌة هبذ .1

مت الوثيقة  .2 عة لدلورة  ..WIPO/GRTKF/IC/26/INF/2 Revوقدَّ  السادسةحملًة عامًة عن الواثئق املُوزَّ
 والعرشين للجنة.

نت الأمانُة املداخالت، وجرى بث حمارض ادلورة وتسجيلها عىل ش بكة الإنرتنت. ويُلخ ِّص .7 هذا التقريُر  ودوَّ
م جوهر املداخالت، دون أأن يعكس لك املالحظات اليت ُأبديت ابلتفصيل أأو أأن يت بع ابلرضورة الرتتيب  املناقشات، ويُقد ِّ

 الزمين للمداخالت.

 والعرشين للجنة. السادسةواكن الس يد وند وندلند من الويبو أأمني ادلورة  .8

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 2البند 

وكبار  ادلورة السادسة والعرشين للجنة ورحب ابلسفراء ورؤساء البعثات –املدير العام  – يافتتح الس يد فرانسس غر  .9
الآخرين. وأأعرب عن رسوره حلضور هذا العدد الواسع من  شاركنياملسؤولني احلكوميني من العوامص احلارضين فضاًل عن امل 

مص مضيفًا أأن ذكل احلضور يوجه رساةل واحضة عن الأمهية اليت تولهيا ادلول الأعضاء السفراء وكبار املسؤولني احلكوميني من العوا
. ونصت الولية اجملددة، 1021-1024ولية أأخرى للجنة لفرتة العامني  1023 للجنة. وذكَّر بأأن امجلعية العامة قد اعمتدت يف سبمترب

ىل النصوص. ولفت انتباه ادلول الأعضاء  مرة أأخرى، عىل أأن ترسع اللجنة معلها، ابنفتاح والزتام اتم، بشأأن املفاوضات املستندة اإ
ىل اللجنة موافاة امجلعية العامة يف سبمترب ذ ُطلب اإ ىل واقع أأن هذه الولية مل تتح وقتًا اكفيًا لإرساع معل اللجنة اإ بنص أأو  1024 اإ

د الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف أأكرث لصك قانوين دويل أأو أأكرث من شأأنه "أأن يضمن امحلاية الفعاةل للموار 
. ومن مث، تبقى قدر هائل من العمل ينبغي القيام به بني ادلورة احلالية وسبمترب التايل. وذكَّر املدير العام ادلول الأعضاء التقليدي"

اثية؛ واثنيًا دورة متتد لعرشة أأايم وتُعقد من بأأهنا قد اعمتدت كذكل برانم  معل يتضمن أأوًل ادلورة احلالية بشأأن املوارد الور
ىل  14 بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛ واثلثًا دورة شامةل متتد لثالثة أأايم يف  1024 أأبريل 4مارس اإ
ىل امجلعية العامة يف سبمترب 1024 يوليو جراء  . وسلط الضوء1024 وتنظر يف التقدم احملرز وتقدم توصية اإ عىل أأنه اس ُتحدث اإ

جديد يف مسار اللجنة، وهو تكريس نصف اليوم الأول من ادلورة احلالية لعقد اجامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني 
احلكوميني من العوامص من أأجل "تبادل وهجات النظر حول املسائل الس ياس ية الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضات وتقدمي املزيد من 

لتوجيه للمسار". وذكَّر بأأن الأمانة قد عقدت ثالث مشاورات مع منسقي اجملموعات بغية رمس الخطوط الرئيس ية الإرشاد/ا
ىل الأس ئةل املقرتحة اليت ُعقد الاجامتع ملناقش هتا كنقطة بداية. ففامي خيص لك من  للمهنجية املزمع اتباعها يف هذا الاجامتع. وأأشار اإ

ية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي(، ما يه القضية املتعلقة ابلس ياسة العامة موضوعات اللجنة )املوارد الوراث 
هتا اليت ينبغي معاجلهتا كأولوية وملاذا؟ وفامي تمتثل القضااي اليت ينبغي معاجلهتا يف صك قانوين دويل والقضااي الأخرى اليت ميكن معاجل

ىل معاجلة عىل الصعيد عىل الصعيد الوطين؟ وما يه الاقرتا ىل اتفاق مشرتك بشأأن املسائل اليت حتتاج اإ حات املقدمة للتوصل اإ
لهيا لإحراز املزيد من التقدم؟ وشدد  ادلويل؟ وفامي خيص العملية كلك، ما مسارات وطرائق التفاوض اجلديدة اليت ميكن اللجوء اإ
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منا توفري نقطة انطالق جيدة لإجراء مناقشة املدير العام عىل أأن الهدف من هذه الأس ئةل ليس الإفراط يف ت  طيط الاجامتع واإ
 مفتوحة وحرة.

 من جدول الأعامل: انتخاب أأعضاء املكتب 1البند 

 من جدول الأعامل: 1قرار بشأأن البند 

بناء عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد  .20
أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية 

ي ده لك من وفد  بيالروس ابمس والاكرييب، وأأ
مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب 

الرشقية، ووفد الصني، انتخبت اللجنة، ابلإجامع 
وابلزتكية، سعادة سفري جاماياك واين ماكوك رئيسًا 

. كام انتخبت اللجنة 1021-1024لها يف الثنائية 
الس يدة أألكس ندرا غرازيويل )سويرسا( بناء عىل 

لياابن ابمس اجملموعة ابء اقرتاح تقدم به وفد ا
ي ده وفد امجلهورية التش يكية ابمس  مجموعة بدلان وأأ

، والس يدة أأحالم سارة أأورواب الوسطى والبلطيق
رشخيي )اجلزائر( بناء عىل اقرتاح تقدم به وفد 
فريقية، والس يد عبد القادر  كينيا ابمس اجملموعة الأ
جايالين بناء عىل اقرتاح تقدم به وفد بنغالديش 

مس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ، ليعملوا اب
 نوااًب للرئيس يف الفرتة ذاهتا.

وأأعرب رئيس اللجنة، سعادة سفري جاماياك واين ماكوك، عن تقديره للثقة اليت أأولهتا اللجنة مرة أأخرى هل ولوفد   11.
 مليرسين املقبلني س يواهجون همامًا صعبة.خبت نوااًب هل. وشدد عىل أأن نواب الرئيس وااك. وشكر الرئيس الوفود اليت انت جاماي

 الاجامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص

جامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص قد ُعقد معاًل بولية اللجنة الاذكَّر الرئيس بأأن   12.
عىل النحو اذلي أأقرته امجلعية العامة. واكنت ادلول الأعضاء قد قررت يف امجلعية العامة أأن  1021-1024لفرتة العامني 

ىل "تبادل وهجات النظر حول املسائل الس ياس ية الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضات وتقدمي املزيد من  الاجامتع سرييم اإ
مرياك الالتينية والاكرييب قد قدمت الاقرتاح الأصيل بشأأن الإرشاد/التوجيه للمسار". كام ذكَّر الرئيس بأأن مجموعة بدلان أأ 

جراء معلية تأأمل. ول ينبغي لهذه  عقد هذا الاجامتع تلبيًة للحاجة اإىل حشد املزيد من املشاركة الس ياس ية وادلبلوماس ية واإ
منا ينبغي لها أأن تدفع كبار املسؤولني  املناقشة أأن تكون تكرارًا دلورات اللجنة العادية. احلكوميني والسفراء، مبا يتحلون واإ

من حمكة وخربة وروح قيادية، اإىل حتمل بعض الأعامل الهامة لخدمة مصاحل الويبو وأأحصاب املصلحة اذلين مل يسعهم  به
ل عامًا دون رؤية واحضة للنتيجة الهنائية املزمع حتقيقها. ومن مث، اتفق منسقو  21املشاهدة بيامن معلت اللجنة لأكرث من  اإ
موعات عىل ترتيبات اجامتع السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص. وأأعرب الرئيس عن أأمف  يف أأن رُجرى مناقشة اجمل

ىل اتفاق بشأأن املوضوع قيد دراسة اللجنة. و  ٌ تفاعلية قد تبدأأ يف متهيد الطريق أأمام التوصل اإ فق عليه، اقترص وفقًا ملا ات
ع الاجامتع عىل الإنرتنت ومل حتال ئيس رجمع الشعوب الأصلية. ومل يذء ابلإضافة اإىل ر حضور الاجامتع عىل ادلول الأعضا

ىل اإضفاء أأكرب قدر ممكن من الشمولية والرصاحة عىل املناقشات.  ىل أأي من هيئات الويبو الأخرى. وهدف ذكل اإ احملارض اإ
ىل الوفود أأل ميثلها أأكرث من مندوبني. بيد أأن الرئيس قد اقرتح  ىل وُطلب اإ أأن يؤذن لنواب الرئيس يف هذه ادلورة الانضامم اإ
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ىل أأنه س يقدم عرضًا شفواًي موجزًا لالجامتع بصفته  وفودمه اخملتلفة بصفهتم نوااًب للرئيس. وأأشار الرئيس يف هناية الاجامتع اإ
ىل اجللسة العامة عندما تُعقد يف فرتة بعد الظهر. وس ُيدرج ا لتقرير الاكمل لالجامتع يف الرئيس وأأنه س يقدم عرضًا مماثاًل اإ

لهي ا تقرير ادلورة اليت س تعده الأمانة اكلعادة يك يُعمتد يف ادلورة املقبةل للجنة. وفامي يتعلق ابلأس ئةل اليت وزعهتا الأمانة وأأشار اإ
هنا ل تقترص  املدير العام يف افتتاح ادلورة احلالية، أأفاد الرئيس بأأن هذه الأس ئةل قد ُأعدت لإاثرة مناقشات شامةل وذلكل فاإ

بداء مواقفها بشأأن الراكئز الرئيس ية الثالث  عىل املوضوع احملدد دلورة اللجنة هذه وهو املوارد الوراثية. وُُشعت الوفود عىل اإ
لعمل اللجنة. واكن يُتوقع من التوجهيات امللمتسة من هذا الاجامتع تناول مسائل الس ياسة العامة واملسار، واملسائل اليت 

منا  رأأت وفود أأهنا قد تسهم يف تقدم مفاوضات اللجنة. كام أأوحض الرئيس أأن الأس ئةل املوزعة ليست شامةل عىل الإطالق. واإ
ىل تعزيز التفاعل وتبادل الآراء الرصحي واملفتوح، قد  ذا رغبت يف ذكل. وسعيًا اإ اثرة أأي أأس ئةل أأو قضااي أأخرى اإ ميكن للوفود اإ

، بناء عىل النقاط املثارة خالل املناقشات. وينبغي لردود الوفود أأن تظل قدر تُطرح املزيد من الأس ئةل حسب الاقتضاء
ن الوقت من ذهب. وطلب الرئيس، اقتصادًا للوقت، أأل تُبدى أأي من اجملامالت ادلبلوماس ية  ذ اإ الإماكن يف مصمي املوضوع اإ

 املعتادة. مث افتتح الرئيس ابب املناقشة.

آس يا واحمليط الهادئ، بأأنه قد أأوشك مرور سمسة عرش عامًا عىل وذكَّر وفد بنغالديش، متحداًث ابمس  .13 مجموعة بدلان أ
نه مت متديد ولية اللجنة طوال هذه الس نوات. وأأضاف أأن ذكل يدل عىل حرص ادلول الأعضاء احلقيقي  معل اللجنة. وقال اإ

بنظام امللكية الفكرية احلايل اذلي تعزتم  واملشرتك عىل مواصةل الالزتام ابلتوصل اإىل حلول عادةل ومنصفة للشواغل املتعلقة
طار اللجنة. وشكر الوفد مجيع ادلول الأعضاء عىل الزتاهما املتواصل وما تتحىل به من روح توفيقية.  مجيع الوفود تناوهل يف اإ

ن البدلان الأس يوية تش هتر بوفرة وتنوع مواردها الوراثية ومعارفها التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ن وقال اإ يف التقليدي فهيا. واإ
آس يا واحمليط الهادئ تويل  هذه الأصول ومواطن القوة س تظل عاماًل أأساس يًا يف جممتعاهتا وثقافاهتا. وذلكل فاإن مجموعة بدلان أ
ىل اتفاق بشأأن صك قانوين دويل أأو أأكرث يكفل ويصون حقوق ومزااي  أأمهية قصوى للمسائل اليت تناقشها اللجنة وللتوصل اإ

ارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية، وذكل متاش يًا مع ولية اللجنة اليت اعمتدهتا أأحصاب املع
. ويتعني معاجلة مسأأةل المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية والأصول التقليدية الأخرى معاجلة 1024 امجلعية العامة يف عام

آلية تكفل تقامس ىل فعاةل من خالل وضع أ  املنافع عىل النحو الواجب. وميكن أأن يستند أأي اس تخدام أأو انتفاع ابملوارد اإ
لهيا من خالل رشوط متفق علهيا. وعىل الرمغ من عدم وجود رؤية أأو موقف موحد يف هذا  موافقة مس بقة مس تنرية يُتوصل اإ

آس يا واحملي ط الهادئ أأنه من الرضوري للجنة أأن تبحث الصدد، رأأت العديد من ادلول الأعضاء املنمتية اإىل مجموعة بدلان أ
لزايم فعال يريم اإىل حامية املوارد الوراثية ومش تقاهتا، وما يرتبط هبا من معارف تقليدية، من  فصاح اإ ماكنية وضع رشط اإ اإ
تنرية المتكل غري املرشوع، ومنع منح براءات عن خطأأ. وبعد وضع معلية الانتفاع وتقامس املنافع من خالل موافقة مس بقة مس  

نشاء قواعد بياانت ونظم معلومات أأخرى  آس يا واحمليط الهادئ بأأمهية اإ تستند اإىل رشوط متفق علهيا، أأقرت مجموعة بدلان أ
ابلشرتاك مع ماكتب امللكية الفكرية لتفادي منح براءات عن خطأأ. ومقارنة ابملنظامت ادلولية الأخرى، تتسم الويبو ابدلينامية 

آمال واسعة والتنفيذ املس متر للمرشو عات. ونتيجة ذلكل، اكتست مسؤوليات الويبو أأمهية ابلغة وعقد مجيع أأحصاب املصلحة أ
برام  ىل الأمام بغية اإ عىل أأنشطهتا. ورأأى الوفد أأن النصوص الثالثة القامئة تضمنت مجيع الخيارات والبدائل دلفع معل اللجنة اإ

قليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حامية فعاةل. بيد أأنه ل يزال صك دويل أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف الت 
هناك اختالف يف الآراء بشأأن بعض القضااي الرئيس ية احملددة وخباصة بشأأن رضورة اعامتد صك ملزم قانواًن عىل سبيل 

امليض قدمًا، وتقدمي توجهيات املثال. وتعني عىل ادلول الأعضاء، يف ذكل الوقت، اتاذ قرارات س ياس ية رصحية بشأأن س بل 
بشأأن الس ياسة العامة. وتوقع الوفد أأن مجيع الوفود ستتخذ، بناء عىل مبادئ العداةل والإنصاف، القرار الصائب معربة يف 

سهامًا فعاًل وبناًء يف حتقيق أأهداف اللجنة بنجاح.  ذكل عن روح توفيقية. وأأكد الوفد اس تعداده لالإسهام اإ

ىل مسائل الصون وحتدث وفد بيالروس   آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية ولفت الانتباه اإ ابمس مجموعة بدلان أ 14.
ىل جانب اعامتد ترشيع وطين،  والاس تخدام املنصف للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. واإ

ن التقدم  بذلت هذه البدلان قصارى هجدها عىل مدار العديد من الس نوات لوضع هنوج مشرتكة ملعاجلة هذه املسائل. واإ
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ذ اعُتمدت سلسةل من التفاقات والقوانني المنوذجية حتت رعاية كومنولث ادلول املس تقةل.  احملرز يف هذا اجملال واحض. اإ
كل أأحاكم بشأأن التعاون وُأدرجت أأحاكم تقر بقمية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وكذ

ىل الخربة املكتس بة يف جمال معاجلة القضااي الوطنية والإقلميية املتعلقة  عىل صوهنا يف اتفاقات ثنائية حكومية دولية. ونظرًا اإ
آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب  بصون تراث الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية والاس تخدام املنصف هل، تناولت بدلان أ

مسأأليت الصون والاس تخدام املنصف للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وتنوع أأشاكل التعبري الثقايف عىل  الرشقية
ذ اكن من الأسايس اس تكامل الوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية  مس توى خمتلف متامًا. اإ
ماكنية اس تخداهما كأساس لإعداد اتفاق  ( )"الوثيقة املوحدة"( والنظرWIPO/GRTKF/IC/26/4 )الوثيقة بعد ذكل يف اإ

دويل يف هذا اجملال هيدف اإىل فض الزناع بني حامية حقوق امللكية الفكرية يف جمال املوارد الوراثية وما يرتبط هبا من معارف 
اليت اس تحدثت معارف  حامية مصاحل الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية تقليدية، وبني الاحتياجات املعرتف هبا عامة اإىل

تقليدية. ونظرًا اإىل الارتباط الوثيق بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وبني خمتلف أأنواع امللكية الفكرية، وخباصة 
الاخرتاعات القامئة علهيا، ينبغي لدلول الأعضاء حتديد الهن  الخاص ابلس تخدام املنصف لهذه املوارد لخدمة مصاحل نظم 

نشاء قاعدة بياانت للموارد الوراثية وما يرتبط  الرباءات واخملرتعني فضاًل عن امجلهور بوجه عام. وقد تمتثل الخطوة الأوىل يف اإ
هبا من معارف تقليدية تكون متاحة يف ماكتب الرباءات. وسرياعي حتليل املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت هذه مصاحل 

عادة النظر يف الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية  صدار براءات لخرتاعات. ول شك يف أأن الخطوة التالية س تكون اإ يف اإ
آس يا الوسطى  النظام ادلويل اذلي حيمي الاخرتاعات، مع مراعاة خصوصيات ترشيعات ادلول الأعضاء. وأأقرت بدلان أ

ىل العمل بنشاط وللعديد من عداد وثيقة موحدة  والقوقاز وأأورواب الرشقية جبهود ادلول الأعضاء الرامية اإ الس نوات عىل اإ
تتعلق حبقوق امللكية الفكرية واملوارد الوراثية، وأأعربت عن أأملها يف أأن حتقق ادلورة احلالية للجنة تقدمًا ملحوظًا يف هذا 

ث توافق اجملال. وشدد الوفد عىل رغبته يف مواصةل العمل عىل نص الوثيقة الخاصة حبامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حبي
ىل املصنفات املنشورة لفائدة 1023 اللجنة، وفقًا لروح العمل بشأأن معاهدة مراكش، الصادرة يف عام ، لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ومعاهدة بيجني لعام بشأأن الأداء  1021 الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ
ة ملرشوع املعاهدة ادلولية واعامتدها يف مؤمتر دبلومايس. وأأعربت البدلان عن ثقهتا يف أأن السمعي البرصي، عىل الصيغة الهنائي

 حتقيق التفامه س يكون أأساسًا لتحقيق نتاجئ.

ورحب وفد الياابن، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، ابلفرصة اليت أأاتهحا السفراء وكبار املسؤولني احلكوميني من العوامص   15.
فيع املس توى بغية تبادل وهجات النظر حول املسائل الس ياس ية وتقدمي الإرشاد للمناقشات املقبةل من خالل الاجامتع الر 

للجنة بصورة غري رمسية وتفاعلية أأكرث. ولحظ أأن اللجنة قد أأحرزت تقدمًا ابلفعل يف حبث املامرسات الوطنية وتوضيح 
ىل نصوص خالل  الثنائية السابقة. بيد أأنه ينبغي للجنة مواهجة واقع الاختالفات يف املواقف من خالل مفاوضات مستندة اإ

أأنه مثة وهجات نظر متباينة ومتضاربة عىل النحو املبني يف مرشوع النصوص احلالية الخاصة ابلصكوك ادلولية. وس يصعب 
ىل اتفاق دون حتقيق فهم أأكرث تقباًل للأهداف واملبادئ التوجهيية الخاصة ابلس ياسة العامة. وأأعرب الوفد عن  التوصل اإ

تقديره لفرصة اس تغالل هذا الاجامتع الرفيع املس توى لتسليط الضوء عىل أأسس الس ياسة املشرتكة اليت ميكن أأن يقوم علهيا 
آراء  نه يؤيد أ العمل التقين ومعل الخرباء ووضع الطريقة املالمئة لإجراء هذا العمل من خالل تبادل رصحي للآراء. وقال الوفد اإ

ية صون املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. بيد أأنه رأأى بشدة أأنه ينبغي الوفود الأخرى بأأمه 
آاثر سلبية عىل  تصممي حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حبيث ل يرتتب علهيا أأي أ

ن الشك القانوين وسوء تصممي امحلاية س يقوض أأسس حتقيق املزيد من  الابتاكرات والإبداعات بوصفها أأساساً  ذ اإ للتمنية. اإ

قامة  حدى املسائل الس ياسة اليت يتعني معاجلهتا كأولوية تمتثل يف اإ الابتاكرات والإبداعات. ورأأى، يف هذا الصدد، أأن اإ
ل التعبري الثقايف التقليدي، مما يفرتض موافقة اللجنة حامية متوازنة ميكن التنبؤ هبا للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاك

ضافة اإىل ذكل،  عىل تعاريف دقيقة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت يتعني حاميهتا. واإ
طار امحلاية بقدر اكٍف من املرونة لستيعاب خمتلف النظم اليت وضعهتا ادل ول الأعضاء وحافظت علهيا حى ينبغي أأن يتسم اإ

نه ينبغي لأي صك قانوين  طار ظروف ثقافية واترخيية خمتلفة، مع حتديد سقف موحد للحامية. ومن هذا املنظور، فاإ الآن يف اإ
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دويل أأو أأكرث يف هذا اجملال توفري قدر مناسب من املرونة لمتكني ادلول الأعضاء من اتاذ تدابري وطنية تكون مالمئة 
طار اجلهود املبذوةل وتتكيف  مع ظروفها احمللية، مع ضامن الأمن القانوين واليقني والقدرة عىل التنبؤ عىل مس توى دويل. ويف اإ

ىل قوامس مشرتكة بشأأن بعض القضااي، اكن من الأسايس فهم القضااي ابلطريقة ذاهتا من خالل اس تخدام  يف سبيل التوصل اإ
ية واملعارف التقليدية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ل يزال لغة مشرتكة، رمغ أأن جمال املوارد الوراث 

يفتقر لهذه اللغة. وميكن تيسري اس تخدام لغة مشرتكة من خالل حتليل أأمثةل ملموسة وفعلية. ورأأى الوفد أأن املفاوضات 
قامة لغة مشرتكة من  ىل اإ شأأهنا أأن تسهم يف حتقيق املزيد من التقدم. ويرهتن القامئة عىل النصوص واليت يمكلها حتليل هيدف اإ

ىل تقرب الوفود من حتقيق  حتقيق املزيد من التقدم اإىل حد بعيد مبناقشة أأمثةل حمددة للحالت والتدابري الوطنية، مما س يؤدي اإ
ن اجملموعة ابء ل تزال ملزتمة ابملشاركة البناءة من أأجل حتقيق نتيجة ي   قبل هبا امجليع.فهم مشرتك. وقال الوفد اإ

قلميية الأخرى عىل تأأييدها  وشكر  وفد أأوروغواي، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، اجملموعات الإ 16.
ىل  ضافة اإ رشاد املفاوضات املقبةل للجنة. واإ لقرتاحه بأأن تتضمن ادلورة السادسة والعرشين للجنة جزءًا رفيع املس توى بغية اإ

رشاد املسار وفقًا ملا حددته متكني تبادل رصحي للآراء بني ادلول الأعضاء ، فاإن الاجامتع سيسهم عىل النحو الواجب يف اإ
ىل توافق الآراء 1023امجلعية العامة يف القرار اذلي اعمتدته يف عام  . وأأعرب عن ثقته يف أأن تشري النتاجئ اليت لخصها الرئيس اإ

عوامص وتوجيه مفاوضات اللجنة. ورحب بأأس ئةل النامج عن الاجامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من ال
الأمانة، اليت س تيرس حتديد ارجاه واحض للمفاوضات اجلارية. واكتست نتاجئ املفاوضات اجلارية يف اللجنة أأمهية حامسة ملنع 

تغيري وضع ضار المتكل غري املرشوع وسوء اس تخدام املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و 
بتكل البدلان اليت متتكل موارد ملحوظة مس متدة من التنوع البيولويج والثقايف الكبري فهيا. وينبغي أأن متثل هذه الأمور 

الأهداف الس ياس ية الواجب معاجلهتا كأولوية خالل املفاوضات. وعىل الرمغ من أأن هذا الوضع يؤثر سلبًا يف ادلول الأعضاء 
ول س امي البدلان النامية اليت متتكل موارد بيولوجية وثقافية، فميكن كذكل أأن يؤثر عىل التنوع البيولويج عىل الأجل القصري، 

ن غياب وجود صك قانوين دويل قد سهل المتكل غري املرشوع املس متر للموارد  العاملي عىل الأجلني املتوسط والطويل. واإ
يف التقليدي اليت اس ُتخدمت غالبًا دون موافقة مس بقة مس تنرية. واكن من الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا

الرضوري أأن حتقق اللجنة نتاجئ طموحة وأأن تعمتد صاكً قانونيًا دوليًا لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 
ايس لأحصاب املوارد الوراثية وللمس تفيدين من ا. واكن من الأسهئمنش وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، والإفصاح عن 

 اس تخداهما، اختتام املفاوضات.

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعاد تأأكيد الأمهية اليت تولهيا اجملموعة الأفريقية لإجراءات اللجنة والقضااي   17.
اجايب وبناء املتصةل ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  التقليدي فضاًل عن رغبهتا يف الإسهام عىل وحو اإ

يف املفاوضات اجلارية. وأأدت ول تزال تؤدي املعارف التقليدية واملوارد الوراثية دورًا حيواًي يف احلياة اليومية للشعوب 
منا تمكن كذكل يف الأفريقية. ول تمكن أأمهية حامية هذه املعارف يف عالقهتا الوثيقة ابلثقافة التقليدية  والرتاث العلمي حفسب واإ

املنافع اليت تقدهما املعارف التقليدية بوصفها مصدرًا للرفاهية والتمنية الثقافية والعلمية والاقتصادية. واكنت رجري قرصنة 
كل فقد أأعرب الوفد املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتداس حقوق امجلاعات احمللية. وذل

ىل تسوية هنائية  زاء تواصل تدهور الوضع رمغ اجلهود اليت بُذلت يف العقدين الأخريين، يف حني مل يُتوصل بعد اإ عن قلقه اإ
للقضااي تكون مقبوةل للجميع. وبدأأت اللجنة معلها منذ أأربعة عرش عامًا رامية يف هناية املطاف اإىل وضع صك قانوين أأو أأكرث 

اية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ولقد ُحددت حاليًا أأمه القضااي لضامن امحل
زاء هذا الوضع. واكنت هناك عدة أأس باب وجهية  ل أأن حتقيق النتاجئ اكن بطيئًا. وتشعر اجملموعة الأفريقية ابلقلق اإ الأساس ية اإ

املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل وحو امحلاية املكفوةل لقيام اجملمتع ادلويل حبامية 
لالبتاكرات الأخرى: فينبغي، أأوًل، أأل تُمنح حقوق امللكية الفكرية بشأأن املعارف التقليدية لأفراد غري امجلاعات اليت 

ل الهدف يف التأأكد من أأن أأحصاب املعارف التقليدية ميتلكون حقوقًا اس ُتمدت مهنا املعارف التقليدية. فبعبارة أأخرى، يمتث
حرصية؛ وينبغي، اثنيًا، تعزيز امحلاية املالمئة للموارد الوراثية من منح حقوق امللكية الفكرية بصورة غري مرشوعة. وميكن 
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لزايم ابلإفصاح عن املصدر أأو املنشأأ. ودعا الوفد اللج  ىل الإرساع يف معلها بغية حتقيق ذكل عن طريق وضع رشط اإ نة اإ
حتقيق نتاجئ ذات مغزى تليب تطلعات معظم امجلاعات الأصلية واحمللية وغريها. وينبغي أأن تتوج العملية اجلارية، حبلول 

، بعقد مؤمتر دبلومايس بغية اعامتد صك دويل ملزم قانواًن ملنع المتكل غري املرشوع وسوء اس تخدام املعارف 1021 عام
ل بمتتع  التقليدية اجابية يف هذه املفاوضات اإ وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. ول ميكن ضامن حتقيق نتيجة اإ

الأطراف ابللزتام والإرادة الس ياس ية الالزمة للمشاركة يف املفاوضات بروح من حسن النية الخالصة. ومن مث، اقرتحت 
ي ملناقشة قضااي الس ياسة العامة املتصةل بعمل اللجنة وتوجيه املناقشات املقبةل للجنة. اجملموعة الأفريقية تنظمي مؤمتر وزار 

وأأعربت عن اقتناعها بأأنه س يرتتب عىل هذا الاجامتع الأثر الس يايس الالزم، من خالل متكني ادلول الأعضاء من رجاوز 
حراز تقدم. وينبغي مناقشة ترتيبات هذا املؤمت ر واس تكاملها ابلشرتاك مع مجيع ادلول الأعضاء. الصعوابت التكنولوجية واإ

اجابية ومقبوةل للجميع.  وتعهد الوفد ابلتعاون الاكمل والالزتام الراخس من أأجل حتقيق نتيجة اإ

وأأحاط وفد امجلهورية التش يكية، املتحدث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، علامً ابلعمل اذلي قامت به   18.
نه يدرك مع ذكل أأن عبء القضااي الالزم دراس هتا ل يزال ملقى عىل عاتق اللجنة. وفامي يتعلق  اللجنة حى الآن. وقال اإ

ابملسائل الاسرتاتيجية الخاصة بوهجات النظر املتصةل بس بل التعامل مع الالزتام، رأأى الوفد أأن الهنوج اخملتلفة الخاصة بوضع 
ليد قانونية وقمي جممتعية خمتلفة يف ادلول الأعضاء. وخالل النظر يف صك قانوين دويل أأو أأكرث قد جنمت عن توقعات وتقا

الشكوك القامئة، متثلت أأحد الشواغل الرئيس ية يف الطبيعة امللزمة للصك أأو الصكوك بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل 
ارد الوراثية بعدما تتضح الرؤية الثقايف التقليدي اليت مت التفاوض بشأأهنا. وينبغي حتديد طبيعة الصك الخاص ابملو  التعبري

بشأأن الأحاكم الهامة لهذا الصك. وس يكون من الرضوري لأي صك أأن يكفل عدم هتديد أأي عنرص شك قانوين لنظم 
ىل الأدةل بشأأن  الرباءات وما يتعلق هبا من حقوق ملكية فكرية. وميكن للجنة أأن تس تفيد كذكل من مناقشة تستند أأكرث اإ

قتصادية احملمتةل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورأأى الوفد أأنه الآاثر القانونية والا
طار اللجنة بسبب وهجات النظر اخملتلفة املعلقة بشأأن رشط الإفصاح وما يتصل به من  ىل اتفاق هنايئ يف اإ مل يُتوصل بعد اإ

فصاح، يثري شاكً قانونيًا يف نظام الرباءات، يف صاحل ادلول عقوابت ومش تقات يف حاةل املوارد الورا ثية. ولن يكون رشط اإ
الأعضاء ومس تخديم براءات الاخرتاع. ويف جمايل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مل يكن هناك اتفاق 

يدين ونطاق امحلاية وغريها. ومراعاة للمالحظات عىل الأهداف والتعاريف واملفاهمي مثل المتكل غري املرشوع ونطاق املس تف 
اليت أأبديت ابلفعل، ينبغي للوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية أأن تقترص عىل براءات الاخرتاع. وأأكد 

ا أأن املوارد الوراثية ليست الوفد جمددًا أأن املوارد الوراثية تتلف عن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ومب
مثار العقل البرشي، فال ميكن اعتبارها مناس بة محلايهتا مبارشة بصك للملكية الفكرية. واعتربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى 
والبلطيق أأنه من املعقول حتقيق توافق يف الآراء بشأأن أأهداف الس ياسة العامة أأوًل. وميكن عندئذ تكريس اجلهود لتحديد 

ىل امجلعية العامة يك تتخذ قرارًا بشأأنه. ومثة رضورة لتحقيق توافق يف الآراء ال  صياغة الهنائية لنص التفاوض املزمع تقدميه اإ
بشأأن أأهداف س ياس ية يسرتشد مبناقشة مفصةل عن الآاثر احملمتةل للصكوك املقرتحة. وأأعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى 

ملزم أأو أأكرث بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ورضورة  والبلطيق عن ترجيحها لوضع صك غري
المتيزي بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من منظور حامية امللكية الفكرية. وقالت 

هنا عىل اس تعداد لالخنراط يف مواصةل مسار اللجنة مع مج  جراء معل اللجنة اجملموعة اإ يع أأحصاب املصلحة، يف حني أأنه ينبغي اإ
 بطريقة معلية وفعاةل ومتوازنة.

وأأفاد وفد الصني بأأنه قدم دعامً مس مترًا لعمل اللجنة، وأأعرب عن أأمف  يف رؤية نتاجئ مبكرة وملموسة فامي يتعلق حبامية   19.
تقليدي عىل هيئة صكوك دولية ملزمة. ويف هذا الصدد، دعا املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ال 

برام املبكر للصكوك ادلولية ذات الصةل،  رادهتا الس ياس ية وأأوجه مرونهتا من أأجل تيسري الإ ىل تأأكيد اإ الوفد مجيع الأطراف اإ
ليدي. ويف جمال املوارد الوراثية، رأأى مما س يكفل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التق 

الوفد أأن اللجنة أأماهما هممة ذات شقني: يمتثل أأوهلام يف تعزيز امحلاية ادلولية للموارد الوراثية بدمع متبادل لتفاقية التنوع 
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أأن يمتثل العمل  البيولويج من خالل اإصالح نظام امللكية الفكرية وحتسيهنا؛ واثنهيام يف منع منح الرباءات عن خطأأ. وينبغي
ىل ربط نظام امللكية الفكرية  نشاء هذا النظام اإ فصاح عن مصدر املوارد الوراثية. وس يؤدي اإ نشاء نظام اإ الأسايس للجنة يف اإ
وقواعد حامية املوارد الوراثية عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقية التنوع البيولويج، فضاًل عن تنفيذ مبادئ املوافقة املس بقة 

نشاء صك دويل جديد املس تنري  ة ونظام الانتفاع وتقامس املنافع يف اس تخدام املوارد الوراثية اذلي ميثل كذكل الغرض من اإ
نشاء قواعد بياانت بشأأن املوارد الوراثية، رأأى الوفد أأنه ل شك يف أأن الصةل  العمل ذا بشأأن املوارد الوراثية. وفامي يتعلق ابإ

نشاء  س يكون هل تأأثري وأأمهية ملحوظة. بيد ن اإ ذ اإ أأنه أأكد جمددًا أأنه اجب وضع رشط مس بق يمتثل يف حامية املوارد الوراثية اإ
قواعد بياانت قد يؤدي اإىل سوء اس تخدام املعلومات، ما مل تُتخذ تدابري وقائية يف الوقت ذاته. ولحظ الوفد أأنه ل يزال 

ن الوفد يتعني مناقشة بعض التفاصيل بشأأن نظام الإفصاح عن مصدر املوارد ال وراثية. وطاملا اكنت هذه املناقشات بناءة، فاإ
نه عىل اس تعداد لإظهار بعض املرونة بغية التفاق عىل القواعد ادلولية ذات الصةل يف  سيشارك بنشاط يف املناقشات. وقال اإ

 أأرسع وقت ممكن.

جمددًا الزتامه مبسار اللجنة. وأأكد وفد الاحتاد الأورويب، املتحدث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،   20.
وأأعرب عن تأأييده التام لهدف اتباع هن  متوازن وأأقر بأأمهية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
مًا التقليدي وابدلور اذلي تؤديه يف جمال الرتاث الثقايف والطبيعي. ولقد أأظهر الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه الزتا

ن  فصاح عن منشأأ أأو مصدر املوارد الوراثية يف طلبات الرباءات. وقال اإ آلية لالإ ومرونة فامي خيص مسار اللجنة واقرتحوا أ
ذكل يعين قبول الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بأأي شلك من أأشاكل رشوط الإفصاح، ولكنه يؤيد الوضع املرشوط 

فصاح، من شأأنه أأن لشلك حمدد من املتطلبات يكفل اليقني ا لقانوين والوضوح واملرونة املناس بة. ولن ييرس وضع رشط اإ
يثبط اس تخدام نظام الرباءات أأو خيلق شاكً قانونيًا بشأأنه، تقامس املنافع ولن يكون يف مصلحة أأحد. وميكن للوفد، ابلتنس يق 

لزايم. بيد أأن مجيع  ، النظر يف هناية املطاف يفWIPO/GRTKF/IC/8/11 مع موقفه الوارد يف الوثيقة وضع رشط اإ
نه يعتقد  مكوانت اللجنة قضااي معقدة قد يكون لها تداعيات معيقة. واكن من احملمت أأن تضع اللجنة الأمور يف نصاهبا. وقال اإ

ذا اسرتشد معل اللجنة بأأدةل قوية عن الآاثر واجلدوى من الناحية الاجامتعية والاقتصادية  ل اإ أأنه ل ميكن ضامن ذكل اإ
آاثر الصكوك قيد وا ىل غياب الأدةل عىل أ لقانونية. وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أأشار اإ

التفاوض عىل أأحصاب املصلحة. ولحظ الوفد أأن العديد من ادلول الأعضاء يف الويبو ترى أأن معل اللجنة يمتثل يف 
ية اقتصادية واحلق يف اس تثناء الآخرين من اس تخدام املعارف وأأشاكل التعبري اس تحداث حقوق ملكية فكرية فريدة متنح حام

الثقايف اليت اعُتربت "تقليدية"، بغض النظر عن اندراج أأو عدم اندراج هذه املعارف أأو أأشاكل التعبري الثقايف يف املكل العام. 
ذا وضعت اللجنة مثل هذا النظام املصمم عىل نطاق واسع، س يقوم هذا ا لنظام عىل خربات وطنية قليةل ومغوض يف الآاثر واإ

ن ادلليل عىل أأن التدابري املتوخاة ستشجع الابتاكر والإبداع مع احلفاظ عىل حقوق الشعوب الأصلية وكذكل عىل  احملمتةل. واإ
ن الوفد ل يرى أأن  حقوق مجيع أأفراد اجملمتع، ينبغي أأن يكون أأساس ميض معل اللجنة قدمًا. ويف ظل الظروف الراهنة، فاإ

هذه الأدةل قد قُدمت. واكن ذكل عىل الأرحج أأحد أأس باب عدم متكن ادلول الأعضاء بعد من وضع أأهداف مشرتكة لعمل 
اللجنة رمغ س نوات عديدة من العمل. وبناء عىل ذكل، فقد أأصبح من الواحض بصورة مزتايدة أأن اللجنة لن تنجح يف حتقيق 

عارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وصون احلرايت القامئة واملكل العام، التوازن بني لك من اعرتاف أأفضل ابمل
طار صكوك ملزمة. ومن مث، اقرتح الوفد النظر يف احللول غري امللزمة. ومن منظور امللكية  ذا واصلت اللجنة العمل يف اإ اإ

زاكء الوعي وت  شجيع اس تخدام الأطر القانونية الوطنية القامئة، مبا يف الفكرية، قد يكون من املفيد حبث الأنشطة اليت تتضمن اإ
ذكل نظم براءات الاخرتاع والعالمات التجارية والتصاممي وحق املؤلف، وحتسني فرص النفاذ اإىل هذه الأطر محلاية املعارف 

ىل تقدم هام مقار  نة ابلوضع الراهن. وقد التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل حد سواء، وس تؤدي هذه الأنشطة اإ
ىل جانب تشجيع منع الإفصاح غري املرصح به، واحلفاظ عىل الاس تخدام يف الس ياق التقليدي  يكون هذا الهن  مفيدًا اإ

والاس تخدام غري املهني للقواعد الثقافية وممارسات أأحصاب هذه الثقافات. وأأكد الوفد جمددًا الزتامه مبسار اللجنة، وأأعرب 
للمفاوضات اليت ستشارك فهيا ادلول الأعضاء بصورة بناءة وبمتثيل مالمئ. بيد أأنه ل ينبغي أأن يس متر معل  عن تأأييده التام
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منا ينبغي أأن يكون معليًا وفعاًل وأأن يسرتشد بأأدةل اقتصادية وأأهداف واحضة وصورة واحضة عن  اللجنة دون وضوح واإ
 احملمتةل. الآاثر

هناء وأأعرب وفد مرص، متحداًث ابمس مجموعة   جدول أأعامل التمنية، عن ثقته يف أأن تواصل اللجنة التقدم يف معلها وحو اإ 21.
املفاوضات بنجاح مع اس تكامل النص أأو النصوص الخاصة ابلصك أأو الصكوك ادلولية امللزمة قانواًن الرامية اإىل ضامن امحلاية 

نه بعد أأكرث من اثين عرش عامًا من الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ال  تقليدي. وقال اإ
نه يعتقد بشدة أأن الوقت قد حان لختتام املفاوضات بنجاح. ومن احلقيقي  املفاوضات وعقد اللجنة مخلس وعرشين دورة، فاإ

ل فر  صة ضئيةل أأنه ل تزال هناك خيارات خمتلفة بشأأن املسائل التقنية. ولكن، يف غياب الإرادة الس ياس ية، ليس هناك اإ
ذ أأخذ  للبت يف هذه القضااي. ومثة حاجة ملحة لإعطاء املفاوضني التعلاميت الس ياس ية لإاجاد حلول للقضااي التقنية املعلقة. واإ
الوفد هذا الرأأي بعني الاعتبار، عرض العنارص التالية مما وصفته بأأنه خارطة طريق شامةل وذات مصداقية ميكن أأن تؤدي 

متام ولية اللجن ىل اإ ة بنجاح: أأوًل، حتديد الإطار الزمين للمفاوضات. وميكن معاجلة القضااي التقنية املتبقية ابلزتام صادق اإ
. واثنيًا، احلفاظ عىل الرتكزي طوال فرتة 1021وحسن النية، ومن مث متهيد الطريق وحو عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

عدا د وتعممي ورقة بشأأن القضااي املطروحة ُحدد فهيا السؤال املفاوضات. وشكر الوفد، يف هذا الصدد، الرئيس عىل اإ
يالء اهامتم لس تكامل الأس ئةل الأساس ية  لزايم. وينبغي اإ فصاح اإ ىل اجمللس وهو اقرتاح وضع رشط اإ املعياري الرئييس املقدم اإ

مواصةل البحث واملشاورات لإاجاد  املرتبطة هبذا الاقرتاح. واثلثًا، ينبغي تكثيف املناقشات التقنية. وينبغي للخرباء واملفاوضني
ىل  حلول متبادةل خالل اجامتعات اللجنة ولكن أأيضًا، والأمه من ذكل، قبل وبعد اجامتعات اللجنة. ورابعًا، مثة حاجة اإ

ن مل يكن الهدف الوحيد، يمتثل يف اس تخدام  ىل توافق س يايس عىل أأن الهدف الرئييس من مفاوضات اللجنة، اإ التوصل اإ
ية الفكرية ملنع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وبعد اثين قواعد امللك 

عرش عامًا من املفاوضات، أأصبح ذكل رضورة س ياس ية. وأأكد الوفد جمددًا الزتامه ابملشاركة الس ياس ية الإاجابية والبناءة 
 من جدول أأعامل التمنية تنفيذًا فعليًا. 28نجاح وتنفيذ التوصية الالزمة لإبرام مفاوضات اللجنة ب 

ندونيس يا، متحداًث ابمس البدلان املتشاهبة التفكري، بأأن اللجنة تناقش مسأأةل املوارد الوراثية واملعارف   وأأفاد وفد اإ 22.
لعامة اكنت قد قررت يف دورهتا التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي منذ أأكرث من عرش س نوات. وذكَّر بأأن امجلعية ا

ىل اللجنة اإرساع معلها ابلزتام مفتوح واتم هبدف 1021-1024احلادية وامخلسني رجديد ولية اللجنة للثنائية  ، وطلبت اإ
ىل اتفاق بشأأن نص صك قانوين دويل أأو أأكرث خاص حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  التوصل اإ

عداد مرشوع النصوص اليت اكنت الثقايف  اثرة القضااي واإ التقليدي. وبناء عىل ذكل، قامت ادلول الأعضاء بعمل جيد يف اإ
ىل مفاوضات اللجنة  أأساس مفاوضات اللجنة. ومن مث، فقد طلبت البدلان املتشاهبة التفكري أأن تقدم دفعة س ياس ية قوية اإ

برام صك ملزم قانواًن أأو أأكرث من شأأنه أأن يكو ن اللجنة يف حاجة وحو اإ ن ممكاًل لالإطار ادلويل القامئ ومتسقًا معه. وعليه، فاإ
جناز معلها يف الوقت املناسب. ويف ضوء ذكل، شدد  ىل مواصةل برانم  العمل احملمك اذلي لكفهتا به امجلعية العامة بغية اإ اإ

، اقرتح الوفد أأيضًا أأن يويص الاجامتع . وسعيًا اإىل حتقيق هذا الهدف1021 الوفد عىل أأمهية عقد مؤمتر دبلومايس يف عام
عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العامصة ادلول الأعضاء بتكثيف هجودها من خالل عقد اجامتعات 

رمسية مشرتكة بني اجملموعات وبني ادلورات تمكل برانم  العمل املتفق عليه. واجب أأن تكون طبيعة هذه العملية  غري
ىل اللجنة. وس تتيح الاجامتعات، اليت الرمسي غري ة موهجة من ادلول الأعضاء ومفتوحة العضوية وأأن تقدم تقريرًا عن أأعاملها اإ

قد تعقد بني ادلورات العادية حبسب الاقتضاء، لدلول الأعضاء فرصًا أأكرب ملعاجلة بعض القضااي العالقة وحتديد حلول ممكنة 
الصكوك امللزمة قانواًن قد أأاتحت تواصل المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية لها. وأأكد الوفد أأن غياب هذا النوع من 

واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وسامهت يف اختالل توازن نظام امللكية الفكرية العاملي. واكن من املهم، 
لزامية واملوافقة املس بقة املس تنرية ونظام الانتفاع يف هذا الس ياق، التشديد عىل أأن املسائل املتصةل مبتطلبات الإفصاح  الإ

وتقامس املنافع عىل النحو الواجب والرشوط املتفق علهيا، تكتيس أأمهية حمتية يف حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
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هنا تود الإعراب وقالت ممثةل معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الف  كرية، متحدثة ابمس رجمع الشعوب الأصلية، اإ 23.
عن رؤية الشعوب الأصلية والإسهام يف معلية تؤدي اإىل وضع صك دويل ملزم قانواًن يكفل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية 

قرار حبقوقها الخاصة مبعارفها  وما ىل اللجنة للحصول عىل اإ يرتبط هبا من معارف تقليدية. فقد جاءت الشعوب الأصلية اإ
ىل  التقليدية ومواردها الوراثية، وذكل من أأجل حاميهتا ضد المتكل غري املرشوع وتسجيل براءات اخرتاع لبتاكرات تستند اإ

دون احلصول عىل موافقة مس بقة مس تنرية من هذه الشعوب. ول يتعلق الأمر فقط هذه املعارف التقليدية واملوارد الوراثية 
منا يتعلق حبامية معارفها التقليدية ومواردها الوراثية، بوصفها هبات مقدسة موروثة من  مبنح براءات اخرتاع عن خطأأ واإ

ىل الكرامة الإنسانية للشعوب مبدعهيا، عىل أأساس مفهوم أأوسع نطاقًا. وتكتيس هذه املسأأةل أأمهية أأساس ية ابلنس ب ة اإ
الأصلية، ووجودها كشعوب وحقها يف تقرير مصريها والسعي حبرية اإىل حتقيق منوها الاقتصادي والاجامتعي والثقايف، عىل 
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية. وأأكدت املمثةل أأنه ل ميكن تفسري أأي صك أأو صكوك  النحو املبني يف اإ

ويبو بأأهنا تنتقص حقوق الشعوب الأصلية املبينة يف املعاهدات والتفاقات والرتتيبات البناءة الأخرى، أأو تقيض عىل تضعها ال
هذه احلقوق. وفامي يتعلق مبسأأةل قواعد البياانت الخاصة حبامية املعارف التقليدية وما يرتبط هبا من موارد وراثية، تساءلت 

نشاء قواعد الب  دراج املعلومات فهيا، والوضع القانوين للمعلومات املسجةل وملكيهتا، والضوابط املمثةل عن كيفية اإ ياانت هذه واإ
والضامانت املقبةل اليت س تطبق عىل اس تخدام هذه املعلومات وملكيهتا. ول ميكن للشعوب الأصلية قبول أأي بياانت تربط 

ماكنية احلفاظ عىل رسية معارفها التقليدية وما يتصل هبا من موارد وراثية ابملكل العام.  زاء اإ وأأعربت املمثةل عن قلقها البالغ اإ
طار قوانني الرباءات  بداعي سابق يف اإ ماكنية اس تخدام املعلومات املسجةل فهيا كأدةل عىل وجود معل اإ قواعد البياانت هذه، واإ

ن العقود مل تعاجل مسأأةل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية اليت تشا ذ اإ منا تضع عبء احلالية. اإ طرها الشعوب الأصلية واإ
املراقبة وادلفاع عىل عاتق أأحصاب املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. واجب أأن تضمن مفاوضات اللجنة احرتام وعدم تقويض 

واملوارد الصكوك القانونية ادلولية اليت تقر حبقوق الشعوب الأصلية فامي خيص تراهثا الثقايف اذلي يشمل املعارف التقليدية 
الوراثية وفقًا ملبادئ تاكمل ومواءمة القوانني ادلولية. وينبغي أأن ميتثل الانتفاع ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ملبادئ 
احلصول عىل موافقة مس بقة مس تنرية من الشعوب الأصلية وحقها يف تقرير مصريها، وفقًا لعاداهتا وأأمناط حياهتا فامي يتعلق 

قتصادية والاجامتعية والثقافية. ومن مث، فاإن وضع صكوك قانونية دولية بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ابلتمنية الا
ىل الإقرار  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من شأأهنا أأن تؤثر مبارشة يف تراهثا الثقايف اجب أأن يستند أأوًل وقبل أأي يشء اإ

وق س يادية عىل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وخباصة احلق يف التشاور حبسن النية حبقوقها مكالك وأأحصاب وممتليك حق
دارية قد تؤثر يف حياهتا وثقافاهتا. واجب أأن يدمع الصك القانوين، النامج عن معل اللجنة، املعايري  قبل اعامتد تدابري ترشيعية واإ

ىل املوارد الوراثية وما  يرتبط هبا من معارف تقليدية وحصة من املنافع مع ضامن متكل ماكتب امللكية ادلولية اليت حتمك النفاذ اإ
الفكرية للمعلومات الالزمة لتاذ القرارات املالمئة بشأأن منح حقوق ملكية فكرية، ومنع منح حقوق ملكية فكرية عن خطأأ 

دية. ومن هذا املنطلق، فاإن الشعوب فضاًل عن الاس تخدام غري املرشوع للموارد الوراثية وما يرتبط هبا من معارف تقلي
لزامية كرشط مس بق ملنح حقوق امللكية الفكرية، وينبغي أأن تتضمن هذه  فصاح اإ دراج متطلبات اإ الأصلية تؤيد بشدة اإ

املتطلبات معلومات عن الامتثال للموافقة املس بقة املس تنرية اليت تعطهيا الشعوب الأصلية والتقامس العادل واملنصف للمنافع 
مجة عن اس تخدام املوارد الوراثية وما يرتبط هبا من معارف تقليدية. وشددت املمثةل عىل أأن املشاركة الواسعة النطاق النا

والتامة والفعاةل للشعوب الأصلية يف معلية اللجنة تكتيس أأمهية أأساس ية لس تحداث صك دويل قانوين يتسق مع احلقوق 
صلية. وأأسفت لعجز صندوق التربعات عن دمع حضور أأكرث من صخص هذه املعرتف هبا دوليًا اليت متتلكها الشعوب الأ 

ذ يتعارض ذكل مع التنوع الثقايف والبيولويج املمتثل يف  شعب أأصيل من الأقالمي اجلغرافية الثقافية الس بعة  1 000ادلورة. اإ
راضيه أأكرب قدر من التنوع البيولويج ن يف أأ اليت أأقر هبا منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصلية، ويمك

والورايث يف الأرض. ومراعاة للتوازن بني اجلنسني والتوازن اللغوي والإقلميي ولصاحل زايدة مشاركة الشعوب الأصلية، 
اتحة حضور عدد أأكرب من الشعوب الأصلية الاجامتع.  طلبت املمثةل اإ

اد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ووفد امجلهورية التش يكية وأأيد وفد بولندا بيان وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحت  24.
طار  ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وأأقر بأأمهية العمل اذلي تضطلع به اللجنة. ورحب بنتيجة معل اللجنة يف اإ
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علقة حبامية املوارد الوراثية وكذكل الولية اليت اعمتدهتا امجلعية العامة. وعىل الرمغ من أأن العمل عىل املبادئ والأهداف املت
مبرشوع املواد الخاصة حبامية املعارف التقليدية قد أأحرز تقدمًا ملحوظًا، فمل تشعر العديد من الوفود ابلرضا بشأأن النتاجئ 

ىل معاجلهتا بغية امليض قدمًا يف ذ تبقى العديد من القضااي الأساس ية والهامة معلقة وحتتاج اإ املفاوضات  احملققة حى الآن اإ
متاهما بنجاح. ورأأى الوفد أأن الأس باب التالية يه الأس باب اليت حتول دون ميض اللجنة قدمًا يف املفاوضات عىل وحو  واإ

ذ أأيدت بعض ادلول الأعضاء حامية قوية للملكية الفكرية  أأرسع. فيبدو أأوًل أأن هناك توقعات خمتلفة للنتيجة املزمع حتقيقها. اإ
آخرون اإىل حامية أأضعف واس تثناءات وحدود أأوسع نطاقًا يف هذا الصدد. وتوجد، اثنيًا، وهجات نظر  ومواءمة النظم بيامن دعا أ

خمتلفة بني ادلول الأعضاء بشأأن س بل امحلاية. وجنمت هذه الاختالفات عن الطرائق اخملتلفة اليت فهمت هبا املوارد الوراثية 
يدي، فضاًل عن التوقعات والتجارب والأوضاع اخملتلفة يف هذه اجملالت. أأما واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقل 

آاثر  السبب الثالث فيمتثل يف الافتقار للوضوح فامي يتعلق ابلهدف املشرتك من اعامتد الصكوك وما س يرتتب علهيا من أ
ابلعبء احملمتل عىل نظام امللكية  وتداعيات اقتصادية وقانونية واجامتعية. ورأأى الوفد أأن أأحد الشواغل الرئيس ية تتعلق

يف  الفكرية والنتاجئ احملمتةل اليت قد تقيد الانتفاع ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية، وتؤدي اإىل شك
عايري دولية تكفل نظام امللكية الفكرية، ومن مث تعوق الابتاكر وحتقيق منافع اقتصادية. وينبغي لأي صك حممتل أأن يضع م

الشفافية واليقني القانوين مع تفادي كبح الابتاكر والإبداع. كام ينبغي للصك أأو الصكوك أأن تتسم بقدر اكٍف من املرونة 
والاس تجابة خملتلف احلقائق السائدة يف لك من ادلول الأعضاء ويف وسط الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية، مع مراعاة 

ن حاًل مفرط الرصامة لن يتيح اس تجابة مالمئة لالحتياجات واحلقائق املصاحل العادةل مجل  ذ اإ يع أأحصاب املصلحة املعنيني. اإ
اخملتلفة. وعليه، رأأى الوفد أأن أأفضل هن  يمتثل يف مواصةل املفاوضات وحو اعامتد صك غري ملزم أأو أأكرث حيقق توازن أأكرب بني 

اكل التعبري الثقايف التقليدي دون التأأثري عىل املكل العام والانتفاع ابملوارد حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأش
الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وفامي خيص املوارد الوراثية، تمتثل أأمه املسائل اليت تعرقل التقدم 

فصاح. ومن الرض  آلية اإ فصاح شاكً قانونيًا يف اس تخدام نظام يف الافتقار لتوافق الآراء بشأأن وضع أ وري أأل خيلق متطلب اإ
آاثر عىل نظام الرباءات وظلت  ذا مل ترتتب أأي أ ل اإ لزامية يف هذا الصدد اإ آلية اإ براءات الاخرتاع. وميكن للوفود أأن تؤيد أ

لغاء. وأأيد العقوابت لعدم الإفصاح عن مصدر أأو منشأأ املادة الوراثية يف طلبات الرباءات خارج النظام ومل ت  سفر عن أأي اإ
 الوفد معل اللجنة يف املس تقبل وأأعرب عن تطلعه للتوصل اإىل حل من شأأنه أأن يكون مقبوًل مجليع الأطراف املعنية.

ىل اجملمتع ادلويل معاجلة المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية ومش تقاهتا وما يرتبط هبا من معارف   وطلب وفد بريو اإ 25.
ن وضع صك دويل ملزم تقليدية، واملعارف ال  ذ اإ تقليدية بوجه عام وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي كأولوية حتتل الصدارة. اإ

منا س يتيح أأخريًا لأحصاب احلقوق ممارسة حقوقهم ممارسة  أأو أأكرث يف ذكل اجملال لن يتيح فقط احلد من المتكل غري املرشوع واإ
ن هذه يه الطريقة اكمةل. وينبغي للطلبات املقدمة من خالل ماكتب برا ذ اإ ءات وطنية أأن متتثل ملبدأأ الإفصاح عن املنشأأ. اإ

الوحيدة لضامن العنارص املركزية للتفاعل بني أأحصاب هذه املوارد والراغبني يف اس تخداهما أأل ويه املوافقة املس بقة املس تنرية 
ضاف ىل تقدمي ضامن قانوين لالنتفاع ابملوارد والرشوط املتفق علهيا. وترتكز هذه العنارص عىل التقامس العادل للمنافع اإ ة اإ

الوراثية ومش تقاهتا وما يرتبط هبا من معارف تقليدية، واملعارف التقليدية بوجه عام فضاًل عن أأشاكل التعبري الثقايف 
ىل التاكليف العالية  آاثر سلبية عىل نظم امللكية الفكرية نظرًا اإ ىل أ ن متطلب الإفصاح س يؤدي اإ اليت التقليدي. وقيل اإ

ىل أأن حامية  س ترتتب علهيا، والأثر الضار احملمتل عىل خصوصية الطلبات أأو رسيهتا. وفامي خيص احلجة الثانية، يكفي الإشارة اإ
بياانت الاختبار يف طلبات براءات الاخرتاع الصيدلية توفر ترايقًا فعاًل ومرضيًا لهذه املسأأةل. أأما فامي خيص احلجة الأوىل، 

ىل ادلورات الرمسية فس يكفي تقيمي الت ضافة اإ اكليف وخباصة يف النظم اليت تشمل ابلفعل الإفصاح عن املصدر أأو املنشأأ. واإ
اليت ينبغي أأن تركز عىل التفاوض بشأأن الصكوك، س يدمع الوفد أأي مبادرة لتنظمي اجامتعات غري رمسية يف جنيف عىل 

رمسية وغري ملزمة. وقد تسهم هذه الاجامتعات، اليت اجب مس توى السفراء ملناقشة املسائل الأساس ية بصورة مفتوحة وغري 
ن تبادل الخربات الوطنية  اجابيًا يف الإجراءات الرمسية للجنة. واإ سهامًا اإ أأن تكون مشرتكة بني اجملموعات أأو التجمعات، اإ

سهامًا قاميً يف  حتقيق الهدف املمتثل يف والأحاكم يف قانون املقارنة ودراسة القضااي ذات الاهامتم املشرتك قد يسهم كذكل اإ
 اس تكامل هذه املفاوضات اليت اس مترت لثالثة عرش عامًا مبؤمتر دبلومايس خالل الثنائية احلالية.
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ن الوفد يتابع املفاوضات اجلارية يف   وأأيد وفد موزمبيق بيان وفد اجلزائر اذلي قدمه ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال اإ 26.
طار معلية اللجنة وأأعرب عن الزت  امه الشديد برؤية نتيجة بناءة ومفيدة مجليع الأطراف خالل ادلورة احلالية. واحتلت مسأأةل اإ

نظام متعدد الأطراف يُعىن حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اهامتم اجملمتع ادلويل 
مبيق، بشأأن الافتقار االعديد من البدلان النامية، مبا فهيا موزلأكرث من عرش س نوات. وخالل هذا الوقت، ازداد انشغال 

لتقدم ملحوظ يف حتقيق ما اكن ينبغي أأن يكون مجموعة بس يطة نسبيًا من املثل العليا اليت تعرتف هبا الويبو وغريها من 
اء أأاكن وصفها "أأصلية" أأم س امي حامية الإسهامات الفكرية والعلمية ومعارف امجلاعات سو  املنظامت احلكومية ادلولية ول

"تقليدية" أأم "حديثة". وأأعرب الوفد عن اعتقاده الشديد يف أأن املبادئ الراخسة للقوانني ادلولية وقوانني امللكية الفكرية قد 
 همدت الطريق ابلفعل لعرتاف الويبو بأأن مجيع الإبداعات متساوية وأأن املعرفة مبختلف أأشاكلها ذات قمية اقتصادية وثقافية

نفاذه قانواًن لتيسري  طار ميكن اإ ميكن متلكها أأو متلكها بصورة غري مرشوعة. ولقد أأمضت معلية اللجنة وقتًا هائاًل عىل مناقشة اإ
جراءات هادفة وذات  حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ولقد حان الوقت لتاذ اإ

ىل امليض قدمًا يف معلية التفاوض، ينبغي لدلول الأعضاء أأن تعمل بشلك منسق مع حسن النية، مصداقية والالزتام. و  سعيًا اإ
مدركًة أأن العملية ستسهم ابلتأأكيد يف حتقيق نتيجة عززت عدد من ولايت الويبو التنظميية، مبا يف ذكل تعزيز امللكية الفكرية 

ن خالل هن  تنظميي أأكرث مشوًل محلاية ما ينت  من معارف، وضامن حامية لأغراض التمنية، وتعزيز مصاحل البدلان النامية م
نه يدرك متامًا املصاحل اليت تنطوي علهيا هذه  حقوق ومصاحل مجيع مبدعي املعارف أأاًي اكن بدلمه أأو تصنيفهم. وقال الوفد اإ

ن العديد من الصناعات قد اعتادت النظام القامئ واس تفادت منه كثرياً  ، ويمت الانتفاع من خالل هذا النظام القضااي. واإ
ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واس تخداهما وتسويقها عىل الصعيد العاملي بسهوةل دون 

ىل امجلاعات الأم انهيك عن أأي مقابل مهنا، ويُعترب التارخي امجلاعي لهذه امجلاعات واستامثرها اجلار  س ناد اإ ي يف املوارد اإ
ذا جعزت العملية عن حتقيق نتيجة ذات مصداقية، فس يكون  البرشية واملادية مسؤولني عن اجليل الأول من هذه املعارف. واإ
رادة س ياس ية قوية وأأن تواصل  ذكل خسرية لنظام حامية امللكية الفكرية. وخالل اللجنة، ينبغي لدلول الأعضاء أأن تتحىل ابإ

ة. وعىل وحو ما شوهد يف املنتدايت الأخرى، تطلب الزتام متجدد ملنع المتكل غري املرشوع للموارد رؤية طويةل الأجل للتمني
الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من مجيع ادلول الأعضاء أأن تشارك مشاركة ملحوظة يف معلية 

مبادئ واحدة محلاية ما ينت  من معارف يف منطقة واحدة من العامل، اللجنة. ول ينبغي أأن يكون هناك نظام واحد أأو مجموعة 
ونظام أأو مجموعة أأخرى من املنتجات الصادرة عن مناطق أأخرى. ولقد بني التارخي مرارًا وتكرارًا أأن أأي نظام يعمتد عىل عدم 

منا قد يودل حتدايت نظامية لأوجه النجاح اليت حققها اجملمتع ادلو يل والويبو. وأأعرب الوفد عن اعتقاده التوازن لن ينجح واإ
الشديد يف أأنه ميكن بل من املؤكد للويبو، مبساعدة خرباء والإرادة الس ياس ية للحكومات، أأن تؤدي دورًا أأفضل يف معلية 
طار اللجنة، قلبًا  وقالبًا، اللجنة. واجب أأن تؤدي الالزتامات العديدة بشأأن التضامن مع البدلان النامية ومساعدهتا ودمعها يف اإ

دراهجا يف الاقتصاد العاملي ويف الويبو  اإىل صك دويل يدافع بقوة وعداةل عام ينت  من معارف يف البدلان النامية، مما س يتيح اإ
ن الإرادة الس ياس ية رضورية لس تكامل املفاوضات بشأأن النصوص والإرساع بعقد مؤمتر دبلومايس  ذاهتا عىل وحو أأكرب. واإ

امتد صك دويل ملزم قانواًن بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف بغية اع 1021حبلول عام 
التقليدي. وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل العمل وحو حتقيق ذكل الهدف حبسن نية وسلوك مسؤول وبناء توافق الآراء، 

شوار الطويل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل هناية امل  1021 ورغبته يف ذكل من أأجل ضامن أأن يشهد عام
 التعبري الثقايف التقليدي.

ندونيس يا اإ أأعلن وفد جنوب أأفريقيا تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا عىل التوايل وفد اجلزائر نيابة عن اجملموعة الأفريقية، و و   27.
ق الرأأي الواسع القامئ بني البدلان النامية عىل عقد مؤمتر دبلومايس ليتبىن نيابة عن البدلان مامتثةل التفكري. ولحظ الوفد تواف
. ذكل أأن صاك ملزما أأشاكل التعبري الثقايف التقليديو  املعارف التقليديةصاك ملزما قانونيا من أأجل حامية املوارد الوراثية و 

املعارف التقليدية للشعوب الأصلية يف س ياق قانونيا، اكن يشلك الخيار الوحيد للتوصل اإىل حل  فع ال وشامل لختالس 
فريقية اذلي عكس أأن الهدف الأول للحامية اجب أأن يمتثل يف منع امللكية الفكرية. وأأكد جمددا تأأييده ملوقف اجملموعة الأ 

يستند عىل اختالس املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. فقد اكنت أأمهية وضع صك دويل 
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احلقوق من أأجل حامية املوارد الوراثية وما يرتبط هبا من املعارف التقليدية والإقرار ابلرضورة امللحة للتصدي لالختالس 
برتكزي واحض عىل امللكية الفكرية، حامسة ول تزال متثل أأكرب حتد ابلنس بة لدلورة احلالية. واكن الإفصاح قضية أأساس ية حمددة 

مل يكن هناك خالف عىل احلاجة لتاذ تدابري دفاعية، كام جرى اقرتاحه يف التوصيات املشرتكة ولتصدي لها. للمعايري يتعني ا
حيث  (،WIPO/GRTKF/IC/26/6و IC/GRTKF/WIPO/26/5اليت عرضهتا للبحث بعض ادلول الأعضاء )

س بقة يف الفحص ومل تعاجل القضية الأساس ية هنا مل توفر دعامئ لهن  حيدد املعايري. بيد أأن هذه املقرتحات عاجلت الصنعة امل اإ 
اليت تشغل ابل البدلان النامية، ويه أأن اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف الابتاكر يتعني أأن يكون قادرا عىل 

ىل أأن يبني عىل وحو شفاف يف طلبات احلصول عىل براءات أأنه ملزتم بقوانني الإفصاح واملوافقة املس بقة املس ت  نرية والوصول اإ
املنافع وتقامسها كام هو متويخ يف بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد الوراثية والتقامس العادل واملنصف للمنافع النامجة 

ن اشرتاطات الإفصاح عن املنشأأ موجودة ابلفعل يف ترشيع اإ "بروتوكول انغواي".  البيولويجعن اس تخدام اتفاقية التنوع 
جبارية، فاإن الاشرتاطات القومية جنوب أأفري  نه بدون وجود الزتامات اإ قيا ويف بعض البدلان الأخرى أأيضا. ومن مث، فاإ

فصاح عن املنشأأ لن تعرتف هبا ولن تنفذها بدلان أأخرى جرى فهيا تقدمي طلبات بشأأن امللكية الفكرية. وذكر الوفد بأأنه  لالإ
ليه بأأنه " بيد أأن الوفد  ."طبيعيةالبدل اذلي ميتكل تكل املوارد الوراثية يف ظروف تبىن دوما أأن بدل املنشأأ اجب أأن يشار اإ

ن نبات  ينترش  "هوداي"اكن مدراك عىل وحو قاطع بأأنه ميكن أأن يكون هناك عدد كبري من بدلان املنشأأ، فعىل سبيل املثال، فاإ
اعة مرشوعات الأعامل ووفود بضع بدلان يف عدد من بدلان جنويب أأفريقيا. كام أأحاط الوفد علام ابلقلق اذلي أأعربت عنه صن

متقدمة فامي يتعلق ابلطبيعة العابرة للحدود للموارد الوراثية. وهو عىل ثقة يف هذا الس ياق بأأن هذه القضية ميكن التفاوض 
ىل بشأأهنا كام مت ابلنس بة للنصوص الخاصة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. واكن من رأأيه أأن الا فتقار اإ

لزامية هو العقبة احلامسة اليت تعرتض طريق التقدم. واكنت الشواغل الأساس ية تتعلق  آلية الإفصاح الإ توافق الراي فامي يتعلق بأ
ابلعبء احملمتل أأن يقع عىل اكهل نظام امللكية الفكرية ومرشوعات الأعامل والعواقب غري املقصودة اليت ميكن أأن تثري 

لكية الفكرية وحتد من فرص احلصول عىل املوارد الوراثية وما يرتبط هبا من املعارف التقليدية مما يعرقل الشكوك يف نظام امل 
الابتاكر وحتقيق منافع اقتصادية. واعرتف ابلتقدم اذلي حتقق يف اللجنة احلكومية ادلولية للملكية الفكرية واملوارد الوراثية 

خال ص ويأأمل يف أأن تصل اللجنة احلكومية ادلولية للملكية الفكرية واملوارد الوراثية واكن ملزتما ابملشاركة يف املفاوضات ابإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس وتبين معاهدة ميكن أأن حتمي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  للتبعية املرغوبة اليت ميكن أأن تؤدي اإ

ات بني ادلول الأعضاء، واكن لك املشاركني يف اللجنة اكن هناك خالفو وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بصورة فع اةل. 
احلكومية ادلولية للملكية الفكرية واملوارد الوراثية عىل معرفة هبا. ولكن اللجنة تس تطيع بتوافر الإرادة الس ياس ية واملرونة 

 الالزمني أأن تتوصل لتفاق والوفد يتطلع قدما لنتيجة بناءة.

ب بقرار عقد اجامتع بني السفراء به وفد اجلزائر نيابة عن اجملموعة الأ  أأيد وفد كينيا البيان اذلي أأدىلو   فريقية. ورح  28.
وكبار املسؤولني اذلين يتخذون من العامصة مقرا هلم لتقامس الآراء حول قضااي س ياس ية أأساس ية وتوفري توجيه بشأأن هذه 

، حان الوقت حلشد الإرادة (IGCمية ادلولية ) للجنة احلكو الأوىلمن انعقاد ادلورة العملية. فبعد أأكرث من عرش س نوات 
الس ياس ية لختتام هذه العملية. ذكل أأنه من املرحج أأن يدمع التوصل لتفاقية دولية ملزمة قانوان محلاية املوارد الوراثية 

لتعاون والرشاكة بني واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي نظام امللكية الفكرية مثلام ييرس تقامس املعرفة وا
ن و اجملموعات احمللية، ومؤسسات البحوث والصناعة مبا يؤدي للتوصل حللول مبتكرة للتصدي لش ى التحدايت يف اجملمتع.  اإ
التوصل لتفاق أأمر يف املتناول، نظرا لأن معرفة جوهر املوضوع ومهنم أأصبحت أأوسع وأأكرث وضوحا، مبا يف ذكل فهم 

ىل اتفاقية دولية محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التحدايت واخملاطر املرت  بطة ابلفتقار اإ
آن الأوان لوضع هذا الفهم واملعرفة يف اتفاقية ملزمة، لضامن متكني اجملمتعات احمللية اليت تس تقر فهيا تكل  التقليدي. لقد أ

يتعلق ببعض العنارص املطلوب التفاق علهيا دلفع  نتفاع بنظام امللكية الفكرية. وفامياملعارف التقليدية واملوارد الوراثية من الا
العملية قدما للأمام، يعتقد الوفد أأن رشط الإفصاح الإجباري عىل الصعيد ادلويل اذلي يلزم مس تخديم املوارد الوراثية 

التقليدية، رشط حامس يف التفاقية. ذكل أأن اتفاقا ابلإفصاح عن مصدر ومنشأأ املوارد الوراثية وما يرتبط هبا من املعارف 
جراء املناقشات عىل أأرضية صلبة واجعل حتقيق تقدم يف جمالت أأخرى أأكرث سهوةل. ويتعني أأن تلزتم  عىل هذا الأمر س يدمع اإ
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مع بروتوكول انغواي  ئاملوافقة املس بقة املس تنرية وتقامس املنافع، فذكل مطلوب لضامن اتساق هذه املباد ئمببادالتفاقية 
آزر يف التنفيذ.البيولويجواتفاقية التنوع  أأن معاهدة دولية و ويتعني أأن تتفق اللجنة عىل طبيعة الصك.  ، وكذكل لخلق التأ

ذا اكن لالتفاقية أأن حتقق أأهدافها.  ملزمة قانوان س توفر الآلية الأكرث مثالية اإ

فريقية. وقال الوفد أأنه يعترب أأن القضااي نيابة عن اجملموعة الأ أأيد وفد اجلزائر بصورة اكمةل البيان اذلي أأدىل به و   29.
الس ياس ية الأساس ية املتعلقة ابملوارد الوراثية تمتثل يف الإفصاح الإلزايم عن املوارد الوراثية واحلقوق الس يادية لدلول عىل 

ىل أأن املوارد  مواردها الوراثية، واليت تنطوي مضنا عىل حقوق امللكية الفكرية، وبصفة خاصة براءة الاخرتاع، استنادا اإ
آليات لتقامس املنافع. وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  نشاء أ الوراثية ينبغي ضامهنا مبوافقة البدل وبرشط اإ

ر ادلول القومية التقليدي، اكنت القضااي الس ياس ية الأساس ية تتعلق ابملس تفيدين ونطاق امحلاية. ذكل أأنه من اجلوهري اعتبا
 امس تفيدة من امحلاية، طاملا أأن اجملمتعات احمللية اليت حتوز املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تشلك جزء

، يةيتجزأأ من ادلول القومية ول ميكن فصلها عهنا. ويرى الوفد أأن نطاق امحلاية ينبغي أأن يُعطي للمس تفيدين حقوقا حرص  ل
م احلق يف السامح لطرف اثلث ابحلصول عىل املعارف التقليدية أأو منعه من ذكل. كام يتعني أأن توحض املعاهدة وأأن تكفل هل

ذا اكن ميكن اعتبار املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حقا عاما. ومن رأأي الوفد أأنه ينبغي  املزمعة قضية ما اإ
ىل الأمالك العامة.ن حقو اإ فصلها عن الأمالك العامة، حيث   ق امللكية الفكرية املنهتيي أأجلها يه اليت ميكن أأن تنمتي اإ

.30 البيولويجكر وفد كولومبيا فامي يتعلق ابملوضوعات الس ياس ية ذات الأولوية، أأن التحدي املتعلق ابحلفاظ عىل التنوع ذو  
ىل تدعمي نظام متناسق اجب أأن يكون موضع اهامتم لك البدلان. ويعين هذا رضورة اتاذ القرارات الس يا س ية اليت تفيض اإ

ن لنظام امللكية  للهنوض ابلتداول العادل والاعرتاف بأأمهية احلفاظ عىل املوارد الوراثية وما يرتبط هبا من املعارف التقليدية. اإ
ن التحدي يمتثل يف الفردية دورا يؤديه يف هذا اجملال، وقد مت الإقرار عىل نطاق واسع بأأمهية تناسق الك النظامني ومن مث، فاإ 

لزام ماكتب امللكية الفكرية مبراجعة وضامن أأن  توفري امحلاية من خالل وضع صك دويل ملزم. ومن الناحية العملية، اجب اإ
تعرتف الابتاكرات املشموةل برباءة اخرتاع استنادا ملوارد وراثية حبقوق بدلان املنشأأ، واحلصول عىل املوارد الوراثية بصورة 

عا يف الاعتبار أأن حقوق امللكية الفكرية عىل ابتاكر ما استنادا لالستيالء بغري حق عىل املوارد الوراثية وما قانونية، وض
ساءة اس تعاملها، اجب أأن ل يمت ضامهنا. ويسمل الوفد ابلصعوابت اليت تواجه ماكتب امللكية  يرتبط هبا من املعارف التقليدية واإ

ك أأن صاك قانونيا ملزما اجب أأن يفرض رشط الإفصاح الإلزايم فامي يتعلق بأأصل املوارد الفكرية يف القيام بعملها، لكنه يدر 
الوراثية أأو املعارف التقليدية املس تخدمة يف طلب براءة الاخرتاع. واتساقا مع هذه الآلية ورشط شفافية براءات الاخرتاع، 

املعلومات املقدمة. ويتعني عىل ادلول الأعضاء ينبغي جعل مقدم الطلب مسؤول مبوجب لك نظام قانوين وطين، عن صدق 
منح مقدم الطلب حقوقا حرصية يف امللكية الفكرية يف مقابل احلصول عىل لك املعلومات املتعلقة ابلخرتاع وجعلها متاحة 

 عرشة س نة لبدء املفاوضات من أأجل فرض اشرتااكت الإفصاح يف طلبات احلصول عىل اثنيتللمجمتع. وقد اقتىض الأمر 
ن فرض هذه الاشرتااكت س يضمن شفافية نظام الرباءات ويلزم الوفد نفسه ببياين وفدي أأورغواي نيابة عن و الرباءات.  اإ

وأأيد بصفة خاصة املقرتحات املهنجية  ،املامتثةل يف التفكريندونيس يا نيابة عن البدلان اإ مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و 
 لتحقيق مزيد من التقدم.

آس يا واحمليط و   يران الإسالمية نفسه ابلبياانت اليت أأدلت هبا وفود بنغالديش نيابة عن مجموعة أ أألزم وفد مجهورية اإ 31.
ومرص نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية. وأأعرب عن رغبته يف  نيابة عن البدلان املامتثةل يف التفكريندونيس يا اإ ، و ئالهاد

للسفراء وكبار املسؤولني املس تقرين يف العامصة ابعتباره فرصة هممة للحصول عىل الاهامتم بيان أأنه يغتمن الاجامتع احلايل 
كاملها واتساقا مع الفقرة )ب( من ولية امجلعية  .الس يايس لدلول الأعضاء اكفة عىل مس توى أأعىل وتقرير كيفية دمع العملية واإ

س توى عاٍل وعقده خالل اجامتعات اللجنة احلكومية ادلولية ، اقرتح مواصةل الاجامتع عىل م 1021 – 1024العامة للثنائية 
زاةل أأي سوء  للملكية الفكرية واملوارد الوراثية املقبةل. وأأيد فكرة تقدمي الرئيس ملوجز، ومن أأجل توفري قدر أأكرب من التيقن واإ

عداد الرئيس ملوجز وتقدميه يف الشلك املكتوب املعهود ومناقشة عنارصه ابلت وازي مع املناقشة اليت رجرهيا اللجنة فهم، اقرتح اإ
احلكومية ادلولية خالل الأس بوع. واتساقا مع الفقرة )د( من ولية امجلعية العامة، اقرتح حتديد جدول دلورتني موضوعيتني 



WIPO/GRTKF/IC/26/8  
16 
 

 

غري رمسيتني وكذكل عقد اجامتع فامي بني ادلورات لإجراء مزيد من التطوير ملرشوعات الصكوك، قبل امجلعية العامة 
هناء وضع الصكوك وعقد مؤمتر دبلومايس، وحتديد موعد اثبت هل يف النصف الأول من 1024 املع . وأأكد 1021، هبدف اإ

الوفد أأن اللجنة وصلت ملرحةل يتعني علهيا فهيا أأن تقرر عىل وحو جاد ما تريد أأن تفعف  فامي يتعلق ابملهمة اليت أأخذهتا عىل 
د حتقيق ذكل. ول حاجة ذلكر أأن املوضوع اجلوهري قيد املناقشة هل أأمهية ابلغة عاتقها من أأربعة عرشة عاما مضت، وكيف تو 

برام الصك أأو  ن اإ ابلنس بة للبدلان النامية، من جراء حقيقة أأن للقضية ارتباط وثيق جبدول أأعامل التمنية الشامةل للويبو. اإ
 قانوين لنظام امللكية الفكرية.الصكوك س ميثل خطوة جوهرية وحو سد الثغرات الكبرية القامئة يف الإطار ال

.32 ندونيس يا نيابة عناإ و  لزم وفد الربازيل نفسه ببياين وفدي أأورغواي نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبأأ و  
س يطة . ويتعني تركزي معل اللجنة احلكومية للملكية الفكرية واملوارد الوراثية عىل وضع نصوص معلية وب البدلان مامتثةل التفكري

عن املوضوعات الأساس ية أأو العنارص الأساس ية للصك أأو الصكوك اليت طرحهتا ادلول الأعضاء. ويف احلاةل احملددة للموارد 
ن املوارد الوراثية اإ الوراثية، مل يكن هناك أأي طلب للحامية الإاجابية للملكية الفكرية للموارد الوراثية يف حد ذاهتا، حيث 

مللكية الفكرية. بيد أأن املسأأةل الأكرث أأمهية يه منع الاستيالء بغري حق عىل تكل املوارد الوراثية نفسها ليست حمال حلقوق ا
ورشوط متفق علهيا بني الأطراف، والتقامس  املس بقة املس تنريةمن قبل حائزي الرباءات، وفق الالزتامات املتعلقة ابملوافقة 

وبروتوكول انغواي الخاص هبا. واكن من رأأي الوفد  البيولويجاقية التنوع العادل واملنصف للمنافع، كام هو منصوص عليه يف اتف
ذ يتعني عىل لك مقدم لطلب  أأن الصةل بني منع الاستيالء بغري حق عىل املوارد الوراثية ونظام امللكية الفكرية واحضة جدا. اإ

ذا اكن قد حصل ع ذا للحصول عىل براءة أأنه يعلن، يف وقت تقدمي طلب الرباءة، مما اإ ىل املوارد الوراثية بطريقة سلمية وما اإ
ن اتفاقية دولية عن املوارد الوراثية لو اكن هذا احلصول يتفق مع قوانني احلصول يف بدل منشأأ هذا املورد.  بد وأأن تتضمن:  اإ

هتا، أأو اشرتاط الإفصاح الإلزايم عن املنشأأ ابلنس بة للك طلب للحصول عىل براءات استنادا للموارد الوراثية ومش تقا
دراج  املعارف التقليدية املرتبطة هبا، وعقوابت فعاةل ورادعة عىل عدم الامتثال لشرتاطات الوصول اإىل املنافع وتقامسها، واإ

قامة عالقة دامعة عىل وحو متبادل بني النظامني. ويتعني  البيولويجمفاهمي اتفاقية التنوع  ومبادهئا يف نظام امللكية الفكرية بغية اإ
ىل املنافع وتقامسها. ول يقصد ابلربط بني قوانني احلصول  أأن تعاجل القوانني احمللية عنارص أأخرى، مثل اشرتاطات الوصول اإ

ن اإ العكس هو الصحيح، حيث و عىل املوارد وامللكية الفكرية الإرضار مبنح الرباءات أأو عرقةل الابتاكر التكنولويج. 
ىل املنافع وتقامسها س يحسن تنفيذه ويدمع  اس تخدام نظام امللكية الفكرية ابعتباره مقياسا ىل الوصول اإ للمراجعة ابلنس بة اإ

برام  رسال رساةل دمع قوية وتوفري الإرادة الس ياس ية مليض املفاوضات قدما بغية اإ القدرة عىل التعويل عليه. ومن الرضوري اإ
ذكر الوفد ابلولية القامئة اليت اعمتدهتا امجلعية صكوك دولية يف اللجنة احلكومية ادلولية للملكية الفكرية واملوارد الوراثية. و 

العامة، واليت أأصدرت تعلاميهتا للجنة بأأن تفعل ذكل. ويؤمن الوفد بأأن تنظمي معلية مشاورات غري رمسية بشأأن العنارص 
ميض قدما يف حتقيق الأساس ية للمفاوضات، طريق ميكن أأن يدفع اللجنة احلكومية ادلولية للملكية الفكرية واملوارد الوراثية لل

هدفها مبنع الاستيالء بغري حق عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وحاميهتا عىل وحو 
 مناسب بنظام للملكية الفكرية.

لفكرية واملوارد الوراثية ذكر وفد الأرجنتني أأنه ملزتم بعملية التفاوض، اليت رجرهيا اللجنة احلكومية ادلولية للملكية او   33.
، وهدفها هو التوصل لالتفاق عىل صك أأو صكوك ملزمة قانوان وتوفر امحلاية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 1009منذ 

وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وتكفل امحلاية للموارد الوراثية اليت تص مصاحل البدلان النامية. ومن مث أأي د الوفد 
بغية التوصل لتفاقية  1021اوضات الرامية للتوصل لتفاقية ملزمة. وهو يرى أأن هناك حاجة لعقد مؤمتر دبلومايس يف املف

ن هناك حاجة لوضع صكوك دولية ملنع الاستيالء بغري حق عىل املوارد و دولية، توفر للعملية قدرة عىل التنبؤ وشفافية أأكرب.  اإ
ية الفكرية، مثل رشط الإفصاح الإلزايم فامي يتعلق ابحلصول عىل املوارد الوراثية. وابملثل، الوراثية وحتديد معايري حلقوق امللك 

نه من املهم جدا ضامن التقامس العادل للمنافع بغية توفري قدرة عىل التنبؤ وشفافية أأكرب يف هذه املعايري اليت يتعني أأن تامتىش  فاإ
، بروتوكول انغواي، ومعاهدة الاحتاد ادلويل محلاية الساللت البيولويجوع مع التفاقيات ادلولية، وبصفة خاصة اتفاقية التن

اجلديدة من النبااتت ومنظمة الأغذية والزراعة. ومن املهم أأن توضع يف الاعتبار نظم أأخرى للملكية الفكرية مثل نظم الاحتاد 
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ن يدمع الصك ادلويل النامج عن املفاوضات لك من ادلويل محلاية الساللت اجلديدة من النبااتت ونظام الرباءات. ومن املهم أأ 
ماكنية أأن حتمي  زاء اإ التجارة يف املوارد الوراثية وحقوق امللكية الفكرية. ويف الوقت نفسه، اجب أأن يتوافر مهن  راخس اإ

ام يتعني توافر قواعد الأطراف الثالثة موقفها فامي يتعلق بتطبيق حقوق امللكية الفكرية ومعاجلهتا يف ماكتب امللكية الفكرية. ك
ن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل واإ  بياانت لتسهيل معل ماكتب امللكية الفكرية وحامية املعارف التقليدية.

التعبري الثقايف التقليدي هممة جدا ابعتبارها جزءا جوهراي من رفاهية الشعوب الأصلية من أأهل البالد. وذك ر الوفد بأأن 
أأربعة عرشة لغة للساكن الأصليني وهناك اثنني وعرشين جممتعا للساكن الأصليني يف الأرجنتني. وأأعرب الوفد عن  هناك

غواي نيابة عن مجموعة و رغبته يف أأن يواصل القيام بدور نش يط يف العملية ليك تنجح. وأأيد البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا أأور
 نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية.دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ومرص 

وبنغالديش نيابة عن  ،ندونيس يا نيابة عن البدلان املامتثةل يف التفكرياإ أأيد وفد رسيالناك البياانت اليت أأدلت هبا وفود و   34.
آس يا واحمليط الهاد للجنة ، ومرص نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية. وعزا أأمهية كبرية للعمل اذلي قامت به ائمجموعة أ

احلكومية ادلولية للملكية الفكرية واملوارد الوراثية واجلهود املبذوةل لإضفاء طابع رمسي عىل صكوك قانونية دولية حتظر 
الاس تخدام بغري حق للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وتوفري امحلاية الرضورية للموارد 

اللجنة احلكومية ادلولية للملكية وقد نشأأت فذكل سوف يفيد عىل وحو خضم للشعوب يف العامل النايم.  البرشية والطبيعية.
. ويرى الوفد أأن القضااي املطروحة تعكس ايربو عىل عقد من الزمن، ومل تتحقق بعد أأهدافهمنذ ما الفكرية واملوارد الوراثية 

رغبة من جانب اجملمتع ادلويل يف احرتام احلقوق املتعلقة ابملوارد الوراثية، واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
ئزي املوارد وتواصل هذه اللجنة معلها لضامن حامية هذه اجملالت جيدا بطريقة حتقق التوازن بني حقوق مبتكري وحا

الوراثية، واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من انحية، ومصاحل مس تخدمهيا من انحية أأخرى. وأأكد الوفد 
، واملعارف البيولويجأأمهية احلاجة اإىل صك )صكوك( ملزم قانوان يسهم بطريقة عادةل ومتوازنة يف احلفاظ عىل التنوع 

 الثقايف التقليدي. كذكل أأبرز أأمهية الإبقاء عىل مثل هذا احلوار عايل املس توى بغية التوصل لطرق التقليدية وأأشاكل التعبري
جديدة وحتقيق مزيد من التقدم يف املفاوضات، حيث ل يزال بعض اجلوانب الأساس ية للصك يف حاجة ملزيد من التوضيح. 

رادة س ياس ية قوية للتغلب عىل الخالفات ل ن توافر اإ يكفل حتقيق تقدم جوهري بشأأن هذه القضااي مجيعها بغية بد وأأن  اإ
برام الهنايئ للصك يف الوقت املناسب. ىل الإ  التوصل اإ

فريقية، ومرص نيابة عن مجموعة جدول أأي د وفد السودان البيانني الذلين أأدىل هبام وفد اجلزائر نيابة عن اجملموعة الأ و   35.
ولية للملكية الفكرية واملوارد الوراثية أأن تعمل رسيعا بغية المتكن من عقد مؤمتر أأعامل التمنية. ويتعني عىل اللجنة احلكومية ادل

ن الوفد يؤكد جمددا احلاجة لوضع جدول زمين للمفاوضات، ويأأمل يف أأن يتيح عقد مؤمتر 1021دبلومايس يف  . ومن مث، فاإ
 دبلومايس حتقيق أأهداف ادلول الأعضاء والشعوب وغاايهتا.

ندونيس يا نيابة عن البدلان اإ فريقية، و عىل البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا اجلزائر نيابة عن اجملموعة الأ  ثيوبيااإ صادق وفد و   36.
املامتثةل يف التفكري. وذكر أأنه حدثت زايدة يف اس تخدام املوارد الوراثية ومنو يف الطلب علهيا للتصدي ملشالك خمتلفة مبا يف 

وية. وللأسف، فاإن هذا أأسفر عن منو حالت الاس تخدام بغري حق، دون أأي نفع ذكل التحدايت التكنولوجية والطبية احلي
للبدلان أأو اجملمتعات احمللية اليت حافظت عىل هذه املوارد الوراثية وتعهداهتا لأجيال. ويقتيض الأمر قدرا خضام من املوارد من 

ا من املعارف التقليدية أأو لخرتاعات تتضمن املعارف بطال الرباءات املمنوحة للموارد الوراثية وما يرتبط هباإ البدلان لضامن 
التقليدية، أأو حى مهنم نطاق الاس تخدام بغري حق، أأو تتبع املوارد الوراثية بغية التغلب عىل التحدايت يف س ندات امللكية 

واي مبثابة تقدم كبري يف جمال وبروتوكول انغ البيولويجالفكرية املرتبطة ابس تخدام املوارد الوراثية. وقد اكنت اتفاقية التنوع  
احلصول عىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع. فقد طالب هذان الصاكن مبزيد من التنظمي ادلويل ملنع اس تخدام املوارد الوراثية 

 حافظت بغري حق ابس تخدام أأدوات امللكية الفكرية، مثل الرباءات، وضامن تقامس املنافع عىل البدلان واجملمتعات احمللية اليت
لزاميا عن الإفصاح عن منشأأ املوارد  عىل هذه املوارد وطورهتا وجعلهتا متاحة. واقرتح الوفد تبين صك دويل يتضمن رشطا اإ
الوراثية، وكذكل اجملمتع احمليل واملعارف التقليدية املرتبطني بذكل. ويتعني أأن تتضمن املعلومات اليت يمت الإفصاح عهنا أأدةل 
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د احلصول عىل املوارد، واملوافقة املس بقة احلرة واملس تنرية واتفاقيات تقامس املنافع. ويتعني أأن ينص الصك  عىل الامتثال لقواع
عىل عواقب عدم الامتثال لتكل الالزتامات، ونظاما للرصد والتحقق. كذكل اقرتح الوفد نظاما لتسوية الادعاءات املتعارضة 

ت وأأضاف أأنه أأمر حامس أأن تتبىن اللجنة احلكومية ادلولية للملكية الفكرية واملتضاربة بشأأن املنشأأ وحتديد مقديم الطلبا
ن مطلب البدلان بوضع هذا الصك مطلب مرشوع، ومعقول وممكن من زاوية تضمينه واإ واملوارد الوراثية صاك دوليا ملزما. 

نشاء نظام عاملي للملكية الفكرية مل تكن هذه املرة الأوىل اليت يثار فهيوقانوان يف النظام ادلويل للملكية الفكرية.  ا موضوع اإ
مبناس بة قيام مطالب جديدة وتطورات جديدة. والبديل عن الرتايض عىل صك قانوين ملزم يعاجل املطالب املرشوعة محلاية 

دا عىل املوارد الوراثية وما يرتبط هبا من املعارف التقليدية، سيمتثل يف أأن تتخذ ادلول الأعضاء تدابري دفاعية أأشد تقيي
الصعيد الوطين. وس يكون ذكل شؤما. ذكل أأنه من صاحل لك البدلان أأن يكون هناك نظام قانوين دويل قابل للتنبؤ به 

. ويف موازاة ذكل يتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية للملكية انغوايوبروتوكول  البيولويجوللتطبيق يمكل اتفاقية التنوع 
جراء مزيد من البحوث يف امليادين العلمية وأأن تشلك الابتاكر وتدعمي العمل املنطوي الفكرية واملوار الوراثية أأن تشج ع اإ

عىل املوارد الوراثية وما يرتبط هبا من املعارف التقليدية من خالل نظام امللكية الفكرية. ويأأمل الوفد يف أأن تدرك الوفود 
 اجة اإىل صك دويل ملزم.الأخرى أأن الادعاءات املرشوعة جادة وحامسة متاما وأأن تقر ابحل

البدلان ندونيس يا نيابة عن اإ فريقية و أألزم وفد زمبابوي نفسه ابلبيانني الذلين أأدىل هبام وفدا اجلزائر نيابة عن اجملموعة الأ و   37.
د الوراثية ، ودعا الرئيس ملساندة بعض اجلهود املتضافرة مضن اللجنة احلكومية ادلولية للملكية الفكرية واملوار املامتثةل يف التفكري

زاء املفاوضات اليت اكنت جارية، حى يتس ىن عىل الأقل اختتام العمل اذلي اس تغرق هذا القدر الكبري من الوقت.  اإ

ومرص نيابة عن مجموعة  البدلان املامتثةل يف التفكريندونيس يا نيابة عن اإ أأي د وفد الهند البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا و   38.
ن البعض مهنا مرتوك لتناقشه مجموعة من اإ نه لن يتعرض للك املسائل اليت أأاثرها الرئيس، حيث اإ جدول أأعامل التمنية. وقال 

ذ يؤيد  7الخرباء اليت س تعاجل الوثيقة املوحدة مبوجب البند  من جدول الأعامل. بيد أأن دليه بعض الشواغل والتفضيالت. اإ
ول يؤيد فكرة التوصل لنتيجة مبكرة قبل الأوان بشأأن الوفد فكرة وضع صك ملزم موحد بشأأن املوضوعات الثالثة مجيعها 

أأي قضية معينة وحدها تبدو انجضة. ومن مث فهو يعتقد أأن الصك ينبغي أأن يشمل املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق 
ن اشرتاطات الإفصاح الإلزايم عن مصدر املوارد الوراثية الأخرى، وأأدةل املوافقة احلرة املس بقة و و واسع.  املس تنرية، وأأدةل اإ

تقامس املنافع، رضورية ابلنس بة لأي نظام حيدد املعايري كام تتعني مناقشة املرونة يف التنفيذ عىل الصعيد الوطين والتفاق 
 علهيا، حيامث يتطلب الأمر ذكل.

الأعضاء، والياابن،  أأي د وفد السويد البياانت اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الأورويب، نيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهلو   39.
ذ يتعني أأن يكون  نيابة عن اجملموعة ابء. وتمتثل القضية الأساس ية اليت يتعني تسويهتا يف حتديد الطبيعة القانونية للصكوك. اإ

رد الوراثية غري ملزمة، االصك ادلويل أأو الصكوك ادلولية اليت يتعني وضعها يف اللجنة احلكومية ادلولية للملكية الفكرية واملو 
ماكنية تقويض التوازن ادلقيق لنظام  وكذكل مرنة وواحضة بقدر اكف. والواقع أأن كثريا من املقرتحات الراهنة تنطوي عىل اإ
نفاذها يف صك  ذا اكن يتعني اإ امللكية الفكرية مع ما ذلكل من عواقب جادة ابلنس بة لإماكنيات الابتاكر والإبداع. ذكل أأنه اإ

هنا س تثري شاك كبريا وتت داخل بشدة يف جمال احلق العام. ويعتقد الوفد أأن الصكوك غري امللزمة س تخدم املنافع ملزم، فاإ
طارا دوليا يف حني ترتك تعيني الطبيعة احملددة لتدابري  ذ تس تطيع هذه الصكوك غري امللزمة أأن تضع اإ الشامةل عىل خري وجه. اإ

نتفعني مسأأةل جرى تنظميها عىل الصعيد ادلويل عىل خري الضامن ليمت تقريرها عىل الصعيد الوطين. وقد اكنت مسأأةل حتديد امل 
ذا اكن ذكل كذكل، فاإن حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يتعلق ابملصلحة الأوسع لحرتام  وجه. واإ

الشعوب الأصلية من حق الشعوب الأصلية من أأهل البالد واجملمتعات احمللية وحق تقرير املصري. ومن مث يتعني أأن تكون 
أأهل البالد واجملمتعات احمللية يه املس تفيدة وليس الأمة أأو ادلوةل. ونظرا لوجود خالفات أأساس ية يف الرأأي حول طبيعة 

ومضمون امحلاية أأو ضامانت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية، يتعني عىل اللجنة احلكومية 
زاء املفاوضات والأهداف اليت يتعني أأن حتددها لنفسها. وقد ادلولية  للملكية الفكرية واملوارد الوراثية أأن تتبع هنجا واقعيا اإ

وكذكل لك اللجنة احلكومية ادلولية اكن هذا الهن  الواقعي هو الهدف من وضع صكوك مرنة غري ملزمة. ويعتقد الوفد أأن 
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ذ يتعني أأن يكون معل اللجنة جلان الويبو الأخرى وأأنشطة حتديد املعا يري، اجب أأن تكون شامةل وحيركها الأعضاء. اإ
احلكومية ادلولية للملكية الفكرية واملوارد الوراثية مثرة لعملية قامئة عىل املشاركة تأأخذ يف اعتبارها مصاحل  وأأولوايت لك 

ىل التوصية ادلول الأعضاء ووهجات نظر أأحصاب املصلحة الآخرين. ويف هذا الصدد، يشري ال من جدول أأعامل  21وفد اإ
 .للمنظمةالتمنية 

آس يا واحمليط الهادغأأعلن وفد بنو   ، وكذكل البيان الصادر عن ئالديش تأأييده البيان اذلي أأصدره ابلنيابة عن مجموعة أ 40.
ذا اكن اليت يلزم تسويهتا تمتثل  القضية الوحيدة الأكرث أأمهيةالبدلان ذات التفكري املامثل. واكنت  عناندونيس يا نيابة  فامي اإ

، س يكون هناك ثالث اتفاقيات خمتلفة قامئة عىل احلاةل احلالية للنصوص. يف مجيع الأحوالصك ملزم قانوان. و يتعني وضع
 سوى اعتربت أأن التفاق غري امللزم لن يعين –مثلها مثل مجيع ادلول النامية وادلول الأقل منوا  -الديش غن بناإ وقال الوفد 

ابلنفاذ اس مترار حاةل الإناكر املتواصةل. واجب أأن يش متل أأي صك قانوين دويل عىل الاعرتاف مببادئ الإفصاح فامي يتعلق 
ف. وابلعامتد عىل أأساس امن خالل املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية اعامتدا عىل رشوط متفق علهيا بني الأطر  وتقامس املنافع
وبقدر لآليات التنفيذ الخاصة بتكل املبادئ.  تفصيالأأكرث  أأحاكموجود  سيتطلب الأمرالوطين،  عىل املس توى ل نظري هل

ف فاإنبوجود أأرضية مشرتكة للتعاون ادلويل، الأمر  يتعلق ما دى احلد الأ هو  الاختالسوامحلاية من  صاحتفهم مسأأةل الإ
الإرادة الس ياس ية  أأنهو  ،ئق وس بل تفاوض جديدةرضية مشرتكة من أأجل مشاركة مجيع الأطراف. والأمه من وجود طرالأ 

ىل معاهدة ملزمة قانوان تش متل عىل الإجراءات الاكفية  واملرونة الواحضة والروح البناءة بني ادلول الأعضاء هبدف التوصل اإ
 أأساس ية لإحراز تقدم رسيع. مسأأةل ، الاختالسملواهجة 

لإاجاد حل دويل يكون مقبول بصورة متبادةل فامي خيص قضية  جوهريةرأأى وفد سويرسا أأن املبادئ الس تة التالية و   41.
املعرفة التقليدية وأأشاكل  هام أأخريني عىل قضيتني - ما يلزم من تبديلمع  –املوارد الوراثية. وتنطبق هذه املبادئ أأيضا 

مصدر املوارد الوراثية واملعرفة  الكشف عنفرض رشط رأأى الوفد أأن التعبري الثقايف التقليدي. أأول، مبدأأ الشفافية: 
ىل املعرفة  اترباءالالتقليدية يف طلبات  ىل تعزيز الشفافية يف نظام براءات الاخرتاع ابلنس بة ملا يرتبط ابلوصول اإ س يؤدي اإ

من أأجل أأو  رشط الكشف اثنيا، مبدأأ قابلية التنبؤ: يف مقابلوالتقليدية واملوارد الوراثية وتقامس املنافع النامجة عن ذكل. 
يتعني أأن الطلبات،  ملودعينظام براءات الاخرتاع للأغراض اليت تأأسس من أأجلها وبقائه عامل جذب  أأداءضامن اس مترار 

اتحة اها. واجب قدمي الطلبات حتديدا ما يه املعلومات اليت ينبغي علهيم ت مودعو يعرف املعلومات، فضال هذه لوصول اإىل اإ
ماكتب امللكية  قدرة اكمةل داخل نطاق بصورةة بفحص ومنح براءات الاخرتاع الإجراءات الخاصتطبيق عن اس مترار 
مفن انحية، لتحقق القانوين ابلنس بة مجليع الأطراف املشاركة. ااحلل  يضمناثلثا، مبدأأ التحقق القانوين: اجب أأن والصناعية. 
ىل  -حتظى ادلول اجب أأن  بفرص مالمئة للحصول عىل  –ابلأمر  املعنيةية والشعوب الأصل املوارد الوراثية اليت وفرت النفاذ اإ

ىل املعلومات الرضورية فامي خيص  من وتقامس املنافع النامجة عن ذكل. و  االخاصة هبملوارد الوراثية واملعرفة التقليدية االنفاذ اإ
كون دلهيا فكرة واحضة عن الزتاماهتا فامي تاليت ينبغي أأن  فكريةاجب أأيضا توفري التحقق القانوين ملاكتب امللكية ال انحية أأخرى

يرتبط بفحص الرباءات، وكذكل ابلنس بة ملس تخديم نظام براءات الاخرتاع اذلين اجب أأن يكونوا عىل دراية اكمةل 
مبدأأ  ،رابعاو مثل هذه املعلومات.  التقاعس عن تقدميوماكن احلصول علهيا وعواقب  يتعني علهيم تقدميهاابملعلومات اليت 

ادلول  حتظى. مفن انحية، اجب أأن عنيةمجليع الأطراف امل  اوى والفائدة: اجب أأن يكون احلل ذي جدوى ومفيداجلد
املعلومات بسهوةل، فضال عن توفري امحلاية ملنع الاس تخدام غري بفرص احلصول عىل  املواردوالشعوب الأصلية اليت توفر 

من انحية . و حقوق امللكية الفكريةالتعبري الثقايف التقليدي فامي يتعلق بـ املرشوع للموارد الوراثية واملعرفة التقليدية وأأشاكل
يف وضع اجعلهم قادرين عىل اس تكامل الإجراءات الشلكية الالزمة  فكريةنظام امللكية ال و، اجب أأن يكون مس تخدمأأخرى

علومات مع قدرات املعاجلة للحصول عىل امحلاية واس تخدام احلقوق النامجة عن ذكل، واجب أأن تتالءم معاجلة هذه امل
: قدم الوفد رشحا يفيد بأأن املبدأأ الخامس حتديد اشرتاطات أأو معايري احلد الأقىصخامسا، و . الفكريةاحملدودة ملاكتب امللكية 

ذا اكن الصك ادلويل بطريقة ما التتوجي املنطقي اكن  اذلي اكنت اللجنة احلكومية ادلولية تسعى  -للمبادئ السابقة. واإ
هذا الصك احلد الأقىص  حيددأأن عندئذ ، فيجب تنييتعلق ابلشفافية الالزمة فامي خيص املعلومات وامحلاية املطلوب  – يرهلتطو 
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امحلاية املناس بة وممارسة  ليك يضمنوا لأنفسهم فكريةتلبيهتا من قبل مس تخديم نظام امللكية ال يتعنياليت  الاشرتاطاتمن 
عدم تعريض أأنظمة بغية حدودا فامي يتعلق بعقوابت معينة  املس هتدفيضع الصك ب أأن احلقوق النارجة عن ذكل. وابملثل، اج

لغاء  الفكريةة امللكي جرائية أأو جنائية، ولكن مع حظر اإ للخطر. فعىل سبيل املثال، ميكن لهذا الصك النص عىل عقوابت اإ
طلب براءة  يفالكشف عن مصدر املوارد الوراثية حقق اشرتاطات عقوبة عندما ل تتابعتباره صالحية براءة الاخرتاع 

يف الترشيعات الوطنية، ومن  هن  والاشرتاطات اخملتلفةالهذه عن تاكثر الأقىص تغين اشرتاطات ومعايري احلد الاخرتاع. و 
واصةل العمل يف دول ملفكرية القانوين الالزم للمبتكرين واخملرتعني اذلين اس تخدموا أأنظمة امللكية التضمن القدرة عىل التنبؤ مث 

 التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارفتوفري املعلومات وامحلاية الالزمة للموارد الوراثية يف حني تكفل خمتلفة، 
ري رجصكوك  صدى أأيالرضوري أأن تتوأأن يكون حمددا. و  احقيقي ااحتياجسادسا، اجب أأن يليب الصك و . يف نفس الوقت
يف  -. واكنت الصكوك احلالية هتدف الفكريةابمللكية وأأن تتعلق هذه بوضوح لفجوات والاحتياجات احملددة ل مناقش هتا حاليا

ىل تلبية الاحتياجات أأو املصاحل اليت  -عدد من اجملالت  هنا اإ ن اكنت مرشوعة بصورة جلية، فاإ تقع خارج نطاق أأي صك واإ
الوفد عىل الرتحيب ببذل اجلهود لتبس يط النصوص يف ضوء هذا وأأكد . تفاوض بشأأنه حتت رعاية الويبواجرى ال تنظميي 

وارد صك قانوين دويل لتطبيقه عىل املمرشوع املعيار الهنايئ. واجب وضع هذه املبادئ الس تة مجيعا يف الاعتبار عند صياغة 
الإعالن حمتوايت سن و جمالت من بيهنا معلية اإطالق أأي صك من هذا القبيل  نظمالوراثية. واجب أأيضا أأن ي 
وفد سويرسا أأن املبادئ املذكورة من رأأي . وطبقا ملا ُذكر سابقا، فكريةماكتب امللكية ال وهماموالاس تثناءات والعقوابت 

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وابلنس بة لهاتني القضيتني، اكن من  املعارف أأيضا عىلأأعاله قابةل للتطبيق 
ن ملس هتدفة ممن امحلاية ا احلقوق املتأأتيةس امي تعريف املالكني، وكذكل  حبل القضااي الرئيسة، ولالرضوري أأن تقوم اللجنة 

 خالل الصكوك اليت تتفاوض اللجنة بشأأهنا. 

ابلنيابة عن الاحتاد  –عن وفود الاحتاد الأورويب ابلتوايل  ني الصادرينفنلندا عن تأأييده الاكمل للبيانأأعرب وفد و   42.
دا اكنت . وقام الوفد بتذكري اللجنة احلكومية ادلولية بأأن فنلنءابلنيابة عن اجملموعة اب، ووالياابنبه،  الأعضاءالأورويب وادلول 

. واعزتم الوفد احلفاظ عىل وجود وثقافة اأأصلية مضن ساكهنيت تضم شعواب الاحتاد الأورويب اليف واحدة من ادلول الأعضاء 
هنائه. وأأ الشعوب الأصلية يف العامل، وذلكل فقد أأ  ضاف الوفد أأنه اكن من يد معل هذه اللجنة للميض قدما يف هذا الأمر واإ

براهماعىل طبيعة الصك أأو الصكوك اليت تفاق الرضوري ال . واجب التوصل اإىل حل معيل ومقبول يف القريب يتعني اإ
حراز تقدم يف هذا الارجاه، اكنت اللجنة احل ىل دليل واحض املنظور. واعترب وفد فنلندا أأنه من أأجل اإ كومية ادلولية حباجة اإ

آاثر ، رأأى الوفد نوع معني من الصكوك من الناحية القانونية وكذكل الاجامتعية. واعامتدا عىل هذا الأساس عىل منافع وأ
طار معل  عىل املس توى ادلويل. وأأضاف الوفد أأنه عىل الرمغ من ذكل مفن فامي يتعلق ابحلدود ادلنيا للحامية وجوب وضع اإ

 عنيضل التوصل اإىل حل بشأأن العديد من القضااي عىل املس توى الوطين. وتضمنت تكل القضااي الأمور احملددة اليت يتالأف
حاميهتا والوسائل ادلقيقة اليت اجب ضامن امحلاية من خاللها. وابلنس بة للمعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 

ىل ي علق ابمللكية العامة ابلفعل. و املوضوع اذلي يترز فاجب عىل اللجنة احلكومية ادلولية  مرحةل يف عتقد أأنه جرى الوصول اإ
اتاذ موقف قامئ عىل حسن  مناللجنة احلكومية ادلولية هو أأن تمتكن اتاذ القرارات. والأمل الصادق فهيا نبغي ي املناقشات 

 ف. اطر الأ النية والفهم املتبادل لهامتمات لك 

جراء مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية اكن يرتكز عىل قام وفد السلفادو   يعاز اعترب الاختتام ور ابلتذكري أأن اإ اإ 43.
للجنة احلكومية ادلولية اس تطاعت ا ملرشوع النصوص، النض ، وذلكل مفع الأخذ يف احلس بان مس توى املعجل للعملية أأولوية

املعنوية اليت يمت التفاوض صةل حبامية احلقوق  ات من أأجل تبين صك أأو صكوك تكون ذأأن تويص بعقد مؤمتر دبلومايس
الأساس ية للمفاوضات والتفاقيات عىل املس توى من املوضوعات للجنة أأن املوارد الوراثية اكنت بشأأهنا. وقام الوفد بتذكري ا

عىل توفري والإسهام يف الفكرية اجب أأن يعمل نظام امللكية و بروتوكول انغواي. و  ادلويل مثل التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج
منح براءات الاخرتاع بشلك خاطئ امحلاية ادلفاعية أأو الوقائية للموارد الوراثية واملعرفة التقليدية املصاحبة لها هبدف رجنب 

خضاع ، مع ابجلدة والخطوة الإبداعيةاملتعلقة شرتاطات للطلبات اليت ل تليب الا ة التقليدية اس تخدام املوارد الوراثية واملعرفاإ
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. وبناء عىل ذكل، اجب أأن تكون ماكتب براءات نصفةوتقامس املنافع بصورة عادةل وم للموافقة املس بقة املس تنرية املصاحبة 
قرارات صائبة بشأأن منح براءات الاخرتاع اعامتدا عىل املعلومات اليت اجب طلهبا  اتاذالاخرتاع الوطنية يف وضع ميكهنا من 

الوفد أأنه اجب عىل اللجنة احلكومية ادلولية حتديد مس توى الطموح والإرادة  يرىديم الطلبات. و مققبل وتوفريها من 
هناء املفاوضات أأم ل. و يف الس ياس ية للك دوةل من ادلول الأعضاء والنظر  ماكن اللجنة اإ ذا اكن ابإ ىل الوفد  دعاما اإ الرباغامتية اإ

هناء يبدأأ مهنجا متواليا جانبا يف هذا التوقيت. واقرتح  الثالثة واضيعاملصك واحد يغطي وضع نه اجب تنحية هدف اإ وقال  ابإ
واكن الوفد يتحىل  اجيء الصك الثالث.ثاين ويف هناية املطاف ال صك المن قبل مؤمتر دبلومايس مث يتبعه يه صك واحد وتبن 

ابملوضوع أأول بأأنه اجب البدء  -ثال عىل سبيل امل  حاجامهل أأول. و كتس  ل من هذه اجملالت الثالثة اجب اابملرونة بشأأن أأي جما
، بيد أأنه  املواضيع نض  امان ل ضفد يرى أأن زايدة عدد الاجامتعات من الناحية الفنية. ومل يكن الو  -اذلي صار أأكرث تطورا 

ىل اجامتعات عالية املس توى   . لإجناز وليهتاقوة دافعة ابعتبارها اعتقد أأن اللجنة احلكومية ادلولية اكنت حباجة اإ

أأمرياك  ، ابلنيابة عن مجموعة دولغوايو ني الذلين أأدىل هبام عىل التوايل وفد أأورو عىل البيانغوافق وفد ترينيداد وتوابو   44.
وابلنس بة للقضااي الخاصة ابلس ياسة، اقرتح الوفد  .البدلان املامتثةل يف التفكري ندونيس يا، نيابة عناإ ، و الالتينية والبحر الاكرييب

ىل ثال أأن ث قضااي منفصةل وممتزية. وأأوحض تقس مي موضوع املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اإ
وجود  تتطلبمن الاكامتل املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اكنت يف مراحل خمتلفة 

ىل تباطؤ دومنا داع  تفامي خيص املوارد الوراثية قد أأد وترية التقدم البطيئةمجموعات خمتلفة من الخرباء. ورأأى الوفد أأن  اإ
ل التعبري الثقايف املعرفة التقليدية وأأشاك  ضوعي. ورأأى الوفد أأن مو اس تكامل املوضوعات الأخرى يف القريب العاجل

. واعترب الوفد 1024ابلفعل يف عام  عقدللمؤمتر ادلبلومايس اذلي اكن ميكن أأن يُ  ينوجاهز  اكفبشلك  انجضني اكان التقليدي
دبلومايس خبصوص املعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف  عىل عقد مؤمترأأنه اجب عىل ادلول الأعضاء العمل 

ماكن انعقاد مؤمتر دبلومايس 1021عام  بشأأن املوارد الوراثية لحقا. وفامي يتعلق مبحتوى الصك القانوين ادلويل للموارد ، مع اإ
الوراثية، اكنت وهجة نظر الوفد تمتثل يف وجوب اش امتل املعاهدة عىل العنارص الرئيسة للحامية، مبا يف ذكل النصوص الخاصة 

معاجلة ويف نية للقوانني الوطنية الخاصة ابدلول الأعضاء. ابلنفاذ وتقامس املنافع. وميكن ترك القضااي التنفيذية واجلداول الزم 
ور وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأوحض الوفد للكو امي يتعلق ابلفالنصوص مكمتةل التطوير فقضية الأرضية املشرتكة، اكنت 

ىل  افتقرت أأن اللجنة احلكومية ادلولية خطة معل يمت مبوجهبا تكريس  ضعبو حلل قضااي املوارد الوراثية وطالب الالزم الوقت اإ
ىل توافق  1024املزيد من الوقت للموارد الوراثية يف عام  وما بعده. وهبذه الطريقة، ميكن أأن تتوصل اللجنة احلكومية ادلولية اإ

 بشأأن املوارد الوراثية. يف الرأأي 

حراز أأصبح من املهم لأقىص حد نه بعد العمل لس نوات عديدة، اإ قال وفد اتيلند و   تقدم ملموس يف املفاوضات اإ 45.
عطاء الأولوية للمواد اليت اكنت شامةل واكن هناك أأرضية مشرتكة بشأأهنا. وميكن تطبيق  تاملرتكزة عىل النصوص. واجب اإ

ويه املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية وأأشاكل أأل ، املوضوعات الثالثةعىل  –خبصوص القضااي الشامةل املتفق علهيا احللول 
ىل توافق ا الثقايف التقليدي. واعترب الوفد أأن التعبري  اكن قريبا. بشأأن قضية املس تفيدين عىل سبيل املثاليف الرأأي لتوصل اإ

الإفشاء الإلزامية رضورية لضامن تقامس املنافع ورجنب منح براءات اشرتاطات ، رأأى الوفد أأن صاحوابلنس بة ملسأأةل الإف
يالء الاخرتاع بشلك خاطئ. واجب   اشرتاطات الإفصاح املمتمةع حد أأدى ملعيار دويل فامي خيص م اإىل معلية وضالاهامتاإ

نشاء قواعد بياانت للموارد وأأضاف الوفد أأن  املوافقة املس بقة املس تنرية.و  للقواعد ادلولية احلالية الخاصة ابلنفاذ وتقامس املنافع اإ
أأداة بيد أأهنا اكنت دلمع امحلاية الفاعةل لهذه املوارد.  م أآخرهم عنرص الوراثية واملعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

، اعترب الوفد أأن الصك )الصكوك( القانونية ومن زاوية الهن بشلك رئيس عىل املس توى الوطين. وينبغي اس تخداهما ميكن 
وأأن تكمتل ابعتبارها هممة لزمة قانوان للموارد الوراثية واملعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اجب أأن تكون م

هنا امئة عىل احلقوقعىل الأحاكم القالأحاكم التنظميية واملستندة لالإجراءات ويف الوقت اذلي اجب أأن تش متل فيه واحدة  ، فاإ
 الآخر،يف ضامن التجس يد املادي الاكمل لتكل احلقوق. وميكن أأن يمتم هذان النوعان من الأحاكم الك مهنام ميكن أأن تساعد 

توافق أأوجه  حتقيقعىل النوع الآخر. ومتثلت النقطة الرئيسة بشأأن الأحاكم التنظميية يف لتفضيل أأحدهام هناك حاجة وليس 
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تعظمي اللجنة احلكومية ادلولية أأن حتاول نه اجب اإ . وقال الوفد فكريةلك نظام وطين للملكية الاملرونة املبطنة يف تنفيذ 
 -املتعلقة بلك نص  -. وأأوحض الوفد أأنه من املقرر عقد املفاوضات 1021معلها حبلول عام  هناءوقهتا هبدف اإ  الاس تفادة من

آلية نشئ مرة واحدة فقط لك عام. ورأأى الوفد أأنه اجب عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن ت  ابملناقشة املس مترة للك  تسمحأ
، البدلان املامتثةل يف التفكري ا ملا اقرتحه وفد اندونيس يا نيابة عنس امي فامي بني دورات اللجنة احلكومية ادلولية. ووفق قضية، ول

ميكن تشكيل مجموعة معل مفتوحة وغري رمسية هبدف مواصةل تطوير النص )النصوص( ومناقشة القضااي حمل الخالف لتقدمي 
ىل  ىل امجلعية العمومية.  احلكومية ادلوليةللجنة  18 ادلورةذكل اإ رسال النص )النصوص( اإ فامي خيص القضااي الشامةل قبل اإ

الوقت الاكيف  لإاتحة للجنة احلكومية ادلولية 18حى ادلورة حة فتو وجوب بقاء مجيع النصوص م  ويتضمن هذا الأمر
ةلللمفاوضات امل  . عج 

جراءات فعاةل رأأى وفد الياابن أأن هناك هدف تتقامسه بشلك مشرتك ادلول الأعضاو   ىل اتاذ اإ ء فامي خيص احلاجة اإ
الوراثية واملعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأوحض الوفد أأنه عىل الاستيالء بغري حق عىل املوارد ملعاجلة قضااي 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف بني الوفود فامي يتعلق بفهم مسأأةل سوء اس تغالل املوارد الوراثية واملعرفة  الفاتالرمغ من الخ
ل أأنه اس متر يف الإسهام الفعال يف املناقشات داخل اللجنة احلكومية ادلولية اعامتدا عىل فهمه لهذا املبدأأ. بغري حق التقليدي ، اإ

نشاء قاعدة بياانت للموارد الوراثية واملعرفة التقليدية وأأش –عىل سبيل املثال  –واستشهد الوفد  اكل التعبري الثقايف مبقرتحه لإ
(، وكذكل هجوده WIPO/GRTKF/IC/26/6وثيقة الالتقليدي بغرض احليلوةل دون منح براءات الاخرتاع بصورة خاطئة )

لقاء الضوء عىل القضااي البارزة اليت يعتقد أأهنا ميكن أأن تساعد  جراء لإ املزيد من املناقشات. ورأأى الوفد أأن ابعتبارها حافزا يف اإ
 هامن حل القضااي الرئيسة داخل العديد من جمالت معل س تطع الاقرتاب مل ت  –حى الوقت احلايل  –مية ادلولية اللجنة احلكو 

ملعاجلة الامتثال املتنوعة. وابلنس بة للموارد الوراثية، أأوحض الوفد أأن الأساس املنطقي لالس تفادة من نظام براءات الاخرتاع 
نظمة  مل يمت توضيحه ابلشلك  –س امي يف املواقف اليت حتدث عرب ادلول  ول –لدلول الأعضاء احمللية للنفاذ وتقامس املنافع للأ

 ثباتأأنه مل يمت اإ و  بروتوكول انغواي،تصدى هل ابلفعل النفاذ وتقامس املنافع لالمتثال لنظام الاكمل. ورأأى الوفد أأن البعد ادلويل 
فصاح فعالية  لزايم لتعزيز رشط الإ نفاذ وتقامس املنافع. وفامي خيص املعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، الامتثال لل الإ

ىل أأوحض الوفد أأن اللجنة احلكومية ادلولية مل ت  أأرضية مشرتكة بشأأن القضااي الأساس ية، وحتديدا أأهداف س تطع التوصل اإ
كن حتديد خمطط حامية املعرفة التقليدية ل ميبب، واملس تفيدين. ولهذا الس اجلوهري واملوضوع  توجهييةالس ياسة واملبادئ ال 

ن الآاثر احملمتةل محلاية املعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  ل تزال وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ومن مث، فاإ
جراءات القامئة واحضة. وعىل هذا الأساس، أأعرب الوفد بأأنه يفضل حاليا وجود صك )صكوك( غري ملزمة قان غري وان مثل الإ
تكريس للتوصل اإىل حلول. وابلنس بة للموارد الوراثية، اقرتح الوفد  هن  خمتلفة  . وأأوحض الوفد أأنه اجب اس تكشافالهن  عىل

فصاحلدلراسات املعمتدة عىل احلقائق فامي يتعلق ابقدر طيب من الوقت واجلهد  املستندة ، مع مواصةل املفاوضات شرتاطات الإ
ىل  يالء اعتبار حريص ملزااي النصوص. وميكن أأن تش متل هذه ادلراسة عىل اإ فصاحوعيوب اإ . وطلب الوفد من مؤيدي رشط الإ

فصاح  لزايم دمع رشط الإ  فهومالقضية. ورأأى الوفد أأن م  تدبرها لتكل أأو التوضيحات امللموسة واليت ستساعد يفجحهتم ابلأمثةل الإ
 النفاذ وتقامس املنافعفقد اكن هناك امتثال اكٍف لنظام كون من عنرصين خمتلفني ومس تقلني. تبغري حق ي اس تغالل املوارد الوراثية 

 هنا اكنت واكةل متخصصة يف امللكيةاإ  حيث –منظمة الويبو ولية رباءات الاخرتاع بصورة خاطئة. وأأوحض الوفد أأن لومنح 
ىل حلول بشأأن قضية الاس تغالل تنطوي عىل  –الفكرية ، وذلكل، اكن فكريةمنظور امللكية الغري حق من بالسعي للتوصل اإ

جراءات مناس بة ملعاجلة مسأأةل منح براءات الاخرتاع بصورة خاطئة. ومن أأجل منع تو تركزي اللجنة منصبا عىل السعي لل  ىل اإ صل اإ
جراء  املزيد من العمل ابلنس بة ملقرتح قواعد البياانت،بذل الوفد وجوب  يرىمنح براءات الاخرتاع بصورة خاطئة،  مثل اإ

نشاء دراسات جدوى قواعد البياانت، مع الأخذ يف احلس بان اهامتمات ادلول الأعضاء. ويف هذا الصدد، أأوحض الوفد أأن  لإ
تضمن وفد الياابن واكن من بيهنم  –ل الرعاة املشاركني يف مقرتح قواعد البياانت قباملقرتح املعدل من 

نه س يوفر قد عكس هذه الأمور بطريقة مناس بة وحمايدة، وذلكل  –( WIPO/GRTKF/IC/26/6 )الوثيقة قاعدة جيدة فاإ
ملزيد من النقاش. وابلنس بة للمعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أأوحض الوفد أأنه اجب عىل اللجنة احلكومية ادلولية 

ىل مناقشة أأهداف س ياس هتا واملبادئ ال  لأأن  لأن مثل هذه املناقشة الأساس ية س متكن اللجنة من ية توجهي تىش العودة اإ
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ىل فهم مشرتك للموضوع اذلي  ىلالوفد رضورة  ذكرحاميته. ويف هذا الس ياق،  يتعنيالتوصل اإ أأدى نطاق لهذا  أأنه اجب التوصل اإ
لها ارتباط مبارش مع اجملمتعات املعرفة التقليدية اليت  يفذكل النطاق  متثلمقبول لدلول الأعضاء اكفة.  وميكن أأن ي  يكوناملوضوع 

آخر ومل جرى نقلها فامي بيهنا بشلك جامعي يت مت احلفاظ علهيا والشعوب الأصلية وال ىل أ للمجمتعات  ةكن معروفتمن جيل اإ

جراءات املالمئة جمددا الأخرى. وأأكد الوفد  الثقايف اس تغالل املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري ملاكحفة دمعه لالإ
 ، كام قرر أأنه س يواصل املشاركة يف املفاوضات بروح بناءة. بغري حق التقليدي

ىل ءأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان الصادر عن وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابو   . وأأشار الوفد أأيضا اإ 47.
لإجراء مناقشة قامئة عىل احلقائق ول البلطيق أأورواب الوسطى ودالطلب اذلي طرحه وفد مجهورية التش يك نيابة عن مجموعة 

ومهن  حامية املعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلي اقرتحه وفد الاحتاد الأورويب، نيابة عن الاحتاد الأورويب 
اجاد هن  عضاء هدف يشارك ادلول الأ ، وكذكل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن. وأأفاد الوفد بأأنه فيه وادلول الأعضاء اإ

ورأأى الوفد أأن هناك حاجة لفهم مشرتك ري مناقش هتا داخل اللجنة احلكومية ادلولية. رجبشأأن املسائل اليت  -متوازن 
ىل أأن يمت التوصل لتفاق مشرتك  للأهداف الس ياس ية واملبادئ الأساس ية لعمل اللجنة من أأجل حتقيق ذكل الهدف. واإ

طار العمل القانوين ادلويل للملكيةعىل ، مثل تشجيع الابتاكر واحلفاظ الفكريةامللكية  حول أأمهية احلفاظ عىل أأساس يات  اإ
ن الوفد احلايل، الفكرية ىل أأنه قد اقرتح يف  فاإ خيىش أأن يصل معل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل طريق مسدود.  وأأشار الوفد اإ

نع منح براءات اخرتاع لالبتاكرات بصورة خاطئة، مبا العديد من املناس بات تركزي معل اللجنة عىل حل مسأأةل رضورة م 
نشاء هن  ورأأى الوفد أأن يتضمن املوارد اجلينية واملعرفة التقليدية.  يف قاعدة البياانت قد يساعد اللجنة احلكومية ادلولية اإ

طار معل دويل قانوين جديد و  نشاء اإ الوفد أأن ذكل اكن حال ممكنا  . ورأأىفكريةللملكية ال مشكوك فيهحتقيق هدفها بدون اإ
ال ل يصعب تنفيذه. وأأوحض اجب أأن هتمت به ادلول الأعضاء اكفة يف سعهيا وحو حتقيق املزيد من التطويرـ فضال عن كونه ح

مام بعد أأي دليل ملموس الوفد أأنه مل ير كام أأفاد الوفد . يثبت أأن اشرتاطات الإفصاح اجلديدة طريق حيوي للميض قدما للأ
مثل التأأخر يف  ،اشرتاطات الإفصاحخطرية يف ادلول اليت فرضت  حاليا مشالكتيواهجون أأحصاب املصلحة ض بأأن بع

ن أأي صك  معاجلة براءات الاخرتاع وعدم التأأكد من احلصول علهيا وممارسة احلقوق الخاصة برباءات الاخرتاع. وقال الوفد اإ
طار معل حيسن مسأأةل الكفاءة، فضال م، كام اجب أأن ينت  عنه دويل من اللجنة احلكومية ادلولية اجب أأن يكون غري ملز  اإ

مواهجة اللجنة احلكومية  ببوأأعرب الوفد عن أأسفه بس مجيع ادلول الأعضاء. من عن أأل يكون مثريا للجدل مع املوافقة عليه 
آزق، موحضا أأن هذه  آزق نتجت عن هن  ادلولية لهذه املأ اكنت تتبعه اللجنة، وهو  " اذليحال واحد يصلح مجليع احلالت"املأ

الوفد سعيدا بأأن نص مماثل للمعاهدة  اليت ابدر املكتب ادلويل للويبو بطرهحا. واكن يسمح سوى ابلعمل استنادا اإىل هن  مل 
كام مل تكن سوى نقاط لالنطالق،  السفراء وكبار املسؤولني اذلين يتخذون من العامصة مقرا هلمابجامتع  طروحةامل سائلامل 

واذلي حيتاج احلايل املعمتد  عىل النص  عن الاقرتاحأأن ادلول الأعضاء اكنت دلهيا أأفاكر جديدة أأخرى خمتلفة رأأيه  اكن من
ىل مناقشات جبانب املناقشات بشأأن النص املقرتح. و  لن يفي مبتطلبات ادلول  النص الواحدتباع هن  االوفد أأن  يرىاإ

ىل التوصل حلل  يقبف   ىل أأنه من الأعضاء اكفة ولن يؤدي اإ امجليع. ومن خالل حفص طرائق وأأمناط جديدة، أأشار الوفد اإ
سهامات املراقبني، سواء اكنوا منظامت خاصة أأو عامة أأو شعواب أأن توضع الرضوري هنم مجيعا  يف الاعتبار اإ أأصلية،  حيث اإ
طار العملية الخاصة ابللجنة احلكو منظورات هممة يتعني أأن دلهيم  .  وأأعرب الوفد عن مية ادلوليةتؤخذ بعني الاعتبار يف اإ

اجايب مسارات تفاوض جديدة وأأكرث مرونة ومشول س توعب مقرتحات جديدة مبا ي  أأمف  بأأن تدرس ادلول الأعضاء بشلك اإ
 فقرات جديدة يف نص التفاوض. أأو

ندونيس يا  نيابة عن و   املامتثةل التفكري, ووفد دلان البأأعرب وفد مالزياي عن تأأييده الاكمل للبياانت الصادرة عن وفد اإ 48.
آس يا واحمليط الهادالديش نيابة عغبن . وأأكد الوفد جمددا عىل مجموعة جدول أأعامل التمنيةووفد مرص نيابة عن  ئن مجموعة دول أ
يد من مثل العد - الوراثية واملعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، موحضا أأنه  املوارداية اليت يولهيا محلمهية الأ 

الوراثية واملعرفة التقليدية وأأشاكل  اكن همامت للغاية مبنع سوء اس تخدام أأو تغيري أأو اس تغالل املوارد -ادلول النامية الأخرى 
ملزم قانوان بشـأأن املوارد الوراثية واملعرفة دويل صك ضع وأأعرب الوفد عن دمعه لفكرة و . بغري حق التعبري الثقايف التقليدي
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برام معاهدة يوفر أأن يف صيغة معاهدة أأو معاهدات. ورأأى الوفد  ل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية وأأشاك طار العمل اإ اإ
الوراثية  تعزيز النظم القانونية الوطنية اليت جرى وضعها ملعاجلة قضااي اس تغالل املواردي يعمل عىل اذلالقانوين ادلويل 

املناقشات داخل اللجنة احلكومية ادلولية قد اس مترت . ومبا أأن بغري حق تقليديواملعرفة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ال 
دلول الأعضاء، لاملعاهدة أأو املعاهدات املقبةل التداعيات الإاجابية اليت س تحققها يف الاعتبار  ووضعاعاما،  21لأكرث من 
. وفامي يتعلق هبذا الشأأن، دعا الوفد ادلول امسةاجيء يف أأوانه وهل أأمهية ح 1021عام يف مؤمتر دبلومايس أأن عقد رأأى الوفد 

رادة س ياس ية قوية والعمل بشلك اإاجايب وبناء  نية حس نة يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية و الأعضاء لبدء مناقشات ابإ
ندونيس يا ني 1024 لعام  ابة عنلضامن حل مجيع القضااي املتبقية. وأأعرب الوفد أأيضا عن دمعه لالقرتاح اذلي قدمه وفد اإ

 الاجامتعات اليت تعقد ما بني ادلورات حلل القضااي العالقة.فامي خيص  البدلان املامتثةل يف التفكري

ىل الخالف الكبري احلايل بني ادلول  وفد الرنوجي البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. وأأشاروأأي د   اإ 49.
. كام ةالأعضاء داخل اللجنة احلكومية ادلولية حول العديد من النقاط ابلغة الأمهية املرتبطة جبميع املوضوعات قيد املناقش

ىل اس مترار حاةل عدم التوافق هذه لفرتة من الوقت، مع عدم بذل اجلهود الاكفية فرصة ق للخ من جانب ادلول الأعضاء أأشار اإ
ىل اتفاقواقعية للتوصل  وأأعرب من جانبه عن عدم متكنه من اس تكشاف أأي مسارات . يف الس نوات القادمة داخل اللجنة اإ

ىل اتفاق دون  أأو طرائق تفاوضية جديدة ملساعدة اللجنة يف التصدي ملتطلبات امليض قدما. ورأأي الوفد صعوبة التوصل اإ
ظهار قدر أأكرب من املرونة من مجيع ادل ول الأعضاء. وفامي يتعلق ابملوارد الوراثية، أأعرب عن اعتقاده يف الأمهية القصوى اإ

ىل الصعوبة البالغة يف  ضافة رشط تنفيذ ذكل. لإضافة رشط الكشف الإلزايم، ولكنه أأشار أأيضا اإ ن مسأأةل اإ ومىض يقول اإ
يالء  عىل الصعيد ادلويل، كام أأهنا التصدي لهاالكشف الإلزايم من املسائل اليت اجب  ىل اإ أأيضا من املسائل اليت حتتاج اإ

ن أأولوية خاصة.   فائدةيعود بدرجت رشوط الكشف توفري مزيد من املعلومات عن خمتلف التجارب الوطنية اليت أ  وقال اإ
ة اليت معل اللجنة. وفامي يتعلق بلك من املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، رص ح الوفد بأأن مسأأةل الكيفيعىل 

ىل عامة امجلهور، حدود ينبغي هبا تعريف املوضوع احملمي، مبا يف ذكل  هذا املوضوع مقابل املعارف والتعبريات املتاحة جمااًن اإ
ىل التوافق بشأأن مجيع تنفيذههو الأكرث أأمهية، وأأيضا من الصعب  . وأأعرب عن تأأييده للرأأي القائل بعدم حاجة اللجنة اإ

ىل اتفاق بشأأن موضوع معني. وعىل سبيل املثال، أأق ر الوفد بأأنه وعىل الرمغ من  املواضيع املعروضة علهيا قبل التوصل اإ
ل أأنه ل يوجد ارتباط بني املوارد الوراثية واملعارف  الارتباط الواحض بني املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، اإ

شلك اذلي ل ميكن معه فصل نتاجئ املوارد الوراثية عن نتاجئ املعارف التقليدية التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابل 
 .وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

بيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. وكرر الوفد وهجة نظره يف وجود عىل ما جاء يف ال وفد كندا وأأكد   50.
وعىل جانب كبري من  ولية، وهام من املسائل الرئيس ية املتعلقة ابلس ياساتمسأألتني مطروحتني عىل اللجنة احلكومية ادل

ارتبطت املسأأةل الأوىل بسالمة نظام امللكية الفكرية بشلك عام. وأأضاف، قد خيلق توفر عدد من املقرتحات يف و الأمهية. 
ة الرباءة، استنادًا اإىل الامتثال مجيع النصوص الثالثة حاةل من الالتباس والبلبةل ويضيف أأعباًء ورشوطًا جديدة لأهلي

ابملوضوع للقواعد الإدارية اليت ليس لها صةل بأأهلية الرباءة ذاهتا. وارتبطت املسأأةل الثانية بسالمة املِّكل العام من حيث صلته 
ن للجنة احلكومية ادلولية. الرئييس  معان التومىض يقول، اإ فكري توفر عدة خيارات يف لك نص من النصوص الثالث بغرض اإ

ىل  ىل نتيجة، قد يسفر عن أأكرب توسع مكي يف حتديد املوضوع احملمي حبق ملكية، أأو بعبارة أأخرى، قد يؤدي اإ للتوصل اإ
خضاع الإبداع والابتاكر واحلوار بني يف اترخي البرشية.  خصخصة املعرفةواحدة من أأكرب حالت  ن هذا من شأأنه اإ وقال اإ

ذن مس بق واملعاان ىل الثقافات للحصول عىل اإ ة من جراء البريوقراطية والإجراءات الورقية والتقايض. وقد يؤدي هذا اإ
تعقيدات مج ة يف كيفية تعامل الناس بعضهم مع بعض، ويف كيفية تقامس املعرفة وتعزيزها وتوس يع نطاقها، ومن مث يف كيفية 

ىل  الأمهية الكربى لقضية سالمة املِّكل العام، حتقيق الاس تفادة للجميع من التجارب املعنية يف هناية املطاف. وأأشار الوفد اإ
ن أأظهرت جناحًا يف تطبيقها، فسوف يرتتب علهيا  ىل نتاجئ مصممة تصماميً سيئًا، واليت واإ ن مت رجاُهلها، س تؤدي اإ واليت، واإ

ىل ما وراء القيود الصارمة للملكية الفكرية.  رية حتديد أأكد جمددا عىل السامح لدلول الأعضاء حبو عواقب وخمية قد متتد اإ
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أأفضل الس بل ملعاجلة مسأأةل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وفقا لطبيعة لك مهنا 
طار س ياسة مرنة ولكهنا حمددة  والظروف الوطنية اخملتلفة مبقتىض أأي صك تعمتده اللجنة احلكومية ادلولية من خالل توفري اإ

واسرتسل قائاًل، يعين هذا وجوب أأن يوفر هذا الصك ادلويل أأهدافًا ومبادئ واحضة، فضال عن تقدمي . اً حتديدًا جيد
مبا حيقق الفهم التام للقصد من وراء الصك ونطاق معف . ومىض يقول، يتعني التفكري يف هذه الأمور من حمددة تعريفات 

طارًا حمددًا حتديدًا جيدًا لتدابري مرنة وقابةل للتطبيق، وتتواءم مع، وتتأأسس عىل مواطن  خالل نصوص وترشيعات تضع اإ
القوة يف نظام امللكية الفكرية الساري. ورأأى الوفد ترك تفاصيل التصممي والتنفيذ لدلول الأعضاء، ولكن يف حدود الإطار 

ىل التوافق يف الآراء اذلي ظهر خبصوص تفهم رضورة  اذلي حيدده هذا الصك. وفامي يتعلق مبوضوع املوارد الوراثية، أأشار اإ
عدم منح براءات اخرتاع عن خطأأ فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املقرتنة ابملوارد الوراثية. وأأعرب عن اعتقاده 
م أأساسًا للحيلوةل دون منح براءات عن خطأأ، ولكنه أأشار اإىل حاجة ماكتب الرباءات للحصول  يف أأن نظام الرباءات ُمَصم 

علومات املناس بة، والوعي ابلقضااي املطروحة لتاذ قرارات مس تنرية. ولهذا السبب، واتساقًا مع موقف بعض من عىل امل
الية ملواطن القوى الأساس ية لنظام قرتحات الخاصة ابلتوصيات املشرتكة اليت املادلول الأعضاء الأخرى، أأي د الوفد  توفر فع 

(. واعترب الوفد أأن WIPO/GRTKF/IC/26/6والوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/26/5)الوثيقة  امللكية الفكرية
ذاكء الوعي ابلرباءات  التوصيات املشرتكة متثل أأرضية مشرتكة وتدابري معلية مقرتحة من شأأهنا قطع شوط طويل وحو اإ

وذكل فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ، خطأأ ومعاجلة الشواغل املتصةل هبااملمنوحة عن 
ذا ما حظيت املقرتحات بدمع واسع متعدد الأطراف.  أأعرب عن أأسفه رجاه الرتحيب احملدود ابملقرتحات، وقال لقد سامه و اإ

لجنة احلكومية ادلولية. وفامي يتعلق ابملعارف هذا املوقف يف منع ظهور حلول معلية وفع اةل حتظى بقبول الأطراف داخل ال 
طار املفاوضات هو احلاجة للتنويه عن منشأأ املعارف التقليدية عند اس تخداهما  التقليدية، رأأي الوفد أأن القامس املشرتك يف اإ

 واملامرسات من قبل طرف اثلث يف نص صك اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن املعارف التقليدية، والنص عىل احرتام املعايري
اجاد  الثقافية املتصةل ابملعارف التقليدية واس تخداهما من قبل أأحصاهبا. وطالب اللجنة ابلرتكزي عىل هذه الآراء املشرتكة، وعىل اإ

ىل توافق ادلول الأعضاء بشأأن وجوب  عىل صك اللجنة  تركزيأأساليب معلية محلاية املعارف التقليدية. كام أأشار أأيضا اإ
برام اتفاقيات ورشوط متفق علهيا مع حائزي تشجيع املبدعني  واملبتكرين، اذلين يس تخدمون املعارف التقليدية، وحهثم عىل اإ

ىل تأأييده الاقرتاح بشأأن اتاذ  املعارف التقليدية هذه. وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية، أأشار الوفد اإ
ن هذا الاقرتاح من شأأنه معاجلة حامية املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية تدابري ملنع منح الرباءات عن خطأأ، وق ال اإ

ىل  اإىل حد كبري. وفامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، لفت الوفد الأنظار اإىل سابق اتفاق ادلول الأعضاء عىل احلاجة اإ
ب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ويف هذا الصدد، أأشار اإىل وضع صك بشأأهنا ينص عىل احرتام املصاحل املعنوية لأحصا

ماكنية تأأييده لهن  مرن يعاجل املصاحل الاقتصادية واملعنوية لأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وفامي يتعلق ابلعملية  اإ
ل املعمتدين من قبل امجلعية العامة يف كلك، أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل للتلكيف املُلْقَى عىل عاتق اللجنة، ولربانم  العم

. ودعا ادلول الأعضاء للعمل عىل حتقيق الاس تفادة الاكمةل من الإماكنية اليت يتضمهنا التلكيف الصادر من 1023أأكتوبر 
ىل اقرتاحه  حيث طلب دراسات أأو توفري أأمثةل ابلشلك اذلي يُضفي استنارة عىل مناقشات اللجنة. ويف هذا الصدد، أأشار اإ

آخرين. وأأعرب عن خيبة أأمف  رجاه موقف اللجنة اذلي ا لسابق خبصوص مسارات تفاوضية جديدة، متضامنًا يف ذكل مع أ
اتسم ابلتحفظ الشديد يف الأخذ مبقرتحات جديدة، مثل الاقرتاحني بشأأن التوصيات املشرتكة والذلين حظيا بتأأييده. وأأعرب 

نة يف توفري زمخ جديد للنظر يف املقرتحات كجزء من اجلهود الرامية اإىل عن أأمف  يف أأن يسهم التلكيف اجملدد الصادر للج 
عداد حلول حتظى بتوافق الآراء، مبا يف ذكل من خالل مناقشة ودراسة للوقائع والأدةل اليت ميكن أأن تسرتشد هبا  حتديد واإ

ىل أأن مناقشة املعلومات والأدةل، وكذكل ىل نتاجئ. وأأشار اإ  حتديد أأرضية ومناطق مشرتكة حلل اللجنة يف معلها والتوصل اإ
وسط، مبا يف ذكل من خالل مقرتحات جديدة، اكنت مجيعها مراحل طبيعية يف معلية التفاوض بشأأن الصكوك ادلولية. 

ىل توافق يف الآراء،  وأأعرب عن قناعته يف أأن الأسلوب الوحيد لتحديد الهن  الصحيح ملعاجلة القضااي املطروحة، والتوصل اإ
ل من خالل مناقشة الواقع القامئ وحتديد القوامس املشرتكة. وأأعلن عن اس تعداده، كام هو احلال دامئا، لالضطالع لن يتأأىت اإ 

ىل نتاجئ متوافق علهيا  .مبثل هذه املناقشة القامئة عىل الوقائع، ومشاركة مجيع ادلول الأعضاء للتوصل اإ
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وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء  هبامأأدىل البيانني الذلين وفد أأملانيا عن تأأييده وأأعرب   51.
قد عىل وفقا ملا مت تقدميه يف الاجامتع اذلي عُ  ،فيه، ووفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. ومىض يقول فامي يتعلق ابملوضوع الأول

ىل التوصلؤ مس توى السفراء/كبار املس ن اللجنة يف حاجة اإ ىل تفامه مشرتك بشأأن الغرض  ولني احلكوميني من العوامص، اإ اإ
املنشود من امحلاية كأساس لصياغة صك قانوين، مع مراعاة الآليات القامئة اليت تعمل بشلك جيد، مثل قانون براءات 

الاخرتاع، وقانون حق املؤلف، وقانون التصاممي واملعاهدات ادلولية الخاصة بلك مهنا، واليت ينبغي أأل تتأأثر عند النظر يف 
ن مل يكن نطاق حام ية لك مهنا. واس تطرد قائال، بدون التوافق املس بق عىل أأرضية مشرتكة، س يكون من الصعوبة مباكن، اإ

ىخ هو نقطة رئيس ية أأخرى  ىل أأن طبيعة الصك املُتَوَّ مس تحياًل، وضع الصيغة الهنائية ملرشوع املواد. ولفت الوفد الأنظار اإ
ىل املعاجلة.  الثالثة املعقدة قيد املناقشة يف اللجنة من خالل صكوك منفصةل وغري ملزمة  يتعني معاجلة املواضيعو حتتاج اإ

ىل اس مترار التباين الواسع يف الآراء وهن  الس ياسة العامة فامي يتعلق ابملِّكل العام. و وواحضة وتمتزي ابملرونة.  كذكل أأشار الوفد اإ
ماكنية تناول أأهداف  طار  والتعريفاتالس ياسة العامة وفامي يتعلق ابلسؤال الثاين، رصَّح الوفد ابإ واملبادئ التوجهيية العامة واإ

دراج التنفيذ والتطبيق، عىل الرمغ من صعوبة ذكل،  يف الس ياسات التنفيذ والتطبيق الخاص من خالل صك دويل. وينبغي اإ
ىل توافق يف الآراء ب الوطنية املعنية.  ماكنية التوصل اإ شأأن منع صور الاس تخدام وفامي يتعلق ابلسؤال الثالث، رأأى الوفد اإ

ل حترتم املعايري الثقافية وممارسات أأحصاب املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقال من اجلائز توصل  اليت
ىل توافق يف الآراء بشأأن مسأأةل ماهية املس تخدمني اذلين ل يلزتمون ابلقواعد الثقافية واملامرسا ت اللجنة احلكومية ادلولية اإ

ىل اتاذ تدابري مشرتكة لزايدة الوعي حبقيقة قدرة الأطر القانونية  ىل الأدةل الوقائعية. ودعا الوفد اإ الخاصة بلك مهنا استنادا اإ
الوطنية وادلولية السارية عىل توفري أأدوات مفيدة معليًا محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وفامي يتعلق 

ابلفعل حتقيق تقامس منصف وعادل للفوائد الناش ئة عن الانتفاع هبا.  القامئةالوراثية، ميكن للأدوات الوطنية وادلولية  ابملوارد
جراء مفاوضات عىل أأساس النصوص دون فهم  الية اإ ىل ثبوت فشل وعدم فع  وفامي يتعلق ابلسؤال الأخري، أأشار الوفد اإ

ىل مثل هذا التفامه املشرتك خالل العام القادم. وأأعلن مشرتك مس بق للأهداف واملبادئ. ومىض يقول، ي  تعني الوصول اإ
آخر للميض قدما. وأأهنيى لكمته قائال، س يكون  بداء املرونة بشأأن املنتدى داخل الويبو أأو بشأأن أأي مسار تفاويض أ الوفد اإ

ة وغريها من املوضوعات اليت من املفيد جدًا مسامهة ادلول الأعضاء من خالل تقدمي أأمثةل ملموسة عن املوضوعات احملمي
 .س توفر هذه الأمثةل أأساسًا قي امً لإجراء املزيد من املناقشات عن الأهداف واملبادئو يُقصد حاميهتا.  مل

ىل التأأكيد عىل الثقة وعىل قابلية التنفيذ وحتقيق فوائد حقيقية للشعوب وقال   ن التفاق حباجة اإ وفد اململكة املتحدة اإ 52.
ح ابس متراره يف دمع املوقف الأصلية املالكة للم اذلي وارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورص 

ورأأي الوفد رضورة . املواضيع الثالثة عرب  عنه وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بشأأن
ىل أأقىص حد ممكن، يف اإ  الإبقاء ىل أأدى حد من أأي عىل امحلاية، واإ طار حق املؤلف وأأنظمة الرباءات القامئة، والتقليل اإ

ضافية. وفامي يتعلق ابملوارد الوراثية، أأعلن الوفد عن مواصةل دمعه لقرتاح وفد الاحتاد الأورويب  أأيضا مغوض أأو أأعباء اإ
دراجه مضن صك قانوين دويل مناسب. وعرب  عن اعتقاده يف  حصة وجوب متكني خبصوص رشط الكشف اذلي ميكن اإ

، واس تدرك قائالالشعوب الأصلية من تعقُّب اس تخدام مواردمه الوراثية واحلصول عىل منافع من جراء هذا الاس تخدام. 
الاقرتاح  ومىض يقول، اتصفوليك يكون هذا الأمر قاباًل للتنفيذ، ينبغي أأن يمت الكشف بطريقة موحدة وغري بريوقراطية. 

م من وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ابلتوازن، واس هتدف توفري الشفافية الالزمة  املقدَّ
ىل نظام لتقامس املنافع. وأأعرب عن رغبته يف التوصل اإىل اتفاق يفي ابحتياجات الساكن الأصليني واجملمتعات  للوصول اإ

اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  احمللية، ويسمح هلم ابملشاركة يف أأي من املنافع الناش ئة عن
يالء الاعتبار الواجب  ىل أأدةل سلمية واإ الثقايف التقليدي. ومن أأجل جناح هذا الهدف، اكن من الرضوري استناد أأي اتفاق اإ

ىل دورات التقيمي املقبةل ملساعدة اللجنة عىل  حتديد مواطن القضااي اجلوهرية اليت للطابع العميل لها. وأأعرب الوفد عن تطلُّعه اإ
ىل املعاجلة. واختمت لكمته قائال، مى تسلَّحت اللجنة هبذه املعلومات، فسوف تمتكن من الرتكزي عىل توضيح وتنقيح  حتتاج اإ

 .الأساس لإجراء مزيد من املفاوضات داخل اللجنة تشلكالأهداف واملبادئ اليت 
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وفد أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأعرب عن رغبته يف  وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل بهوأأي د  
فامي يتعلق ابلأس ئةل اليت ُطرحت عىل الوفود، رأأى الوفد وجوب اإاجاد حل لعدد من العنارص كأولوية و اإضافة النقاط التالية. 

برامه. واثنيا، اجب عىل اللجنة اتاذ للعمل. أأولً  زاةل أأي شكوك حول طبيعة الصك اذلي يتعني اإ ، ينبغي أأن تسعى اللجنة اإىل اإ
ذا اكن ينبغي تغطية مواضيع مشموةل ابلفعل قرار بشأأن التفاعل بني ذكل الصك والصكوك ادلولية الأخرى، وأأن تُقر   ر ما اإ

أأي صك دويل  القانونية ادلولية والقواعد ادلولية، رأأي الوفد رضورة تركزي مبوجب صكوك دولية أأخرى. وفامي يتعلق ابلصكوك
عىل اجلوانب العامة املتصةل ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ومىض يقول، اجب عىل ادلول 

الخاصة بلك مهنا، مع الوضع يف الواقعية  يامتىش مع احلقائقالأعضاء التفاق فامي بيهنا عىل الاضطالع ابلزتاماهتا ادلولية مبا 
جوانب امللكية  الاعتبار وجود بعض الصكوك ادلولية القامئة اليت ل تُدار من قبل الويبو. كام يتعني تركزي معل اللجنة عىل

امي يتعلق مبسارات التفاوض، عرب  حمافل أأخرى لتجنب تداخل املرجعيات. وف يفالفكرية. ول اجب الانشغال مبواضيع يمت تناولها 
لزايم للموارد الوراثية  .الوفد عن رأأيه برضورة التوصل اإىل توافق يف الآراء خبصوص رشط الكشف الإ

نه يعترب رشوط الكشف الإلزايم أأمه قضية يف قضااي الس ياسات والتفت   ىل املوارد الوراثية وقال اإ وفد هولندا اإ 54.
م به وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بشأأن رشوط الكشف العامة. وأأي د الاقرتاح اذلي تقدَّ 

عىل بعض الضامانت. وأأعلن موافقته عىل وجوب حل هذه املسأأةل عىل الصعيد طبقا ملا ذكره الوفد، الإلزايم، واذلي حيتوي 
منا يعزز ا ادلويل. دين واملس تخدمني.وشدد عىل أأن وضع القواعد عىل املس توى ادلويل اإ وفامي يتعلق ابملعارف  لشفافية للمور 

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، لفت الوفد الأنظار اإىل اس مترار حاةل عدم التوافق بشأأن الأهداف املشرتكة 
ثبات وقع التدابري وعل ق الأمهية القصوى والأهداف اليت ينبغي حتقيقها، واعترب هذه املسأأةل من أأكرث املسائل أأمهية.  عىل اإ

رة بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل اكفة أأحصاب املصاحل.  ن اللجنة واسرتسل قائالاملتصوَّ مل  اإ
أأدةل. وابلتايل، اجدر ابللجنة يف هذه املرحةل حث  ة، يف تكل املرحةل، وبعد س نوات عديدة من املفاوضات، تقدمي أأيتشهد
بشلك أأكرب للتوصل اإىل حلول غري ملزمة مثل زايدة الوعي وتشجيع منع الكشف غري املرصح به. واختمت لكمته السعي 
 .الزتامه هبذا املوضوع اذلي وصفه بأأنه عىل درجة كبرية من الأمهية مبواصةلابلترصحي 

آس يا واحمليط الهادئ، ووفد  وفد بنغالديش ابلنيابة عن مجمامأأدىل هبالبيانني الذلين وفد المين عن تأأييده وأأعرب   وعة أ 55.
ىل اتفاق بشأأن وضع صك دويل، أأعرب الوفد  أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ومن أأجل التوصل اإ
 عن رغبته يف الكشف عن املعلومات الرضورية بغية ضامن تقامس املنافع. وطالب ابحرتام التوقيتات الهنائية وفقا ملا مت حتديده

عداد نص الصكوك املقرتحة مبا يتسق مع سائر مبراعاة . وطالب الوفد 1024/1021للثنائية  للجنةيف التلكيف الصادر  اإ
 .الصكوك ادلولية الأخرى السارية

زاء تكرار نفس املواقف اليت وأأعرب   معروفة متامًا، واليت تتصف أأيضا ابلعدائية اإىل حد  ابتتوفد فرنسا عن قلقه اإ 56.
ل أأن هناك عدد من العقبات الصعبة يف صياغة النصوص، واليت مل حُتل حى ذكل  ما. وقال، عىل الرمغ من التقدم املُحرز، اإ

ن عقد مؤمتر دبلومايس يف مثل هذه الظروف، حيث مل تمتكن اللجنة  ياق القانوين من وضع الس  بعد الوقت. وأأضاف قائال، اإ
كر الوفد بأأن هناك الكثري من  الصحيح، س يكون حمفوفًا ابخملاطر، وقد ينجم عنه اس تعداء لأطراف خمتلفة عىل وحو أأكرب. وذ 

اإىل الاس امتع والتعمل. وأأضاف، لن يمت التوصل اإىل التوافق الس يايس من هناك حاجة  العمل املطلوب القيام به، مفا تزال
قناع، كام ظهر ذكل بوضوح من خالل مراحل التفاوض بشأأن اتفاقية التنوع البيولويج. خالل مرسوم، ولكن من خ الل الإ
عىل املبادئ التوجهيية وأأفضل املامرسات، بغية المتكن من امليض قدما،  ، يف املقام الأول،الرتكزي واقرتح الوفد عىل اللجنة

 .ا يكون العمل املُْنَجز أأكرث نضجاً ومن مث النظر لحقا يف تغيري النظام القانوين ادلويل، عندم

نه يعتقد يف أأن قضااي وأأعرب   وفد أأسرتاليا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. وقال اإ 57.
ل قائال، كيف يتحقق التوازن بني ءقة بس ياسة امللكية الفكرية. وتساالس ياسة العامة ذات الأولوية اكنت مسائل متعل

بداعية؟ وكيف ميكن تعزيز نرش هذه الأعامل بغية تشجيع املزيد  التاكليف واملنافع املرتبطة مبنح احتاكرات عىل أأعامل فنية واإ
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، االتجارية والسمعة الخاصة هب من الإبداع والابتاكر؟ وكيف ميكن متكني الأنشطة التجارية من الاس تخدام التجاري للعالمة
هنم يبتاعون سلعًا وحيصلون عىل خدمات أأصلية، مع ضامن سامح أأحصاب مصادر وبث الطمأأنينة يف نفوس املس هتلكني بأأ 
ابلنفاذ اإىل تكل املصادر واملعارف، والتأأكد من التوزيع العادل  - عىل وحو مناسب - املعرفة أأو املواد املس تخدمة الأصليني

ت تكل و واملنصف للمنافع الاقتصادية بني الأطراف؟  اليت ساس قضية من قضااي الس ياسة العامة املسأأةل الأخرية يف الأ شلكَّ
ىل  تمتزي ابتساع ىل هذه املفاوضات. ومتثلت تكل القضية يف تَّوف بعض ادلول الأعضاء من النفاذ اإ النطاق، واليت أأدت اإ

غالل مواردها ومعارفها ومعارف وموارد ساكهنا الأصليني بدون علمها أأو موافقهتا، وعدم توزيع الفوائد املتأأتية من الاس ت
التجاري للملكية الفكرية النارجة عن ذكل توزيعًا عادًل لصاحل أأحصاهبا أأو مالكهيا الأصليني. وبعبارة أأخرى، اكنت املسأأةل 

الس ياس ية ذات الأولوية املرتبطة ابمللكية الفكرية للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يه معرفة مى يتعني 
آخر. الامتس الإذن ابس تخ دام املعارف التقليدية أأو ابس تخدام شلك من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اململوكة لشخص أ

اكنت املسأأةل الس ياس ية هذه عىل جانب من الأمهية، حيث حتظى املعارف والأشاكل الثقافية بقمية اقتصادية واجامتعية، كام و 
ضافة اإىل ذكل، حيتاج إلضا تقامسها حبرية يف حالت أأخرى. وابميكن أأيو ميكن أأن تكون موضوعا لحتاكر يف بعض احلالت، 

بُر بعض الآليات لضامن تقامس املنافع الاقتصادية عىل وحو عادل.  ىل تد  انعكست هذه املسأأةل الس ياس ية يف الصعوبة و الأمر اإ
وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت واهجت ادلول الأعضاء عند تعريف احلدود الفاصةل بني املِّكل العام واملعارف التقليدية 

ىل املسأأةل الس ياس ية ذات الأولوية املرتبطة ابمللكية الفكرية للموارد الوراثية، وقال   تمتثل تكل املسأأةل يفاحملمية. والتفت اإ
حتديد الظروف اليت يتعني فهيا عىل مودع طلب احلصول عىل حقوق امللكية الفكرية الكشف عن معلومات حول املوارد 

اكنت املسأأةل الس ياس ية هذه عىل جانب من الأمهية أأيضا، حيث اكن من الصعوبة مباكن حتديد دور املوارد و لوراثية. ا
اكن و خدمت فهيا املوارد الوراثية. س تُ جدًا نشأأت من ابتاكرات ا الوراثية يف الابتاكر حى ولو اكنت هناك ابتاكرات هامة

ضعاف درجة وات، واحلفاظ عىل اليقني يف نظام امللكية الفكرية. هذا بغرض ضامن الشفافية داخل نظام الرباء يف حاةل اإ
تتأأثر معلية الابتاكر واملنافع الاقتصادية احملمتةل املتأأتية من املوارد الوراثية فضال عن عدم ضامن تقامس فسوف اليقني هذه، 

الرئيس ية أأيضا ابلتداخالت بني الأنظمة  ارتبطت املسائلو فوائد هذه املوارد عىل وحو مناسب مع أأحصاب تكل املوارد. 
 - ول س امي الامتثال لأنظمة النفاذ وتقامس املنافع، سواء احمللية أأو ادلولية - املتصةل ابمحلاية البيئية للموارد الوراثية من جانب

آخر.  الأعضاء يف التوفيق انعكست هذه املسأأةل الس ياس ية يف الصعوبة اليت واهجت ادلول و ونظام امللكية الفكرية من جانب أ
بني هديف العالقة ادلامعة بني نظام الرباءات واللواحئ البيئية وضامن عدم منح حقوق امللكية الفكرية يف احلالت اليت يكون 

هذا الاحتاكر ليس هل ما يربره يف ضوء املعلومات املس بقة حول املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. وفامي يتعلق  فهيا مثل
بشأأنه عىل الصعيد الوطين خبصوص املعارف التقليدية وأأشاكل ب التعامل بشأأنه عىل الصعيد ادلويل وما اجب التعامل اج مبا

التعبري الثقايف التقليدي، رص ح الوفد بأأن هناك حاجة واحضة لوضع هن  مشرتك لالعرتاف ابحلقوق املعنوية للشعوب الأصلية 
قال لثقايف التقليدي الخاص هبم. وشدد عىل أأن هذا الأمر يتعلق ابلحرتام والتقدير. و يف معارفهم التقليدية وأأشاكل التعبري ا

كريشلك هذا مساحة لالتفاق ا الوفد بأأنه كثريًا ما طالب بوجوب أأن يكون هذا الاعرتاف  ملشرتك بني ادلول الأعضاء. وذ 
هو الخطوة الأوىل يف هذه العملية. ويتعني أأن تتصدى الخطوة الثانية ملسأأةل احلقوق الاقتصادية الأكرث تعقيدًا، واليت تتطلب 

أأي حق من احلقوق املمنوحة حيث حيتاج ومىض يقول، هنا يمكن التحدي، الأخذ بهن  أأكرث رصامة مع توفر اليقني القانوين. 
ىل منطق قانوين مقبول ميكن  عنه يف احملامك للحفاظ عىل اليقني، واذلي بدونه يتوقف تدفق الاستامثرات ويتأأثر  ادلفاعاإ

يتعني القيام بعمل جوهري يف جمال احلقوق الاقتصادية، مع حتقيق التوازن بني احتياجات املس تخدمني و الابتاكر سلبيًا. 
وق مع الأخذ يف الاعتبار خمتلف البيئات الوطنية، مبا يف ذكل البيئات اليت تعيش فهيا الشعوب الأصلية وأأحصاب احلق

ىل  يُطبَّقواجملمتعات احمللية. وشدد الوفد عىل عدم تناسب أأسلوب وضع قالب أأو منوذج واحد  عىل امجليع. ولفت الأنظار اإ
ىل اتفاق مرن ينعكس عىل املرونة يف ا لتنفيذ عىل املس توى الوطين لنجاح املفاوضات. واسرتسل قائال، أأمهية التوصل اإ

حتتاج اللجنة احلكومية ادلولية اإىل الرتكزي عىل توفري أأرضية دولية مشرتكة بشأأن قضااي الس ياسات التقنية الرئيس ية اليت من 
د، والأمه من ذكل الأثر الواقع ، ومس تفيدون، ونطاق حامية، واس تثناءات وقيو تعريفاتهناك و  شأأهنا توجيه التنفيذ احمليل.

ىل ما ينبغي  عىل املِّكل العام، وكيفية التصدي لنتشار املعرفة وكيفية التعامل مع الزناعات املتعلقة ابمللكية. والتفت الوفد اإ
طار مشرتك لل  ىل النظر يف وضع اإ تعامل مع اتاذه من قرارات عىل الصعيد ادلويل بشأأن املوارد الوراثية، وقال حتتاج اللجنة اإ
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الإبطال كجزاء لعدم الكشف. خمتلف الهن  يف نظم الرباءات اليت تتطلب الكشف، بشأأن مسائل مثل دوافع الكشف و 
ىل مسأأةل أأخرى جديرة ابلهامتم، ويه الس بل املتاحة لطاليب براءات الاخرتاع اذلين اكتس بوا موارد وراثية  وأأشار الوفد اإ

ءات عن صدق نواايمه رجاه السوق، مبا يف ذكل الامتثال لأنظمة النفاذ وتقامس املنافع بطريقة رشعية لالإشارة يف طلبات الربا
مع تباين جوهري يف الهن  كبري من أأنظمة الكشف احمليل السارية ابلفعل ال كام أأشار الوفد اإىل العدد  احمللية وادلولية.

وأأهنيى الوفد لكمته مناداًي جبدوى معاجلة هذه القضية املس تخدمة، مما خيلق حاةل من حالت عدم اليقني داخل نظام الرباءات. 
 .ابلتساق مع املعايري ادلولية

كوادور عن اعتقاده يف رضورة السامح للوفود بتبادل وهجات النظر بشأأن قضااي الس ياسات العامة وعرب    وفد اإ 58.
العوامص، ومتكني اللجنة من امليض  ولني احلكوميني منؤ عقد عىل مس توى السفراء/كبار املسالرئيس ية يف الاجامتعات اليت ت

حدى  قدما يف معلية التفاوض وحو وضع صك دويل. ومىض يقول، مع أأخذ أأس ئةل الأمانة كدليل اسرتشادي، اكن من اإ
يالء أأمهية للكشف عن بدلان املنشأأ للموارد الوراثية.  القضااي الهامة املطلوب مناقش هتا يه املوارد الوراثية. وطالب ابإ

ىل املعرفة. يتعلق  وفامي ابملعارف التقليدية، عرب  الوفد عن اعتقاده بوجوب منح املوافقة املس بقة املس تنرية للمتكن من النفاذ اإ
ىل  ىل أأبعد من و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، والتفت اإ قال اكن من املهم توفري امحلاية لأشاكل التعبري هذه اليت ذهبت اإ

محلاية من خالل صكوك ملزمة قانواًن عىل الصعيد ادلويل للحيلوةل دون اس مترار المتكل احلدود الوطنية. ورأأى وجوب منح ا
 .غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

، وأأعرب عن وفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به وفد أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأي د   59.
ن  آراء ادلول الأعضاء حول موضوع الكشف. وقال اإ اتفاقه يف الرأأي مع وفد ش ييل. ولحظ اس مترار التباين الشديد يف أ

ىل مزيد من العمل ومزيد من التفكري من أأجل حتديد ما هو نوع الصك القابل للتطبيق ابلشلك اذلي  يمتكن هناك حاجة اإ

تغطية احلقائق اليت وردت ابلفعل يف اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي. وأأشار عىل  من خالهلنظام امللكية الفكرية 
مهتا بعض الوفود خالل املشاورات اجلانبية غري الرمسية اليت جرت يف الفواصل الزمنية بني  ىل النصاحئ العملية اليت قدَّ اإ

ىل ادلورات. وأأعرب عن اعتقاده يف جدوى هذه املشاورات لمتكني اللجن ة من امليض قدما. واقرتح ما ييل لتحريك العملية اإ
نشاء خارطة لتسجيل  القضااي ورصد الأمام: الإبقاء عىل الاجامتعات رفيعة املس توى، والنظر يف فوائد الأمثةل العملية، واإ

 .واخملاوف الرئيس ية مع حتديد مواقف الوفود يف شأأهنا

عطاء دفعة جديدةوأأعرب   ىل اللجنة لفرتة الثنائية  وفد املغرب عن أأمف  يف اإ ، مبا 1021-1024للتلكيف الصادر اإ 60.
 يَُمك ِّن من اعامتد عدد من الصكوك امللزمة قانواًن اليت تضمن امحلاية الفع اةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري

اجلوهرية اليت يتعني معاجلهتا. ومن املهم  من الرضوري وضع جدول زمين للبحث يف القضاايو الثقايف التقليدي والهنوض هبا. 
أأيضا حث اجملمتع ادلويل عىل الالزتام س ياس يا والإرساع يف معل اللجنة احلكومية ادلولية هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف 

 .1021 عام

ع ادته لعقد اجامتوفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأعرب عن سعوأأي د   61.
آزر بروح بناءة وحو حامية املوارد الوراثية ؤ عىل مس توى السفراء/كبار املس ولني احلكوميني من العوامص. ودعا الوفود للتأ

واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وشدد عىل أأن بدله، مثلها يف ذكل مثل سائر البدلان الأعضاء الأخرى 
اء الأفريقية، دلهيا ترااًث غنيًا من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ومىض من ش به الصحر 

يقول، لن تكون هذه املوارد واملعارف والفنون الشعبية قادرة عىل احلصول عىل امحلاية دون توفر صك أأو صكوك دولية 
ح ابس تعداده ملواصةل العمل جنبا اإىل جنب مع الرئيس 1021ومايس يف عام ملزمة قانواًن. وأأي د الوفد عقد مؤمتر دبل ، ورص 

 .والوفود الأخرى من أأجل التأأكيد عىل توفري حامية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
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ح   ىل وفد مجهورية كوراي بتأأييده البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس ورص  ىل انضاممه اإ اجملموعة ابء. ولفت الأنظار اإ 62.
ىل أأنه اكن من بني ادلول املوقعة عىل بروتوكول انغواي. وأأعرب عن اعتقاده يف وجوب احرتام  اتفاقية التنوع البيولويج، واإ

عرتاف بسلطة تقامس العادل واملنصف للفوائد املتأأتية من اس تخدام املوارد الوراثية. وعالوة عىل ذكل، اجب أأيضا الاال روح 
تالأطراف القامئة ابلتوريد. كام يتعني عىل الأطراف القامئة ابلتوريد والأطراف املُ  قامة عالقات متبادةل وتاكفلية من س ْ مة اإ ْخدِّ

ىل اخملاوف اليت أأبداها لك من املس تخدمني وأأحصاب املصلحة بشأأن  خالل تقامس املنافع. ويف الوقت نفسه، لفت الأنظار اإ
ىل الشكوك القانو  اس تخدام  التوقف عننية رجاه متطلبات الكشف، وحقيقة قدرة هذه الشكوك عىل دفع هذه الأطراف اإ
والالتفاف عىل نظام امللكية الفكرية برمته. ومىض يقول، سوف تشلك رشوط ومتطلبات  يف وقت ماأأنظمة الرباءات 

كشف جديدة عبئا مفرطًا وعقبات غري متوقعة لأولئك اذلين يرغبون يف الاس تفادة من نظام الرباءات. ونظرًا لأن 
آرااملس تخدمني مه الالعبون الرئيس يون يف نظام الرباءات، ف آراء القطاعات الصناعية مه هامة للغاية. كام اجؤأ ب أأن تؤخذ أ

ىل احلفاظ عىل نظام براءات الاخرتاع، والسامح لها ابلعمل وفقا  ودوائر الأعامل الأوسع نطاقًا يف الاعتبار يف اجلهود الرامية اإ
 مالءمة للغرض اليت ُأنشئت من أأجف . وبناًء عىل ذكل، اجب تطويع أأنظمة امللكية الفكرية وبراءات الاخرتاع وجعلها أأكرث

ماكنية تأأمني حقوق  لأطراف القامئة ابلتوريد اللمس تخدمني من أأجل تشجيع الاس تخدام الفع ال من جانهبم. ورأأى الوفد اإ
بطال حقوق امللكية  مة أأيضا من خالل وسائل غري متصةل بنظام الرباءات، مثل العقود الخاصة، بدًل من اإ تَْخدِّ والأطراف املُس ْ

ويف هذا الس ياق، اكن من الرضوري توفري الوقت الاكيف للجنة احلكومية ادلولية لإجراء الفكرية أأو فرض عقوابت. 
يالء مزيد من الاعتبار لآراء املس تخدمني والنظر يف تأأثري التَ  ج احملمتل عىل الصناعة وعىل مناقشات وأأحباث معيقة، واإ َمو 

 .الوفود يف اللجنةبعض  املُقرتحة منغريها من اجملالت الأخرى ذات الصةل ابلتدابري 

.63 :الختام، أأخذ الرئيس اللكمة ولخ ص ما دار يف املناقشة عىل النحو التايلويف  

لقاء الضوء عىل  فقط هذا امللخص"هيدف  ىل اإ ولني احلكوميني من ؤ قد عىل مس توى السفراء/كبار املسجامتع اذلي عُ الااإ
لهيا املنا العوامص، ول يُقصد منه الاس تعراض الشامل للك الأحداث، أأو رسد قشات. فهو الاس تنتاجات اليت انهتت اإ

عداده عىل مس ولييت ليعكس رؤييت الخاصة رجاه ما ميكن استبعاده من املناقشات الواسعة النطاق بشأأن املوارد ؤ ملخص مت اإ
ء الوفود وكبار دىل هبا رؤساالوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وسيمت رجميع املداخالت اليت أأ 

ولني ابلأسلوب املعتاد، ويشلك هذا التجميع التقرير اذلي يتضمن التسجيل الهنايئ ملا دار يف الاجامتع واذلي يتعني ؤ املس
ىل هذا التقرير من أأجل التقيمي الاكمل للنتاجئ والآاثر املرتتبة عىل  عىل الوفود الاعتداد به. واقرتح الرئيس رجوع الوفود اإ

ولني احلكوميني من العوامص للنظر فهيا عىل ؤ رحت يف اجامتع السفراء/كبار املسقال، اكنت الأس ئةل اليت طُ الاجامتع. و 
 :التايل النحو

)املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  بصفة منفصةلموضوع من موضوعات اللجنة احلكومية ادلولية فامي يتعلق بلك  .2
 (:وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 ؟، وملاذااإىل حل كأولوية معلقضااي الس ياسة العامة اليت حتتاج  ما يه ( أأ )

 ؟عىل الصعيد الوطين فيه التصدي هل من خالل صك قانوين دويل، وما ميكن أأن يرُتك للترصفما ينبغي  ( ب)

 الصعيدالاقرتاحات املطروحة لتوفري أأرضية مشرتكة بشأأن القضااي اليت حتتاج اإىل حلول عىل ما يه  ( ج)
 ؟ادلويل

لهيا لإحراز مزيد ي فامي  .1 تعلق ابلعملية بشلك عام، ما يه املسارات والطرائق التفاوضية اجلديدة احملمتل اللجوء اإ
 ؟التقدم من
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جامع بني الوفود عىل عدم قبول اعتبار المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية أأوًل،  اكتشفُت أأن هناك اإ
ىل مزيد من املناقشات املوضوعية لتحديد وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل أأنه متكل أأو حيازة رشعية.  وحيتاج الأمر اإ

عليه رشعيًا"، ابلشلك اذلي يُعرتف فيه حبق كيان ما يف الس يطرة عليه،  ذمس تحو هو أأو ما ميكن أأن يكون "مملوك أأو  ما
مل يؤيد أأي من الوفود الرأأي القائل بوجوب التغايض عن المتكل غري املرشوع، . ووما هو اذلي يُشلك "متكل غري رشعي"

 .هذه العمليةس ياق اعتباره غري جدير ابلهامتم يف  أأو

اجاد س بل للمساعدة يف منع منح  يفرضورة تركزي الهدف الأسايس للجنة احلكومية ادلولية رأأى العديد من الوفود كام  اإ
بسط نطاق الصك أأو الصكوك املتوخاة لتضمني أأشاكل خمتلفة تأأييدها لوجوب أأعربت وفود كثرية عن و خطأأ. الرباءات عن 

ت، عىل الأقل بقدر ما يتعلق الأمر ابملوارد رك زت معظم الوفود عىل الربط مع نظام الرباءاو من حقوق امللكية الفكرية. 
 .الوراثية واملعارف التقليدية

ىل املوارد الوراثيةوفامي   :يتعلق ابلأساليب اليت ميكن من خاللها معاجلة تكل الشواغل، مع الإشارة احملددة اإ

ماكنية حتقيق فائدة من شلك ما من أأشاكل الكشف تأأييدًا عامًا. ومعلىق  ( أأ ) ذكل، مفا يزال هناك  الرأأي القائل ابإ
 ؛عدد من الوفود اليت تعارض أأي نظام جديد للكشف الإلزايم

 ؛العديد من الوفود عىل أأمهية التأأكيد عىل اتساق أأي نظام للكشف مع رشوط معينةوشدد  ( ب)

بعض الوفود التعويل عىل التجارب املكتس بة من نظم الكشف الوطنية السارية والاس تفادة مهنا يف واقرتح  ( ج)
 .نة أأثناء املناقشات بشأأن امليض قدما يف الكشفمعل اللج 

من اس تخدام قواعد البياانت  اليت ميكن احلصول علهياالوقت نفسه، مل تشهد اللجنة أأي معارضة جوهرية رجاه الفوائد ويف 
يداع الرباءة عىل أأساس تشكيف  حلاةل تقنية صناعية ساب ذا اكن ينبغي رفض طلب اإ قة. ومع للمساعدة يف التحقق بشأأن ما اإ

ىل دراسة متأأنية، مع رضورة  آلية لقاعدة بياانت اإ ذكل، شدد عدد من الوفود ومعهم رجمع الشعوب الأصلية عىل احتياج أأي أ
 .توفري ضامانت اكفية

قيد التفاوض وامللكية الفكرية القامئة وغريها من النظم ادلولية، شهدت اللجنة أأو الصكوك  العالقة بني الصكومن حيث 
رأأى البعض وجوب مسامهة النظام يف تعزيز بعض صور امللكية الفكرية القامئة وغريها من و وهجات النظر.  تباينًا يف

التأأكيد وبروتوكول انغواي، بيامن أأعرب البعض الآخر عن رغبته يف  الصكوك، مبا يف ذكل التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج
قامة صةل مبارشة أأو جوهرية بني الصك  أأو الصكوك قيد املفاوضات يف اللجنة احلكومية ادلولية وبني تكل عىل عدم اإ

 .الصكوك الأخرى

ىل تعريفات مشرتكة وفامي  يتعلق ابملوضوع املش متل عىل عدة قطاعات متعددة، شددت بعض الوفود عىل أأمهية التوصل اإ
 "(.لعنارص معينة )مثل "املس تفيدون

ىل التصديوشهدت  ىل ا اللجنة تفاهامً حول احلاجة اإ لتوازن بني املصاحل: مصاحل حائزي أأو ماليك املوضوع احملمي؛ اإ
واملس تخدمني مبا يف ذكل املس تخدمني يف الأغراض التجارية ويف الأعامل التجارية؛ واملس هتلكني. ويبدو أأن هناك رأأي عام 

ىل دراسة  .بني مجيع الفئات الثالثة دراسة متأأنيةالعالقة التاكملية  يدعو اإ

للموضوعات احملمية قيد ادلراسة )املوارد الوراثية واملعارف للصك أأن يتصدى من خاللها ابلوسائل اليت ميكن  يتعلقوفامي 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي(، أأكدت الوفود عىل أأمهية الاحرتام الواجب والاعرتاف والإس ناد. كام تصدوا أأيضا 

 .لنفاذ والرتتيبات املتفق علهيا من مجيع الأطراف فامي يتعلق بتقامس املزااي والفوائدملسائل احلقوق الاس تئثارية، والترصحي اب
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عداد اتفاق من النوع الإطاري، واكنت  آراء مثرية لالهامتم فامي يتعلق بطبيعة الصك. طرح عدد قليل من الوفود مفهوم اإ هناك أ
برام اتفاق أأكرث واذلي يرتك العديد من جمالت يمت تغطيهتا من خالل القانون  والآليات والتدابري الوطنية، معارضني بذكل اإ

 .تعمقًا، وهو، بطبيعة احلال ما اكنت تفضف ُّ وفود أأخرى

ىل تفامه بشأأن مسأأةل املِّكل العام، وخباصة يف العالقة بني أأي حق حرصي حممتل مع وأأقر  العديد من الوفود بأأمهية التوصل اإ
كلف عىل أأ ما يتقرر فامي بعد ويُصنَّ   عام. نه مِّ

ذا اكن هن  التوصل اإىل حلول  وتباينت الآراء بشأأن احللول امللزمة مقابل احللول غري امللزمة. ومل يتضح حى الآن ما اإ
أأو ببساطة تعبري عن وهجة نظر بشأأن ما يعتقده البعض "قابل للتنفيذ" يف  ،ملزمة/غري ملزمة هو حمك استبايق للنتاجئ

 .التوقيت هذا

ىل مسارات جديدة، ولكن مل يتوفر حتديد واحض ملا ميكن أأن تكون عليه تكل املساراتمس توى امل وعىل   .سار، ُأشري اإ

ُد هنا أأن افرتض أأن املطلوب هو نص جديد. وانبثق  مل يتضح بعد ورأأي ينادي بوجوب فتح مسارات لقرتاحات جديدة، وأأو 
ذا اكن ينبغي توقُ  ىل و ع نصوص متوازية. ما اإ شارة اإ مشاراكت أأخرى رفيعة املس توى، مبا يف ذكل عىل املس توى اكنت هناك اإ

 .الاجامتعات عىل مس توى السفراءكام اقرتح البعض عقد املزيد من الوزاري. 

أأو خارطة طريق للميض قدما. وكثريًا ما اقرتنت تكل ادلعوات ابقرتاحات تطالب اللجنة  جدول زمينالبعض بوضع وطالب 
 .قيق نتاجئ ملموسة فامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايساحلكومية ادلولية ابلعمل وحو حت 

لقضااي الرئيس ية اليت ميكن أأن تساعد الوفود عىل املتعلقة ابهناك دعاوى لوضع مصفوفة أأو خارطة توحض املواقف واكنت 
معان النظر يف مس توايت التقارب والتباعد يف الآراء  .اإ

بني الراكئز الثالثة. مفن انحية، اكنت هناك وهجة نظر حمددة، مفادها وهجات نظر متباينة ُأعرب عهنا بشأأن العالقة وظهرت 
ومن انحية أأخرى، اندت بعض الآراء ابملعامةل املنفصةل استنادًا  ؛الإبقاء عىل الثالث راكئز دون مساس وعدم الفصل بيهنا

ىل مس توايت النض  املتباينة أأو اختالف  ماكانتاإ بعض  خاللنة، مضنيا، اللج  واس تعرضتالنض  لتكل الراكئز.  اإ
 ".واحدة، أأو العمل ابلتتابع دفعةاملناقشات اليت جرت حول تكل البنود، مسأأةل هل اجب الاضطالع مبهمة واحدة والعمل 

 .ولني احلكوميني من عوامص ادلولؤ ذ احلديث عن اجامتع السفراء/املسالرئيس عندئواختمت 

م الرئيس شفاهًة أأمام اجللسة ال]مالحظة من الأمانة:   عامة نفس امللخص قبل افتتاح بند جدول الأعامل التايل، قدَّ 64.
من هذا  23ولني احلكوميني من عوامص ادلول )انظر الفقرة ؤ عند اختتام اجامتع السفراء/املس أأدىل بهاذلي س بق أأن 

 ([.التقرير

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 من جدول الأعامل: 3البند قرار بشأأن 

م الرئيس   مرشوع جدول الأعامل قد  65.
امُلعَم م يف الوثيقة رمق: 

WIPO/GRTKF/IC/26/1 Prov. 4 
 .مدعتُ لعامتده، وا
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 من جدول الأعامل: اعامتد تقرير ادلورة الخامسة والعرشين 4البند 

 من جدول الأعامل: 4قرار بشأأن البند 

م   الرئيس مرشوع تقرير ادلورة قد  66.
الخامسة والعرشين 

(WIPO/GRTKF/IC/25/8 Prov. 2 )
 .مدلالعامتد، واعتُ 

 من جدول الأعامل: اعامتد بعض املنظامت 1البند 

 من جدول الأعامل: 1قرار بشأأن البند 

اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد مجيع وافقت   67.
املنظامت املذكورة يف مرفق الوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/26/2  بصفة مراقب

مؤقت، ويه: مركز املوارد اجملمتعية والتمنية 
(CRDC ؛ وحتالف شعوب السالسل اجلبلية)
(CPA ؛ ولكية التصالت جبامعة مدينة دبلن)
(DCU ؛ ومؤمتر شعوب وقبائل فيجي الأصلية)
(FNTC ؛ وفريق العمل املعين ابلتمنية املس تدامة)
(GAD( ؛ واملؤسسة الهندية للتعلمي)IEF ؛)

(؛ IINوش بكة معلومات الشعوب الأصلية )
(؛ ومنظمة CIPواملركز ادلويل للبطاطس )

التوعية العاملية حبقوق امللكية الفكرية؛ ومجعية 
نغا اكايوينا أأواي   121قبائل اتيم النيبالية؛ ومنظمة اإ

(NKW262 ؛ والش بكة الوطنية لساكن الكونغو)
(؛ وش بكة منظامت RENAPACالأصليني )

(؛ SAMUSAب الأصلية يف الاكمريون )الشعو 
ولكية غروتيوس للقانون جبامعة بنتيكوس تال 
ي روجرس للقانون  الأوغندية؛ ولكية جميس اإ

 .جبامعة أأريزون

 من جدول الأعامل: مشاركة اجملمتعات الأصلية واحمللية 2البند 

م   ىل قرار ، وأأشاWIPO/GRTKF/IC/26/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/26/3 تنيالرئيس الوثيق قد  ر اإ 68.
نشاء صندوق تربعات دلمع مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية للمنظامت  1001امجلعية العامة الصادر عام  بشأأن اإ

نشائه من ش ى  غري احلكومية املعمتدة من قبل اللجنة احلكومية ادلولية يف أأعامل اللجنة. ومىض يقول، اس تفاد الصندوق منذ اإ
( وفرنسا وصندوق كريس تنسن وسويرسا وجنوب أأفريقيا SwedBioويدي ادلويل للتنوع البيولويج )الربانم  الس :املتربعني

مجع الكثريون عىل جناح الصندوق يف هممته، واتفقوا عىل متتعه ابلشفافية والاس تقاللية وأأ والرنوجي وأأسرتاليا ونيوزيلندا. 
ىل الوثيقة  الية عىل نطاق واسع. ولفت الرئيس الأنظار اإ واليت تس تعرض  WIPO/GRTKF/IC/26/INF/4والفع 
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ىل خلو الصندوق من الأموال.  معلومات عن املوقف الراهن للتربعات وطلبات احلصول عىل ادلمع. وأأشار مع القلق الشديد اإ
ودعا الوفود مرة أأخرى للتشاور فامي بيهنا واملسامهة عىل وجه الرسعة لنتشال الصندوق من عرثته. وشدد عىل أأمهية 

وق ابلنس بة ملصداقية معل اللجنة احلكومية ادلولية، واليت الزتمت مرارًا وتكرارًا بدمع مشاركة الشعوب الأصلية. الصند
واس تطرد قائال، س ُتدعى اللجنة احلكومية ادلولية يف وقت لحق من ذكل الأس بوع لنتخاب أأعضاء اجمللس الاستشاري. 

ىل مسأأةل الصندوق ه ذه فامي بعد. وأأبلغ الرئيس اللجنة بأأنه دعا الس يدة أألكس ندرا غرازيويل، وابلتايل، سوف تعود اللجنة اإ
انئب رئيس اللجنة، لتويل منصب رئيس اجمللس الاستشاري. وقال سوف تُنرش نتاجئ مداولت اجمللس الاستشاري يف 

 .WIPO/GRTKF/IC/25/INF/6وقت لحق يف ادلورة احلالية للجنة يف الوثيقة 

(، 23، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/7/15بقرار اللجنة احلكومية ادلولية يف دورهتا السابعة )الوثيقة ومعال   69.
مت عروض ملدة نصف يوم أأثناء توقف أأعامل اللجنة. وتناولت العروض املوضوع التايل: "امللكية الفكرية واملوارد الوراثية:  نُظ ِّ

، املقرر وأأعلن الرئيس عن تواجد املتحدث الرئييس، الربوفسور جميس أأاناي .ماذا عىل احملك ابلنس بة للشعوب الأصلية
آخرين من احلضور: الس يدة هامي برود، ممثةل،  لشؤونالخاص للأمم املتحدة  ب أأيضا ابثنني أ حقوق الشعوب الأصلية. كام رح 
نغا اكايوينا أأواي  آرايس غارس يا، مستشار الس ياسات NKW262) 121اإ يف مؤسسة تعزيز املعارف ( والس يد مارس يال أ

لالنضامم للمنصة. دعا أأيضا رئيس الفريق، الس يدة جنيفر اتويل كوربوز، ممثل مؤسسة طبطيبا، (. كام FPCTالتقليدية )
مت العروض وفقا للربانم و  وستتاح عىل صفحة  (..WIPO/GRTKF/IC/26/INF/5 Rev) الوارد يف الوثيقة قُد ِّ

  املعارف التقليدية فور تسل مها.

لختيار وترش يح عدد من  1024من شهر فرباير  2و 1اجمللس الاستشاري لصندوق تربعات الويبو أأايم اجمتع   70.
املشاركني من ممثيل اجملمتعات الأصلية واحمللية للحصول عىل متويل للمشاركة يف أأعامل ادلورة املقبةل للجنة احلكومية ادلولية. 

 .واليت صدرت قبل هناية ادلورة احلالية WIPO/GRTKF/IC/26/INF/6وردت توصيات اجمللس يف الوثيقة و 

 من جدول الأعامل: 2قرارات بشأأن البند 

اللجنة بقوة ودعت الأعضاء ُش عت   71.
ومجيع املهمتني من كياانت القطاع العام أأو القطاع 

الخاص للمسامهة يف صندوق تربعات الويبو 
  .للمجمتعات احمللية الأصلية واحمللية املعمتدة

الرئيس، واللجنة املنتخبة ابلزتكية، واقرتح   72.
الأعضاء الامثنية يف اجمللس الاستشاري التالية 

بصفهتم الشخصية:  لتقدمي خدماهتمأأسامؤمه بعد 
نغا اكايوينا أأواي   121الس يدة هامي برود، ممثةل، اإ

(NKW262 نيوزيلندا؛ والس يد نلسن دي ،)
لأرض ل ةاملتحد ليون كنتوليه، ممثل، مجعية الكوان

(، بامن؛ والس يدة سامرا هاول، KUNA) الأم
سكرتري أأول، البعثة ادلامئة جلاماياك، جنيف؛ 
والس يد نرص الإسالم، وزير، البعثة ادلامئة 

دفينا لويس، مدير  لبنغالديش، جنيف؛ والس يدة اإ
مساعد، قسم الس ياسة والتعاون ادلويل، مكتب 

والس يد  امللكية الفكرية الأسرتايل، اكنربا، أأسرتاليا؛
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مانديكسول ماترووس، سكرتري أأول، البعثة ادلامئة 
مجلهورية جنوب أأفريقيا، جنيف؛ والس يد أأرسني 
بوجاترييف، ملحق، البعثة ادلامئة لالحتاد الرويس، 

جنيف؛ والس يدة جنيفر اتويل كوربوز، ممثةل، 
مركز الشعوب الأصلية ادلويل  –مؤسسة طبطيبا 

 .بنيلبحوث الس ياسات والتعلمي، الفل 

الرئيس الس يدة أألكس ندرا وعني    73.
غرازيويل، انئب رئيس اللجنة، لرئاسة اجمللس 

 .الاستشاري

 من جدول الأعامل: املوارد الوراثية 7البند 

ىل مهنجية العمل وفقا ملا مت التفاق عليه من قبل املنسقني الإقلمييني، واليت سوف تُس تخدم يف وأأشار   الرئيس اإ 74.
 WIPO/GRTKF/IC/26/4دول الأعامل، وعىل وجه الخصوص، يف تعديل مرفق الوثيقة من ج 7التعامل مع البند 

بق عىل و )"الوثيقة املوحدة املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية"( )"الوثيقة املوحدة"(.  ُتط  تعد هذه املهنجية، اليت س َ
ية جملموعة الخرباء، يف الأساس يه نفسها تكل املهنجية الاجامتعات الرمسية للجنة احلكومية ادلولية والاجامتعات غري الرمس 

ضافة اإىل ذكل، سوف تُعقد جلسات غري رمسية يمت التنس يق إلاليت ُطبقت يف ادلورات السابقة للجنة احلكومية ادلولية. واب
خمتلفة لإجراء ين الاجامتع مع الوفود يف تشكيالت رس ِّ ة غري رمسية"(، حيث يُتاح للُمي يف شأأهنا )أأو "مشاورات جانبي

ىل تقريب وهجات  آراء الوفود اإىل حد كبري وحتتاج اإ مناقشات حول قضااي حمددة ذات وهجات نظر متباعدة وتتباين يف شأأهنا أ
ىل املسائل املتعلقة بقواعد البياانت والكشف.  النظر ورأأب هذا الاختالف. وأأشار الرئيس، من بني مجةل أأمور أأخرى، اإ

ريق الخرباء يف تغطية مجيع املالحظات الواردة يف شأأن النص، ومن مث بلورة الوثيقة املوحدة، وقال، سوف تسهم اجامتعات ف
قلميية داخل فريق الخرباء بس تة  ُتَمث لس َ و ين. جريت من قبل املُيرس ِّ مع مراعاة نتاجئ املناقشات غري الرمسية اليت أُ  لك مجموعة اإ

من  متكن املنسقني الإقلميينيخرباء كحد أأقىص، وميكن أأن يكون من بيهنم املنسق الإقلميي. وأأعرب الرئيس عن أأمف  يف 
دارة معلية حتويل وتغيري  دارة اجللسات، عىل سبيل املثال، اإ الخرباء احلضور والاس مترار يف اجامتعات فريق الخرباء، بغية اإ

سوف يُطلب من رجمع الساكن الأصليني و وفقا ملا تتفق عليه اجملموعات خبصوص هوية املتحدث بشأأن القضااي اخملتلفة. 
ضافيني  ترش يح اثنني من الخرباء للمشاركة واملسامهة يف اجامتع فريق الخرباء بصفة مراقبني مع احلق يف التحدث، وخبريين اإ

طبيعة املوضوع، كام اكن وفقًا ل ميكن تغيري تشكيل الخرباء و حلق يف التحدث أأمام اللجنة. للحضور فقط دون أأن يكون هلام ا
ىل ومن اللغة س يجمتع فريق الخرباء يف "القاعة ابء"، حيث ت و احلال يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية السابقة.  توفر الرتمجة اإ

ن ء مبارشة عىل الهواء ابللغة يمت النقل الصويت ملداولت فريق الخربازيية والفرنس ية والإس بانية. وتوخيًا للشفافية، سوف لكالإ
ن ىل قاعةلكالإ ىل قاعة بيلغر جيه، وابللغة الإس بانية اإ ىل القاعة أألف، وابللغة الفرنس ية اإ لن تتوفر صياغة و يو أأوختهناغن.  زيية اإ

ولني عن ادلورة ؤ ين املسرس ِّ بأأن املُي  احلضورلرئيس حتريرية مبارشة يف اجللسة العامة أأو أأثناء اجامتعات فريق الخرباء. وأأبلغ ا
اين غوس من أأسرتاليا، واذلي س يعمل أأيضا "كصديق للرئيس" فامي يتعلق بعملية التفاوض الخاصة ابملوارد  هام الس يد اإ

مانويل الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الشامةل، والس يدة تشاندى راينا من الهند،  والس يد اإ
ون رس ِّ انبية غري رمسية، سوف يعمل املُي سايك من الأريبو. وبعد جولتني قادمتني من اجامتعات فريق الخرباء واملشاورات اجل

يف جلسة عامة بتوجيه من  عىل صياغة نسختني منقحتني متعاقبتني للوثيقة املوحدة يك تنظر فهيام اللجنة احلكومية ادلولية
 يُعل ِّقز للوثيقة املوحدة، ومن مث يف الوقت احلارض، سوف يفتتح الرئيس اجللسة العامة لس تعراض موجوفريق الخرباء. 

سوف تُعقد اجللسة العامة مرة أأخرى و أأعامل اجللسة لإفساح اجملال لعقد أأول جوةل من املناقشات من قبل فريق الخرباء. 
عداده من قبل ( ”Rev. 1“للنظر يف النص املعدل ) ُتحال ”Rev. 1“يف ) اجللسة العامة ين. وبعد نظررس ِّ املُي كام مت اإ (، س َ

طار البند و الثانية من املناقشات يف فريق الخرباء. للجوةل الوثيقة  من جدول  7خيصص اجلزء الهنايئ من اجللسة العامة يف اإ
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عداده من قبل املُي  اوفقا مل( Rev. 2الأعامل ملراجعة ما سقط سهوًا ومراجعة العنارص الواردة يف النص املعدل ) ين، رس ِّ مت اإ
رسال النص املعدَّ  ىل امجلعية العامة. واليت مل يُعربَّ عهنا تعبريًا حصيحًا، وذكل من أأجل اإ ىل الواثئق و ل اإ أأشار الرئيس كذكل اإ

ىل اللجنة احلكومية ادلولية، ويه: "التوصية املشرتكة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف  مت اإ التقليدية املقرتنة الأخرى اليت قُد ِّ
مة اكلوثيقة  والولايت  بواسطة وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي WIPO/GRTKF/IC/26/5هبا"، املقدَّ
"التوصية املشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف املتحدة الأمريكية، و

مة من وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت WIPO/GRTKF/IC/26/6التقليدية املرتبطة هبا" )الوثيقة  (، املقدَّ
ىل واثئق املعلو  مات املتاحة للوفود: "تقرير عن تنفيذ أأنشطة الفئة جمي )"خيارات حول املتحدة الأمريكية. كام أأشار أأيضا اإ

(، "مرسد WIPO/GRTKF/IC/26/INF/7الرشوط املتفق علهيا بشأأن التقامس املنصف والعادل للمنافع"( )الوثيقة 
عبري الثقايف التقليدي" ابملصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل الت 

( و"تقرير حلقة معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد WIPO/GRTKF/IC/26/INF/8 )الوثيقة
(. وأأشار WIPO/GRTKF/IC/26/INF/9الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" )الوثيقة 

ىل "اقرتاح خبصوص م واصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأأ الرئيس كذكل اإ
نظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" )الوثيقة  (، واليت ُسل ِّمت ذكل اليوم من WIPO/GRTKF/IC/26/7والامتثال للأ

ل ميكن واس تدرك قائال، ملتحدة الأمريكية. قبل وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت ا
دراج هذا الاقرتاح عىل جدول الأعامل لعامتده بسبب التأأخر يف تقدميه. وأأضاف الرئيس، سوف يُفتح ابب التعليقات  اإ

 واملناقشات بشأأن التوصيتني املشرتكتني، فضال عن الاقرتاح الخاص مبواصفات دراسة الأمانة لدلراسة من قبل املؤيدين يف
ىل " لقضااي املتعلقة ابغري الرمسية الورقة جلسة عامة يف أأعقاب الانهتاء من أأعامل ادلورة احلالية بشأأن الوثيقة املوحدة. وأأشار اإ

عدادها وتعمميها للنظر فهيا يف ادلورة احلالية. ومىض يقول، هتدف هذه الورقة اإىل حشذ الأفاكر فقط،  املطروحة" اليت مت اإ
ىل ول تعد وثيقة معل.  كر اللجنة احلكومية ادلولية مبا اعتربه قضااي رئيس ية للملكية الفكرية متعلقة ابملوارد الوراثية، لفتًا اإ وذَّ

ولني احلكوميني من العوامص واذلي ُعقد يف بداية هذه ؤ خالل اجامتع السفراء/ كبار املس التطرق لبعض من هذه القضااي
ىل املوارد الوراثية متثلت القضية الأوىل والهدف املمو ادلورة.  كن حتقيقه يف منع الرباءات املمنوحة عن خطأأ املستندة اإ

رؤية مشرتكة  توفرواملعارف التقليدية املرتبطة هبا ومل تف مبتطلبات الأهلية للرباءة من حيث اجلدة والابتاكرية. وأأشار اإىل 
در اذلي تكون فيه هذه الآليات والتدابري عىل نطاق واسع بوجوب بذل لك هجد ممكن ملنع منح الرباءات عن خطأأ. وابلق

مفيدة، مبا يف ذكل تكل اليت اكنت قد أأوصت هبا بعض ادلول الأعضاء، ولتحقيق هذه الغاية، س يكون النظر يف تكل 
قة بني متثلت القضية الثانية والهدف املمكن حتقيقه يف تنظمي العالو الآليات والتدابري من الأمور القي مة اليت يتعني القيام هبا. 

لهيا، وتقامس املنافع يف جمال املوارد الوراثية، بغية ضامن الامتثال للقوانني ادلولية والوطنية املتصةل  امللكية الفكرية والوصول اإ
ىل دورة انعقاد اللجنة  آلية الكشف عن املنشأأ. ورجدر الإشارة اإ ابملوافقة املس تنرية املس بقة والنفاذ وتقامس املنافع من خالل أ

ة بشأأن املوارد الوراثية، وحتديدًا ادلورة الثالثة والعرشون للجنة، حيث وضع النص مزيدًا من الرتكزي عىل الشفافية يف الأخري 
ىل عدم التقارب يف الآراء بني ادلول  حتديد الطرائق لرشط الكشف والتصدي للقضااي الرئيس ية. ومع ذكل، أأشار الرئيس اإ

، عىل الرمغ من يف الوقت احلايل اصة بوضع القواعد واملعايري والهدف الرئييس مهناالأعضاء حول هذه املسأأةل الرئيس ية الخ
بر يف كيفية تسوية  ىل التد  ادلمع العام الواحض والواسع ملثل هذا الرشط والهدف من قبل بعض الوفود. ودعا الرئيس الوفود اإ

ات فريق الخرباء املقبةل ويف املناقشات اجلانبية غري الخالفات بشأأن هذين الهدفني والقضااي الرئيس ية واملشاركة يف اجامتع
 .الرمسية بطريقة خالقة مع الرتكزي عىل هن  يتسم ابلسعي وحو احلل. وافتتح الرئيس ابب التعليقات بشأأن الوثيقة املوحدة

ىل الوثيقتني   .WIPO/GRTKF/IC/26/5 75وذكر وفد بريو أأن الرئيس أأشار يف لكمته الافتتاحية اإ
دراج تكل الوثيقتني أأيضًا يف مناقشات اجامتعات فريق الخرباء. هل، وسأأل WIPO/GRTKF/IC/26/6و  من املقرر اإ

.76 ورد الرئيس بأأن هاتني الوثيقتني لن تدرجًا، بشلك مبارش، يف مناقشات فريق الخرباء.  
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الرئيس فتح ابب  ]مالحظة من الأمانة: انعقد هذا اجلزء من اجللسة بعد انهتاء أأول اجامتع لفريق الخرباء[ وأأعاد  77.
ىل Rev. 1من الوثيقة املوحدة )" 2من جدول الأعامل وطلب من امليرسين تقدمي املراجعة  7النقاش يف البند  ضافًة اإ "( اإ

نه يتوقع دلى الانهتاء من  التغيريات النصية اليت أأدخلها امليرسون فهيا، حى ميكن فهم تكل التغيريات بشلك أأفضل. وقال اإ
قلميية لتدبر النص، عىل أأن يعاد عقد اجللسة العامة لإثبات ما تديل ذكل تعليق اجللسة ا لعامة واجامتع لك وفد مبجموعته الإ

 متهيدًا لعقد جوةل مناقشات اثنية مضن فريق الخرباء. 2به الوفود من مالحظات مركزة عىل املراجعة 

اين غوس من أأسرتاليا، بصفته ميرسًا، ابمس امليرسين وذكر   أأن امليرسين حمايدون ول ميثلون منظورًا وحتدث الس يد اإ 78.
وطنيًا. وشدد عىل أأن مقتىض واجهبم أأن يأأخذوا يف احلس بان مصاحل ادلول الأعضاء اكفة ويسعوا يف تيسري صياغة النص 
طار فريق الخرباء وأأن بعض املشاورات اجلانبية  وامليض به قدمًا. وأأضاف أأن مناقشات رصحية ومنفتحة للغاية عقدت يف اإ

ل قدرًا حمدودًا من الوقت لإعداد املراجعة  غري . واعتذر عن أأي خطأأ 2الرمسية عقدت كذكل. وبنيَّ أأن امليرسين مل يتح هلم اإ
سقاط أأو لبس قد يكون  النص. وذكر أأنه يعترب النص مسودة مبدئية س تخضع ملزيٍد من العمل يف املرحةل التالية.  اعرتىأأو اإ

ن امليرسين ركزوا عىل  املبادئ والقضااي اجلوهرية. وأأعرب عن رغبة امليرسين يف التناقش مع رجمع الشعوب ومىض يقول اإ
ن امليرسين مل يمتكنوا من تناولها بشلك اكمل. ووحض أأن  عامل مداخالهتم، حيث اإ الأصلية الامتسًا لأفضل الس بل اإىل اإ

ياسة العامة، أأنه مل يبق من أأهداف تغيريات معتربة طرأأت عىل النص يف جمالت معينة. وأأضاف فامي يتعلق بأأهداف الس  
ل واحدًا، يتبعه الآليات املقرر اس تعاملها مضن نظام  الس ياسة العامة عىل املس توى الأعىل املتعلقة مبنع المتكل غري املرشوع اإ

تعكس  2امللكية الفكرية ومضن مرشوع الصك هذا تعيينًا لتحقيق ذكل الهدف. وشدد الس يد غوس عىل أأن املراجعة 
برزه بوضوح اجامتع السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص، وهو عىل وجه التعيني أأن المتكل غري املرشوع هو أأ  ما

خضعتا لتنقيح معترب حبيث  1واملادة  2قضية الس ياسات رفيعة املس توى الأساس ية اليت اجب معاجلهتا. وبنيَّ أأن املادة 
ن وقتًا كثريًا ُخصص لرشوط الكشف، واكن جانب تعكسان يف النص بدقة أأن الصك غري متعلق ب  تخويل حقوق. وقال اإ

ىل أأرضية مشرتكة بشأأهنا. وأأضاف أأن  ن هجودًا بُذلت يف سبيل التوصل اإ من ذكل يف مشاورات جانبية غري رمسية، واإ
ل الأعضاء امليرسين يعتربون أأن هذا قد حتقق يف بعض اجملالت دون غريها، حيث بقيت بعض أأوجه التباين بني ادلو 

يتعلق مبا ينبغي أأن ينطوي عليه نظام الكشف، لكن املطالبني ضيقوا نطاق النقاش اإىل حد أأبعد بكثري بشأأن الرساين  فامي
ىل  ن املناقشات تطرقت كذكل اإ واملضمون والزتامات ماكتب امللكية الفكرية/الرباءات واملواعيد الهنائية. ومىض يقول اإ

ول كيفية معاجلة الانشغالت الأساس ية دلى الصناعة واملتعلقة بضامن حتقق اليقني القانوين العقوابت والتعويضات، خاصًة ح
آليات تقامس املنافع من الانتفاع ابلبتاكر ايف نظام امللكية الفكرية، والعواقب احملمتةل لعمليات الإبط ل عىل متكني مس تفيدي أ
ت والتعويضات بني مرحليت ما قبل املنح وما بعده حقق مزيدًا من يف نظام امللكية الفكرية. ووحض أأن تقس مي قضااي العقواب

الفعالية يف بدء اس تخالص العقوابت اليت ينبغي تطبيقها وكيفية ذكل يف بيئة التطبيق. وذكر أأن قضية العقوابت والتعويضات 
حيث تعذر التوصل اإىل معل جار. وأأضاف أأن الاس تثناءات نوقشت رسيعًا لكن مل يطرأأ أأي تغيري معترب عىل املواقف، 

ىل بروتوكول انغواي قد حذفت من  اتفاق بشأأن تضمني الاس تثناءات يف مرشوع الصك من عدمه. وبنيَّ أأن الإشارة اإ
)ز( من الوثيقة املوحدة، لكن هذا احلذف قابل للنقاش. كام بنيَّ أأن الأساس املنطقي ذلكل احلذف هو أأن اتفاقية 2.3 الفقرة

ن الفقرة  التنوع البيولويج تول آليات النفاذ وتقامس املنافع. ومىض يقول اإ  7.3احلقوق، بيامن يتعلق بروتوكول انغواي مبتابعة أ
ن القسم اذلي اكن بعنوان "الخيار  ىل "انعدام  1بقيت دون تغيري، واإ انعدام رشط الكشف" يف الوثيقة املوحدة تغري عنوانه اإ

ح رشوط الكشف اجلديدة" ليعكس بشلك أأفضل مقصد مؤيد يه، كام تغري املضمون املقرتح ذلكل اجلزء تغريًا معتربًا. ورصَّ
ضافية مأأخوذة أأساسًا من التوصيات املشرتكة  دراج ملعلومات اإ بأأن التدابري ادلفاعية خضعت يه الأخرى لنقاش رسيع واإ

ب بناء عىل طل 2( يف املراجعة WIPO/GRTKF/IC/26/6و WIPO/GRTKF/IC/26/5املقدمة من عدة بدلان )
ىل مزيٍد من العمل لأن اجملال مل يتسع أأمام فريق الخرباء للخوض يف التفاصيل.  بعض الوفود، غري أأن هذه القضية حتتاج اإ

مل حتظيا بأأي قدر من النقاش املفصل. وشدد الس يد غوس عىل أأن مؤيدي رشوط الكشف أأدركوا  9و 2ووحض أأن املادتني 
آليات النفاذ وتقامس املنافع عىل صعيد وطين يتطلب مرونة، مما حدا ابمليرسين اإىل حماوةل هتيئة  أأن تنفيذ رشوط الكشف وأ

 .2هذه املرونة يف املراجعة 
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.79 .2وفتح الرئيس ابب التعليقات الإجرائية عىل املراجعة  

ىل الأمام يف الارجاه الصحيح. وأأحاط علامً ابحلذف املقرتح للامدة  2وأأشاد وفد بريو ابملراجعة   .80 1ابعتبارها خطوة اإ
دراهجا، حسب ما اجري من  عادة اإ سابقًا بعنوان "املس تفيدون" يف الوثيقة املوحدة، غري أأنه احتفظ ابحلق يف مطالبة اللجنة ابإ

 . 1تطورات يف املراجعة 

ىل  8.3اإىل حذف الفقرات  (متعددة القوميات -)دوةل وأأشار وفد بوليفيا   من الوثيقة املوحدة بشأأن  21.3اإ 81.
دراهجا لأن حذفها مل خيضع للنقاش. وشدد عىل أأمهية مناقشة الفقرات  عادة اإ  8.3"الإجراءات اليت يتخذها املكتب" وطلب اإ

ىل   . 22.3وعدم الاكتفاء يف ذكل ابلفقرة  21.3اإ

ىل وفدي بريو   لإبرازهام بعض العمل اذلي يتعني عىل  (متعددة القوميات - )دوةلبوليفيا و وتوجه الرئيس ابلشكر اإ 82.
جنازه بشأأن حالت احلذف تكل. وطلب من املشاركني عقد مشاورات بشأأن املراجعة  مث العودة  2فريق الخرباء وامليرسين اإ

ىل اجللسة العامة ملناقشة مالحظات مركزة بشأأن هذا النص. وعندئٍذ علق اجللسة العامة.  اإ

.83 .2يس افتتاح اجللسة العامة وفتح الباب ملالحظات مركزة بشأأن املراجعة وأأعاد الرئ  

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب عن بعض الانشغالت بشأأن   84.
بداء مزيٍد 2املراجعة  ن مداخلته حمصورة مضن بضعة جمالت رئيس ية، مع الاحتفاظ ابحلق يف اإ من التعليقات بشأأن . وقال اإ

صياغة النص يف مجمف  يف مرحةل لحقة. وبدأأ بأأهداف الس ياسة العامة فبنيَّ أأن حتفظاته بشأأن مصطلح "المتكل غري املرشوع" 
زالت قامئة لأن هذا املصطلح ليس هل تعريف واحض يف قامئة املصطلحات ومل تتضح بعد اجلوانب الوظيفية ملنطوق النص  ما

ع ذكل، اقرتح الوفد وضع متهيد واحض لأهداف الس ياسة العامة ابلنص التايل "منع المتكل غري املرشوع يف هذا الصدد. وم
ن تكل الصياغة تنفي أأي انطباع أأن منع المتكل غري املرشوع هدف من أأهداف نظام  للموارد الوراثية عن طريق"، حيث اإ

حالل "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الرباءات. وطلب وضع املصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة هبا " بني قوسني واإ
الوراثية" حمف  أأيامن ظهر يف النص، رهنًا مبناقشة اكمةل بشأأن املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. وطلب الوفد، عالوًة عىل 

كشف بطلبات الرباءات. ذكل، اإحالل مصطلح "براءات" حمل "امللكية الفكرية" لعتقاده أأنه ينبغي تعلق أأي رشط لل 
واقرتح فامي يتعلق ابس تخدام املصطلح "ضامن" يف الفقرة )ج( من أأهداف الس ياسة العامة أأن اس تخدام لكمة "تيسري" قد 

، ابلوضوح 2يكون أأفضل لأنه من غري الواحض كيف ميكن ضامن التاكمل من خالل هذا الصك. ورحب، فامي يتعلق ابملادة 
ل بقدر ما يتعلق بطلبات الرباءات. وأأضاف، عالوًة عىل  املزيد يف املوضوع، لكنه ىل أأنه لن يؤيد الكشف اإ أأشار مرة أأخرى اإ

ىل موارد وراثية" بدًل من "طلب براءة". وقال  2.2ذكل، أأنه ينبغي الإشارة يف املادة  ىل "اخرتاع يُطلب حاميته يستند اإ اإ
نه ل يرى بوضوح الفائدة الوظيفية للامدة  ن النص ينطوي عىل يشء أأو م 1الوفد اإ ىل أأهداف الس ياسة العامة، واإ ا تضيفه اإ

)أأ( أأن "الاخرتاع املطلوب حاميته" هو ما ينبغي 2.3ويف املادة  2.3من التكرار فامي يبدو. وذكر فامي يتعلق بمتهيد املادة 
ىل املوارد الوراثية وليس املطالبات يف حد ذاهتا أأو املوارد الوراثية املطلوب  حاميهتا. وأأعرب عالوًة عىل ذكل عن استناده اإ

ن املادة 2.3تفضيف  فامي يتعلق ابملادة  ن اكن غري معلوم، املصدر". ومىض الوفد يقول اإ )ب( 2.3)أأ( للصياغة "بدل املنشأأ أأو، اإ
ىل البدل اذلي أأودع فيه ىل بدل املنشأأ أأم اإ ن اكن ينبغي الإشارة يف القوانني الوطنية اإ  طلب الرباءة. غري واحضة لأهنا ل تبني اإ

وزاد عىل ذكل أأن النص يف هذا الخيار يبدو وكأنه يُدخل يف الرشط جوانب من نظام النفاذ وتقامس املنافع، وأأنه يرغب يف 
نه ل اجد سهوةل يف حماوةل تبني  3.3)ب( بني قوسني لأنه ل يفهم الهدف العام مهنا. وقال فامي يتعلق ابملادة 2.3وضع املادة  اإ

آلية تبادل املعلومات لتفاقية التنوع البيولويج قد اجلانب العميل بال  ماكتب الرباءات بأ نه يعتقد أأن العمل عىل اإ  من احلمك واإ
آليات لتسوية  4.3يكون نظامًا أأفضل. وأأفاد الوفد فامي يتعلق بمتهيد املادة  أأنه ل يعتقد أأنه ينبغي حتميل البدلان عبء هتيئة أ

ذا مل تكن طب  يعة املنازعات املطلوب حلها واحضة. وطلب حذف هذه الإشارة. وأأملح فامي يتعلق ابملادة املنازعات، خاصًة اإ
" أأن النص حيتاج 3)أأ("4.3" اإىل أأن فهيام يشء من التداخل فامي يبدو. ووحض فامي يتعلق ابملادة 1)أأ("4.3" واملادة 2)أأ("4.3
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ىل مزيٍد من العمل لبيان وجوب توافق أأي حسب مع القانون الوطين ن هذه 2)أأ("4.3ذي الصةل. وأأما املادة  اإ " فقال فهيا اإ
العقوابت تتجاوز نطاق قانون الرباءات وتشمل جمالت قد ل يكون للويبو فهيا اختصاص. وطلب بناًء عىل ذكل وضع هذه 

اثبت. " أأنه ينبغي أأن يكون لهذا الصك سقف 1)ب("4.3املصطلحات بني أأقواس. وأأعرب عن اعتقاده فامي يتعلق ابملادة 
نه ل يقوض اليقني القانوين حفسب، بل يضاد هدف الس ياسة العام لهذا  بطال براءة ميثل عقوبة ابلغة الشدة واإ ن اإ وقال اإ

بطال  الصك، واذلي اجب يف رأأيه أأن يكون تعزيز الشفافية يف نظام الرباءات بغية تيسري نظام النفاذ وتقامس املنافع. وأأكد أأن اإ
ىل دخ ول الاخرتاع املذكور فهيا املكل العام واحلد من فرص تقامس املنافع. وأأضاف أأنه ل يفهم بوضوح براءة يؤدي دون شك اإ

لزام مكتب الرباءات ابلتحقق من الكشف. وطالب  كيف يُتوقع من مكتب براءات أأن يكتشف حالت الاحتيال يف حاةل اإ
سقاط املادة  ، وينبغي ابلتايل حذف عبارة "مبا يف 1.3يف املادة  " وحبذف الإشارة اإىل الاحتيال1)ب("4.3بناًء عىل رأأيه ابإ
، غري أأنه ذكَّر بأأهنا مل 2.3". وأأعرب الوفد عن تأأييده لالس تثناءات الواردة يف املادة 3)ب("4.3ذكل الإبطال" من املادة 

ن النص بشلك اكمل لكنه يتطلع تضع لنقاٍش واٍف قريبًا. وبنيَّ أأن وقته مل يتسع بعد دلراسة اجلزء املتعلق ابلتدابري ادلفاعية م
ىل اس تكشافه بشلك ثنايئ مع املؤيدين.  اإ

بداء بعض التعليقات العامة فامي يتعلق هبذه الوثيقة، واس هتلها ابلإعراب عن   ل يف اإ نه ل يرغب اإ وقال وفد سويرسا اإ 85.
ا يرصفه عن تأأييد الرتكزي اعتقاده أأن الصك حمل التفاوض ميكن، بل وينبغي، أأن يكون هل عدة أأهداف متاكفئة الرتبة، مم

املس تحدث للأهداف املتعلقة مبنع المتكل غري املرشوع، ل لأنه يعترب المتكل غري املرشوع أأمرًا همماًل، بل لعتقاده أأن هناك 
عدة أأهداف تس تحق أأن توضع عىل نفس املس توى. وأأضاف أأن مفهوم المتكل غري املرشوع مل يزل يف غاية الإهبام وأأن من 

مكن توضيحه يف مفاوضات بشأأن بروتوكول انغواي. ووحض أأن هذا التعليق ل ينطبق عىل الأهداف العامة فقط، بل غري امل
ىل زايدة الشفافية، وذكل يف  1عىل املادة  ن اس تحداث رشط كشف موجه اإ املتعلقة بنطاق الصك كذكل. وأأردف يقول اإ

ن الوفد ل يؤيد الرتكزي احلايل نظام النفاذ وتقامس املنافع يف املقام الأول ويف نظام ال ل، وذلكل فاإ رباءات يف املقام الثاين ليس اإ
تضم رشوطًا مل تكن يف الصكوك ادلولية  2للفقرة )ب( من أأهداف الس ياسة العامة. وذكر عالوًة عىل ذكل أأن املراجعة 
ن اكن تركزي املادة القامئة املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية. وتساءل فامي يتعلق برشط  بشأأن  2.3الكشف اإ

ذًا عن الاخرتاعات  املطالبات يشمل مجيع الأحوال اليت اس هُتدف تطبيق رشط الكشف علهيا بشلك واٍف من عدمه، مفاذا اإ
ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية؟ وهل اك ىل موارد وراثية ومعارف تقليدية واليت ل يشار يف مطالباهتا اإ ن من املستندة اإ

نه  املقصود استبعاد هذه من رشط الكشف؟ ورحب الوفد ابلمتيزي يف العقوابت بني مرحليت ما قبل املنح وما بعده. وقال اإ
ينبغي يف الصكوك موضوع التفاوض احلايل، كام أأفاد يف اجامتع السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص، حتديد عدة 

املعايري وهتيئة اليقني القانوين مجليع أأحصاب املصاحل املعنيني، مما يثري عنده تساؤًل بشأأن أأمور من بيهنا احلد الأقىص من 
نه س يديل مبزيٍد من التعليقات  4.3اس تخدام لكمة "اجوز" يف متهيد املادة  بشأأن العقوابت والتعويضات. واختمت الوفد بقوهل اإ

 يف اجامتع فريق الخرباء التايل.

ن املراجعة وحتدث وفد أأوروغواي اب  نص واحض وأأكرث مرونة.  2مس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإ 86.
ىل ذكل اجلزء مبجرد تلقيه و  ذكر الوفد أأن اجلزء املتعلق بقواعد البياانت اقرتاح جديد وأأنه يدرسه عن كثب عىل أأن يعود اإ

يضاحات من مؤيديه يف فريق الخرباء.  اإ

اذلي أأدىل به وفد أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأعرب عن وأأيد وفد السلفادور البيان   87.
 .2، وعىل الأخص فصل مادة "املس تفيدون" عن املراجعة 2ابلغ رسوره ابلصياغة اجلديدة يف املراجعة 

ح  الرئيس بأأن فريق الخرباء س يجري مناقشات مركزة بشأأن النقاط اليت يرى الوفود فهيا نقصًا يف الوضوح، ومهنا  ورصَّ 88.
ىل  املعىن ادلقيق للمتكل غري املرشوع عىل سبيل املثال. ومن ذكل املنطلق، حث الوفود عىل رجنب اتاذ مواقف استنادًا اإ

 نقص يف الوضوح.
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خذ انشغالت الشعوب الأصلية يف الاعتبار، لكنه أأضاف أأن حتقيق ذكل اجب وأأعرب وفد فرنسا عن رغبته يف أأ   89.
الأصيلني عند امجلهورية الفرنس ية والذلين خرجا من رمح الثورة /أأن يكون موافقًا ملبدأأي املساواة وعدم قابلية التجزئة

ن تعريف الشعب يف ادلس تور الفرنيس موقوف عىل يشء واحد، وهو الشعب  الفرنيس دومنا متيزي بني الفرنس ية، حيث اإ
أأصل أأو جنس، مما حيول دون الاعرتاف بأأي فريق أأو جامعة عىل أأساس معايري عرقية أأو ثقافية أأو لغوية. وذكَّر الوفد بأأنه 
زال  أأشار ابلفعل اإىل هذه الخصوصية يف املايض وأأنه حياول التغلب عىل هذه الصعوبة، لكنه يف الوقت الراهن يشعر بأأنه ما

حاطة لكمة "الشعوب" يف مجةل "التشجيع عىل احرتام الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية" يف ادليباجة ملزمًا ب طلب اإ
ىل أأن عبارة "امجلاعات الأصلية واحمللية" مس تخدمة يف صكوك دولية ذات صةل مثل  بقوسني. واسرتعى الوفد انتباه اللجنة اإ

ن من شأأن حذف مصطلح "الشعوب" من النصوص اليت تصوغها اللجنة  اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي. وقال اإ
 احلكومية ادلولية أأن اجعلها مامتش ية مع تكل الصكوك ادلولية.

حاطة حرف امجلع يف اللكمة الإنلكزيية املناظرة مل  صطلح واقرتح الرئيس يف ضوء تكرر هذا الشاغل دلى وفد فرنسا اإ 90.
غة املفرد "الناس"[ وطرح هذا الاقرتاح عىل وفدي فرنسا ورجمع الشعوب "الشعوب" بقوسني ]فيصبح معناها يف صي

ىل تردد يف معاجلة شاغل  بداعي لأن شاغل وفد فرنسا ل يستند اإ نه اجب التوصل اإىل حل اإ الأصلية للنظر فيه. وقال اإ
ىل الامتس سبيل لضامن توافق املصطلحات املس تخدمة يف الصكوك مع ادلس تور الفرنيس.  الشعوب وامجلاعات حتديدًا، بل اإ

وأأضاف أأن العملية بلغت مرحةل يتعني معها التصدي لهذا التحدي التعريفي وطلب من وفد فرنسا وممثيل رجمع الشعوب 
 الأصلية وأأي وفد يرغب يف الانضامم اإىل ذكل النقاش بدء حماداثت غري رمسية حول هذه القضية.

ي أأدىل به وفد فرنسا، زاعامً أأن ذكل البيان ليس هل غرض وأأعرب ممثل توابج أأمارو عن دهش ته من البيان اذل  91.
ل نه ليس من أأهداف اللجنة احلكومية ادلولية  اإ ىل اعامتد صك دويل محلاية املوارد الوراثية. وقال اإ عرقةل املفاوضات املؤدية اإ

ن هل الس يادة أأن تلمتس تعريفًا للشعوب الأصلية، واحت  بأأن أأحدًا مل يقدم عىل حماوةل تعريف كنه الشعب ا لفرنيس، حيث اإ
يف تعريف نفسه. وأأضاف أأن اللجنة احلكومية ادلولية تس هتدف وضع صك دويل ل يرهتن ابدلس تور الفرنيس، بل يصلح 
ن هذه مشلكة  ىل صعوابته مع الشعوب الأصلية، حيث اإ شارة اإ للجميع. وطلب من وفد فرنسا الكف عام دأأب عليه من اإ

صدة بني خرباء حكوميني تعقد و قبل عرشين عامًا. وأأضاف أأن اجامتعات مغلقة خلف أأبواب مفرغت الأمم املتحدة من حلها 
عامًا تلو الآخر دون حتقيق نتاجئ أأو تقدم ملموس. واحت  بأأن تكل الاجامتعات تقوض مصداقية املناقشات وشفافيهتا وتل 

ن مثة نزاعًا بني ادلول وال  ن ادلول الأعضاء بصالحيات اللجنة احلكومية ادلولية. وقال اإ شعوب الأصلية يتعني تسويته، واإ
تتعرض لضغوط من جامعات الرشاكت ادلوائية والزراعية اليت تقسم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية فامي بيهنا وتسلب 

معلية اللجنة  أأرسار الشعوب الأصلية. وبنيَّ أأنه يرى ما يدور بني ادلول الأعضاء مناقشات عقمية حول اعتبارات عامة تطيل
خراج صك ملزم بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  احلكومية ادلولية امللكفة بقيادة هجود اإ
التقليدي. واحت  بأأن اللجنة احلكومية ادلولية وقعت يف حيص بيص س ياس يًا ودبلوماس يًا ورجمدت حركهتا نظرًا لغياب 

ىل أأجل الإرادة الس ياس ية من ج ىل متييع النقاش ومتديد املناقشات اإ انب ادلول الأعضاء. وأأضاف أأن تكل احملاولت الرامية اإ
نه ما ضعاف العملية. وقال اإ ىل اإ ىل اللجنة احلكومية ادلولية لك عام ابقرتاحات حمددة وموضوعية  غري مسمى أأدت اإ زال يأأيت اإ

ل الإعراض بسبب القوى الاق  تصادية والعسكرية والغربية اليت تس تخدم املوارد الوراثية. وذكر أأن لكهنا ل تلقى يف لك مرة اإ
 صياغة معايري جديدة تتغري بشلك مس متر عىل مدى الزمان واملاكن أأمر معتاد.

ن   عانة عىل توضيح املوضوع يف نص الصياغة، فقال اإ وطرح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بعض التعريفات لالإ 92.
دوةل عضو يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية"، و"مكتب براءات" يعين "السلطة اخملوةل يف مصطلح "دوةل عضو" يعين "

أأو معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية /دوةل عضو مبنح الرباءات"، و"المتكل غري املرشوع" يعين "اس تخدام موارد وراثية و
لتقليدية املرتبطة مبن صاحب املورد الورايث/املعرفة التقليدية للغري حبيث يكون املس تخدم قد حاز املورد الورايث/املعرفة ا

ىل انهتاك للقانون الوطين يف بدل املوفر" مانة وعىل وحٍو يفيض اإ وأأضاف الوفد أأنه  .املرتبطة هبا بأأسلوب غري قومي أأو خيانة للأ
رتبطة هبا اليت حزيت بأأسلوب مرشوع، ليس من ابب المتكل غري املرشوع اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية امل
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مثل قراءة مواد منشورة والرشاء والاس تكشاف املس تقل والهندسة العكس ية والكشف غري املقصود الناجت عن فشل 
 صاحب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف اتاذ تدابري وقائية معقوةل. وأأعرب الوفد فامي يتعلق ابلفقرة الأخرية
من ادليباجة عن رغبته يف اإحالل لكمة "تشجيع" حمل "ضامن" لأن مدلول الضامن أأشد من أأن يهنض به هذا الصك. كام 
حاطة الفقرتني الأخريتني من ادليباجة بني قوسني حى يتاح وقت اكٍف للنظر فهيام. واقرتح يف المتهيد  أأعرب عن رغبته يف اإ

نظام الرباءات" حمل "من خالل نظام امللكية الفكرية". كام اقرتح يف  حتت أأهداف الس ياسة العامة اإحالل "يف س ياق
)أأ( اإحالل "تزويد ماكتب الرباءات ابملعلومات الرضورية" حمل "ضامن توافر املعلومات الرضورية دلى ماكتب ]امللكية  الفقرة

ن اكن الصك س   حاطة الفقرة )ب( بقوسني لأنه مل يتضح اإ نه يرغب يف اإ نه الفكرية". وقال اإ يوفر الشفافية يف تكل املرحةل، واإ
ضافة "وتكل املتعلقة ابمللكية الفكرية" يف هناية الفقرة. وخمت بقوهل  ىل "تعزيز" واإ يرغب أأيضًا يف الفقرة )ج( يف تغيري "ضامن" اإ

رجاء ذكل اإىل وقت لحق. ن دليه مزيدًا من الاقرتاحات اليت يريد طرهحا، لكن ميكن اإ  اإ

ىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل اإطالق معلية ملعاجلة قضااي تعريفية أأساس ية. وذكر وتوجه الرئيس ابلشكر اإ   93.
نه يتوقع نقاشًا قواًي يف نطاق فريق الخرباء.   الرئيس أأن التعريفات حتتاج اإىل هتذيب. وقال اإ

ىل الفقرة قبل الأخرية من ادليباجة بدءًا من "الإ   ضافة نص اإ قرار بأأن من ينفذون" وأأعرب وفد كندا عن رغبته يف اإ 94.
حبيث توضع عبارة "عند الاقتضاء" بعد "ينبغي" وقبل "الامتثال"، حبيث يصبح النص "ينبغي، عند الاقتضاء، الامتثال 

حاطة تكل الفقرة بقوسني. واس متر يف تعليقاته عىل ادليباجة  للقانون الوطين لتكل ادلوةل العضو"؛ كام أأعرب عن رغبته يف اإ
ىل الأحاكم فذكر أأن الفقرة ا لأخرية متثل عىل احلقيقة نصًا وظيفيًا، ابعتبار أأهنا صيغت لس تحداث الزتام، مما يوجب نقلها اإ

حاطة تكل الفقرة بقوسني متاش يًا م موضعها املعهود. وأأضاف أأنه عىل أأي  عالوظيفية ومناقش هتا معها؛ كام أأعرب عن رغبته يف اإ
ن ال  كشف الإلزايم مشمول ابلفعل يف فقرات أأخرى قامئة يف ادليباجة دون حال، ومن حمض منطلق تنظمي املفاوضات، فاإ

ضافة الفقرة الأخرية. وأأبدى رغبته فامي يتعلق بأأهداف الس ياسة العامة يف بدء ذكل القسم ابلعبارة "الهدف من  ىل اإ احلاجة اإ
نه يرغب بعد ذكل، يف هذا الصك هو" متبوعة بنقطتني؛ ومن شأأن ذكل أأن يس تتبع تغيريات طفيفة يف أأزمنة الأفعا ل. وقال اإ

ىل عبارة "املوارد الوراثية"، كام أأبدى اس تعدادًا للنظر يف الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد  ضافة لكمة "احملمية" اإ المتهيد، يف اإ
يف  الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه هبذا الشأأن. كام أأعرب عن رغبته فامي يتعلق ابلفقرة )أأ(

"من خالل نظام الرباءات" لأنه يتعني أأن  اإحالل "الرباءات" حمل "حقوق امللكية الفكرية" حبيث يكون نص اجلزء املناظر
تكون الأمور املتعلقة ابلرباءات يه حمل تركزي معل اللجنة احلكومية ادلولية؛ عىل أأن يطبق هذا التغيري الأخري عىل مجيع 

ىل "نظام امللكية الف ىل "ماكتب امللكية الفكرية" مقبوةل. ورصح عالوًة عىل ذكل الإشارات اإ ن اكنت الإشارات اإ كرية"، واإ
ن موقفه الهنايئ يعمتد لكيًة عىل ما يس تقر عليه تعريف "المتكل غري املرشوع"، وبأأنه  بأأنه حيتفظ مبوقفه بشأأن المتهيد، حيث اإ

غري املرشوع". وذكر أأن الفقرة )ب( يف أأهداف  لنفس السبب حيتفظ مبوقفه بشأأن مجيع وقائع ورود مصطلح "المتكل
بقاء WIPO/GRTKF/IC/26/4الس ياسة العامة أأحيطت من قبل بقوسني يف مرفق الوثيقة  ، وأأعرب عن رغبته يف الإ

ىل امحلاية ادلفاعية  عىل هذين القوسني. وأأضاف أأنه يرغب يف الفقرة )ج( يف اإحالل "تعزيز" حمل "ضامن". مث التفت الوفد اإ
دخال نص من اقرتايح التوصيات املشرتكة ال ورحب  WIPO/GRTKF/IC/26/5أأيدهام )الوثيقتان ذلين ابإ

(. كام رحب ابلهامتم اذلي أأبدته بعض ادلول الأعضاء رجاه التدابري ادلفاعية ابعتبارها WIPO/GRTKF/IC/26/6و
ائل معلية مس تقةل قامئة بذاهتا للكشف ممكالت للكشف الإلزايم، غري أأنه أأعرب عن اعتقاده أأن التدابري ادلفاعية بد

الإلزايم، ل جمرد ممكالت هل. وبنيَّ أأن من شأأن امحلاية ادلفاعية أأن هتئي بنفسها ولنفسها حامية فعاةل يف س ياق امللكية 
دراج املصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" كبديل لعبا رة "املعارف الفكرية. وأأبدى الوفد كذكل رغبته يف اإ

وطلب تغيري أأي ورود للكمة "ينبغي" أأو "اجب" لتكون "ينبغي/اجب" ضاماًن  التقليدية املرتبطة هبا" يف مجيع أأجزاء النص.
لالتساق مع نصوص التفاوض املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ورجنبًا لأي أأحاكم مس بقة عىل 

ىل  الناجت. وعرب كذكل عن نه يتطلع اإ تأأييده لبعض الاقرتاحات اليت أأدلت هبا وفود أأخرى، مما ل يرغب يف تكراره. وقال اإ
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ىل ما أأاتحته املراجعة  من حتديد أأوحض للقضااي، واحتفظ ابحلق يف الإدلء مبزيٍد من التعليقات  2مواصةل املناقشات استنادًا اإ
 يف وقت لحق.

فية بني "مكتب امللكية الفكرية" و"مكتب الرباءات" وُشع عىل عقد نقاش وسلط الرئيس الضوء عىل القضية الخال  95.
ن مسأأةل احامتل تسبب الإشارة اإىل ماكتب امللكية الفكرية يف أأي رضر لن تعالَ  مبدى دقة التحديد يف  بغية تسويهتا. وقال اإ

 ساس ية. الأحاكم. وحث اللجنة احلكومية ادلولية عىل الرتكزي بدًل من ذكل عىل العنارص الأ 

مبا ُأجنز من معل حى اترخيه، ووصفه بأأنه خطوة يف الارجاه الصحيح،  (متعددة القوميات -)دوةل وأأشاد وفد بوليفيا   96.
دراج الأقسام اليت اكنت  عادة اإ نه يريد أأوًل اإ غري أأنه حيتاج اإىل يشء من الصقل، شأأنه يف ذكل شأأن أأي معل جاٍر. وقال اإ

ن هناك مواد  21.3و 22.3كتب" )خاصة الفقرتني حتت "الإجراءات اليت يتخذها امل  من الوثيقة املوحدة(. وثىن بقوهل اإ
س امي تكل املتعلقة ابلس تثناءات والتدابري ادلفاعية، عالوة عىل عدد من  متنوعة تتطلب املزيد من العمل يف فريق الخرباء، ل

 القضااي املتعلقة ابلشعوب الأصلية. 

ن املراجعة مجموعة البدلان الأ  فريقيا ابمسأأ وحتدث وفد جنوب   متثل أأساسًا جيدًا ملواصةل التفاوض.  2فريقية وقال اإ 97.
رحب بهن  الرتكزي عىل املبادئ رفيعة املس توى واتاذها دلياًل يف املناقشات. وفامي يتعلق بأأهداف الس ياسة العامة،  كام

ن عقد مزيٍد  الوفد بتعريف "المتكل رحب غري املرشوع"، حيث أأىت متسقًا مع املناقشات بشأأن أأمهية هذا املوضوع. وقال اإ
ىل مزيٍد من التفكر يف فريق الخرباء.  من املناقشات حول التعريفات أأمر مرحب به كذكل، لأن بعض العنارص حتتاج اإ

وع والنطاق والكشف، عدا يشء من الضبط ورحب أأيضًا ابلبساطة اليت صيغت هبا املواد، خاصًة تكل املتعلقة ابملوض
ادلقيق الإضايف املطلوب من فريق الخرباء. وأأضاف أأن الأقسام املتعلقة ابلس تثناءات تتطلب مزيدًا من العناية. وبنيَّ أأن 
فه. القسم املتعلق ابلعالقة مع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات ليس يف املوضع الصحيح واجب حذ

ىل مناقش هتا،  غري أأنه أأبرز ما أأجري عىل العنوان من اجئوفامي يتعلق ابلتدابري ادلفاعية، رحب الوفد ابلنت  وأأعرب عن تطلعه اإ
ن  ىل العنوان الأصيل يف الوثيقة املوحدة. وقال اإ توس يع ليشمل مدوانت السلوك الطوعية، وأأعرب عن رغبته يف العودة اإ

طار التعامل مع مشلكة المتكل غري املرشوع مبجملها التدابري ادلفاعية مقبوةل لأهن ا تعكس فكرًا منطقيًا، طاملا بقيت يف اإ
وشلك من أأشاكل رشوط الكشف. ورحب كذكل ابلقسم اجلديد بشأأن العناية الواجبة، مما ينبغي تطبيقه يف أأقسام الوثيقة 

يف ماكتب الرباءات/امللكية الفكرية أأيضًا. وأأحاط اكفة لأن العناية الواجبة ليست مطلوبة يف قواعد البياانت حفسب، بل 
علامً، فامي يتعلق بقواعد البياانت، ابلنشغالت اليت أأاثرهتا الشعوب الأصلية يف املناقشات، مما يس تحق الانتباه. وأأضاف أأنه 

نشاء بوابة ذات نفاذ بأأسلوب "انفذة  س امي  واحدة، ملسة واحدة"، ليتعني عىل فريق الخرباء أأن يويل مزيدًا من الانتباه لأمر اإ
خضاع هذا القسم تعيينًا  نه اجب اإ فامي يتعلق بقضااي الرسية وحتميل ادلول بأأعباء والوضوح فامي يتعلق ابلعمليات. ومىض يقول اإ

للمبادئ رفيعة املس توى، غري أأن الوفد ذكر أأنه حيتوي ابلفعل عىل مبادئ رفيعة املس توى عالوًة عىل الكثري من القضااي 
 لتنفيذية والإدارية اليت تتطلب تعهدًا عىل مس توًى مالمئ، لكن رمبا ل يكون نص الصياغة حماًل ذلكل.ا

ن املراجعة   هنا جعلت فهم الوثيقة أأسهل بكثري، غري أأنه ل اجد  2وقال وفد الرنوجي اإ تعترب يف رأأيه حتس نًا معتربًا واإ 98.
ىل أأي وظيفة معلية يف رأأيه. وذكر أأن بشأأن النطاق أأي حماس 1بشأأن املوضوع واملادة  2للامدة  ن وطلب حذفهام لفتقارهام اإ

عىل نص موضعه الأنسب يف ديباجة.  1الأحاكم املتعلقة ابلكشف والتدابري ادلفاعية تعاجل املوضوع، بيامن حتتوي املادة 
ن موقفه بشأأن تكل القضية، وهو يتسم بق لزايم. وقال اإ در كبري من املرونة وأأعرب الوفد عن تأأييده لوضع رشط كشف اإ

ل أأنه أأبدى رغبته يف التعليق عىل العقوابت والتعويضات فقط لأنه  3يتعلق هبذا الرشط، تغطيه املادة  فامي بصيغهتا احلالية، اإ
يعتربهام أأكرث القضااي حسامً. وأأضاف فامي يتعلق مبرحةل ما قبل املنح أأنه يؤيد مجيع العقوابت والتعويضات املدرجة حتت 

ىل مرحةل ما بعد املنح مجليع العقوابت والتعويضات املذكورة يف املادة4.3 املادة )ب(، 4.3 )أأ(. وأأعرب عن معارضته ابلنس بة اإ
. وشدد الوفد عىل أأنه ل ينبغي أأن يؤثر التخلف عن استيفاء رشط الكشف يف 1.3وعن تأأييده للخيار الوارد يف املادة 
نفاذ، مبعىن أأنه يفضل بشدة وضع صك حيول بني ادلول وبني فرض الإبطال هتا لالإ يصالحية الرباءات املمنوحة أأو قابل 
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نفاذ كعقوبة عىل عدم الامتثال لرشط الكشف، ومع ذكل ينبغي لدلول يف حاةل تلقي معلومات مزيفة  والتجريد من قابلية الإ
يف القانون اجلنايئ ضد شاهد  فرض عقوابت من خارج نظام الرباءات، اكلعقوابت املنصوص علهيااحتيالية أأن تمتكن من  أأو

ىل انهتااكت قوانني النفاذ وتقامس املنافع، ل اإىل خرق رشط  الزور. وبني  أأن النقطة احلامسة هنا أأن تكون العقوبة موهجة اإ
الكشف مضن نظام الرباءات ذلاته. ووحض أأنه بغض النظر عن اكتشاف انهتاك لقانون النفاذ وتقامس املنافع خالل مرحةل ما 

ن التعويض عن عدم الامتثال للزتامات تقامس املنافع يُفرض وفقًا لقوانني النفاذ وتقامس املنافع. وأأعرب  قبل املنح أأو ما بعده فاإ
النابعة من  2.1الوفد عن تأأييده، عالوًة عىل رشط الكشف، لس تحداث تدابري دفاعية، عىل النحو املصا  يف املادة 

اليت اكن الوفد من املشاركني يف رعايهتا. وأأعرب عن  WIPO/GRTKF/IC/26/5يقة التوصية املشرتكة املقدمة يف الوث 
نشاء قاعدة بياانت تكون قابةل للنفاذ من خالل موقع بوابة اتبع للويبو عىل النحو املنصوص عليه يف  تأأييده كذكل لفكرة اإ

الوفد أأن من الرضوري أأن تراعي الهواجس  وخبصوص قواعد البياانت اليت حتتوي عىل املعارف التقليدية، لحظ .8.1 املادة
 اليت أأعرب عهنا ممثلو امجلاعات الأصلية.

واس تحرض الرئيس مبدأأ التناسب يف تعريف العقوابت عىل عدم الامتثال لرشوط الكشف والنفاذ وتقامس املنافع   99.
بطال براءة أأن يؤد نه عىل أأحد اجلانبني فاإن من شأأن اإ ىل نظام الرباءات وقال اإ ىل املكل ابلنس بة اإ ىل نقل الاخرتاع اإ ي اإ

وحيول دون تقامس أأي منافع تنشأأ عن اخرتاع حقيقي مع أأحصاب املوارد الوراثية الرشعيني. وبنيَّ الرئيس أأن الإبطال  العام
نه عىل اجلانب الآخر ل ينبغي وضع نظام الرباءات وأأحصاب الرباءات فوق أأي  يبقى قضية حساسة. مث اس تأأنف قائاًل اإ

ىل أأن منع الاحتيال والمتكل غري املرشوع قد يتطلب وضع دس   الزتام توري ابحرتام مبادئ معينة. وخلص من ذكل اإ
 متناسب.  رادع

تمكن فامي تنطوي عليه  2وبنيَّ ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل أأن فضيةل املراجعة   100.
نه فهم أأن حم جالء للمفاهمي. وقال اإ اوةل أأجريت لتحقيق دم  واف حلمكة الشعوب الأصلية فامي يتعلق ابملوارد الوراثية يف من اإ

سهامات لنظام الرباءات اجب أأن تضع ملبدأأ املوافقة  نظام الرباءات. وأأضاف أأن أأي رغبة يف تقدمي الشعوب الأصلية اإ
ىل الفقرة  ضافة فقرة فرعية اإ احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية احلرة من  كام ييل: ")د( 2.3املس بقة املس تنرية. واقرتح اإ

 الشعوب الأصلية صاحبة املعرفة املطلوبة".

ن اكن الاقرتاح اذلي طرحه ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل حيظى   وسأأل الرئيس اإ 101.
القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل عىل  بتأأييد أأي من الوفود. مث ذكر أأن ذكل مل يتحقق وحث ممثل اللجنة

عقد مزيٍد من احملاداثت مع املمثلني من رجمع الشعوب الأصلية مضن فريق الخرباء والوفود بشأأن الكيفية ادلقيقة اليت ميكن أأن 
 ينعكس هبا ذكل املبدأأ.

ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري   اليت يرى أأهنا نبعت من رؤى  2ورحب ابملراجعة وحتدث وفد اإ 102.
 2متقاربة وأأفهام مشرتكة حتققت خالل املشاورات غري الرمسية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ميكن اس تخدام وثيقة املراجعة 

ملناقشة ينبغي تصيص وقت  ،كامدة معل ملفاوضات اللجنة املس تقبلية، واقرتح بناًء عىل ذكل أأنه يف سبيل امليض قدماً 
ليه املشاورات  الأحاكم اليت مل تزل حمل قلق. ورحب فامي يتعلق بقضية رشط الكشف ابلفهم اجليل اذلي أأفضت اإ

الرمسية، غري أأنه ذكر أأن هتيئة احلمك للعمل يف املس تقبل يتطلب مزيدًا من العمل. وأأعرب الوفد فامي بتعلق ابلعقوابت  غري
مزيٍد من املناقشات بشأأن القضااي، خاصة ما تعلق مهنا بتقس مي التدابري عىل مرحليت والتعويضات عن اس تعداده لالخنراط يف 

زال يتطلب املزيد من التدبر والنظر حبذر. وقال  ما قبل املنح وما بعده. وأأفاد الوفد ابلنس بة اإىل الاس تثناءات أأن الأمر ما
ن  ىل مزيٍد من الوقت دلراسة الأحاكم املتعلقة ابإ نه حيتاج اإ شاء قاعدة بياانت والتفكر كيف ميكن تنفيذ ذكل ليكون أأداة الوفد اإ

 معلية ملنع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية.
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يران الإسالمية عن اعتقاده أأن املراجعة   ىل الأمام وأأهنا حققت مس توى أأعىل  2وأأعرب وفد مجهورية اإ متثل خطوة اإ 103.
نه ينبغي يف رأأيه توس يع نطاق الصك ليشمل مجيع املوارد الوراثية، من الوضوح والرتابط بني خمتلف مكوانت الوثيقة. وقال اإ 

مبا يف ذكل أأجزاؤها ومكوانهتا ومش تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وذكر الوفد يف هذا الصدد أأن التدابري اليت تتيح 
، غري أأنه ينبغي دم  التدابري مع رشوط امحلاية ادلفاعية، وأأنظمة البحث يف قواعد البياانت حتديدًا، يشء فيه جوانب حس نة

نه ينبغي اس تخداهمام مجيعًا منصًة ملنع المتكل غري املرشوع ومنح أأي حقوق ملكية فكرية عن خطأأ. وطلب  الكشف، حيث اإ
اعتبار الك اجلزأأين حزمًة واحدة ملنع المتكل غري املرشوع ومنع منح أأي حقوق ملكية فكرية عن خطأأ. وأأعرب يف هذا 

ل مضن اجلزء املتعلق ابلتدابري ادلفاعية، وليس مضن الس ياق  عن قلقه من غياب منع منح الرباءات عن خطأأ من النص اإ
اجلزء املتعلق برشوط الكشف. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذا يعكس الانطباع املؤسف أأنه ميكن تفسري منع منح 

ذاته. وذكر الوفد، مكالحظة عامة، أأنه ابلرمغ مما ُأدخل الرباءات عن خطأأ عىل أأنه بديل عن رشط الكشف أأو عنرص قامئ ب
من  "1")ب(4.3و 1.3، فقد طرأأ ازدواج بني الفقرتني 2عىل صياغة العقوابت والتعويضات من حتسني يف املراجعة 

ثناءات وتكل . كام أأعرب عن اعتقاده أأن مثة تفاواتت بني بعض الأحاكم والأفاكر الواردة يف اجلزء املتعلق ابلس ت 2 املراجعة
)د( مضن س ياق التدابري 2.3دها يف فهم املادة اجاملتعلقة ابمحلاية ادلفاعية واس تخدام قواعد البياانت. وخص ابذلكر صعوبة 

ادلفاعية اليت هتئي لس تخدام نظام قواعد بياانت يف منح الرباءات. وذكر كذكل أأنه من املمكن أأن يفيض وضع معارف 
ىل استبعادها من التغطية اليت يوفرها الصك. وأأعرب تقليدية يف قواعد بياانت اإ  ىل وضعها أأيضًا يف املكل العام، وابلتايل اإ

ل مزيٍد من النقاش. و)2.3)ه( و2.3الوفد عن انشغالت تراوده بشأأن الفقرتني   ( وذكر أأن هاتني الفقرتني حتتاجان اإ

نه اجد يف املراجعة   ملوحدة. وأأعرب عن اعتقاده أأن قضية الإبطال هممة حتس نًا مقارنة ابلوثيقة ا 2وقال وفد الهند اإ 104.
للغاية لأن حقوق الرباءات ليست حمصنة. ولحظ أأنه قد وقعت يف الولايت القضائية لدلول الأعضاء اليت اعرتضت عىل 
العام  الإبطال عدة حالت أأبطلت فهيا براءات لإرضارها ابلصاحل العام. وعرب عن دهش ته من حماولت لزايدة تضييق الصاحل

ىل الإبطال مى ما تعلق بتعدايت عىل اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة  عن طريق استبعاد الإشارات اإ
فريقية فامي يتعلق ابلعناية الواجبة يف اس تخدام فريقيا ابمس مجموعة البدلان الأ أأ هبا. وأأيد الوفد الآراء اليت أأدىل هبا وفد جنوب 

 ت. وذكر أأيضًا أأن التدبر يف التفاصيل احملددة لقرتاحات قواعد البياانت، مثل الرسية، تتطلب مزيدًا من الوقت.قواعد البياان

وأأعلن وفد الياابن عن تأأييده للمداخالت اليت أأدىل هبا وفدا الولايت املتحدة الأمريكية وكندا فامي يتعلق بأأهداف   105.
جراء تغيريات يف ادليباجة لعتقاده أأن فريق الخرباء مل يتناقش بشأأنه  الس ياسة العامة. والمتس من امليرسين توضيحاً  لسبب اإ

بعد. والمتس الوفد عىل وجه التحديد توضيحًا بشأأن املنطق اذلي تنبين عليه الفقراتن الأخرياتن لكوهنام نصًا جديدًا، خاصًة 
حاطهتام بقوسني.  الفقرة قبل الأخرية، وطلب اإ

.106  تضع لنقاش تفصييل وأأهنا ستتطلب مزيدًا من املناقشة.ووحض الرئيس أأن ادليباجة مل 

وحتدثت ممثةل معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية ابمس رجمع الشعوب الأصلية وذكرت أأن ادليباجة تشري   107.
يراد هذه الإشارة اإىل حقوق الشعوب الأصلية املتعلقة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأعربت عن اعتقادها أأنه ينب غي اإ

دراج الفقرة الفرعية التالية مضن أأهداف الس ياسة العامة:  مضن أأهداف الس ياسة العامة كذكل. واقرتحت بناًء عىل ذكل اإ
"الإقرار حبقوق الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية عىل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية امتثاًل للصكوك ادلولية ذات 

ربت املمثةل فامي يتعلق برشوط الكشف عن تأأييدها ملداخةل ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة وأأع .الصةل"
شارة  دخال اإ ىل املوافقة املس بقة املس تنرية من الشعوب الأصلية. واقرتحت اإ الأنديز الأوائل. وبيَّنت أأهنا قلقة لنعدام الإشارة اإ

عادة اإىل ذكل لأنه يشلك أأداًة ذات كفا ءة وفعالية ملنع المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية. كام اقرتحت اإ
دراج الفقرة  ىل معلومات بشأأن 7.3اإ )ي( من الوثيقة املوحدة، حتت رشوط الكشف، حيث ذكرت أأن هذه الفقرة تشري اإ

ت ابلإعراب عن تأأييدها للمداخةل اليت أأدىل هبا وفد املعارف التقليدية واملوارد الوراثية اململوكة للشعوب الأصلية. واختمت
دوةل بوليفيا متعددة القوميات ابلنس بة اإىل حظر حقوق امللكية الفكرية عىل أأشاكل احلياة، مبا يف ذكل البرش. وردًا عىل 
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الأصلية وجودًا مداخةل وفد فرنسا، ذكرت أأن رجمع الشعوب الأصلية حيرتم الترشيعات الوطنية الفرنس ية، غري أأن للشعوب 
اجاد ادلوةل الفرنس ية. وانشدت وفد فرنسا أأن يقر  خاصةوحقوقًا وموارد وأأنظمة قانونية  هبا وضعهتا قبل الثورة الفرنس ية أأو اإ

بأأن الشعوب الأصلية لها تنظاميهتا الخاصة وأأساليهبا الخاصة يف تنظمي نفسها، وأأساليهبا الخاصة يف اعتبار نفسها صخصيات 
ىل وفد جنوب أأفريقيا متحداًث ابمس مجموعة قانونية، عال وة ً عىل أأساليب لالخنراط يف النظام ادلويل. وتوهجت ابلشكر اإ
ىل وفود أأخرى وضعت يف احلس بان انشغالت الشعوب الأصلية فامي يتعلق بقواعد البدلان الأ  ىل وفد الرنوجي واإ فريقية واإ

 البياانت وعوامل الوقاية.

ن هناك بضع قضااي اجدها  2ليه املراجعة ورحب وفد الصني مبا خرجت ع   من مزيد البساطة والوضوح. وقال اإ 108.
حامسة. وأأعرب عن تأأييده، من حيث املبدأأ، للامدة املتعلقة بوضع رشط كشف، غري أأنه مل يفهم سبب وجود اس تثناءات، 

ىل موافقة مس بقة مس تنرية. ومىض يقول  ن اكن يفهم أأن بعض املوارد الوراثية ل حتتاج اإ نه يف حاةل استبعادها ابللكية، فرمبا واإ اإ
ل يمتكن املكتب ذو الصةل من تبني العمد يف الإجحام عن الكشف من عدمه. وذكر الوفد فامي يتعلق ابمحلاية ادلفاعية أأن 
ىل نوع واحد من قواعد  ن اكن يشري اإ املصطلح "قاعدة بياانت" اس ُتخدم مرارًا يف اجلزء ذي الصةل من النص، وتساءل اإ

ىل أأنواع خمتلفة من قواعد البياانت.  ورضب ذلكل مثاًل من الفقرة ال  )د(، اليت تشجع عىل اس تخدام قاعدة 2.1بياانت أأو اإ
اس تخدام قواعد البياانت عىل ماكتب الرباءات. وتساءل الوفد عن العالقة بني املادتني.  2.1البياانت، بيامن حترص املادة 

ية قاعدة البياانت وطالب بوضع قواعد ملنع سوء اس تخدام املعلومات الواردة يف قاعدة وختامًا، أأحلق الوفد أأمهية كبرية برس 
نشاء قواعد البياانت هذه.  البياانت قبل اإ

فريقية وعن موافقته عىل فريقيا ابمس مجموعة البدلان الأ أأ وأأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب   109.
رساء قاعدة عامة بأأهنا خطوة  2وصف املراجعة  ىل اإ ىل الأمام. وعلق الوفد أأوًل بأأنه ينبغي توجيه العملية اإ هممة وجوهرية اإ

عطاء ماكتب الرباءات وماكتب امللكية الفكرية مساحة معتربة يف جمال الس ياسات مبا يتسق مع  لزامية بشأأن الكشف، مع اإ اإ
الاس تثناءات. وأأعرب فامي يتعلق ابلعقوابت والتعويضات عن  الصاحل العام. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الصني بشأأن

دراكه أأنه ينبغي ضامن حتقق توازن دقيق بني الرغبة يف هتيئة حوافز عىل الابتاكر وكيفية تعزيز الصاحل العام وأأسلوب معايرة  اإ
نه من الواحض أأن الاحتيال ميثل جماًل ينبغي مجليع  ماكتب الرباءات يف العامل حتقيق العقوابت لتحقيق تكل الأهداف. وقال اإ

بطال براءات، عىل أأن  نفاذ أأو حى اإ التقارب بشأأنه، غري أأنه شدد بقوة، فامي يتعلق مبسأأةل احامتل رجريد براءات من قابلية الإ
جراء مزيٍد من النقاش فامي يتعلق بتخلف مودع طلب  اخملالفاتمثة مس توايت من  ىل اإ قد ل تبلغ نظراًي حد الاحتيال، ودعا اإ

هامًل أأو اس هتتارًا وتكرر تلفه عن الكشف. وأأعرب الوفد عن اتفاقه مع  الرباءة معدًا عن الكشف وتلفه عن الكشف اإ
بشأأن العالقة مع معاهدة التعاون  7.3فريقية من أأن الفقرة فريقيا ابمس مجموعة البدلان الأ أأ البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب 

ن اكن ذكل عىل احلقيقة خارج نطاق اختصاص اللجنة  بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات ل رضورة لها. وتساءل اإ
ه لالنشغالت اليت أأاثرهتا احلكومية ادلولية. كام عرب الوفد فامي يتعلق ابلعناية الواجبة يف تنفيذ التدابري ادلفاعية عن مشاركت

وفود أأخرى عديدة ونوه بأأمهية مبدأأ العناية الواجبة لكونه شيئًا ينبغي أأخذه يف الاعتبار بشلك بناء وينبغي نرشه يف أأجزاء 
حاطة جوانب التدابري ادلفاعية اليت ُعرضت،  اجايب. وذكر الوفد أأنه اجب اإ ن أأريد الخروج من الوثيقة بناجت اإ الوثيقة اكفة اإ

حدى مجل و  ىل نقص يف اإ عىل رأأسها أأنظمة البحث يف قواعد البياانت وموقع البوابة، بني قوسني.  وختامًا، أأشار اإ
 )أأ(.8.1 الفقرة

.110 ".4)أأ("4.3وطلب ممثل برانم  الصحة والبيئة حتديد املهةل الزمنية املطلوبة من بعض مودعي الطلبات يف املادة  

شارات 2.4يت أأجريت عىل املادة وعرب وفد غاان عن قلقه من التغيريات ال  . وذكر أأن املرشوع السابق انطوى عىل اإ 111.
ىل اجلدة، بيامن أأصبح الرتكزي يف النص املعدل عىل أأفضل املامرسات، وأأن ذكل الرتكزي حييد بعيدًا عن نطاق الصك املوجه  اإ

ىل المتكل غري املرشوع. وأأضاف الوفد أأن مهه منصب عىل منع المتكل غري املرشوع أأكرث  من متكني الناس من املامرسة اإ
ىل أأفضل أأوضاع ممارسة الاخرتاع لفتقاده الوجاهة  ىل اجلدة وحذف الإشارة اإ دراج الإشارة اإ عادة اإ املتخصصة. واقرتح الوفد اإ
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ل ببيان أأين ميكن احلصول عىل  يف هذا الس ياق. وعالوًة عىل ذكل، اقرتح النص التايل: "ينبغي أأل يُلزم مودعو الطلبات اإ
ىل اجلدة"ا   .ملورد الورايث، مى ما اكن ذكل املاكن وجهيًا ابلنس بة اإ

.112 واقرتح الرئيس أأن يعقد وفد غاان حوارًا غري رمسي مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية.  

]مالحظة من الأمانة: انعقد هذا اجلزء من اجللسة بعد انهتاء اثين اجامتع لفريق الخرباء[ وأأعاد الرئيس فتح ابب   113.
ىل املراجعة  7قاش يف البند الن "( اليت معمت عىل املشاركني. Rev. 2من الوثيقة املوحدة )" 1من جدول الأعامل وأأشار اإ

وذكَّر ابلعمل اذلي أأجري عىل الوثيقة املوحدة، حيث بدأأ الأمر بعقد نقاش مبديئ يف اجللسة العامة تبعه مناقشات فريق 
ن امليرس  ين أأداروا سلسةل من املشاورات اجلانبية غري الرمسية املفتوحة ابلتوازي، مث خرج الخرباء غري الرمسية. ومىض يقول اإ

ىل اس تئناف 2وعقدت جلسة عامة لس تعراض وثيقة املراجعة  2امليرسون ابملراجعة  . وأأضاف أأن فريق الخرباء ابدر فورًا اإ
غري رمسية مفتوحة خضعت ملزيٍد من  وأأن امليرسين عقدوا مرة أأخرى مشاورات جانبية 2العمل بغية تطوير املراجعة 

عداد املراجعة  من  1املداولت يف الاجامتع غري الرمسي لفريق الخرباء. وذكر أأن امليرسين استندوا اإىل تكل املناقشات يف اإ
ىل عقد مشاورات جانبية غري رمسية اكن من املقومات البارزة خال ل ادلورة الوثيقة املوحدة. وذكَّر الرئيس الوفوَد بأأن اللجوء اإ

احلالية وأأن ذكل اكن هل أأثر طيب. وبنيَّ أأنه مل حيرض أأاًي من هذه املشاورات اجلانبية غري الرمسية، غري أأنه تلقى أأنباًء متواترة 
اجابية قصوى من حيث املناخ العام واحملاداثت وأأهنا أأفادت يف س بك حلول وسط بشأأن اجلوانب العويصة من  أأكدت حتقق اإ

سقاطات  املناقشات. وذكَّر براز أأي أأخطاء واحضة واإ بأأنه وفقًا للمهنجية وبرانم  العمل املتفق علهيام، سيتاح يف اجللسة العامة اإ
. ووحض أأن تقرير ادلورة احلالية سيتضمن، اكلعادة، الإشارة اإىل تكل الأخطاء الواحضة 1وتصحيحها يف املراجعة 

ن والإسقاطات، عالوًة عىل أأي تعليقات أأخرى، مبا يف ذكل  حتسينات الصياغة وغري ذكل من الاقرتاحات النصية. وقال اإ
ثبات املراجعة  ىل امجلعية  1املناقشة احلالية س تختمت ابإ رسالها اإ بعد تصحيحها يف ضوء تكل الأخطاء الواحضة والإسقاطات واإ

الل ادلورة الثامنة ، رهنًا بأأي تعديالت أأو تغيريات بشأأن قضااي شامةل رجرى خ1024العامة املقرر عقدها يف سبمترب 
. وشدد الرئيس عىل أأن النص لن يُعمتد يف تكل املرحةل، بل س يكتفى فهيا 1024والعرشين للجنة، املقرر عقدها يف يوليه 

ىل تقدمي املراجعة  رساهل. ودعا امليرسين اإ ثباته واإ  .1مبجرد اإ

لأعضاء عىل دمعهم يف تنفيذ هممة . وشكر مجيع اRev. 2وحتدث الس يد أأاين غوس ابمس امليرسين فاس تعرض الوثيقة   114.
ن الاجامتع قد  اجابية وتعاوان عىل مدار الأشهر الثين عرش املاضية. وقال اإ صعبة. وأأوحض أأن هذا الاجامتع اكن الأكرث اإ

ه امليرسين عىل العمل املنجز بشلك ءلأفاكر عىل نطاق واسع. وشكر زمالأأجري بروح جيدة للغاية وشهد تبادل للمعارف وا
ىل التقدم احملرز عىل صعيد العنرصين جامعي ىل أأن النص قد نقح وأأن املواقف الأساس ية ابتت واحضة. وأأشار اإ . وأأشار اإ

ن الأهداف قد اتضحت ، وأأقر بشلك كبري وكذكل نطاق املفاوضات الأساس يني، وهام الكشف والتدابري ادلفاعية، وقال اإ
اكنت أأن يبذلوا قصارى هجدمه لمتثيل وهجات نظر مجيع الأعضاء،  بأأن التوافق الاكمل مل يتحقق. وذكر أأن هممة امليرسين

آراء  نه يف بعض املسائل ـ مثل مسأأةل الأقواس ـ قد ل يكونوا قد جسلوا أ وأأعرب عن أأمف  أأن يكونوا قد حققوا ذكل. وقال اإ
ن تعريفني جديدين . وقاRev. 1مجيع الوفود. ومن مث قدم الس يد غوس التغيريات الأساس ية اليت طرأأت عىل الوثيقة  ل اإ

ىل قامئة املصطلحات، وهام "ادلوةل العضو" و قد ا بدياًل ملصطلح "المتكل "مكتب الرباءات". وأأضاف أأن تعريفأأضيفا اإ
ن ادليباجة أأدخلت غري ا أأن ادليباجة ابلاكمل وضعت علهيا تعديالت طفيفة. وأأوحض أأيض املرشوع" قد أأدرج يف القامئة. وقال اإ

ىل الشواغل املتعلقة  بني قوسني. والتفت ن امليرسين حاولوا التصدي اإ ىل اجلزء الخاص "هبدف ]أأهداف[ الس ياسة، وقال اإ اإ
ن اجلز  ضافيابلتدرج الهريم والأجزاء املوضوعة بني أأقواس. وقال اإ ا طرحته دوةل عضو ء املتعلق "مبوضوع الصك" تضمن نصا اإ
ىل "نطاق الصك" ضايف فامي يتعلق بتاليف منح الرباءات  يف الهناية، وقد وضع بني قوسني. والتفت اإ دراج نص اإ ىل اإ وأأشار اإ

ن  نه يتعني بذل املزيد من العمل لضامن توضيح املفهومني الأساس يني مضن النطاق عىل وحو دقيق. وقال اإ عن خطأأ. وقال اإ
نه يف الفقرة  2.3الفقرة  طلبات امللكية أأضيف نص متعلق بتقدمي الإرشاد ملودعي  1.3خضعت لتعديالت طفيفة. وقال اإ

ىل الفقرة  جراءات الإخطار.  3.3الفكرية. والتفت اإ ضافة نص من الوثيقة املوحدة الأصلية فامي يتعلق ابإ هنا تضمنت اإ وقال اإ
ن الفقرة  أأدرجت مرة أأخرى ووضعت يف ماكهنا الأصيل بناًء عىل طلب من وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات.  22.3وقال اإ



WIPO/GRTKF/IC/26/8  
47 
 

 

ن الفقرة اجلديدة. وتطرق اإىل "الاس تثناءات  3.3من الوثيقة املوحدة الأصلية أأدرجت الآن يف الفقرة  21.3 ومىض يقول اإ
ن لكمة "التقييدات" أأدرجت يف العنوان كام أأدرجت الفقرة  ىل "العقوابت واجلزاءات"، 1.4والتقييدات" وقال اإ . والتفت اإ

ن مثة بعض التغيريات الطفيفة والقليل من توحيد اللكام نه عىل الرمغ من ذكل، ل تزال املسأأةل اجلوهرية وقال اإ ت، وقال اإ
لغاء الالحق للمنح مل حتل. مث حتدث الس يد غوس عن "التدابري ادلفاعية" وأأوحض أأن الفقرات مل يس بقه ا عنوان املتعلقة ابلإ

دراجيتضمن لكمة "املادة" وفق نه مع ذكل، ميكن اإ لكامت "املادة" املوضوعة  ا لوهجة نظر مؤيدي هذا اجلزء الأصليني. وقال اإ
ن اجلزء املتعلق "ابلعناية الواجبة" ظل كام هو يف  . ولكنه وضع Rev. 1بني أأقواس يف مرحةل لحقة يف هذه العناوين. وقال اإ

ن النص اخترص كثري يف ماكن خمتلف ليك يكون أأكرث اس ت ا يف اجلزء املتعلق "بتاليف منح الرباءات عن خطأأ قالًل. وقال اإ
ن مثة وهجة ومدوانت  نه قد تكون مثة أأس ئةل بشأأن الفقرة الفرعية )د( وقال اإ السلوك الاختيارية" مبساعدة املؤيدين. وقال اإ

. ولكنه رأأى أأن املؤيدين يرغبون يف تسجيل ذكل كام يرغبون حتديًدا يف احلفاظ عىل 1.9نظر تقول بأأن مثة تكرار مع الفقرة 
(. وأأضاف أأن WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5أأوجه الربط ابلتوصيتني املشرتكتني )
يف ضوء مداخالت فريق الخرباء وركزوا عىل املبادئ يف هذا اجلزء. وأأوحض الس يد  20امليرسين حاولوا اس تعراض املادة 

دراج بعض التعديالت الطفيفة يف املادة ينبغي أأن توضع بني قوسني. وختام 1.20غوس أأن الفقرة  ىل اإ وطلب . 21ا، أأشار اإ
ن  ىل قامئة املصطلحات وقال اإ ذا اكنت مثة أأقواس مفقودة أأو يف غري ماكهنا الصحيح. وأأشار اإ ىل ادلول الأعضاء أأن تبني ما اإ اإ

ن احلذف س يجري تصحيحه. وأأضاف أأن املادة  املتعلقة "ابلعالقة مع معاهدة  1لكمة "الأول" مفقودة بعد لكمة "البدل" وقال اإ
)هـ(. وذكر الس يد غوس 2.4اهدة قانون الرباءات" س توضع بأأمكلها بني قوسني، وكذكل الفقرة التعاون بشأأن الرباءات ومع

ىل "امللكية  احلضور بأأن امليرسين حاولوا قدر هجدمه أأن يضمنوا اتساق الصياغة يف مجيع أأجزاء الوثيقة فامي يتعلق ابلإشارة اإ
املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" و"سوف" و"ينبغي". الفكرية" و"الرباءات" و"املعارف التقليدية املرتبطة هبا" و"

دراج لك من "الشعب" و"الشعوب". ن املسأأةل املتعلقة بلكمة "الشعوب" عوجلت عن طريق اإ  وقال اإ

.Rev. 2. 115وفتح الرئيس ابب الإدلء ابلتعليقات فامي يتعلق ابلسهو والخطأأ يف الوثيقة  

ىل "المتكل غري املرشوع" عىل النحو املذكور يف قامئة املصطلحات يف الوثيقة  وأأشار وفد  . وأأوحض أأن Rev. 2غاان اإ 116.
ما اإىل الاكتساب أأو الاس تخدام عىل حدة. ورأأى أأنه من  جوهر الخالف فامي خيص التعريف يتعلق ابس تخدام تعريف يشري اإ

ىل التعن أأن يتضمن التعريف املفهومني معاملمك ن تعريف ما ل يشلك ا. والتفت اإ ريف البديل "للمتكل غري املرشوع" وقال اإ
ا ملؤيدي هذا التعريف يتضمن أأمثةل لكتساب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا اليت متلاك غري مرشوع وفق

 تعد مرشوعة طبقًا للقانون املدين والقانون العام. ل

خضاعه ملراجعة اثلثة من خالل فريق الخرباء  Rev. 2ملوضوعي للوثيقة وأأعرب الرئيس عن أأسفه لأن احملتوى ا  تعذر اإ 117.
نه يف هذا املنعطف  جراء املزيد من النقاش حوهل يف الوقت احملدود املتبقي يف دورة اللجنة احلكومية ادلولية احلالية. وقال اإ واإ

ىل الوفود أأن تركز عىل السهو والخطأأ يف حترير الوثيقة  ىل دورة لحقة.وت Rev. 2يطلب اإ   ؤجل التعليقات املتعلقة ابملوضوع اإ

ىل الفقرة   هنا ينبغي أأن حتذف لأس باب تتعلق ابملبادئ الأساس ية للقانون ادلويل. 1.4وأأشار وفد غاان اإ )هـ( وقال اإ 118.
ن من البدهييي أأل تمتتع الأطراف يف الصك املقبل ابحلق يف تنظمي املوارد الوراثية خارج نطاق أأنظمهتا القانونية بناء عىل  وقال اإ

 هذا الصك. 

.119  وأأكد الرئيس أأن الفقرة س توضع بني قوسني. 

ىل الفقرة والتفت و   )و( وأأكد أأن املوارد الوراثية املكتس بة قبل دخول اتفاقية التنوع البيولويج حزي 1.4فد غاان اإ 120.
يداع طلب الرباءة بعد دخول التفاقية املذكورة حزي التنفيذ.  التنفيذ ينبغي أأن تضع لرشط كشف يف حاةل اإ
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دراج Rev. 2)أأ( يف الوثيقة 1.3وتناول وفد سويرسا الفقرة   من أأجل "تعبري قوسني حول تعبري "بدل املنشأأ و  وطلب اإ 121.
ىل الفقرة Rev. 2الوثيقة كام جاء يف احملافظة عىل الطبيعة املس تقةل ملفهوم "املصدر"  نه يرغب يف 1.4. والتفت اإ )أأ( وقال اإ

دراج الصياغة الواردة يف الوثيقة  عادة اإ نه يعتربها خم Rev. 1اإ تلفة عن الصياغة ، ويه "املوارد الوراثية البرشية"، وقال اإ
ىل مقدمة الفقرة Rev. 2يف الوثيقة حاليا الواردة  . ومل يذكر الوفد أأي مناقشات أأجراها فريق الخرباء يف هذا الصدد. والتفت اإ

وأأن تضاف الصياغة البديةل "تتكون من".  وطلب أأن يوضع تعبري "تشمل، يف مجةل أأمور:" الوارد يف أآخرها بني قوسني 1.6
ن ذكل س ي فامي خيص احلد الأقىص من  Rev. 1عرب عن التعليقات اليت أأدىل هبا الوفد يف اجللسة العامة حول الوثيقة وقال اإ

نه حس امب قيل ابلفعل يف مداولت فريق الخرباء، فاإن عالقة ادلمع املتبادل  املعايري اذلي ينبغي أأن حيدد يف هذا الصدد. وقال اإ
الصك اجلاري التفاوض بشأأنه والصكوك الأخرى الوثيقة الصةل ابملوضوع.  ينبغي أأن تكون بني 1.10املذكورة يف الفقرة 

بعد لكمة "عالقة" وحى تعبري "املوارد الوراثية  1.10وأأعرب عن رغبته يف وضع قوسني يف هناية السطر الأول من الفقرة 
ضافة لكمة "مع" قبل لكمة "التفاقات". ومن مث تكون كام ييل "س يؤسس  1.10املادة  و" يف السطر الأخري. وطلب الوفد اإ

ىل البيان اذلي أأدىل به الس يد غوس  هذا الصك عالقة دمع متبادل مع التفاقات واملعاهدات ادلولية السارية". وأأشار الوفد اإ
 فامي خيص قامئة املصطلحات بأأن لكمة "الأول" س تدرج يف تعريف علام ابمس امليرسين واذلي أأحاط اللجنة احلكومية ادلولية

ن هذا التعريف لن يكون متسق املنشأأ" بعد لكمة "البدل". وقال ال"بدل ا مع التعريف املناظر يف اتفاقية التنوع البيولويج. وفد اإ
ضافة لكمة "الأول". نه ل يدمع اإ  ولهذا السبب، فاإ

نشاء قواعد البيال وحتدث ممثل قبائل تول  ن مثة اإجامع عىل أأن اإ انت وبوابة يب ابمس جامعة القوقاز الأصلية فقال اإ 122.
ن الأمور املتعلقة ابلإنشاء ونوع احملتوى . وقال أأيضRev.2الويبو الإلكرتونية يتطلب ضامانت، عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ا اإ
دارة قواعد البياانت هذه تتطلب املزيد من التفصيل يف مرحةل امتد صك. وأأضاف أأن ل أأن يكون ذكل بعد اعمت لحقة، وحي واإ

ىل مثة اتفاق أأيضا عىل ن الضامانت الأساس ية  تباع بعض املبادئ الأساس ية يف وضع الضامانت.ا أأن احلاجة تدعو اإ وقال اإ
دراج املعلومات  ينبغي أأن تشمل الإقرار حبق الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية عىل اإ

تبطة هبا يف هكذا قواعد بياانت، وحقهم يف الاخنراط واملشاركة املس مترين يف املتعلقة مبواردها الوراثية واملعارف التقليدية املر 
ىل اجلزء املتعلق ببوابة الويبو  معليات اتاذ القرارات بشأأن أأي من املعلومات احملفوظة يف هكذا قواعد بياانت. والتفت اإ

نه يرغب يف وضع التعبري التايل بني قوسني:3.9الإلكرتونية )الفقرة  "حتتوي عىل معلومات بشأأن املوارد الوراثية  ( وقال اإ
ن املعارف الرسية  ."رسية املرتبطة ابملوارد الوراثيةواملعارف التقليدية غري ال  نه ل خيتلف مع الرأأي القائل اإ وقال املمثل اإ

جراء نقاش واٍف بشأأن ما اجب أأن يدرج يف البوابة الإلكرتو ل نية قبل اشرتاط ينبغي أأن تدرج، غري أأنه أأشار اإىل رضورة اإ
ن الشعوب الأصلية دلهيا مكيات هائةل من املعارف  دراج مجيع املعلومات املتعلقة ابملعارف التقليدية غري الرسية. وقال اإ اإ
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اليت ل تعد رسية، ولكن ينظمها القانون العريف اذلي ل يسمح بتخزين املعارف يف 

 بياانت. قواعد

.123 حبقيقة أأن املناقشات ينبغي أأن رجرى يف مرحةل لحقة فامي خيص الضوابط يف س ياق النقاش العام أأحاط الرئيس علامو  
ذا اكنت الصكوك ستتضمن مجيع هذه الضوابط أأو تؤسس مبدأأ  ن من نقاط النقاش حتديد ما اإ حول التدابري ادلفاعية. وقال اإ

آخر أأو تدرج   يف الترشيعات الوطنية عىل أأساس معايري معينة.يتطلب أأن توضع هذه الضوابط يف صك أ

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده ملزيد من النقاش بشأأن الضوابط يف س ياق املداولت التالية حول   124.
ن من الضوابط اليت سيتعني مناقش هتا حق املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية للشعوب الأص  لية التدابري ادلفاعية. وقال اإ

 وامجلاعات احمللية فامي يتعلق بكيفية هيلكة قواعد البياانت هذه وتشغيلها فامي خيص الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية.

ليه مبعىن امجلع يف الفقرة   . أأما ابلنس بة Rev. 1)هـ( يف الوثيقة 2.3وأأوحض وفد الربازيل أأن "النظام القانوين" يشار اإ 125.
 لكمة "مش تقاهتا" بعد "املوارد الوراثية" لضامن الاتساق مع بقية النص.، طلب الوفد أأن تدرج 9للفقرة 
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ورأأى وفد كندا أأن تعريف "المتكل غري املرشوع" الوارد يف قامئة املصطلحات يعد يف غاية الأمهية لأنه يظهر كيف   126.
نه من هذا املنطلق يرحب ابجلهود اجلديرة ابلإشادة اليت بذلها وفد الولايت  س يفرس هدف الصك وكيف س يطبق. وقال اإ

نه سيس تعرضه ابهامتم.  املتحدة الأمريكية من خالل فريق الخرباء لوضع تعريف بديل ملصطلح "المتكل غري املرشوع"، وقال اإ
ن املادة  نه دون الخوض يف مزااي الفقرة، فاإ ىل الفقرة الأخرية يف ادليباجة، وقال اإ من اتفاقية التنوع البيولويج ـ  2.21والتفت اإ

نه بيامن واليت ىل "احلقوق الس يادية لدلول يف مواردها الطبيعية" وليس مواردها البيولوجية. وقال اإ  تعد مصدر الفقرة ـ تشري اإ
ل أأن الفقرة املعنية يف ديباجهتا ل تذكر  تقر ديباجة اتفاقية التنوع البيولويج ابحلقوق الس يادية لدلول يف مواردها البيولوجية، اإ

ىل املوارد النفاذ  نه جبانب املوارد الطبيعية. وأأضاف أأنه بناء عىل م 2.21ا عن ذكل يف املادة الوراثية، وذكرت عوضاإ ا تقدم فاإ
نه يفضل اس تخدام تعبري "املوارد الطبيعية" يف نص ليك يكون النص مالمئ ا وملراعاة الغرض من اتفاقية التنوع البيولويج، فاإ

ىل الفقرة اللجنة احلكومية ادلولية دون املساس مبوقفه ح ىل أأن  2.8ول هذه الفقرة. والتفت اإ بشأأن "العناية الواجبة" وأأشار اإ
هذا املبدأأ الهام ل ينبغي أأن يذكر يف س ياق مرشوع الصك احلايل كوس يةل لرصد الامتثال مع ترشيعات النفاذ وتقامس املنافع 

املفرتض أأن تسعى اإىل رجنب منح الرباءات  أأو رشوطهام. ورأأى أأن العناية الواجبة يف س ياق الصك احلايل من املمكن ومن
نه يريد أأن يوحض أأن تعليقه ل يتعلق بأأي شلك من  عن خطأأ فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وقال اإ

ن نظام امللكية الأشاكل مبزااي النفاذ وتقامس املنافع، ول ينبغي أأن يفرس عىل هذا النحو، ولكنه تعبري عن الرأأي القائل  اإ
ىل اس تعراض الأحاكم املتعلقة ابلكشف والتدابري ادلفاعية  الفكرية يعد منفصاًل عن نظام النفاذ وتقامس املنافع. والتفت اإ

ضافة احلاش ية السفلية للميرسين يف الصفحة  فامي نه يرحب ابإ ، واليت تذكر بدقة أأن 9خيص عالقهتام ببعضهام البعض، وقال اإ
تدابري ا ترى أأن التدابري ادلفاعية ممكةل للكشف الإلزايم، بيامن ترى أأخرى، مبن فهيا وفد كندا، أأن ال دوًل أأعضاء بعيهن

نه ل يزال يرى أأن امحلاية ادلفاعية ادلفاعية تعد بدياًل معليا مس تقاًل وقامئ ا بذاته للكشف الإلزايم وليست ممكةل هل. وقال اإ
نه مرسور لأن النص يستند اإىل صياغة التوصيتني س توفر يف حد ذاهتا حامية فعاةل يف س ياق امل  لكية الفكرية. وقال اإ

ن هذه الإسهامات WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5املشرتكتني ) (، واليت يدمعها، وقال اإ
نه يرحب مبناقشة هذه املقرتحات مع أأي مشارك يف ا، أأكد خري اللجنة احلكومية ادلولية. وأأ  اكنت حمل مناقشات تقنية. وقال اإ

 عىل طلبه أأن يس تعاض عن مجيع تعبريات "ينبغي" أأو "سوف" ابلصيغة "ينبغي/سوف" لعدم املساس ابلنتيجة. 

اإىل "سوف/ينبغي"  1.4وطلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية تغيري لكمة "ينبغي" يف السطر الأول من الفقرة   127.
نه ح 2.4للحفاظ عىل الأسلوب املتبع يف الفقرة  نه يريد أأن . وقال اإ س امب ذكر امليرسون وبناء عىل املناقشات غري الرمسية، فاإ

ا أأيضوأأن يضاف التعبري "املوجودة قبل هذا الصك". وأأشار  1.4يضع لكمة "القانون" يف صيغة امجلع يف هناية امجلةل يف الفقرة 
ىل أأن الفقرات  ىل  7اإ نه يفضل أأل تذكر لك 20اإ مة "املادة" قبل أأي من الفقرات، وذكل ليست معرفة عىل أأهنا "مواد". وقال اإ

نه  يفضل أأن يكون لعدم املساس بطبيعة الصك. غري أأنه رأأى أأنه يف حاةل اس تخدام لكمة "املادة" يف أأي جزء من التفاق، فاإ
ىل  7فقرات من ا، وأأن تدرج لكمة "املادة" يف الهذا الاس تخدام متسق  ا.بني قوسني أأيض 20اإ

ن الوثيقة وحتدث وفد جنوب أأفريقيا اب  ا معقوًل ملزيد من النقاش. تشلك أأساس Rev.2مس اجملموعة الأفريقية فقال اإ 128.
ىل احلاش ية السفلية يف الصفحة  نه يرى أأن التدابري ادلفاعية ورشط الكشف يمكل لك مهنام الآخر. وطلب  9والتفت اإ وقال اإ

ن من املتفق عليه أأن أأقساموقال ا. "بديل/ممكل" للتعبري عن رأأيه أأيضأأن يذكر يف احلاش ية السفلية  ا معينة يف الوثيقة اإ
Rev. 1  ىل  3.9و 1.9و 2.9ل تعد من املسائل الرفيعة املس توى، خاصة املواد ن املناقشات غري الرمسية أأفضت اإ وقال اإ

ىل أأن ذكل مل يذكر يف النص وأأن ىل اتفاق حول املبادئ الرفيعة الأربعة. وأأشار اإ جرائيهذا املوقف يثري تساؤلً  الوصول اإ   ا. اإ

نه يريد أأن يطلب من 3.9و 1.9و 2.9 بتعليق وفد جنوب أأفريقيا فامي خيص املواد وأأحاط الرئيس علام  . وقال اإ 129.
نه ل يريد أأن يؤخذ انطباع أأن  ذا اكنت الوفود قد توافقت حول املبادئ الأربعة. وقال اإ امليرسين أأن يساعدوه يف حتديد ما اإ

 .Rev. 2 أأهنا متفق علهيا يف الوثيقة النتيجة املتفق علهيا مل تذكر عىل

ن الفقرة   .130 .3.9اعتربت مكررة بوجه عام للفقرة  1.9وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ
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سهاب معروف يف الوثيقة وأأحاط الرئيس علام  ذا اكن امليرسون قد تلصوا من اإ .Rev. 2 131 بأأن مسأأةل النظر فامي اإ
ذا اكنت املبادئ الأربعة قد اتفق علهيا يف مداولت فريق الخرباء. تتلف عن مسأأةل النظر  فامي اإ

ن القضيتني مرتبطتان ببعضهام البعض، لأن الفقرة   .132 1.9وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ
 يجة لنقاش جامعي غري رمسي.جاءت بناء عىل طلب من مؤيدي قسم التدابري ادلفاعية بيامن جاء حتديد املبادئ الأربعة نت 

.133 وطلب الرئيس من امليرسين أأن يس تجيبوا. 

ىل اتفاق عىل رجربة هن   وحتدث الس يد غوس  ن املناقشات غري الرمسية شهدت الوصول اإ ابمس امليرسين فقال اإ 134.
ن الوثيقة  ذا اكنت التغيريات س تجرى. وقال اإ ىل املبادئ فامي خيص اجلزء املتعلق ابلتدابري ادلفاعية، وحتديد ما اإ مستند اإ

Rev. 2  بأأن املؤيدين من التكرار. وأأحاط الس يد غوس علاميل كثفت بشلك كبري كنتيجة ذلكل، حى لو اكن ل يزال مثة القل 
 WIPO/GRTKF/IC/25/5والتوصيتني املشرتكتني ) Rev. 2يريدون الاحتفاظ برابط واحض بني الوثيقة 

ن عىل امليرسين أأن يأأخذوا بعني الاعتبار وهجيت النظر وأأن يبذلوا قصارى WIPO/GRTKF/IC/25/6و (. وقال اإ
 .Rev.2 الوثيقة هجدمه ليك ي عرب عهنام يف

وأأوىص الرئيس بأأن تناقش مسأأةل رفع مس توى معاجلة التدابري ادلفاعية عىل أأساس مبادئ رفيعة معينة يف املرحةل   135.
 التالية من معلية الصياغة.

وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية فأأشاد ابلتوضيح اذلي أأدىل به الس يد غوس ابمس امليرسين وأأيد   136.
 لرئيس يف هذا الشأأن.توصية ا

من ديباجة اتفاقية التنوع  4وأأوحض وفد الهند أأن الفقرة الأخرية يف ادليباجة ـ واليت متثل اقرتاحه ـ مأأخوذة من الفقرة   137.
نه يتعني أأن يس تخدم التعبري "املوارد البيولوجية". واقرتح وضع  21البيولويج وليس املادة  حس امب اقرتح وفد كندا. وقال اإ

، مثلام حدث يف الوثيقة "3")ب(2.2ا للقوانني الوطنية" يف هناية الفقرة قوسني. وطلب أأن تضاف عبارة "وفق بني 4.3املادة 
Rev 1 ضافة لكمة "الكشف" يف املادة نه يتعني اإ   بعد لكمة "رشوط" يف هناية السطر الأول. "2")أأ(2.2. وأأخرًيا، قال اإ

ىل حاليت س   يران الإسالمية اإ هو. الأوىل تتعلق بتعريف "مكتب الرباءات" اذلي يتعني أأن يشري وأأشار وفد مجهورية اإ 138.
ىل "منح الرباءات/حقوق امللكية الفكرية." أأما الثانية فتتعلق ابملادة  ىل "مكتب الرباءات/امللكية الفكرية" واإ واليت يتعني  2.2اإ

آليات تسوية املنازعات" كام يف الوثيقة  عداد م. وقاRev. 1أأن تتضمن عبارة "مبا يف ذكل أ ن مثة نقطة متعلقة ابإ ادة مس تقةل ل اإ
ن نطاق الصك حول هذا اجلانب حتديد ا غري أأنه يوافق عىل أأنه من املمكن معاجلة هذا الأمر يف مرحةل لحقة. وقال الوفد اإ

املعارف يتعني أأن يغطي مجيع أأشاكل امللكية الفكرية املتعلقة جبميع املوارد الوراثية، مبا يف ذكل املكوانت واملش تقات و 
ن الآ  جراء رجنب المتكل غري املرشوع. وأأضاف ليات ادلفاعية يتعني أأن تشلك جزءالتقليدية املرتبطة هبا. وقال اإ ا أأصياًل من اإ

نه ل ميكنه يف أأي حال من الأحوال أأن يعترب الآليات ادلفاعية بدياًل  أأنه يرى أأهنا ممكةل لرشوط الكشف. وأأردف قائاًل اإ
 لرشوط الكشف.

ن وقال الر   يران الإسالمية. ومىض يقول اإ ن امليرسين سيتولون حاليت السهو اللتني أأعرب عهنام وفد مجهورية اإ ئيس اإ 139.
ىل الرأأيني: "بديةل/ممكةل". ىل  وفد جنوب أأفريقيا اقرتح ابمس اجملموعة الأفريقية أأن تشري احلاش ية السفلية للميرسين اإ وطلب اإ

دراج هذا الاقرتاح يف الوثيقة   .Rev. 2امليرسين اإ

ىل الفقرة )ج( من "هدف الس ياسة" يف الوثيقة   ن املصطلح "ضامن" قد أأدرج. Rev. 1والتفت وفد بريو اإ ، وقال اإ 140.
دراج املصطلح يف الوثيقة  نه يريد أأن يعاد اإ ليك تكون الفقرة )ج( من "هدف ]أأهداف[ الس ياسة" كام ييل:  Rev. 2وقال اإ

ىل الفقر  نه يريد أأن تضاف الصيغة "املوضوع/"  Rev. 2من الوثيقة  2.3ة "ج. ضامن/الهنوض/تيسري ]...[". وتطرق اإ وقال اإ



WIPO/GRTKF/IC/26/8  
51 
 

 

، لأن تعبري "الابتاكر املطلوب حاميته" يشري اإىل طلبات الرباءات لوب حاميته" ليك تكون أأكرث متاساكقبل "الابتاكر املط
ن من املفيد 2.4لفقرة وتعبري "املوضوع" يشري اإىل حقوق امللكية الفكرية. والتفت اإىل مصطلح "املكتس بة" يف ا )و( وقال اإ

مجلاعة البدلان الأندية، حيث يعرف اكلتايل: "احلصول عىل املوارد الوراثية  392ذكر تعريف "النفاذ" واذلي ورد يف القرار 
ن وجدت، واس تخداهما لعدة أأغراض  انهتا غري امللموسة، اإ املصانة يف الوضع الطبيعي وخارجه واملنتجات املش تقة مهنا ومكو 
نه فامي خيص التدابري  مهنا البحث والاس تكشاف البيولويج والصون والتطبيق الصناعي والاس تخدام التجاري". وقال اإ
نه يرغب يف احلفاظ عىل الاتساق  نه حيتفظ ابحلق يف الإدلء ابملزيد من التعليقات يف ادلورة التالية. وقال اإ ادلفاعية، فاإ

نه يريد أأيضعبري "ومش تقاهتا" حيامث ذكرت املو ا الت مجيع أأجزاء النص حبيث يدرج دامئ يف ا أأن يضع ارد الوراثية. وقال اإ
 )هـ( بني قوسني.2.4 الفقرة

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فطلب أأن توضع لكمة "الشعوب" بني قوسني   141.
للتعبري عن الرتتيبات ادلس تورية يف بعض دوهل الأعضاء. يف مجيع احلالت ونفس اليشء ابلنس بة للمشاريع السابقة، وذكل 

ن دليه بعض التحفظات بشأأن التعبري "ال  ا بوضوح يف قامئة املصطلحات ول تعد متكل غري املرشوع" لأنه ليس معرفوقال اإ
هبا" بني قوسني وظيفته املذكورة يف عنارص منطوق النص واحضة بعد. وطلب أأن يوضع التعبري "املعارف التقليدية املرتبطة 

وأأن يس تعاض عنه بتعبري "املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" يف مجيع أأجزاء النص ريامث رجرى مناقشة شامةل حول 
نه يفضل أأن تتعلق أأي رشوط  املعارف التقليدية فامي خيص املوارد الوراثية. والتفت اإىل مصطلح "امللكية الفكرية" وقال اإ

نه ل يزال غري مقتنع بشأأن مزااي منطوق املادة كشف بطلبات الرب  ىل  1اءات. ومىض يقول اإ حول نطاق الصك وما س تضيفه اإ
نه يرى أأن الفقرة  ذا اكنت "القوانني الوطنية" 2.3"هدف ]أأهداف[ الس ياسة". وقال اإ )ب( غري واحضة لأهنا ل تظهر ما اإ
ن لغة هذه الفقرة بدت وكأهنا تشري اإىل تكل اليت يف بدل املنشأأ أأو يف البدل اذلي أأودع  فيه طلب الرباءة. وأأردف قائاًل اإ

ل أأنه  نه يف حني أأنه يتفهم الغرض العام من هذه الفقرة، اإ تستند اإىل جوانب نظام النفاذ وتقامس املنافع. واسرتسل قائاًل اإ
بني قوسني ريامث اجرى  4.3يرغب يف وضعها بني قوسني حلني التوصل اإىل صياغة أأوحض. وأأضاف أأنه يريد أأن توضع الفقرة 
نه يؤيد الفقرة  لأهنا متتد لتشمل قانون  1.3مزيد من النقاش حولها لأن التطبيق العميل لها ليس واحًضا يف هذه املرحةل. وقال اإ
والفقرة  "2")أأ(2.2الرباءات املوضوعي وليس الإجراءات الشلكية للرباءات. وأأوحض أأنه رمبا يوجد تداخل بني الفقرة 

لتوضيح حقيقة أأن أأي حسب ينبغي أأن  "1")أأ(2.2. ورأأى أأنه يتعني بذل املزيد من العمل بشأأن صياغة الفقرة "3")أأ(2.2
لأن هذه العقوابت تقع خارج نطاق قانون الرباءات يف  "1")ب(2.2يكون وفقًا للقانون الوطين املعين. وطلب حذف الفقرة 
نه فامي  نه ينبغي أأن يكون للصك سقف  1.2و "3")ب(2.2خيص الفقرة جمالت ليست من اختصاصات اللجنة. وقال اإ فاإ

هنا ل ترض فقط ال  اثبت. لغاء براءة ما يعد عقوبة قاس ية للغاية وقال اإ ا مع أأهداف يقني القانوين ولكهنا تتعارض أأيضوأأكد أأن اإ
نه يف حاةل س ياسة الصك، واذلي ينبغي أأن يعزز الشفافية يف نظام الرباءات من أأجل تيسري نظام النفاذ وت قامس املنافع. وقال اإ

ىل  لغاء براءة ما، فاإن الابتاكر اذلي حتميه يدخل املكل العام وتقل فرصة تقامس املنافع. وأأعرب عن أأمف  أأن توضع الإشارة اإ اإ
نه يدمع بوجه عام الاس تثناءات الواردة يف الفقرة  لغاء بني قوسني وأأن تلغى هذه الإشارة يف املس تقبل. وقال اإ بيد أأهنا  2.4الإ

مل تناقش مناقشة اكمةل منذ حني. وأأعرب عن رغبته أأن توضع الصياغة اجلديدة بشأأن التدابري ادلفاعية بأأمكلها بني قوسني لأنه 
ىل اس تكشاف النص بشلك ثنايئ مع املؤيدين.   مل يتسن هل أأن ينظر فهيا نظرة شامةل وتطلع اإ

اجابية للأمام. وأأوحض أأن املادة   ينبغي أأن تذكر "رشط الكشف"، لأهنا  3ورأأى وفد نيجرياي أأن النص يعد خطوة اإ 142.
 تتناول رشط واحد يتضمن عنارص خمتلفة وليس رشوط كشف عديدة.

ن مصطلح "الشعوب الأصلية" ينبغي أأن يس تخدم يف النص دون KUNAوقال ممثل مجعية قبائل كوان املتحدة )  ( اإ 143.
اس. وأأوحض أأن احلقوق امجلاعية يف معارفها التقليدية ومواردها الوراثية تعد ابلغة الأمهية ابلنس بة للشعوب الأصلية. وأأكد أأقو 

أأن مصطلح "الشعوب" اتفق عليه ابلإجامع من قبل اجملمتع ادلويل بعد مناقشات مطوةل يف حمافل خمتلفة. وذكر احلضور يف 
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية يف بدل 243نة احلكومية ادلولية بأأن اللج   4حني صوتت ا صوت لصاحل اإ
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ا وافقت هذه البدلان الأربعة عىل الإعالن. والمتس من ادلول الأعضاء أأل تكون جمحفة للشعوب بدلان فقط ضده. ولحق
 الأصلية وأأن تقر حبقوقها امجلاعية عىل الأقل.

أأن مسأأةل اس تخدام مصطلحات "الشعوب الأصلية" تعد متداخةل. وحث جامعة  وأأوحض الرئيس أأن مثة موافقة عىل   144.
ت أأن رجري القوقاز الأصلية ووفد الاحتاد الأورويب وكذكل ادلول الأعضاء اليت دلهيا شواغل فامي يتعلق هبذه املصطلحا

نه نظر  املسأأةل يتعني حلها مع أأخذ شواغل ا لتأأكيد ممثل مجعية قبائل كوان املتحدة الشديد اللهجة عىل أأن مشاورات. وقال اإ
نه يثق بأأن ىل املشاورات للمساعدة يف حل هذه املسأأةل. وقال اإ نه يويص بأأن ينضم اإ اللجنة  الشعوب الأصلية يف الاعتبار فاإ
 التوافق. احلكومية ادلولية س تجد وس يةل حلل املسأأةل بطريقة مقبوةل للشعوب الأصلية يف الوقت املناسب مع مراعاة حتقيق

هنا تتوقع أأن يعرتف الصك املقبل يف INBRAPIقالت ممثةل معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية )و   ( اإ 145.
طار اللجنة احلكومية ادلولية ابحلقوق الس يادية للشعوب الأصلية كام الوراثية وصاحبة لكة للمعارف التقليدية واملوارد اإ

مع الصكوك ادلولية املعنية واليت ل ينبغي أأن تقوضها ولية اللجنة احلكومية  حلقوقها، وذكل يف مجيع أأجزاء النص مبا يامتىش
ضافية لتاليف منح حقوق  آلية فعاةل لتقدمي معلومات اإ لزامية وأأهنا تعد أ ادلولية. وأأكدت أأن رشوط الكشف ينبغي أأن تكون اإ

ساءة امللكية الفكرية عن خطأأ فامي يتعلق ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ل  لشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، فضاًل عن اإ
شارة يف الوثيقة  هنا مرسورة لإدراج اإ يف اجلزء املتعلق برشوط الكشف اإىل حق املوافقة  Rev. 2اس تخداهما. وقالت اإ

عاةل والاكمةل املس بقة املس تنرية للشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية واليت اجب أأن تكون موافقة حرة. وأأكدت أأن املشاركة الف
 اكماًل وأأن تتغري طراف بدمعها دعامللشعوب الأصلية يف اللجنة احلكومية ادلولية تعد جوهرية ابلنس بة لها، وطالبت الأ 

 الإجراءات حيامث أأمكن لضامن مشاركهتا يف املس تقبل يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية.

ىل املادة CAPAJمنطقة الأنديز الأوائل )وأأشار ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب   )ب( وأأكد أأنه 2.3( اإ 146.
ن الوثيقة  Rev. 1ابملقارنة ابلوثيقة  ذكرت الشعوب الأصلية واملوافقة املس بقة املس تنرية ولكن بني أأقواس. وطلب  Rev. 2فاإ

دراج امليرسين للموا ذا اكن اإ   احلرة املس بقة املس تنرية. ا املوافقةفقة املس بقة املس تنرية يتضمن أأيضاملمثل توضيح ما اإ

نه HEPوأأعربت ممثةل برانم  الصحة والبيئة )  ( عن تأأييدها للبيان اذلي أأدىل به ممثل مجعية قبائل كوان. وقالت اإ 147.
 بل اجب أأن تأأخذ اللجنة احلكومية ادلولية املوقف بعني الاعتبار. يكفي معرفة موقف الشعوب الأصلية. ل

( ابمس املنظمة ومجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية والاحتاد BIOيوتكنولوجيا )وحتدثت ممثةل منظمة صناعة الب    148.
( CropLife International( والش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية )IFPMAادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني )

ن هذه املنظامت غري احلكومية متثل مئات ال   وتطور تكنولوجيات مبتكرة يف ااثرشاكت واملؤسسات اليت رجري أأحبفقالت اإ
دراج الفقرة اجلديدة  ىل اإ نشاء نظام للعناية  1.1قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والبيئة. وأأشارت ابهامتم اإ واليت تنص عىل اإ

لهيا وفقالواجبة من قبل ادلول الأعضاء للتأأكد من أأن املوارد الوراثية احملمية ين افع املعمول هبا. ا لرشوط النفاذ وتقامس املنفذ اإ
نه ل يزال يتعني توضيح الكثري، غري أأهنا تفهم أأن ذكل قد يكون  ا يف العناية الواجبة املس تخدمة حالي ا لرشوطمشاهبوقالت اإ

ىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع مبا يامتىش مع القوانني الوطنية  قلميية اليت تس تخدم يف ضامن النفاذ اإ القوانني الوطنية أأو الإ
للنفاذ وتقامس املنافع. وأأعربت عن تأأييدها لأهداف اتفاقية التنوع البيولويج فامي يتعلق ابلنفاذ وتقامس املنافع، واعتربت أأن 

ىل تكنولوجيات جديدة فامي يتعلق ابملوارد الوراثية و/أأو املعارف وانني امللكية الفكرية تقدم حافز ق ا يدفع وحو الوصول اإ
ىل نوع جديد أأو صفة جديدة يف جمال الزراعة. وذكرت احلضور التقليدية املرتبطة هبا.  وأأضافت أأن من أأمثةل ذكل الوصول اإ

عداد مئات  بأأن هذه العملية تس تغرق س نوات وتتضمن مئات الآلف من التفاعالت مع املوارد اخملتلفة لك س نة، واإ
ا للآخرين لأغراض الأحباث والرتبية يف ستتوفر لحقملواد التجارية اليت ا، اختيار عدد صغري من االرتش يحات التجارية، وأأخري 

ىل  ىل موارد وراثية نباتية أأصلية ل تنمتي اإ نتاج الغذاء اإ نه ابلنس بة ملناطق معينة، يستند أأكرث من نصف اإ املس تقبل. وقالت اإ
نه من اجلدير ابذلكر أأن معظم متلقي هكذا موارد وراثية نباتية من البدلان هنا  الشعوب الأصلية. وقالت اإ النامية. وقالت اإ
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ن مجيع البدلان تعمتد يف غذاهئا عىل موارد وراثية نباتية وجدت و/أأو طورت يف بدلان أأخرى. ومن مث  ليست مبالغة القول اإ
طار قانوين معيل يوفر اليقني القانوين للمس تخدمني يعدان جوهريني لتحقيق الأمن الغذايئ حول  ن النفاذ والاس تخدام يف اإ فاإ

لزامية اجلديدة للكشف عن الرباءات س يكون من شأأهنا العامل. وال  تفتت اإىل جسل الاجامتعات املاضية ورأأت أأن الرشوط الإ
دخال يقني قانوين كبري يف نظام الرباءات، مما س يعوق الاستامثر يف الأحباث وتطوير املنتجات والتكنولوجيات املبتكرة.  اإ

نه مبا أأن هذه التطورات بوسعها أأن تقدم م  ن أأنواع الكشف هذه س تقوض تقامس املنافع عن طريق تثبيط وقالت اإ نافع، فاإ
الابتاكر، ومن مث س تكون مناوئة لأهداف اتفاقية التنوع البيولويج. وأأضافت أأن الصناعة ل تزال غري مقتنعة بأأن نظام 

نه رمغ أأن املنظامت غري احلكوم  ية اليت تتحدث ابمسها ل تزال من الرباءات يعد الأداة املالمئة لتحقيق تقامس املنافع. وقالت اإ
ىل املوارد الوراثية والتقامس املنصف للمنافع مع أأحصاب  الرشاكء احلريصني اذلين دلهيم هدف مشرتك وهو ضامن النفاذ املالمئ اإ

اليف منح احلقوق يف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا؛ فضاًل عن تعزيز قدرة ماكتب امللكية الفكرية عىل ت
  .أأ من حقوق امللكية الفكرية عن خط الرباءات أأو غريها

.149 ابلبيان اذلي أأدلت به ممثةل املنظمة ابهامتم. وحث بشدة عىل اخنراط الصناعة مع ادلول الأعضاء وأأحاط الرئيس علام 
 وبقية أأحصاب املصلحة داخل اللجنة احلكومية ادلولية.

ىل أأن الكشف الإلزايم و   تدابري امحلاية ادلفاعية ليسا بديلني، ولكهنام من التدابري املمكةل لعملية وأأشار وفد كينيا اإ 150.
نه ليس مثة  ىل قواعد البياانت وقال اإ ساءة الاس تخدام والاس تغالل غري املرشوع. والتفت اإ ماكحفة المتكل غري املرشوع واإ

ىل تقليل حزي التعديل ابلنس بة للتصممي والهيلك املعامري التفصيليني لقو  ورأأى أأن التفاصيل التقنية بشأأن  اعد البياانت.حاجة اإ
 تنفيذ نظام البحث يف قواعد البياانت ينبغي أأن تكون مامتش ية مع أأهداف الصك.

مجليع الصكوك املعنية مبا يف ذكل تكل  ورأأى وفد غاان أأن نية اللجنة احلكومية ادلولية يه أأن رجعل الصك الناشئ ممكالً  
د يف املس تقبل. ولضامن عدم وجود سوء تفامه يف هذا الشأأن ورجنب تفسري الصك عىل أأنه املوجودة حاليا وتكل اليت س تعمت

. كام أأعرب عن قلقه 2.20مقترص عىل الصكوك املوجودة يف وقت دخوهل حزي النفاذ، اقرتح الوفد حذف لكمة "احلالية" يف املادة 
زاء املادة  ىل الغموض يف بناء املادة.اليت تتضمن أأقواسا مغلقة دون أأقواس مفتوحة نظري  2.7اإ  ة لها، ورأأى أأن ذكل قد يؤدي اإ

ا للعمل املقبل. وأأكد عىل احلاجة النص الأفضل والأوحض وتوفر أأساسا جيد ورأأى وفد الربازيل أأن الوثيقة احلالية تعد  152.
ىل احلفاظ عىل عالقة دمع متبادل مس مترة بني نظام امللكية الفكرية ونظام النفاذ وتقامس املنافع. و  رأأى أأن من الرضوري أأن اإ

ىل التقدم احملرز عن طريق اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي التابع لها. وأأكد عىل  تستند اللجنة احلكومية ادلولية اإ
س يكون مبوضع أأفضل يف الترشيعات  4اليت تناولت الاس تثناءات والتقييدات ورأأى أأن حمتوى املادة  4شواغف  بشأأن املادة 

نه لتجنب  الوطنية للنفاذ وتقامس املنافع لأهنا تتعلق ابلس تثناء من رشوط النفاذ وتقامس املنافع أأكرث من رشط الكشف. وقال اإ
نه يويص مؤيدي الأحاكم املتعلقة ابلعناية الواجبة بأأن حيللوا نظام  تكرار العمل املنجز من قبل واكلت الأمم املتحدة الأخرى فاإ

 من خالل اتفاقية التنوع البيولويج لأنه يرى أأن مثة تداخل كبري بني النظامني.تبادل املعلومات اذلي أأنشئ 

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فطلب أأن توضع لكمة "و" بعد "الكشف عن   153.
ىل املادة 2.3بدل املنشأأ" بني قوسني يف املادة  لخاضعة للترشيعات الوطنية" بني وطلب أأن توضع عبارة "ا 1.4)أأ(. والتفت اإ

ابلاكمل. كام أأعرب عن  9و 8قوسني. وأأخرًيا، أأوحض أأن تعليقاته السابقة فامي خيص التدابري ادلفاعية تتعلق بلك من الفقريتني 
 .1تأأييده لتوضيح الس يد غوس ابمس امليرسين فامي يتعلق ابملادة 

لهيا خالل بعد تعديلها  Rev. 2واقرتح الرئيس أأن حتول الوثيقة   لإصالح حالت السهو والخطأأ الواحضة اليت أأشري اإ 154.
ىل امجلعية العامة يف سبمترب  و تغيريات متفق علهيا ، مع مراعاة أأي تعديالت أأ 1024اجلوةل الأخرية ملداولت اجللسة العامة اإ

؛ واتفق عىل ذكل. مث 1024يوليو ةل املتداخةل الناش ئة يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية يف ءبشأأن املسا
 WIPO/GRTKF/IC/26/5وفتح ابب الإدلء ابلتعليقات حول الوثيقتني  Rev. 2اختمت النقاش بشأأن الوثيقة 

طار البند  WIPO/GRTKF/IC/26/6و  من جدول الأعامل. 7يف اإ
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جري من مناقشات بشأأن موضوع  بأأنه لتوفري الوقت ويف ضوء ما أأ ت املتحدة الأمريكية اللجنة علاموأأحاط وفد الولاي  155.
نه عىل اس تعداد لتأأجيل مناقشة الوثيقتني يف  هاتني التوصيتني املشرتكتني يف س ياق املناقشات املتعلقة ابلوثيقة املوحدة فاإ

ىل مناقشة الوثيقتني يف ادلورات املقبةل.  هذه ادلورة. وأأوحض أأنه يود العودة اإ

.WIPO/GRTKF/IC/26/5 156حدة الأمريكية بشأأن الوثيقتني  ببيان وفد الولايت املتوأأحاط الرئيس علام 
. مث دعا الوفود اليت شاركت يف رعاية "الاقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويبو WIPO/GRTKF/IC/26/6و

( ـ واذلي قدم قبل اعامتد WIPO/GRTKF/IC/26/7بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأأ" )الوثيقة 
 امل ادلورة احلالية ـ أأن يقدموا الاقرتاح ويدلوا بتعليقاهتم حول الاقرتاح.جدول أأع

، فقد 1021-1024ا لولية اللجنة احلكومية ادلولية يف فرتة الس نتني وأأحاط وفد الولايت املتحدة علام بأأنه وفق  157.
رشاد مناقشة  "ابلإماكنية املتاحة لأعضاء اللجنة للامتس دراساأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ت أأو توفري أأمثةل من أأجل اإ

ة، وأأمثةل الأهداف واملبادئ، ولك مادة مقرتحة، مبا يف ذكل أأمثةل عىل املواضيع القابةل للحامية واملواضع اليت ل تراد لها امحلاي
ة معدةل من الاقرتاح. تقدمي نسخ تالوفود املشاركة يف الرعاية أأعادواسرتعى الانتباه اإىل حقيقة أأن  ."عىل الترشيعات احمللية

ضافية  ىل املناقشات اليت جرت بني الوفود املشاركة يف الرعاية ووفد الرنوجي، واليت أأفرزت مراجعات وأأس ئةل اإ وأأشار اإ
نه يرسه أأن حييط علامأأدرجت الآن يف املواصفات املق  بأأن وفد الرنوجي صار من الوفود املشاركة يف رعاية رتحة. وقال اإ

ود كندا والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية. ودعا الوفود الأخرى اإىل الاقرتاح، جبانب وف
التعبري عن تأأييدها لالقرتاح ورحب بتقدمي املزيد من الأس ئةل أأو التحسينات بشأأن املواصفات من الأعضاء الآخرين. وقال 

نه يف ادلورات السابقة للجنة وخالل ادلورة احل الية، اخنرطت اللجنة احلكومية ادلولية يف مناقشات بناءة فامي خيص القوانني اإ
ن هذا الرضب من املناقشات يساعد يف  الوطنية وطريقة معل رشوط الكشف وأأنظمة النفاذ وتقامس املنافع. وأأردف قائاًل اإ

  مل ولن تعوقه.تقدم معل اللجنة ومن هذا املنطلق فاإن ادلراسة املقرتحة س تدفع وحو التقدم يف الع

وأأعرب وفد مجهورية كوراي بصفته من الوفود املشاركة يف الرعاية عن تأأييده لالقرتاح. والتفت اإىل رشط الكشف،   158.
نه بناء عىل التحليالت املبنية عىل احلقائق فاإن من الرضوري تقيمي التاكليف والنفقات ابلنس بة للماكتب الوطنية  وقال اإ

ن هذا التحليل سيساعد اللجنة ومودعي طلبات الرباءات فضاًل  عن تأأثري هذا الرشط عىل مصداقية نظام الرباءات. وقال اإ
احلكومية ادلولية يف اتاذ قرارات مس تنرية بشأأن معل اللجنة حول املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد 

ذا اكنت رش  وط الكشف ستسهم يف تاليف المتكل غري املرشوع الوراثية. ورأأى أأن ادلراسة ستساعد الوفود يف فهم ما اإ
ذا اكنت رشوط الكشف تؤثر عىل حافز الابتاكر.  ومنح حقوق الرباءات عن خطأأ وما اإ

ل ميكن مناقش هتا مناقشة شامةل يف ادلورة احلالية.  WIPO/GRTKF/IC/26/7وأأحاط الرئيس علًما بأأن الوثيقة   159.
عادة توزيع الوثيقة  ودعا ىل اإ لإدراهجا يف جدول أأعامل ادلورة  WIPO/GRTKF/IC/26/7الوفود املشاركة يف الرعاية اإ

السابعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية ملزيد من النقاش حولها يف هذه ادلورة. وحث الوفود املشاركة يف الرعاية عىل 
 تكل الأثناء.الاخنراط مع الوفود الأخرى بشأأن الاقرتاح يف 

ووافق لك من وفد الولايت املتحدة الأمريكية ووفد كندا عىل البيان اذلي أأدىل به الرئيس فامي خيص الوثيقة   160.
WIPO/GRTKF/IC/26/7 .ىل مناقشة هذا الاقرتاح مرة أأخرى يف ادلورة التالية للجنة احلكومية ادلولية  وتطلعا اإ

طار البند التفامه سيسجل. وقرأأ مرش  اوأأكد الرئيس أأن هذ  من جدول الأعامل واعمتد  7وع القرار عىل احلضور يف اإ 161.
 املرشوع. مث اختمت هذا البند من جدول الأعامل.

 من جدول الأعامل: 7قرارات بشأأن البند 

ىل الوثيقة   أأعدت اللجنة، استنادا اإ 162.
WIPO/GRTKF/IC/26/4 وثيقة موحدة" ،
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 الصيغة -بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
رت اللجنة أأن يرفع Rev. 2) 1املعدةل  (". وقر 

ذكل النص، ابلصيغة اليت ورد هبا عند اختتام 
ىل امجلعية العام للويبو 1024فرباير  7ادلورة يف  ، اإ

، مع مراعاة أأية 1024اليت س تعقد يف سبمترب 
دخالها بشأأن  تصويبات أأو تعديالت قد يتفق عىل اإ

ين للجنة مسائل شامةل يف ادلورة الثامنة والعرش 
، طبقا لولية اللجنة 1024املزمع عقدها يف يوليو 

، 1024وبرانم  العمل لعام  1021-1024للثنائية 
 .WO/GA/43/22عىل النحو الوارد يف الوثيقة 

كام أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق   163.
WIPO/GRTKF/IC/26/5 

 WIPO/GRTKF/IC/26/6و
 WIPO/GRTKF/IC/26/INF/7و
 WIPO/GRTKF/IC/26/INF/8و
 .WIPO/GRTKF/IC/26/INF/9و

  من جدول الأعامل: أأية مسائل أأخرى 8البند 

طار هذا البند من جدول الأعامل.  .164  مل اجر أأي نقاش يف اإ

  من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

من سويرسا، والس يدة أأحالم سارة  ندرا غرازيويلتنانه لنواب الرئيس، الس يدة أألكس  أأعرب الرئيس عن خالص ام   165.
ندونيس يا. كام أأعرب عن شكره العميق لصديق ال رئيس وامليرس الس يد رشخيي من اجلزائر والس يد عبد القادر جايالين من اإ

سرتاليا لدلمع اذلي قدمه والطريقة اليت كسب هبا ثقة ادلول الأعضاء واحتفظ هبا وادلور الهام اذلي لعبه يف أأ أأاين غوس من 
ميانويل سايك من  عقد املشاورات اجلانبية غري الرمسية. وشكر امليرسين الآخرين، الس يدة ش ندين راينا من الهند والس يد اإ

قلميية اخملتلفة عىل  املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية. وأأعرب عن امتنانه للمنسقني الإقلمييني وحث اجملموعات الإ
يف الاخنراط مع بعضها البعض. وشكر الرئيس املرتمجني الفوريني عىل دمعهم ومرونهتم.  الاس مترار يف لعب دورها احلامس

وأأكد بشدة أأن العملية أأفادت كثرًيا من الاخنراط البناء ملمثيل الشعوب الأصلية وأأشاد بذكل. وتوجه بشكر خاص اإىل 
آراء الكثري من املمثلني. وشكر ممثيل ال  امم للنقاش يف هذه ادلورة. صناعة عىل الانضجامعة القوقاز الأصلية اليت وحدت أ

 ا، شكر الرئيس مجيع الوفود واملراقبني والأمانة عىل دمعهم.وختام
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 من جدول الأعامل: 9قرار بشأأن البند 

.166 3و 1اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود  
فرباير  7 من جدول الأعامل يف 7و 2و 1و 4و

عداد مرشوع تقرير ك 1024 تايب . واتفقت عىل اإ
حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا 

ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة، وتعمميه 
. وس يدعى املشاركون يف 1024مارس  3قبل 

ىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم  اللجنة اإ
كام يه مدرجة يف مرشوع التقرير قبل أأن تعمَّم 

ىل أأعضاء اللجنة الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير ع
 لحقا لعامتدها يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة.

]ييل ذكل املرفق[
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I.  ÉTATS/STATES 

 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 

(in the alphabetical order of the names in French of the States) 

 

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 

Yonah SELETI, Chief Director, Indigenous Knowledge Office, Department of Science and 

Technology (DST), Pretoria, yonah.seleti@dst.gov.za  

 

AFGHANISTAN 

Hashemi S. NOORUDIN, Counselor, Permanent Mission, Geneva  

Nazir Ahmad FOSHANJI, Secretary, Permanent Mission, Geneva  

 

ALBANIE/ALBANIA 

Lorenc XHAFERRAJ, Counselor, Ministry of Foreign Affairs, Tirana  

 

ALGÉRIE/ALGERIA 

Yasmine BENDERRADJI (Mlle), conseillère, Ministère de la culture, Office national des droits 

d’auteur et droits voisins (ONDA), Alger, dg-onda@onda.dz 

Abdel-Hamid HEMDANI, sous-directeur, Ministère de l'agriculture, Alger  

Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle), attachée, Mission permanente, Genève 

 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Bettina BERNER (Mrs.), Desk Officer, Division for Patent Law, Federal Ministry of Justice, 

Berlin 

Pamela WILLE (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

ANDORRE/ANDORRA 

Montserrat GESSÉ MAS (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 
ANGOLA 

Alberto GUIMARAES, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 

Mohammed ALYAHYA, Deputy Director General, Technical Affairs, Saudi Patent Office, King 
Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh  

Mohammed MAHZARI, Head, Chemistry Department, Saudi Patent Office, King Abdulaziz City 
for Science and Technology, Riyadh 

Rashed AL ZAHRANI, Manager, Copyright Department, Ministry of Culture and Information, 
Dammam, rashed34@gmail.com  

ARGENTINE/ARGENTINA 

Eduardo José MICHEL, Ministro, Asuntos Económicos Multilaterales y G-20, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires 

Matias Leonardo NINKOV, Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos 
Aires, mkv@mrecic.gov.ar 

María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 

Ian GOSS, General Manager, Business Development and Strategy, Intellectual Property, 
Canberra 

Edwina LEWIS (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, Intellectual 
Property, Canberra  

David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 

 

AUTRICHE/AUSTRIA 

Lukas KRAEUTER, Director, Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and 
Technology, Vienna 

 

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 

Sara RUSTAMOVA (Mrs.), Head of Section, Patent Examination, State Committee for 
Standardization, Metrology and Patents, Center of Industrial Property Examination (AzPatent), 
Baku, sararustamova@gmail.com 

 

BAHAMAS 

Rhoda M. JACKSON (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

 

BANGLADESH 

Nazrul ISLAM, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

BARBADE/BARBADOS 

Marion WILLIAMS (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Hughland ALLMAN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

BÉLARUS/BELARUS 
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Mikhail KHVOSTOV, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Ivan SIMANOUSKI, Head, International Cooperation Division, National Center of Intellectual 

Property (NCIP), Minsk 

Aleksandr PYTALEV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

BELGIQUE/BELGIUM 

Mathias KENDE, secrétaire d’ambassade, Mission permanente, Genève, 

mathias.kende@diplobel.fed.be  

Natacha LENAERTS (Mme), attaché, Service propriété intellectuelle, Ministère de l'économie 
de la classe moyenne et de l'énergie, Bruxelles 
 

BHOUTAN/BHUTAN 

Daw PENJO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

 

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Lidija VIGNJEVIC (Mrs.), Director, Institute for Intellectual Property, Mostar, 
I_vignjevic@ipr.gov.ba 

 

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 

Luis Fernando ROSALES LOZADA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

BOTSWANA 

Mothusi Bruce Rabasha PALAI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

 

BRÉSIL/BRASIL 

Carlos Roberto DE CARVALHO FONSECA, Deputy Head, Office for International Affairs, 

Ministry of the Environment, Brasília 

Natasha PINHEIRO AGOSTINE (Mrs.), Secretary, Ministry of External Relations, Brasilia, 

natasha.agostine@itamaraty.gov.br 

Milene DANTAS (Mrs.), Deputy Coordinator, International Advisory, Brazilian Intellectual 
Property Office (BIPO), Rio de Janeiro 

Marcus Lívio VARELLA COELHO, Patent Examiner, International Advisory, Brazilian Intellectual 
Property Office (BIPO), Rio de Janeiro 

Cleiton SCHENKEL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

CAMEROUN/CAMEROON 

Anatole Fabien NKOU, ambassadeur, Représentant permanent, Mission permanente, Genève 

Ousmane MOUHTAR, secrétaire général, Ministère des arts et culture, Yaoundé 

Oumar Farouk MOUNCHEROU, chargé d'études, Division de la valorisation et de la 
vulgarisation des résultats de la recherche, Ministère de la recherche scientifique et de 
l'innovation (MINRESI), Yaoundé 

mailto:I_vignjevic@ipr.gov.ba
mailto:natasha.agostine@itamaraty.gov.br
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Emmanuel TENTCHOU, chef cellule, Études et règlements, Yaoundé 

Félix Romy MENDOUGA, expert, Direction des nations unies et de la coopération 
décentralisée, Ministère des relations extérieures, Yaoundé 

 

CANADA 

Nicolas LESIEUR, Senior Trade Policy Advisor, Intellectual Property Trade Policy Division, 

Foreign Affairs and International Trade, Ottawa, nicolas.lesieur@international.gc.ca  

Nadine NICKNER (Ms.), Senior Trade Policy Advisor, Intellectual Property Trade Policy 
Division, Foreign Affairs and International Trade Canada, Ottawa, 
Nadine.nickner@international.gc.ca 

Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Copyright and Trade-mark Policy Directorate, 
Strategic Policy Sector, Industry Canada, Ottawa, Ontario  

Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva  

 

CHILI/CHILE 

Felipe FERREIRA, Asesor Jurídico, Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON), Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago 

 

CHINE/CHINA 

YANG Hongju (Mrs.), Director, Legal Affairs Department, State Intellectual Property Office 
(SIPO), Beijing  

WANG Jun, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing, wangjun_6@sipo.gov.cn 

 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Juan José QUINTANA, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 

Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

Liliana ARIZA (Sra.), Asesora, Dirección de Inversión Extranjera y Servicios, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Bogotá D.C., lariza@mincit.gov.co 

Giovanna del Carmen FERNÁNDEZ ORJUELA (Sra.), Abogada, Grupo de Especies, Direccion 

de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Bogotá D.C., giovafer22@gmail.com 

Juan Camilo SARETZKI FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra, 

central@misioncolombia.ch  

 

COSTA RICA 

Sylvia POLL (Sra.), Embajadora, Representante Permanente Alterna, Misión Permanente, 
Ginebra 

Christian GUILLERMET, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente 
Ginebra 

Norman LIZANO, Ministro Consejero, Misión, Ginebra 

mailto:Nadine.nickner@international.gc.ca
mailto:wangjun_6@sipo.gov.cn
mailto:lariza@mincit.gov.co
mailto:giovafer22@gmail.com
mailto:central@misioncolombia.ch
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CROATIE/CROATIA 

Vesna VUKOVIC (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Jasna DERVIS (Mrs.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

ÉGYPTE/EGYPT 

Walid Mahmoud MAHMOUD ABDELNASSER, Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Hanaiya EL ATRAIBY (Mrs.), Director, National Genes Bank, Cairo, hitriby@ngb.gov.eg  

Noha MOHAMED AHMED ELSAMAD (Mrs.), Legal Examiner, Egyptian Patent Office, Ministry 

of Scientific Research Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Cairo, 

patinfo@egypo.gov.eg   

 

EL SALVADOR 

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera Legal, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

 

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 

Hassan ALMUSHTGL, Director, Auditor Department, Ministry of Economy, Abu Dhabi 

 

ÉQUATEUR/ECUADOR 

Miguel CARBO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

Juan Carlos CASTRILLON, Ministro, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 

Lilián CARRERA (Srta.), Directora Nacional de Obtenciones Vegetales, Dirección Nacional de 
Obtenciones Vegetales, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito, 
lmcarrera@iepi.gob.ec  

Fernando NOGALES, Experto en Conocimientos Tradicionales, Unidad de Conocimientos 
Tradicionales, Dirección de Obtenciones Vegetales, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual (IEPI), Quito 

 

ESPAGNE/SPAIN 

Marta GARCÍA GONZÁLEZ (Sra.), Técnico Superior, Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Madrid, marta.garcia@oepm.es  

 

ESTONIE/ESTONIA 

Raul KARTUS, Counselor, Estonian Patent Office, Ministry of Justice, Tallinn, 
raul.kartus@epa.ee 

 

mailto:hitriby@ngb.gov.eg
mailto:patinfo@egypo.gov.eg
mailto:lmcarrera@iepi.gob.ec
mailto:marta.garcia@oepm.es
mailto:raul.kartus@epa.ee
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Peter MULREAN, Minister Counselor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Dominic KEATING, Director, Intellectual Property Attaché Program, External Affairs, United 

States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Mrs.), Attorney-Advisor, Office of Policy and External Affairs, 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Washington 
D.C. 

Karin L. FERRITER (Ms.), Attaché, Intellectual Property Department, Permanent Mission, 

Geneva 

Kristine SCHLEGELMILCH (Mrs.), Attaché, Intellectual Property Department, Permanent 
Mission, Geneva 

Melissa J. KEHOE (Mrs.), Counselor, Economic and Science Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 

 

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 

Minelik Alemu GETAHUN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Girma KASSAYE AYEHU, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Natalia BUZOVA (Mrs.), 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 

Alexey AVTONOMOV, Lawyer, Institute of State and Law, Russian Academy of Science, 
Moscow 

Irina GAVRILOVA (Mrs.), Chief Research Fellow, Institute of Sociology, Russian Academy of 
Science, Moscow 

Arsen BOGATYREV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

FINLANDE/FINLAND 

Päivi KAIRAMO (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Mika KOTALA, Senior Adviser, Business law, Trade and Labor, Employment and the Economy, 
Helsinki 

 

FRANCE 

Olivier HOARAU, chargé de mission juridique, Direction juridique, Institut national de la 
propriété industrielle (INPI), Paris 

Nestor MARTINEZ-AGUADO, rédacteur propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon, 
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, Ministère des 
affaires étrangères, Paris 
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GÉORGIE/GEORGIA 

Eka KIPIANI (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

GHANA 

Sarah Norkor ANKU (Mrs.), Assistant State Attorney, Registrar General's Department, Ministry 
of Justice, Accra 

 

GRÈCE/GREECE 

Alexandros ALEXANDRIS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Constantina ATHANASSIADOU (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Myrto LAMBROU MAURER (Mrs.), Head, International Affairs, Industrial Property Organization, 
Athens 

Matina CHRYSOCHOIDOU (Ms.), Legal Advisor, Hellenic Industrial Property Organisation, 
Athens 

Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Aikaterini EKATO (Ms.), Delegate, Permanent Mission, Geneva 

 

GUATEMALA 

Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

 

HONDURAS 

Mauricio PÉREZ ZEPEDA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

 

HONGRIE/HUNGARY 

Istvan POKORADI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 

Virag HALGAND DANI (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property 

Office (HIPO), Budapest  

 

INDE/INDIA 

Dilip SINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

B.N. REDDY, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Biswajit DHAR, Director General, Research and Information System for Developing Countries, 

Ministry of External Affairs, New Delhi 

Chandni RAINA (Mrs.), Director, Department of Industrial Policy and Promotions, Ministry of 

Commerce and Industry, New Delhi  

Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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INDONÉSIE/INDONESIA 

Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Edi YUSUP, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Sylvia ARIFIN (Mrs.), Assistant Deputy 5/II, Coordination of Multilateral, Cooperation Affairs, 
Coordinating Ministry of Politic, Law and Security Affairs, Jakarta 

Abdulkadir JAILANI, Director, Economic and Socio-Cultural Affairs, Directorate General of Legal 
Affairs and International Treaties, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

Nina SARASWATI DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Erik MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Andos L. TOBING, Head, Directorate of Trade, Industry, Investment and Intellectual Property 
Rights, Directorate General of Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

Ronald EBERHARD, Head, Directorate of Economic and Socio-Cultural Affairs, Directorate 
General of Legal Affairs and International Treaties, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

Charolinda CHAROLINDA (Mrs.), Law Analyst, Food Security and Development of 
Disadvantaged Region, Legislative Drafting in Economic Field, Deputy for Economic, Cabinet 
Secretariat, Jakarta, charol_linda@yahoo.com  

 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Javad MOZAFARI HASJIN, Director, National Plant Gene-Bank, Karaj 

 
IRAQ 

Dhulfiquar AL-YASIRI, Member, Permanent Mission, Geneva 

 
IRLANDE/IRELAND 

Cathal LYNCH (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ISRAËL/ISRAEL 

Yotal FOGEL, Advisor, Permanent Mission, Geneva 

 

ITALIE/ITALY 

Vittorio RAGONESI, Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Rome 

 

JAPON/JAPAN 

Satoshi FUKUDA, Director, International Intellectual Property Policy Planning, International 

Policy Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Ryoji SOGA, Deputy Director, Intellectual Property Division, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo 

Mari MORI (Mrs.), Assistant Director, International Policy Division, General Affairs Department, 

Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

mailto:charol_linda@yahoo.com
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JORDANIE/JORDAN 

Moh'd Amin Younis ALFALEH ALABADI, Director General, Department of The National Library, 
Ministry of Culture, Amman, director.g@nl.gov.jo  

 

KENYA 

John O. KAKONGE, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Timothy KALUMA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Catherine BUNYASSI KAHURIA (Ms.), Senior Counsel, Legal Department, Kenya Copyright 

Board, Nairobi, cbunyassik@yahoo.com  

Paul Mathe CHEGE, Senior Patent Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry 
of Industrialization and Enterprise Development, Nairobi, pchege@kipi.go.ke  

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 

Kanybek OSMONALIEV, Chairman, Committee for Education and Science, Jogorku Kenesh 
Parliament of the Kyrgyz Republic, Bishkek 

Zina ISABAEVA (Mrs.), Deputy Chairman, State Service of Intellectual Property, Government of 

the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek, inter@patent.kg  

 

LESOTHO 

Nkopane MONYANE, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

 

LIBAN/LEBANON 

Fayssal TALEB, Director of Culture, Ministry of Culture, Beirut, fayssaltaleb@hotmail.com  

 

LITUANIE/LITHUANIA 

Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau, 
Vilnius 

 

MADAGASCAR 

Haja Nirina RASOANAIVO, Conseiller, Mission permanente, Genève 

 

MALAISIE/MALAYSIA 

Kamal KORMIN, Head, Patent Examination Section Applied Science, Patent Division, 

Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade, 

Cooperatives and Consumerism, Kajang, kamal@myipo.gov.my  

 

MAROC/MOROCCO 

Omar HILALE, Ambassador, représentant permanent, Mission permanente, Genève 

Salah Eddine TAOUIS, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

mailto:director.g@nl.gov.jo
mailto:pchege@kipi.go.ke
mailto:inter@patent.kg
mailto:fayssaltaleb@hotmail.com
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MAURICE/MAURITIUS 

Anandrao HURREE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

MAURITANIE/MAURITANIA 

Mohamed BARKA, conseiller juridique et coordonnateur de la cellule des droits d'auteur et 
droits voisins, Cabinet du Ministre, Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, 
Nouakchott, medsix@yahoo.fr  

 

MEXIQUE/MEXICO 

Jorge LOMÓNACO TONDA, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 

Ginebra 

Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, 

Ginebra 

Juan Carlos MORALES VARGAS, Coordinador, Departamental de Asuntos Multilaterales, 

Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), México D.F. 

Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO, (Sra.), Subdirectora de Examen de Fondo, Dirección Divisional 

de Patentes, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), México D.F.  

Beatriz HERNÁNDEZ NARVAEZ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Sara MANZANO MERINO, (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra 

 

MONACO 

Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Département des relations extérieures, Mission 

permanente, Genève 

 

MOZAMBIQUE 

Pedro COMISSARIO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Gaspar FELISBELA, Director, National Institute for Traditional Medicine, Maputo  

Djalma LOURENCO, Director, Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema (INAC), Ministry of 
Culture,  Maputo 

Victoria EZERINHO (Mrs.), Legal Officer, National Institute for Library and Disc, Ministry of 
Culture, Maputo, vezerinho@yahoo.com.br 

Miguel Raul TUNGADZA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

NAMIBIE/NAMIBIA 

Ainna Vilengi KAUNDU (Mrs.), Principal Economist, Commerce Division, Ministry of Trade and 
Industry, Windhoek 

 

NIGER 

Amadou TANKOANO, professeur de droit de propriété industrielle, Ministère des mines et de 

l'industrie, Niamey 

mailto:medsix@yahoo.fr
mailto:vezerinho@yahoo.com.br
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NIGÉRIA/NIGERIA 

Ruth OKEDIJI (Mrs.), Professor of Law, University of Minnesota, Minneapolis 

 

NORVÈGE/NORWAY 

Magnus Hauge GREAKER, Legal Adviser, Legislation Department, Ministry of Justice and 
Public Security, Oslo 

Marthe Kristine Fjeld DYSTLAND (Ms.), Adviser, Legislation Department, Ministry of Justice and 
Public Security, Oslo 

 

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 

Alana HUDSON (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

OMAN 

Nadiya AL-SAADY, Executive Director, Plant and Animal Genetic Resources, The Research 

Council, Muscat 

Khamis AL-SHAMAKHI, Director, Cultural Relations Department, Ministry of Heritage and 
Culture, Muscat 

Haitham Saif AL-AMRY, Head, Public and International Relations Department, Public Authority 
for Craft Industries, Muscat 

 

OUGANDA/UGANDA 

Eunice KIGENYI (Mrs.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

PAKISTAN 

Zamir AKRAM, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Fareha BUGTI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

PANAMA 

Alfredo SUESCUM, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 

Zoraida RODRÍGUEZ (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión Permanente, Ginebra 

 

PARAGUAY 

Juan Esteban AGUIRRE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 

Raul SILVERO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 

Olga DIOS (Sra.), Directora, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual (DNPI), Asunción, olgadios@dinapi.gov.py  

Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

mailto:olgadios@dinapi.gov.py
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PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Marhijn VISSER, Minister Plenipotentiary, Deputy Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva 

Richard Vincent ROEMERS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Intellectual Property 

Section, Ministry of Economic Affairs, The Hague 

 

PÉROU/PERU 

Elmer SCHIALER, Director, Negociaciones Economicas Internacionales de la Dirección 
General de Asuntos Economicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima 

Aurora ORTEGA (Sra.), Ejecutiva 1, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), Lima  

 

PHILIPPINES 

Lolibeth MEDRANO (Mrs.), Director, Intellectual Property Office (IPO), Taguig City 

 

POLOGNE/POLAND 

Remigiusz HENCZEL, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

PORTUGAL 

Raquel ANTUNES (Ms.), Patent Examiner, Directorate of Trademarks and Patents, Portuguese 
Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon 

Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Foreign Affairs, Permanent Mission, Geneva 

 

QATAR 

Aysha ALI (Mrs.), Legal Researcher, Intellectual Property Center, Ministry of Justice, Doha 

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

HWANG Sangdong, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 

LEE Soo Jung (Mrs.), Deputy Director, Patent examiner, Biotechnology Examination division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 

Jossy MIKE NSIMBA (Mme), conseillère juridique adjointe, Commission nationale de la 
République démocratique congolaise pour l'UNESCO, Ministère de l'enseignement primaire, 
secondaire et professionnel (EPSP), Kinshasa 

Célestin TCHIBINDA, secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
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Marisol de las Mercedes CASTILLO COLLADO (Sra.), Directora Jurídica, Ministerio de Medio 

Ambiente, Santo Domingo 

 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 

KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Daniel MÍČ, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 

Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva, jan_walter@mzv.cz  

 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

Modest MERO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

 

ROUMANIE/ROMANIA 

Mirela GEORGESCU (Mrs.), Head, Chemistry-Pharmacy Substantive Examination Division, 
Bucharest, mirela.georgescu@osim.ro  

Constanta MORARU (Mrs.), Head, Legal Affairs and International Cooperation Division, 
Bucharest, moraru.cornelia@osim.ro  

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Andrew DAVIDSON, Head, Global Coordination and Development, International Policy, 
Intellectual Property Office, Newport 

Beverly PERRY (Mrs.), Policy Advisor, International Policy, UK Intellectual Property Office (UK 
IPO), Newport 

 

SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS 

Nicola Careen ST CATHERINE (Ms.), Assistant Registrar, Intellectual Property Office, 

Basseterre 

 

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 

Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève 

Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente, Genève 

 

SÉNÉGAL/SENEGAL 

Fodé SECK, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 

Mouhamadou Mounirou SY, directeur général, Bureau sénégalais du droit d'auteur (BSDA), 
Ministère de la culture et du patrimoine, Dakar 

Ndeye Fatou LO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève 

mailto:mirela.georgescu@osim.ro
mailto:moraru.cornelia@osim.ro
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SRI LANKA 

Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

SUÈDE/SWEDEN 

Patrick ANDERSSON, Senior Adviser for International Affairs, Swedish Patent and Registration 
Office, Stockholm 

 

SUISSE/SWITZERLAND 

Martin GIRSBERGER, chef, Développement durable et coopération internationale, Institut 

fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère propriété intellectuelle, Mission permanente, Genève 

Cyrill BERGER, conseiller juridique, Développement durable et coopération internationale, 

Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Marco D'ALESSANDRO, collaborateur scientifique, Section biotechnologie et flux, Office fédéral 
de l'environnement, Berne 

Nathalie HIRSIG (Mme), coordinatrice, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Maurice TSCHOPP, membre, Département fédéral de l'économie, Office fédéral de l'agriculture, 
Berne 

Georges André BAUER, stagiaire, Division des affaires internationales, Institut fédéral de la 

propriété intellectuelle (IPI), Berne 

 

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 

Nemon MUKUMOV, Head, Copyright and Neighboring Rights Department, Ministry of Culture, 
Dushanbe 

 

THAÏLANDE/THAILAND 

Thani THONGPHAKDI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Krerkpan ROEKCHAMNONG, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 

Pongsakon CHANTARASAPT, Director General, Department of Intellectual Property and 
International Trade Litigation, Office of the Attorney General, Bangkok 

Jaruwan CHARTISATHIAN (Mrs.), Director, Plant Varieties Protection, Department of 
Agriculture, Bangkok, jaruwan.char@gmail.com 

Khwanruedee LIMTHONGCHAROEN (Mrs.), Pharmacist, Senior Professional Level, 
Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Nonthaburi 

Benjamin SUKANJANAJTEE, Counsellor, Department of Treaties and Legal Affairs, Ministry of 
Foreign Affairs, Bangkok 

Varapote CHENSAVASKUJAI, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Panupat CHAVANANIKUL, First Secretary, Department of International Economic Affairs, 
Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 

mailto:jaruwan.char@gmail.com
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Duangporn TEACHAKUMTORN (Ms.), Public Prosecutor, Department of Intellectual Property 
and International Trade Litigation, Office of the Attorney General, Bangkok 

TOGO 

Traoré Aziz IDRISSOU, directeur général, Bureau togolais du droit d'auteur (BUTODRA), 
Ministère de la communication, de la culture, des arts et de la formation civique, Lomé 

Essohanam PETCHEZI, premier secrétaire, Mission Permanente, Genève 

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Mazina KADIR (Ms.), Controller, Intellectual Property Office (IPO), Ministry of Legal Affairs, 

Port of Spain, mazina.kadir@ipo.gov.tt  

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, sobionj@ttperm-mission.ch  

 

TUNISIE/TUNISIA 

Abderrazak KILANI, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 

Raja YOUSFI, conseiller, Mission permanente, Genève 

 

TURQUIE/TURKEY 

Mesut YILDIRIR, Director, Ministry of Food Agriculture and Livestock, Ankara 

Kemal Demir ERALP, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara 

Kursad OZBEK, Head, Biodiversity and Genetic Resources, Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock, Ankara 
 

UKRAINE 

Maryna BRAGARNYK (Ms.), Chief Expert, Biotechnology Division, State Enterprise Ukrainian 
Industrial Property Institute, Kiev 

 

URUGUAY 

Carmen Adriana FERNÁNDEZ AROZTEGUI (Sra.), Asesora en Patentes de Invención, División 
de Patentes, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dirección Nacional de la Propiedad 
Industrial (DNPI), Montevideo 

Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 

Oswaldo REQUES OLIVEROS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

 

VIET NAM 

PHAM Thi Kim Oanh (Mrs.), Deputy Director General, Copyright Office of Viet Nam, Ministry of 

Culture, Sport and Tourism, Hanoi, oanhpk@cov.gov.vn  

TRAN Thi Tram Oanh (Mrs.), Official, Patent Division, National Office of Intellectual property 

(NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi, trantramoanh@noip.gov.vn  
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DO Duc Thinh, Official, Patent Division, National Office of Intellectual property (NOIP), Ministry 

of Science and Technology, Hanoi, doducthinh@noip.gov.vn  

 

YÉMEN/YEMEN 

Abdullah Mohammed AB BADDAH, Director General, Intellectual Property Department, Ministry 

of Culture, Sana'a, ambaddah@hotmail.com  

Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ZAMBIE/ZAMBIA 

Mary NKETANI (Mrs.), Acting Senior Economist, Domestic Trade and Commerce, Ministry of 
Commerce, Trade and Industry, Lusaka 

Lillian BWALYA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

ZIMBABWE 

Innocent MAWIRE, Principal Law Officer, Policy and Legal Research Department, Ministry of 
Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare 

Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

 

 

II.  DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION 

 

UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION 

Dominic PORTER, Deputy Head, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva 

Oliver HALL-ALLEN, First Counselor, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva 

Michael PRIOR, Policy Officer, European Commission, Brussels 

Andreas KECHAGIAS, Intern, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva 

 

 

 

III.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  

Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 

Rushaine MCKENZIE-RICHARDS (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge 
Programme, Geneva 
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CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
(CNUCED)/UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD) 

Kiyoshi ADACHI, Chief, Intellectual Property Unit, United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), Geneva 

Ermias BIADGLENG, Legal Expert, United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), Geneva 

Zeljka KOZUL WRIGHT (Mrs.), Senior Economist, United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), Geneva 

 

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE FOR 
INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)  

Edmond SIMON, Director General, The Hague 

 

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)  

Rifca ALSADOON (Ms.), Patent Examiner, Patent Office, Riyadh 

 

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  

Solange DAO SANON (Mme), cadre juriste, Direction des affaires juridiques, du contentieux et 
des questions émergentes, Yaoundé 

 

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  

Slimane CHIKH, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente, Genève 

Aissata KANE (Mme), conseillère, Délégation permanente, Genève 

Halim GRABUS, premier secrétaire, Délégation permanente, Genève 

 

ORGANISATION DES ÉTATS DES ANTILLES ORIENTALES (OEAO)/ORGANIZATION OF 

EASTERN CARIBBEAN STATES (OECS)  

Natasha EDWIN-WALCOTT (Mrs.), Second Secretary, Permanent Delegation, Geneva 

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 

Dan Peter LESKIEN, Senior Liaison Officer, Commission on Genetic Resources for Food and 
Agriculture, Rome 

Tobias KIENE, Treaty Support Officer, International Treaty on Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture, Rome 
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA 
CULTURE (UNESCO)/UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION (UNESCO)  

Abdulaziz ALMUZAINI, Director, Geneva Liaison Office, Geneva 

 

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 

ORGANIZATION (EAPO)  

Maria SEROVA (Mrs.), Chief Examiner, Chemistry and Medicine Division, Examination 

Department, Moscow, mserova@eapo.org  

 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 

ORGANISATION (EPO)  

Enrico LUZZATTO, Director, Directorate Patent Law, Munich, eluzzatto@epo.org  

Marko SCHAUWECKER, Lawyer, Directorate Patent Law, Munich 

 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)/INTERNATIONAL 

ORGANIZATION OF LA FRANCOPHONIE (OIF) 

Aïda BOUGUENAYA, assistante, coopération aux affaires économiques et de développement, 

Délégation permanente, Genève 

 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 

(WHO)  

Peter BEYER, Senior Advisor, Department of Public Health, Innovation and Intellectual 

Property, Geneva 

 

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  

Emmanuel SACKEY, Chief Examiner, Industrial Property, Regional Intellectual Property Office, 
Harare 

 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE)/UNITED NATIONS 

ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) 

Barbara RUIS, Legal Officer, Regional Office for Europe, Geneva 

 

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  

Georges NAMEKONG, Minister Counselor, Geneva 

 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 

(UPOV)/INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS 

(UPOV)  
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Fuminori AIHARA, Counselor, Geneva, fuminori.aihara@upov.int 

 

 

 

 

IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

Al-Zain Organization for Intellectual Property (ZIPO) 
Shamsaddin Ali Naji SHAMSADDIN (President, Sana'a);  Yousuf Abdullah Yousuf ABURAS 
(Official of Programs, Sana'a) 

Assembly of Armenians of Western Armenia 
Armenag APRAHAMIAN (Président, Bagneux) 

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Konrad BECKER (Observer, Zurich) 

Association de femmes de Kabylie/Association of Kabyle Women 
Taous NAIT SID (Mme) (membre du bureau de l'association, Tizi Ouzou)  

Association santé éducation démocratie (ASED)/Association-Health-Education-Democracy 
(ASED) 
Moussa KANTA IBRAHIM (président du conseil d'administration, Agadez) 

Asociación Kunas unidos por Napguana/Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA) 

Nelson DE LEÓN KANTULE (Directivo Vocal, Panamá) 

Bioversity 
Isabel LOPEZ NORIEGA (Mrs.) (Policy Specialist, Policy Research and Support Unit, Rome) 

Centre du commerce international pour le développement (CECIDE)/International Trade Center 
for Development (CECIDE) 
Annapoorni SITARAMAN (Mlle) (assistante juridique, Genève);  Biro DIAWARA, (représentant, 
coordinateur de programmes, Genève);  Nzate KONGBANI (Mme) (avocate, Kinshasa) 

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Ahmed ABDEL LATIF (Senior Programme Manager, Geneva);  Anna JEDRUSIK (Ms.) 
(Programme Assistant, Geneva);  Margo BAGLEY (Mrs.) (Expert Advisor, Geneva) 

Cercle d’initiative commune pour la recherche, l’environnement et la qualité (CICREQ) 
Guy Antoine DZE NGUESSE (président, Douala, cicreq@gmail.com)  

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Timothy ROBERTS (Consultant, Kent) 

Civil Society Coalition (CSC) 
Susan ISIKO-STRBA (Mrs.) (Fellow, Geneva) 

Conseil national pour la promotion de la musique traditionnelle du Congo (CNPMTC)  
Jossy Mike NSIMBA (Mme) (conseillère juridique adjointe, Kinshasa);  Emile KANGALA WA 
MANAGA (chef de division, Kinshasa);  Crispin KUDIAKWABANA YOKA M. NKUMBA (chef de 
division unique, Kinshasa);  Righene MINGUELE (attaché de presse, Kinshasa) 

mailto:cicreq@gmail.com
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Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ) 
Tomás ALARCÓN EYZAGUIRRE (Presidente, Tacna);  Catherine FERREY (Sra.) (Asesora 
Pedagogica, San Julian);  Rosario LUQUE GIL (Sra.) (Experta, Quito) 

Comité consultatif mondial des amis (CCMA)/Friends World Committee for Consultation 
(FWCC) 
Susan H. BRAGDON (Ms.) (Representative, Geneva);  Caroline DOMMEN (Ms.) 
(Representative, Geneva) 

Conseil international des organisations de festivals de folklore et d’arts traditionnels 
(CIOFF)/International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF) 
Jacques MATUETUE (représentant officiel, Kinshasa) 

Coordination des organisations non gouvernementales africaines des droits de l’homme 

(CONGAF) 

Djély Karifa SAMOURA (président, Genève) 

Consejo Indio de Sud América (CISA)/Indian Council of South America (CISA) 

Tomás CONDORI (Representante, Bolivia);  Roch Jan MICHALUSZKO (Consejero Jurídico, 

Ginebra);  Richard GAMARRA (Miembro, Ginebra);  Doracelma ZIMMERMANN (Miembro, 

Ginebra) 

CropLife International 

Tatjana SACHSE (Ms.) (Legal Adviser, Geneva);  Dominic MUYLDERMANS (Senior Legal 

Consultant, Brussels) 

Culture of Afro-indigenous Solidarity (Afro-Indigène) 

Ana LEURINDA (Mme) (présidente, Genève, afroindigena2000@hotmail.com) 

EcoLomics International  

Elizabeth REICHEL (Mrs.) (Adviser, Geneva);  Noriko YAJIMA (Ms.) (Observer, Montreal, 

nikkiyaji@hotmail.com) 

Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/Ibero-Latin-

American Federation of Performers (FILAIE) 

Luis COBOS (Presidente, Madrid);  Miguel PÉREZ SOLIS (Asesor Jurídico, Madrid);  Carlos 

LÓPEZ (Miembro, Madrid);  Paloma LÓPEZ (Sra.) (Representante, Madrid);  Jose Luis 

SEVILLANO (Presidente, Comité Técnico, Madrid) 

Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) 

Andrew JENNER (Executive Director, Geneva);  Axel BRAUN (Counsel, Geneva);  Guilherme 

CINTRA (Manager, Geneva);  Manisha A. DESAI (Ms.) (Patent Counsel, Indianapolis);  Ernest 

KAWKA (Policy Analyst, Geneva) 

Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF) 
Benoît MÜLLER (Legal Advisor, Brussels) 

Global Development for Pygmy Minorities (GLODEPM) 
Georgette KALENGA TSHIANSAMBA (Mme) (chargée du développement et encadrement des 
femmes Pygmées Batwa, Kinshasa) 

Groupe d’Action pour la promotion socio-culturelle et alphabétisation/Action Group for Literacy 
and Social and Cultural Advancement 
Yannick BEYA-BOF (administrateur en charge du socioculturel, Kinshasa) 

Health and Environment Program (HEP)  

Pierre SCHERB (conseiller, Genève);  Madeleine SCHERB (Mme) (présidente, Genève, 

madeleine@health-environment-program.org) 

mailto:afroindigena2000@hotmail.com
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Indian Movement - Tupaj Amaru 
Lazaro PARY ANAGUA (General Coodinator, Bolivia) 

Indigenous Peoples' Center for Documentation, Research and Information (doCip) 

Pierrette BIRRAUX (Mme) (conseillère scientifique Genève);  Patricia JIMENEZ (Mme) 

(coordinatrice, Genève);  Corrèze LEGYGNE (Mme) (volontaire, Genève);  Aude LERNER 

(Mme) (coordinatrice, Genève);  Claudinei NUNES (Mme) (Interprète, Genève);   

Indigenous Peoples (Bethechilokono) of Saint Lucia Governing Council (BCG)  

Albert DETERVILLE (Executive Chairperson, Castries, aldetcentre@gmail.com) 

Intellectual Property Owners Association (IPO) 

Manisha A. DESAI (Ms.) (Representative, Geneva) 

Institute for African Development (INADEV) 

Paul KURUK (Professor of Law, Alabama) 

Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual (INBRAPI) 

Lucia Fernanda INACIO BELFORT (Ms.) (Executive Director, Chapecó) 

Kabylia pour l’environnement (AKE)/Kabylia for the Environment (AKE)  

Yougourten BENADJAOUD (Member, Akbou, gourtalekabyle@yahoo.fr) 

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM (Representative, Geneva) 

Nepal Indigenous Nationalities Preservation Association (NINPA) 
Ngwang SHERPA (Chairman, Kathmandu);  Ming NURU SALKA SHERPA (Board Member, 
Kathmandu) 

Nigeria Natural Medicine Development Agency (NNMDA)  

Tamunoibuomi F. OKUJAGU (Director General, Lagos) 

Organisation des industries de biotechnologie(BIO)/Biotechnology Industry Organization (BIO)  

Lila FEISEE (Mrs.) (Vice President, Washington D.C.) 

Pacific Island Museums Association (PIMA) 
Tarisi VUNIDILO (Mrs.) (Secretary General, Auckland) 

Research Group on Cultural Property (RGCP)  

Stefan GROTH (Head, Göttingen, sgroth@gwdg.de) 

Tebtebba Foundation – Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 

Education 

Jennifer CORPUZ (Ms.) (Legal Officer, Quezon City) 

Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow  

Christiane JOHANNOT-GRADIS (Mme) (secrétaire générale, Rolle, tradi@fgc.ch);  Françoise 

KRILL (Mme) (déléguée, Rolle, tradi@fgc.ch);  Claire LAURANT (Mme) (déléguée, Rolle, 

tradi@fgc.ch);  Annapoorni SITARAMAN (Mme) (déléguée, Rolle) 

Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department 

Ray FRYBERG (Mrs.) (Director of Fish and Wildlife, Tulalip);  Preston HARDISON (Policy 

Analyst, Tulalip) 

Union for Ethical Bio Trade 
Maria Julia OLIVA (Ms.) (Senior Coordinator, Amsterdam) 

Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA) 
Jens BAMMEL (Secretary General, Geneva) 

World Trade Institute (WTI)  

Hojjat KHADEMI (Researcher, Bern, hojjat.khademi@wti.org) 

mailto:aldetcentre@gmail.com
mailto:gourtalekabyle@yahoo.fr
mailto:sgroth@gwdg.de
mailto:tradi@fgc.ch
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V.  GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ 
 INDIGENOUS PANEL 

 

James ANAYA, United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, 
Arizona, United States of America  
 
Hema BROAD (Mrs.), Nga Kaiawhina a Wai 262 (NKW262), Auckland, New Zealand 
 

Marcial ARIAS GARCÍA, Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena, Panamá 
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VI.  BUREAU/OFFICERS 

 

Président/Chair: Wayne McCOOK (Jamaïque/Jamaica) 

Vice-présidents/Vice-Chairs: Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle/Ms.) (Algérie/Algeria) 

 Alexandra GRAZIOLI (Mme/Mrs.) (Suisse/Switzerland) 

 Abdulkadir JAILANI (Indonésie/Indonesia) 

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 

Konji SEBATI (Mlle/Ms.), directrice, Département des savoirs traditionnels et des défis 

mondiaux/ Director, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges  

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 

Brigitte VEZINA (Mlle/Ms.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal Officer, 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 

Christian ARNESEN, stagiaire, Division des savoirs traditionnels/Intern, Traditional Knowledge 

Division 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


