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 مةاملقد

ية  .1 ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ية الفكرية عقدت ا ية  نظمة العا مللكناء عىل دعوة املدير العام  م نللملك ل للج مل للم ملعب
ية الفكرية واملوارد ال يدية والفوللكور ثورا نة("لتقلواملعارف ا رشةا دورهت") للجا سادسة  عا يف، من ل  إىل 3جن يف 

 .2010 مايو 7

ثةل يف  .2 ية  تا ممواكنت ادلول ا ل نةل سا، أذريجان، : للجدورة ا يا، ا تني، أسرتا يا، اجلزائر، أنغوال، األر با بأ من ل ن ن لل ج
يا  ياك، بو يا، بلزي،  يالرو ليفبرابدوس،  بلج سـ ياتمل ا-دوةل (ب هرسك، بوسواان، )متعددة القو نة وا بو ت، ا سـ لل

ييل، الصني،  ندا،  بوداي، الاكمريون،  نا فاسو، بوروندي،  شـالربازيل، بلغاراي، بور ك مك يا، الكونغو، كي مبكولو
سلفادور،  بويت، إكوادور، مرص، ا ية، ادلامنرك،  هورية ا تارياك، كوت ديفوار، كواب، قربص، ا لكو ي جسـ يكشـ لتمجل

يوانن، غواتاميال، الكريس الرسويل يا، غاان، ا لندا، فرسا، أملا ن ن يا، إيران فنل ند، إندو نغاراي، ا سـ،  ه نيه  –مجهورية (ل
ية يل، )ماإلسال ية، ئ، العراق، إرسا ية ادلميقرا هورية الو ا تان،  يا، قريغزي ياابن، األردن،  يا، ا طإيطا ب سـ ل لشعل مج كين

يا، مقدويا  توا ننان،  ن ي لب سابقة(ل ية ا يوغوسال هورية ا لا فل هورية )مجل يك،  يوس، ا مج، مالزياي، مايل، مور سـ ملكشـ ي
يج ندا، ا يوز يا، هوندا،  يامنار، ان يق،  نمودلوفا، موانكو، املغرب، موزا يل ن ل ب لب مي م تان، م كسـر، الرنوجي، ُعامن، اب

نت وغرنادين،  يا، الاحتاد الرويس، سانت  هورية كوراي، روما بني، بوندا، الربتغال،  يبامن، بريو، ا ن ل سلفل فنمج
يا، رسي الناك،  با يا، إ نوب إفر يا،  نغافورة، سلو نغال، رصيا،  سعودية، ا ناململكة العرية ا سـ ن سـ ب سـ ل يقب ج ي فل

هو سويد، سورسا، ا سودان، ا مجلا ي ل يداد وتوابغو، تونس، تريا، اململكة ل ند، تر سورية، ات كرية العرية ا يل ل ينب
ية، أوروغواي، فزنويال  تحدة األمر تحدة، الوالايت ا يكا مل بويفارية–مجهورية (مل ل ا يا، )ل مين، زا يت انم، ا ب،  مي لف

بابوي  ثل ). 106(مز بالغ عددها األورويبالاحتاد متو يه ا ل وادلول األعضاء   أعضاء أحد صفتهبً أيضا  دوةل27ف
نة سطني بصفة مراقبت وشارك،للجا  .فل 

ية ادلوية  .3 نظامت احلكو لوشاركت لك من ا ية ") IGOs("ممل تا لا يا و الاكرييب : بصفة مراقبل يقمجموعة دول أفر
هادي  يط ا لوا ية الفكرية )ACP Group(حمل ية  نظمة األفر للملك، وا يق ية ) OAP(مل ية األفر نظمة اإل يقوا مي قلمل

نظمة ا) ARIPO (لفكريةاللملكية  نو ية الفكرية يلبم يوية )BOIP(للملكلوكس  نظمة األوروية اآل سـ، وا ب مل
تب األورويب ل، و)EAPO(لرباءات ل تحدة لألغذية والزراعة و) EPO(رباءات لملكا ملنظمة األمم ا ) FAO(م

ناف  ية اجلديدةصوالاحتاد ادلويل محلاية األ با تا نظمة ادلوية للفرنكو) UPOV (لن لوا مكتب و) OIF(نفوية مل
يج العرية ال تعاون دلول ا تابع جمللس ا برباءات ا خلل ل يولويج)GCC(ل نوع ا شأن ا ية  ب وأمانة الاتفا ت لب ل  وأمانة ق

نويب،  تصحر، املركز ا تحدة ملاكحفة ا ية األمم ا جلاتفا ل مل تجارة وق تحدة  ئة، ومؤمتر األمم ا تحدة  للبرانمج األمم ا مل للبيمل
ية  نظم) UNCTAD(لتمنوا ية مو تجارة العا ملة ا  ).WTO) (14(ل

ية  .4 نظامت غري احلكو ثلو ا موشارك  مل ت") NGOs("مم بنيلالا ية، ا: قية بصفة مرا يكية الفوللكور األمر  مجلعيةمجع
ية  ية الفكرية ليكاألمر ئو، )AIPLA(مللكقانون ا لمركز ادلراسات ادلوية و). CIEL( ادلويل ةلبيمركز قانون ا

يةلملكيةل نا ع ا ية و ،)CEIPI (لص تحدة األمر تجارة يف الوالايت ا يكغرفة ا مل تالف)CCUSA(ل متع املدين ئ وا جمل ا
)CSC( نطقة األنديز األوائل و؛ شعوب  ية  ية اذلا نة القانوية  ما ل ت من ن نة ؛ )CAPAJ(للتللج نظامت جلو مليق ا تنسـ

ية  ية األفر يقغري احلكو سان حلم نال؛ و؛ )CONGAF(نقوق اإل ية اجمللس املوشيكروب اليف إنرتان لفعين بأ
سة  تات؛ ومؤ يويب األفريقي يف ا سالاحتاد اإل شـ ية وساكن اجلزر لث شعوب األ تعلقة اب بحوث ا صلا ل مل يني ل صلاأل

)FAIRA( ناين األداءالاحتادو؛ بريي  لف األمرييك الاليين األ نوية أل يهندلالس واجمل؛ )FILAIE (يت بمرياك ا جل
)CISA(، ندية؛ " توابي أمارو"حركة و يا يداراإللس اجملولها شلوكونو األصيل يف سانت لو سـشعب ا ت  لبل
)BGC(ية ية مجلع وا نا ية ا ع ادلوية محلاية ا لص تدامة و؛ )AIPPI(مللكل ية ا تجارة وا سـاملركز ادلويل  من مللل لت
)ICTSD(تجارو ؛ ية و؛ )ICC(ل ادلوية ةلغرفة ا شعوب األ ية حبقوق ا نة ادلوية ا صلا ل ن ل نة ) ICRA(ملعللج للجا

نود األ هادلوية  تني لل تاحف و؛ )Incomindios(يكمر ياتالاحتاد ادلويلو، )ICOM(للماجمللس ادلويل   مجلع 
ية  يدال تحرضات ا نصانعي ا لص ية،)IFPMA(ملسـ نارشين ادلوية مجع و ل ا بذور و؛ )IPA(ل للالاحتاد ادلويل 

)ISF( تجارية و؛ لالرابطة ادلوية للعالمات ا يعة و) INTA(ل الاحتاد و؛ )IUCN(لطبالاحتاد ادلويل حلفظ ا
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يديو  ية )IVF(للفادلويل  بحوث اإلمنا ية اب هادفة للرحب وا تقةل ادلوية غري ا تفكري ا سة ا ئ؛ مؤ ل ن ل سـ ل ملعس لمل
ية  ياسا توا نطقة اكنوري و؛ )IQ Sensato(لسـ ية  ية  مالرابطة ا من بتن يجرياي) (Kanuri(ملع نظمة غري و؛ )نيف  ملا

ئة املعرفة  ية بدراسة  ية ادلوية ا ياحلكو بم ن سة وقانون ؛)KEI(ملعل نا ية الفكرية وا هد ماكس بالنك  ف  مل للملك مع
ية؛ )MPI(الرضائب  يعي ولطبيع؛ العداةل ا تطوير الطب ا يجريية  بالواكةل ا ل لطن اجمللس و؛ )NNMDA(ل

يدي،  يدية والرقص ا يقى ا تقلالرنوجيي للمو تقل لسـ ية ول متعي وا لتمننظمة العمل ا جمل هد امللكة ماري )OSAD(م مع؛ 
ية ال مللكبحوث ا ية و؛ )QMIPRI(فكرية ل مجعنحة  تعلمي وتطوير أوضاع " كرروماين ابست"م ية للهنوض  با باأل ن ل

شامل و؛ )Rromani Baxt(أطفال طائفة الروما  نطقة ا ية يف  شعوب األ ية  لالرابطة الرو صل لل مسـ
)RAIPON( شعب الصايمجملس و؛ تعلمي و؛ )SAAMI Council (لا تطوير ا بورو  ية سا ساء  لنظمة  ل محم من م
بلوغ املعرفة و؛ )SWEEDO(ئة لبيوا ية  سودا لالرابطة ا ن يد يف خدمة الغد؛ و؛ )SUDAAK(ل تقا لا قبائل ول

ية بو شؤون احلكو سم ا تابعة  يب ا توال ما ل لق ل ل نطن الية ول يبئقبا("شـا توال لل ا يا من أجل و؛ ")ل يقحتالف غرب أفر
ية  شعوب األ صلحقوق ا ية و؛ )WACIPR(ل يب اذلايت العا ملناعة ا  ).WSMI) (44(لتطبص

تقريروقد  .5 شاركني هبذا ا لأرفقت قامئة ا  .مل

هاحملة عن الواثئق WIPO/GRTKF/IC/16/INF/2ث الويقة نضمتتو .6 سادسة يع اليت مت توز ل يف ادلورة ا
 .عرشة

يلو .7 تسجدونت األمانة املداخالت وجسلهتا عىل رشيط  ّ شات اجلارية ويعرض جوهر . ّ نا تقرير ا قويلخص هذا ا مل ل ّ
يل ذكر  تكل املداخالت، دون تفصيع املالحظات اب باع الرتيبلمج تودون ا ّ تكل املت  .خالتادل الزمين 

يد .8 ندالندلسـوشغل ا ند  ف  نصب أمني ادلورة اف ية الفكرية  ية  نظمة العا ل من ا مل ممل رشةللملك نةعسادسة   .للج 

ند  تاح ادلورة:  من جدول األعامل1لبا  فتا
تح .9 يان وشارد، ادلورةفتا يد يوهانس كر ي ا يستسـ بو انئب املل يد فيدير العام للو يابة عن املدير العام ا سـ  س سنرالن

يث . ريغ ية  ترب ابلغة األ ية إىل أن هذه ادلورة  تا يد وشارد يف مالحظاته الا حوأشار ا مهح تع ت ي فسـ  أول إهنال
نة يف إطار واليهتا اجلديدة اجامتع تعقده  ئة للجا نة إابن اولتحدايت ابملليا ها ادلول األعضاء  نحهتا  للجاليت  ل نعقاد م

مترب  ية العامة يف  سبا نة . 2009مجلع نة ونصف ا نة وأوحض أنه قد ميض أقل من  تذكر رشوط والية ا سـوا سـ للج لسـ
نة وثالث دورات من دورات  للجيل، أو أربع دورات من دورات ا بني ادلورات إلجناز  ماعامل الفريق البقل

نوط هب يق واألمل معقود عىل . امملالعمل ا ّوأشار إىل أن الوقت  سأن يض تقدم يف ادلورة ا لمت إحراز ا ادسة ل
تفاوض. عرشة ية ا يل  بذل األمانة قصارى هجدها دلمع و لو معل تسه شو . ست سفري غومز اكما نانه  توأعرب عن ا لل مت

ي يك الضطالعه بلك فعا لسفري ا سة ملكسـ ق العمل اثئ عن وعامة بصورة حتدث، وعرشةمة برئاسة ادلورة اخلا
ها املوضوع. يةلدلورة احلالاليت مت إعدادها  ية  نة يف ادلورة احلا معلواقرتح أن تواصل ا ل ً، وفقا للوالية اليت يللج

يطت هبا ية. نأ يقات اليت أدىل هبا يف ادلورة املا ترب ا ضو تعل يقاتلتع  فامي بني ادلورتني نقطة انطالق ابلغة لتعل وا
ن ية،  لكاأل بغيهمه ثرية  ين مثة أمور  يق إىل جانب حبهثا ك بريحتق  ناكل أيضا . لتقدم اذلي مل حيصل بعد من اكقدر  ًو ه

سفري دومون،  نانه  ية ادلوية، وأعرب عن ا شاورات احلكو ناء ا بت فهيا أ بغي ا ية  سائل اإلجرا للبعض ا ت ل مل ث ل ئ ممل م ّن ي
ية العامة،  مجلعريس ا سائلاليت أجراها مشاورات للئ بايت، اذلي انضم إىل . ملحول هذه ا تور كوجني  سيوقدم ادل ك

يةقطاع القضااي ا تع خبربة. مللعا بايت  تور  متيث إن ادل يك ي بريةسح   اجملال ادلبلومايس، فقد اكن أحد يفوواسعة ك 
يا يف فرسا، و نوب أفر ها سفري  ناصب اليت  نا يقمل ج ناعة وممارسة الطب، سـامي الربامج كذكل معهل شغل لصيف عامل ا

رشي ملاكحفةّاملعدة ناعي ا ب فريوس العوز ا تور. اإليدز/لمل بو يف كوسريكز ادل شلك خاص عىل معل الو بايت  ي  ب سي
ية املوارد الميدان  يدي وثورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل تحدايت عىل ّل تعلق اب بو ا لبرانمج الو مل ي
ية بو اذلين أعدوا . ملالعا يدية يف الو يد وشارد عن شكره ألعضاء وحدة املعارف ا تام أعرب ا ّويف ا ي تقل ي سـ لخل ل

نةادلورة ال  .هرا
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ند  تب: من جدول األعامل2لبا تخاب أعضاء ا ملكا  ن

تعلقال  : من جدول األعامل2لبند اب ملقرار ا

يد خوزيه رامون لوبزي دي  .10 نة ا بت ا سـا للج لتخ ن
يفوف من  يد فالدميري بو يك وا سـيون إابرا من ا سـ سـ لل ملك

بني للريس  ئبلغاراي ان ند،  قدمهبناء عىل اقرتاحئ يل وفد ات
بدلانابمس  يوية، لمجموعة ا سلفادور،وسـ اآل  لأيده وفد ا
ية ابمس أيدته و ،الاكرييبوتين مجموعة بدلان أمرياك الال

سفري وموعة ابء، اجمل  ابمسيسورسا نة ا بت ا لا للج نتخ
يا،  شارد أويدا من  كينيب ر ت ييل سا ف ًر كابإلجامع وابلزتية ئي

تني  بوناء عىل اقرتاح وفد . 2011 – 2010لسـنلفرتة ا
سلفادور،  مجموعة بدلان أمرياك ث ابمس اذلي حتدلا

ية  يا ،الاكرييبوتينالال  دول أوروابابمس فين ووفد سلو
يق، وأيدهالوسطى  ابمسي يف ذكل وفد سورسا، املبلط وا

بدلانابمساجملموعة ابء ووفد أنغوال،  يةل مجموعة ا  .يق األفر

هذا .11 تخابه  ية وشكرها عىل ا بدلان األفر لوأعرب الريس عن تقديره جملموعة ا يق نئ نصبل يات . مل ا سؤو لوحتدث عن ا مل
هائةل وامل تحدايت ا لوا نة ل تعني عىل ا للجعقدة اليت  تغلب علهيابي تذكر الصعوابت اليت . للك أعضاهئا ا هجت ووسـوا

ية العامة، ثالثني  نة وا ثا نة يف ادلورة ا للجمعدلى حتديد والية ا ل ل بعث عىل إ قال بيد أنه مللج   أناألملين ما 
تعددية ذكل ية اليتل مت بروح ا نة، يك وكذكل ، والرد ابألخذ  متزيتحلقيقا تجديد والية ا توصل إىل قرار  للجا ب ل
توصل إىل اتفاق " إىل ، بني أمور أخرى،تعمد نصوص هبدف ا ها والاضطالع مبفاوضات تقوم عىل ا لمواصةل  ل معل

يديواحد أو أكرث عىل نص صك قانوين دويل  ية واملعارف ا تقليضمن حامية املوارد الورا ثقايفلث بري ا لة وأشاكل ا  لتع
نذ زمن، وهو صك"حامية فعاةل بغي إبرامه  م اكن  تقدمي نص .ين نة  ب وطوبت ا للج الصك القانوين ) أو نصوص(ل

نة  ادلويل الواحد أو أكرث ية العامة  سـإىل ا ية يف ، عىل أن تقرر تكل 2011لمجلع سـنة عقد مؤمتر لتكل امجلعا
شأن شلك نص الصوأضاف أن الفوا. يف هذا الصددبلومايس د نظر  تالفات يف وهجات ا برق والا ل  القانوين كخ

شلك أكرب، وعىل الرمغ من أن الوالية اكنت ُادلويل الواحد أو أكرث وحفواه، مل حت نة  سري معل ا بل دون  للج تي
تاجئ املرجوة مهنا بوضوح لنيةل وغامضة، فوردت ا ها ووهجت أية حماوةل ُوط. ثق نة الرتكزي يف  معللب من ا للج

طباإل هاهاح هائ الريسوانشد. يق أو إقصاهئا عن طر يق هد تاكتف لرمس أقرص طريق  نة اب ف أعضاء ا لتحق ل وقال . للج
ياد ناء  سعى جاهدا أ نة، وأنه  سا  ية بوصفه ر يقود تكل ا قإنه  ث ي للج ي لعمل ًسـ س يادتهًئ تحيل ابإلنصاف وا حل إىل ا ومع . ل

يا، إذ قدم من  هذكل، فإن يفهو يقبدل انم يف أفر بات املاليني من ساكن قارته ومن سائر ع أن يسـتطال  غنىس ر ي
بريمه  يدية وأشاكل  هم ا ية ومعار بغي إبرام صك ملزم قانويا محلاية مواردمه الورا ية اذلين اكن  نا بدلان ا تعا تقل ث ن ل لل ف ن ًم ي

يدي ثقايف ا تقلا يديةيف وما من شك . لل تمكلت املداوالت ا نة قد ا هأن ا سـ تقل بصورة ،لمتللج تعني أن  تن و مبارشة ي
ية  ية اليت .  املعايريحتديدمعلإىل  يولو نة ا بغي وضع صك ملزم قانويا ملاكحفة القر جوقد تأخر أكرث مما  بن ص لن ً ي

مترت دون رادع أو بحث عن صك ملزم قانويا . مانع عىل مدى عقود من الزمن سـا ًوشدد عىل رضورة بدء ا ن ل ّ
ية ا سح حقوق ا تعني أن  ية بأنه  مللكانطالقا من الفر تف ي ض تكري أو ماليك براءات الاخرتاع أو ً ملبلفكرية اجملال 

تامثراهتم هم أو ا تفادة من  رش لال يف وا تأ سحقوق ا معل سـ ن ل تع . لل يمتويف حني أن معظم تكل الرباءات واحلقوق 
يدي ما زالت ت ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلابمحلاية، فإن املوارد الورا ل تع تقل لث ل .  يف فراغ قانويندورل

يغة املادة  نة إىل  باه ا صولفت ا للج نص عىل ما ييل27نت تحدة العاملي حلقوق اإلسان اليت  ت من إعالن األمم ا ن : مل
نعه" تاج علمي أو أديب أو فين من  نوية واملادية املرتبة عىل أي إ صللك خشص احلق يف حامية املصاحل ا ن ت ". ّملع

سعادة  يكلوأثىن دلى إعرابه عن تقديره  هود ملكسـسفري ا هو، عىل ا با جلغومز غا ل ها يف اب  اجلديرةم لناء اليت بذ لث
يدية ترؤس ادلورة األخرية ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقل  ث ن ل لللج مللكملع م
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تقدم يفوالفوللكور سعي إىل إحراز ا مية يف ا يادهتام ا ل، وأثىن أيضا عىل املدير العام واألمانة  ل حلك لق  جدول األعامل ً
ية اليت طاملا حث املدير  ثقايف واملوارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا تعلق ابملعارف ا ياري وخصوصا فامي  ثا ل تع تقل ي لملع ل ً

يذ جدول األعامل وط ية إىل  نفالعام ادلول األعضاء عىل مضاعفة هجودها الرا  تغتمنب إىل ادلول األعضاء أن لتم
توفري امحلاية القان لوية ألوئك اذلين فاهتم القطار أو ختلفوا عن الركب ولهذه الفرصة  تفادة منبغية ن ناخسـالا  مل ا

تدارك أخطاء املايض سائد  لادلويل ا هالعدم فقدانّوشدد عىل احلاجة . ل توفر  نة الزمخ ا ل ا مل  .للج

بعض الواثئقاوأش .12 ية  با يا إىل أنه ال توجد ترجامت ابإل با لر وفد إ ن سـ ن  .سـ

ياتوساءل  .13 با نوفد إ بالغ عددها األورويب  الاحتاد  ابمس،سـ يه ا لوادلول األعضاء   عام إذا اكنت اإلشارة ، دوةل27ف
نة يف إطار مواد جدول األعامل إىل  بعاد واثئق أخرى10 و9 و8معيّواثئق  يحا،. ست تعين ا ًوإذا اكن ذكل   حص
نةفهو ية العامة اب ناقض الوالية اليت أانطهتا ا للج  مجلع  .ي

نان وأشار .14 يع الواثئق إىل اللغة العريةأنه إىل لب وفد  بمل تمت ترمجة   .مج

شأن لغات ،ئ بدعوة من الريس،وأجابت األمانة .15 نان  يا و با يقات اليت أبداها وفدا إ ب عىل ا ب ن سـ لتعل . لواثئقال
يع واثئق العمل  ستبمجوأوحضت األمانة بأنه مت توفري  تحدة ا ّلغات األمم ا ل توفري واثئق . مل بكام قامت األمانة 

ستاملعلومات  تحدة ا لأيضا بلغات األمم ا مل بق  غري أن واثئق املعلومات. ً  ادلول األعضاء، من اقدمهتوسـاليت 
ية الفكرية واملوارد  تعلقة اب يان اخلربات ا تجابة إىل ادلعوة  تعلقة ابال مللكيل تكل ا ملب سـ مل لتب يةق مت ُ، فقد معثالورا

بق ذكل يامث  ينطابللغة اليت قدمت هبا، وابإلنلكزيية،  تلقي ما يربو عىل اهنامتنعن ا األمانة ربت وأع.ح  200ل 
ها ست،ميصفحة مت تقد ها إىل اللغات ا رس ترمجهتا  نه مل  ل  لكي يع واثئق العمل وواثئق و. تتلك يد عىل توفر  تأ مجمت ا ك ل

نذ بعض الوقتاألعلومات امل توفرة  ها ويه  ست  مخرى ابللغات ا م مجيع تقرير عن ادلورة  كام أن.ل رشوع ا ل  م
رش سة  عاخلا ّتوفر ة م يةم ية والفر با سـابإلنلكزيية واإل ن يل و. نسـ نة، من  بمتت ترمجة واثئق أخرى من واثئق ا قللج
ثغرات ليل ا نواقصحتل يع اللغات ل وا بو  توفرة عىل املوقع اإللكرتوين للو ست ويه  تحدة ا جبم إىل لغات األمم ا ي ل ممل

نت األمانة أيضا أن. منذ بعض الوقت ًوأ نظميًه مت مؤخرا حتديث وإعادعل يدية اإللكرتوين تة  لتقل موقع املعارف ا
ية ادلوية إىل زايرة ذكل املوقع نة احلكو شاركني يف ا يع ا بو ودعت  تابع للو لا للج مل مج ي  .مل

ند    جدول األعاملاعامتد:  من جدول األعامل3لبا
تعلق  : من جدول األعامل3لبند اب ملالقرار ا

نقح قدم  .16 رشوع جدول األعامل ا ّالريس  مل م ئ
WIPO/GRTKF/IC/16/1 Prov.2  ية بغومعمه  ّ

 .وقد مت ذكلإقراره، 

ند  رشة:  من جدول األعامل4لبا سة  عاعامتد تقرير ادلورة اخلا  م
تعلق  : من جدول األعامل4لبند اب ملالقرار ا

سة  .17 تقرير لدلورة اخلا رشوع ا مقدم الريس  ل م ئ
ية اعامتده نة  بغرشة  للج  . وقد مت ذكل،ع

ند  نظامت بصفة مراقباعامت:  من جدول األعامل5لبا  ملد بعض ا
تعلقراقرال  : من جدول األعامل5لبند اب مل ا

نة ابإلجامع عىل اعامتد .18 يع  أوراقللجوافقت ا مج 
نة يف مرفق  نظامت الواردة يف القامئة ا تضما ململ
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  بصفة مراقب WIPO/GRTKF/IC/16/2ثالويقة
نظامت  ويه مؤقت يةملا تا لا ثني :ل با ح رابطة الطالب وا ل

ية حب ّا ، احتاد احملامني )AECG(مك ادلول اجلزرية ملعن
ية  شعوب األ يني، احتاد ا صلاألذراب ل ، )CONGAF(ج

ساء جزيرة ماروخو  ية الحتاد  تعاوية اإليكولو نا ن جل
)CEMEM( نظمة تطوير اجملموعات العرية ق،  م
)ECDO( ية كوس كورا ويون احملدودة للمعارف ل،  مجع

ية  شعوب األ ية  يدية املد صلا لل ن نظمة دمع ،)NITV(لتقل م 
ية  متعات األسا سـا تحدة" قوس قزح"جمل ندية ا ملواألمم ا  .له

ند  ية:  من جدول األعامل6لبا تا ياانت الا حا ت فب  ل
يع أعضاء هذه اجملموعة عىل  .19 ية القول بأن  تحداث ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال سلفادور، مجوكرر وفد ا نل تيم ً

يمت الاضطالع به  تعاون يف العمل اذلي  تعداد  سا لل بل أيضا، مبا يف ذكل سـ بوع احلايل ويف ا ًخالل األ ملسـتق سـ
سابق، سعادة . ما بني ادلوراتات اليت تعقدها األفرقة العامةل الاجامتع نة ا لونوه ابلعمل اذلي أجنزه ريس ا للج ئ ّ

هر الزتامه الراخس جتاه  ية أ ته اإل شو وهو عضو يف مجمو يد خوان خويس غومث اكما يك ا ظسفري ا مي ع ت سـ قلسـ ل ملك
ية إابن لك د شواغل لك وفد من الوفود وكذكل اجملموعات اإل يا  هر اهامتما  ّوةل من ادلول األعضاء وأ مي ب قلفعل ً ً ظ

ته بح من . سـفرتة رئا شو أنه أ سفري اكما شاورات والاتصاالت اليت جلأ إلهيا ا يات ا ية آ يه شفا صومما اكنت  ت ل مل ل فن تع
تعلقة بأ يق توافق اآلراء ا ية  بدء يف  ملاملمكن ا معل شديدةحتقل ية ا يع ذات األ لحد املوا مه وأعرب الوفد عن . ض

نة بل دورة ا ية  للجشكره لألمانة اليت أعدت واثئق العمل وحدثهتا عالوة عىل عقد اجامتعات غري ر قمس ّ ّوتوجه . ّ
شأن  شاور  ية ا ية العامة، اذلي اسـهتل  بريتو دومونت، ريس ا يد أ تني ا شكر إىل سفري األر باب ت معل مجلع ل سـ ن لل ّج ئ ل

ية ما ت ومضمون اجامتعات األفرقة العامةل إجراءا سقي اجملموعات اإل نة كام شكر  تابعة  ميبني ادلورات ا ن للج قلل ّ م
ية متزي اباللزتام الراخس واليت أثرت هذه ا هامات اليت  لعملوامجلاعة األوروية لإل ّب ت شكر إىل مجموعة . س لوتقدم اب

بح األس ته فأ ية عىل الاقرتاح اذلي قد بدلان األفر صا مل شاورات اآلنفة اذلكريق ية ا يه  ملاس اذلي قامت  معل . عل
توصل إىل اتفاق عىل نص الصك  نصوص واملوهجة صوب ا يده للمفاوضات القامئة عىل ا لوكرر اإلعراب عن تأ ل ّي

ثقايف ) أو الصكوك( بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا لادلويل، مما  تع تقل ث لسـ ل
يدي ئات األخرى للخطرلتقلا ّوفامي خيص برانمج العمل الوارد يف قرار . لهي، دون تعريض العمل اجلاري يف ا

نعقدة يف عام  بو ا ية العامة للو ملا ي يط الضوء عىل احلاجة ملواصةل العمل فامي بني دورات 2009مجلع تسل فقد مت 
نة نة يف العامني . للجا تضطلع به ا ند العمل اذلي  بغي أن  للجو سـ ت سن  إىل ما مت إجنازه من أعامل 2011-2010يي

تخدام واثئق العمل املقدمة، وخصوصا  بغي ا ساعة، كام  نة حىت ا ًمن جانب ا سـ ل ينللج
 WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)و  WIPO/GRTKF/IC/9/4الواثئق

نة فامي خيص املفاوضات القامئة عىل WIPO/GRTKF/IC/9/5و شلك أساسا لعمل ا يث إهنا  للج،  ًت س ح
نصوص ن. لا سؤوةل عن املفاوضات واختاذ القراراتللجوا ئة ا ملة يه ا بغي أن يكون هدف األفرقة العامةل . لهي ما ينو

نة شاورات اليت جترهيا ا يع ا للجبني ادلورات تدعمي و مل تعني أن توفر األفرقة العامةل . تشج بني ادلورات ما يو
يني يمي القانويني وا نصح وا ّا نّ ن تقل لل تعني أن تقدم األفرقة العا. تق نة فامي خيص يو ها إىل ا تاجئ  للجمةل تقارير عن  معلن

يف عىل أن  بو يف  نعقد اجامتعاهتا يف املقر الرييس للو نماكن وطول فرتة اجامتعات هذه األفرقة، ويفضل أن  ي ت جّ ئ
نا هبذا الاجامتع تعديل طول اجامتعات الفريقني العاملني  سة أايم، ويمت ر ًمتع الفريق العامل األول لفرتة  ه مخ  2جي

تضت الرضورة ذكل3و  .ق إذا ا

يا، اذلي حتدثو .20 يق،  أورواب الوسطى و دول ابمسفينقال وفد سلو نة إلبلطا برية عىل معل ا ية  للجنه يعلق أ ك مه
بري  يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تلف جوانب احلفاظ عىل املوارد الورا ناول  تعاليت تلعب دورا رائدا يف  تقل ث خم لت ل ً ً

يدي ثقايف ا تقلا توصل . وحاميهتا  وتعزيزهالل تعداده  يدان وأعرب عن ا تقدم يف هذا ا يق ا للوأهنا ملزتمة  سـ مل ل بتحق
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يمت حبهثا خالل ادلورة  هامة اليت  يع القضااي ا توازنة يف  يجة  سإىل  ل م مجت ها ريس ي وأنهن بذ هود اليت  شدة ا ئؤيد  ل يجل ب
بو هبدف  ية العامة للو يا تص  جفوةردممجلع سائل العالقة ا شأن ا ملاخلالفات  مل .  بني ادلورات ملاةل ابألفرقة العامةلب

بحهثا وفود دول يعترب ئ اقرتاح الريس وارتأى أن يدة ميكن أن  نارص  تضمن عدة  تخطوة هامة إىل األمام و ع مفي
يقوأورواب الوسطى  بدو بعضوية األفرقة العامةل. لبلطا تعلق عىل ما  يوأنه يرى أن أمه العوائق  .  بني ادلورات ملات

شاركوا فهيهنا ما زالت تأل متة ابألمر أن  بدلان ا يث ميكن للخرباء من ا توح،  يفضل األسلوب ا ل ملهّ ح  دون أية املف
ية األخرى. قيود تعاون مع اجملموعات اإل سأةل اب ته بإماكية حل هذه ا ميوأعرب الوفد عن  ل مل قلن نه يفضل قال إو. ثق
يع  نقاشعقد ناول موا نظم  ض  لت ّ ية واملعارفمن م ثيهنا املوارد الورا يدي ب ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل ا ل تع لتقل ل ل

سائل ذات  تعاريف احملددة بوضوح أوال، ومن مث لغريها من ا بغي إعطاء األولوية  ملوأعرب عن رأي مفاده أنه  ًلل ين
يدين، سائل ا يل  سـتفالصةل من  ملق م وأكد الوفد عىل أنه . ، بني أمور أخرى وغاايهتاونطاق امحلاية.  العام واملكلب

ياراما زال بذ   ً خ ّ يدي غريحي ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا ية القانوية فامي  نا تقل ملزم من ا ل تع ي ن لل ل ويف جمال املعارف . ح
ناك  يدية ما زالت  ها شأ احلاجةوهجات لتقل نا  سائل ذات الصةل، ومن  تلفة إزاء ا ننظر  ه مل   لوضع تعريف اثبتتخم

ية توازن وسمل برض. هلوللمزيد من الوضوح فامي خيص معايري األ ثور عىل ا يدية وا لورة حامية املعارف ا لع لتقل
يح بني شـىت املصاحل يده . لصحا ية، أعرب الوفد عن تأ تصةل ابملوارد ا ية الفكرية ا يويف جمال جوانب ا نمل جليمللك

شف عن لكرشط ا شأل نوات. ملن ا متر ملا يزيد عن مثاين  نة ا سـوأشار إىل أن معل ا أنه حان الوقت و. سـللج
توصل إىل احللول الوسطلإلرساع يف إجن تقين وحماوةل ا لاز العمل ا شارك إنوقال .  املطلوبةل ية  ته اإل ت مجمو مي سع قل

سائل  يع ا تعلق  نود جدول األعامل وبذل قصارى هجدها للميض قدما يف العمل ا ناول  ملشاركة فعاةل يف  جبم مل ت ب ت ًم
بت هبا بعد ّاليت مل   .ي

عىل  من أعامل حتضريية وبهابء، عىل األمانة ملا اضطلعت  اجملموعة ابمسيوأثىن وفد سورسا، اذلي حتدث  .21
ية اليت عقدت يف  ية غري الر سات اإلعال مسا نة تصل، يف أعقاب تعزيز . 2010 أبريل 15مجلل للجوقد أخذت ا

ية  ها املوضو يف إىل أعام تعني فهيا أن تؤكد ادلول األعضاء عىل الزمخ اإلجيايب اذلي أ عواليهتا، مرحةل  ض لي
سة . ملهابعوالهنوض  موأن اجملموعة ابء ملزتمة الزتاما اتما مبواصةل العمل اذلي مت الاضطالع به يف ادلورة اخلا ً ً

شاريع األحاكم ية و تو بادئ ا ياسات، وا شاريع أهداف ا نة خبصوص  مرشة  جهي ل مل سـ م للج ية . لع مهوأنه من األ
ي ناول جوانب ا يا يف  نة دورا أسا بو وا مللكاجلوهرية أن تلعب الو ت سـ للج ًي يدية ً تصةل حبامية املعارف ا تقلة الفكرية ا لمل

يدي واملوارد  ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يةل نذ ثالورا نة  يطت اب ية اليت أ م، ال يف ضوء إجناز الوالية ا للج ن لعمل
بو يف العمل اجلاري يف  تعني أن تقدهما الو ية اليت  سامهة اإلجيا ية العامة األخرية، بل وكذكل ا يانعقاد ا ي ب مل مجلع

ناول املعارف . لحملافل ادلوية األخرىا تعني مواصةل  تجددة، بأنه  توأن اجملموعة تالحظ، يف ضوء الوالية ا ت مل
نة ساواة من جانب ا ية عىل قدم ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا للجا مل ث تقل ل تع لتقل ل وأعرب عن ثقة . ل

تحمك ابلوقت يف الاجامتع لاجملموعة بأن يضمن الريس ا سائل ئ ناول ا تأكد من  ية ا يح،  مل عىل الوجه ا ت ل بغ لصح
نحو الواجب خالل ادلورة ثالث عىل ا لا ًويف حني تعرتف اجملموعة برضورة امليض قدما دون أي تأخري . ل

يدية واملوارد  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تصةل بأشاكل ا تقلابألعامل ا تقل ل تع لمل ل يةل ، فإهنا تذكر مبدى ثالورا
تعجال يف  شديد لعدم سـالا ها ا تعلق ابألفرقة العامةل ما بني ادلورات وتعرب عن أ ية  لاختاذ قرارات إجرا ت سفئ

نة رشة  سة  للجمقاربة هذا األمر يف ادلورة اخلا ع نقاش اإلجيايب اذلي أجرته اجملموعة ابء . م لوشري اجملموعة إىل ا ت
نذ بداية العام وقال  ية األخرى  ممع اجملموعات اإل ناإقلمي قن تكل ا يهنا وّعززتشات مل بادل  تفامه ا ب ا ت اجملموعة أن ملل

نة عىل وشك اختاذ قرار إجيايب هبذا الصدد ناعة بأن ا للجعىل  ية العامة . ق مجلعوأعرب الوفد عن شكره لريس ا ئ
سأةل يدة خبصوص هذه ا شاورات  ية ملا اضطلع به من  ملاث م ية العامة عىل . مفن ها ريس ا مجلعفالويقة اليت  ئث معم

سقني اإل شاتملنا نا يدا ملواصةل ا قيني شلك أساسا  مل ت ًمي ج ً توصل إىل اتفاق يف اآلراء مع . قل ية ا لواقرتح الوفد،  بغ
ية شاورات غري ر ية  سـهتل الريس  مسهناية ادلورة، أن  م معل تعلق . ئي توحة فامي  يوأن الوفد يفضل املداوالت ا ملف

بغي أن تفوض هذه األفرقة بفرقة العامةل ابأل رشوع نص هبذا الصدد، وأضاف قائال ينما بني ادلورات، و ًوضع  ّ م
تفق مع تامة مبا  شاركة ا ية وا شفا توحة تضمن ا شاركة بصورة  يإن ا ل مل ل فمل تنيمف تو ي ا من جدول أعامل  44 و15 صل

نة واألفرقة ية ، إىل جانب كفاءة ومتاسك العمل بني ا للجا شاركة أومن ش. ما بني ادلورات العامةل لتمن ملن ا
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ش هل  توحة أن  ما س متة ابألمر، تملف ية ا نظامت غري احلكو ية، عالوة عىل غريها من ا متعات ا ثيل ا هاركة  ملجمل م مل حملل مم
تاحة. بصفة مراقب متعات ،ملوأن وفده يقدر الفرصة ا ية وا شعوب األ متعات ا ناء انعقاد الفريق املعين  جمل أ صلمبج ل ث

ية ساكن األ،حمللا ثيل ا بارشين والرصحيني مع  نقاش ا تفاعل وا ص  ل مم مل ل يةلل متعات ا حملليني وا ًوأنه يظل ملزتما . جملل
نة واألفرقة العامةل ملا  ية مع معل ا ية وا متعات األ ثيل ا ثيل ادلول األعضاء و شاركة وتفاعل  للجيل  حملل صل مم مم م جمله بتس

ناءة وادلمع اذلي أبدته وفود اجملموعة ابء، هبدف كذكل وأعرب عن الزتام وفده الراخس، و. بني ادلورات لبالروح ا
تاجئ ملموسة يق  نة اجلوهري إىل األمام يف ظل واليهتا اجملددة و ندفع معل ا حتقللج ّ. 

ند، اذلي حتدث و .22 يلنأ وفد ات بدلانه تحقق لابمس مجموعة ا نة  ته بأن ا يوية، الريس وأعرب عن  سـ اآل للج ثقسـ ئ
نة بريا يف دورهتا الرا ته تقدما  هبفضل رئا ك ًسـ برية عىل الوال. ً ية  كوشدد عىل أنه يعلق أ نوطة مه ملية اجلديدة ا

نة ية العامة . للجاب مجلعوشكر ريس ا هر األخرية مما قرب مواقف عىل ائ ششاورات اليت أجراها عىل مدى األ مل
ية اليت جرت يف  نظمي اإلحاطة غري الر بعض كام شكر األمانة عىل  ها ا ية من  مستلف اجملموعات اإل ت ل مي بعضخم  15قل

ية ال إقو.  وعىل إعداد واثئق العمل2010أبريل  تطلع إىل رؤية حصول تقدم جوهري مع هناية ادلورة احلا لنه  ي
نصوص ابلفعل  بق أن بدأت دراسة ا نة أنه  رشة  سة  شجع أن جيد املرء إابن ادلورة اخلا لوأنه اكن من ا سـ للج ع م ّمل

ية يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ثفامي خيص أشاكل ا تقل تقل ل لتع ل يقات . ل يدة عىل لتعلورحب اب ملفا
نصوص من جانب  ندة عىل ا يع يف املفاوضات ا نصوص وأعرب عن أمهل برؤية املزيد من ا لتكل ا شج ملستل لت

ناول إوقال . ادلول األعضاء يث ميكن  شـهتا،  نا يع و يع املوا نظر يف  ناسب  نة يه احملفل ا تن ا حب ق ض مج لل مل مللج
تداخةل أيضا ًالقضااي ذات الصةل وا تعلق ابألفرقة. مل ناعة بأن تكريس لك . ما بني ادلورات العامةل يوفامي  قفإنه عىل 

ما بني ادلورات، كرر تيبات الجامتع األفرقة العامةل وفامي خيص الرت. ّمبفرده فقط يعد أكرث جدوىاجامتع ملوضوع 
بة  بدلانغاإلعراب عن ر نعقد لمجموعة ا يوية بأن  ت اآل ية، وبوجود اجامتعاهتا سـ متثبطريقة أكرث كفاءة وشفا ٍيل اكف ف

يع ادلول األعضاء نقحة ما واقرتحت اجملموعة بأن تعمد األفرقة العامةل . مجآلراء  ّبني ادلورات إىل دراسة الواثئق ا مل
)WIPO/GRTK/IC/16/4و WIPO/GRTKF/IC/16/5و WIPO/GRTKF/IC/16/6 ( إىل

ساب. واثئق املعلومات األخرى ذات الصةلجانب  نة أمضت يف دورهتا ا لومبا أن ا بريا من الوقت يف للج ًقة قدرا  كً
ية،  ياسا ية و شات مفا تنا سـ مي هق توى األفرقة العامةل فإنه منم ية عىل  شات مرة اث نا يد عدم إجراء هذه ا سـ ا ن ق ممل ملف

نصب عىلينبغين تركزي هذه األفرقة إوقال . ملا بني ادلورات تاجئ ملموسة  ي أن  يق  نصوص، يك يمت  ندراسة ا حتقل
سة إًف قائال وأضا. يف هناية لك اجامتع تع ابملرونة اليت متكهنا من العمل يف ا بغي أن  جللن األفرقة املذكورة  ّمت ت ين

ية  يل مجموعة فر عالعامة عالوة عىل  هاواحدة أو أكرث تشك يدي يف اجامت ثقايف ا بري ا عياغة أشاكل ا تقل ل تع للص  ،ل
بحث الاجامتحي تعني أن  شأن هذا املوضوع وأنه  بري  تث إنه مت إحراز تقدم  ي ب عات الالحقة موضوع املعارف ك

هذه األفرقة فامي  ها أول اجامتع  يجة  متكن من اإلفادة من أول  توايل يك  ية عىل ا يدية واملوارد الورا لا حيقق نت ت ل ث لتقل
يدي ثقايف ا بري ا تقلخيص أشاكل ا ل لتع بات اخلاصة ابألفرقة . ل شأن الرت تام مداوالهتا  نة عىل ا تيوحث ا ب ت خللج

سح بني ادلوراتما العامةل  تقدم فامي خيص اجملالتف يف أقرب وقت ممكن، يك  ّ لدلول األعضاء إلحراز املزيد من ا ل
نقحة نصوص ا ملشاريع ا ل بدلانوتظل . م شأن لمجموعة ا تقدم  ناءة وتطلع إىل إحراز ا سامهة ا يوية ملزتمة اب ب اآل ل ت ب مل لسـ

نة نود اجلوهرية مبوجب جدول أعامل ا للجا تلف وأشارت اجملموعة إىل أنه ال . لب خميوجد خالف ذو شأن يف آراء 
تعلقة ابلرت ية ا سائل اإلجرا ملاجملموعات خبصوص ا ئ وأبدى . ما بني ادلوراتتيبات اخلاصة ابألفرقة العامةل مل

تعداد  بدلانسـا توصل لمجموعة ا سم ابملرونة يف تدعمي العمل مع اجملموعات األخرى يك  بين هنج  يوية  ت اآل ت يسـ تل
نة إىل حلول ودية ّا ما بني ادلورات، ترى اجملموعة  لعقد أول اجامتع لألفرقة العامةللنسـبة للجدول الزمين واب. للج

نةّعنيتيأنه  رشة  سابعة  ية وادلورة ا للج أن يعقد خالل الفرتة الفاصةل بني ادلورة احلا ع ل يان اجملموعة إوقال . ل بن 
يابة عن  يقات العامة اليت قدمت  نشمل ا تعل بدلانلي يوية ولمجموعة ا ن إحدى ادلول األعضاء يف هذه إسـ اآل

نفصةل ياانت  ماجملموعة قد ترغب يف اإلعراب عن وهجات نظرها يه يف   .ب

ته  .23 نصب وأعرب عن  هذا ا تخابه  نة عىل ا ية، ريس ا بدلان األفر تحداث ابمس مجموعة ا نأ وفد أنغوال،  ثقو ل ئ يق ملم ن للج ل ًه
ته بوأ أفريقي رئ. سـبرئا نة يف مرحةل حامسة من مراحل املفاوضات يتوقال الوفد إنه من دواعي رسوره أن  للجاسة ا

هامة نصوص، وأن مجموعة . لا ية حول ا رشوع يف إجراء مفاوضات موضو تعداد  ية عىل ا بدلان األفر لا ع لل سـ يقل
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سابقة  تخدام الواثئق ا لوذكل اب   WIPO/GRTKF/IC/9/5 وWIPO/GRTKF/IC/9/4(سـ
نه مع مراعاة) WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)و نطلق  مكأساس  يحاهتا الالحقة املراد مهنا إدراج ت تنق 

يقات عىل هذه الواثئق ية . لتعلا نة وعىل أن تقدمي نص تفاويض شامل إىل ا يذ والية ا مجلعوأكد عىل وجوب  للج تنف
ية للك دوةل عضو يا نة وعىل اإلرادة ا ها ا بذ مترة اليت  هود ا توقف عىل ا سـالعامة  سـ للج ت لي ل وقال إنه عىل ثقة . ملسـجل

يق شود مهناحتقاتمة من  هدف ا ملن ا يق والية. ل ية  حتقوأنه من الرضوري  نة الاتفاق عىل بغ تعلق للج ا بات  تتر تي
نةابألفرقة العامةل  ية اليت جترهيا ا للجما بني ادلورات، وأن يكون هدف هذه األفرقة رسيع ودمع املفاوضات ا ن . لتقت

تعني أن يركز الفريق العامل املعين عىل  هذا الغرض  يقا  حتقو ل يحتق تطلب املزيد ً سائل اليت قد  شأن ا تقارب  تيق ا مل ب ل
نة تمت . للجمن الوقت والاهامتم مضن إطار املفاوضات اليت جترهيا ا تعاريف، واملضمون اذلي  سائل اب سوتعلق ا ل مل ت

تصادية،  نوية والا بق، واحلقوق ا ترصحي ا يدات، وفرتة امحلاية، واملوافقة وا ناءات وا ته، والا قحام ملعث سـ ل ي ملي لتق سـت
يارات امحلاية اخلاصةملوا خيدين من امحلاية وأخريا  ًتف ية . سـ بدلان األفر تحداث ابمس مجموعة ا يقوأضاف وفد أنغوال،  لم ً

نوات  رش  نة طوال ا شات اليت أجرهتا ا نا شار إلهيا حددهتا هذه اجملموعة عىل مدى ا سائل ا سـأن ا لع للج ق مل مل مل
تخدم كأساس للمفا تعلق ابلواثئق اليت  سابقة فامي  سـا ي ياتل ًوضات اجلارية حا بغي أن يكون لألفرقة العامةل . ل ما ينو

يني اذلين يمت  شاركة عىل اخلرباء ا نبني ادلورات هدف واحض جدا؛ وكرر الوفد قول اقرتاحه القايض حبرص ا لتقمل ً
ية نادا إىل ثالثة جماالت موضو يارمه ا عا ًت ست يدي وامل: خ ثقايف ا بري ا يدية، وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل وارد ل

مترب  هر  بل  شأن لك جمال من هذه اجملاالت؛ وبذا عقد ثالثة اجامتعات  يط لعقد اجامتع  ية، وا سبالورا ش ق ب تخط لث
نة2011 يه والية ا نص  للج، كام  عل سائل املعلقة وما زال عىل ثقة بأن . ت ثور عىل حل  تعد  للموهو  للع مسـ

تؤيت مثارها شأن اإلجراءات  ية  شات احلا نا سـا ب ل ق ية املفاوضات ومن املؤمل . مل شات اإلجرا نا يق ا ئأن ال  ق مل تع
رشوع لصك قانوين دويل ية تواقة ألن ترى املفاوضات يف . مخبصوص وضع  بدلان األفر ثل فإن مجموعة ا يقواب ل مل

ية وتطوير  بدلان األفر تدامة يف ا ية ا تاجئ ملموسة من شأهنا أن تكون يف صاحل ا نة تفيض إىل  يقا ل سـ من ن ملللج لت
يدية  ها ا لتقلمعار يةف نعقدة يف . ثومواردها الورا نة وسواها ا ملوأضاف الوفد قائال إن املفاوضات اجلارية يف ا للج ً

ية ية بطريقة  بدلان األفر ناول بواعث قلق ا بغي أن  يولويج  نوع ا ية ا يل اتفا لكحمافل أخرى، من  ل ب ت يقب ت ن تق ي ل ل . ق
يولويج إلرسا نوع ا ية ا بوعالوة عىل ذكل جتري مفاوضات يف إطار اتفا لت ل نافع ق ملء نظام دويل للوصول وتقامس ا

توبر  ياابن يف أ كسوف ختمت قربا يف انغرواي، ا ل سامهة 2010ًي بو  سامه املفاوضات اجلارية يف الو م وميكن أن  ي ت
يولويج نوع ا ية ا شأن اتفا تام تكل اجلارية  ية يف ا بإجيا ت ب ت لب ل ق تعلقة . خ شاركة يف املفاوضات ا بدلان ا ملومعظم ا مل ل

نظام امللزم  ية هبذا اخلصوصلاب يا سـقانويا إمنا حتدوها اإلرادة ا سـ لن نة. ً بق عىل ا للجوالوفد واثق من أن ذكل  . ينط
يع وحتديد  يولويج ومن املؤمل أن تواصل  نوع ا ية ا بو بدور هام يف مفاوضات اتفا شجوقد اضطلعت الو ب ت تي ل ل ق

نظام اخلاص  يذ ا سامهة يف  بل اليت متكهنا من ا لالطرق وا مل تنفسـ نفاذ ل نافع يف أعقاب اجامتع انغوايوتلاب . ملقامس ا
ها اإلجاميل يف حامية  ثل هد ثات اليت  با ئات دوية أخرى ا فومن املؤمل أن تمكل املفاوضات اجلارية يف  متح مل ل يي ه ّ

نعقد يف وندهوك يف  ياق مؤمتر دبلومايس  بري عن الفوللكور يف  ية وا يدية واملوارد الورا سياملعارف ا سـ تع ث لتقل ل
سط يا يف أ غان هات الفاعةل . 2010س ميب بو وغريها من ا ساعدة الو ثاق بفضل  ية اعامتد ا رست  جلوقد  ي م ي معل ملي ت

نة شات اليت جترهيا ا نا تفادت من ا للجكام ا ق مل ية . سـ ية  نظمة األفر للملكوجيدر ابذلكر عالوة عىل ذكل، أن ا يق مل
بق أن  شاهباسـالفكرية  متدت صاك  ًا م ً ثاق من جان. ع شلك اعامتد ا يوميكن أن  ية ملي ية األفر نظمة اإل يقب ا مي قلمل
ية الفكرية، اذلي جيمع بني ) ARIPO(للملكية الفكرية  ية  نظمة األفر للملكوصك ا يق ية 33مل يق بدلا من القارة األفر ً

نة شات ا نا يدا  للجأساسا  ق مل ً ج شاركة . ً هد  ية إنه يرغب يف أن  بدلان األفر تحداث ابمس مجموعة ا موقال الوفد  شل يق يم ً
متعا جملثيل ا ية يف املفاوضاتمم ية وا حمللت األ نة واألفرقة العامةل  اجلارية يفصل  .ما بني ادلوراتللج لك من ا

تان،  .24 ًتحداث ابمسسـوأعرب وفد قريغزي رشية، عن م يا الوسطى والقوقاز وأورواب ا بدلان آ ية  ق اجملموعة اإل ل سـ ل قلمي
ها وأن حت سائل اليت توا تقدم حنو حل ا نة ا هجأمهل يف أن حتقق ا مل ل تاجئ ملموسةّللج نقق  نظر إىل اخلربة الواسعة  ،ّ لاب

تع هبا الريس ئاليت  توفري لك دمع ممكن . يمت تعدة  لوأكدت اجملموعة عىل أهنا  هودلمسـ وشكر األمانة عىل . جلهذه ا
توى يع ا ملسـاإلعداد لدلورة عىل حنو ر ية يف الاجامتع احلايل، اذلين . ف ثلني عن اجملموعات ا حمللورحب حبضور  مم ّ

شاركةمتكنوا بومل من ا ندوق الطوعي للو ي بفضل ا بدلان اليت قدمت . لص يع ا لوأعرب عن شكره يف هذا الصدد  مجل
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هاما هاما يف  يا إ توفرة حا ية ا ية وا ندوق وعن أمهل بأن توفر خربة اجملموعات األ ية  ًساعدات ما ً سً ل مل حملل صل للص ل م
نة ية . للجمعل ا ية وا شعوب األ حمللوأثىن عىل فريق مجموعات ا صل .  يف أول يوم من أايم ادلورةاذلي عقد اجامتعهل

ها أيضاًأردف قائال إو يدة إىل أبعد احلدود وأعرب عن أمهل بأن يمت متو بادرة  ترب ذكل  ًن اجملموعة  يل ج م ويف . تع
تام، نجاح ّ بأن يلكل  تأمل اجملموعة قال إنخلا نة واألفرقة العامةل لاب  .ما بني ادلوراتللجمعل ا

نوات عديدة،  وفد الصني عوأعرب .25 تذكر أنه عىل مر  ية وا تاجئ إجيا نة  نة  سـن أمهل بأن حتقق ادلورة الرا سـ ب ن للج ه
شطة وادلمع الفعالني من جانب ادلول األعضاء،  شاركة ا نواب بري من العمل خبصوص متلمل ك الاضطالع بقدر 

يدي واملوارد  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلحامية املعارف ا ل تع لتقل ل يةل نة،  إىل اعامتدتر مع الارياح وأشا. ثالورا للجا
ية  تصةل حبامية تكل املعارف واألشاكل معلهاليف ظل واليهتا وآ شة القضااي ا نا مل اجلديدة، طريقة أكرث كفاءة يف  ق م

يجة ذكل تقدم  نتواملوارد حامية فعاةل وأنه مت إحراز بعض ا ل شاركة . ّ تعاون وا سمح ا ملوأعرب عن أمهل بأن  ل ي
ت ية عىل زايدة ني من جانب اّمالا نكب بصورة أكرث فا ية وأن  نة هنجا أكرث  بىن ا علدلول األعضاء أن  ت معل ّللج ً تت

تاجئ جوهرية توصل إىل  نقاش هبدف ا نيع ا ل ل تعاون مع ادلول األعضاء فوالوأعرب . تشج تعداده للعمل اب لد عن ا سـ
ّبصورة فعاةل وناءة ووعد  ب بلوغ هذه الغايةبأنّ بذل قصارى هجده  ل   .ي

يا، اذلي تلكم د وفداوأع .26 با ن إ بالغ عددها األورويب  الاحتادابمس سـ يه ا لوادلول األعضاء  ، إىل األذهان  دوةل27ف
ية  ساوية األ يع ثالثة  مهأنه مثة موا ت بو يه احملفل مضنمض نة وأن الو ية  ي الوالية احلا للج ناسبل يع ملا بحث  مج  ل

يع تعلقة هبذه املوا ية الفكرية وا سائل ذات الصةل اب ضا مل متدت والية واحضة .مللكمل ية العامة ا ع وأشار إىل أن ا مجلع
تاجئ امللموسة يق بعض ا ية إىل  نة الرا نفامي خيص طريقة معل ا لللج حتق نة دخلت مرحةل جديدة من . م للجوأن ا

شرتكة، ورسيع  ية  توصل إىل أر ية ا يع ادلول األعضاء  يقا من جانب  تطلب إعدادا د نقاش  تمراحل ا م ض ل بغ مج ت ّل ً ق ً
نة و تحدايت ذات الصةلللجمعل ا لختطي ا شط . ّ تاجئ لنوأعرب عن الزتامه ابلعمل عىل حنو  لنيق ا اليت مل تحق

يع ادلول األعضاءبق من تتحقق تصاصات األفرقة العامةل . مجل  سأةل ما خوأشار إىل أن ا مبني ادلورات ما زالت 
ي هود ريس ا مجلععالقة تعرقل حبث القضااي األكرث جوهرية وأعرب عن تقديره  ئ ساعد ادلول جل تة العامة اليت قد 

ية سأةل اإلجرا شأن هذه ا توصل إىل اتفاق  ئاألعضاء عىل ا مل ب همنه إوقال . ل ناءة، ويسسوف  نه إلب يف هذه الروح ا
شة اقرتاح الريس نا تعداد  ئعىل ا ق مل تاجئ . سـ توصل إىل  ية ا ية و ية يف اكمل ا شفا يق ا نوطلب، من أجل  ل بغ لعمل فل حتق

يع  مجتعرب عن اهامتمات  شاركة يف األفرقة العامةل لفتح يُادلول األعضاء، أن ّ بني ادلورات من ما مللخرباء ابب ا
ناءة فامي. مجيع ادلول األعضاء تعللبوأنه ما زال عىل ثقة بأن هذه الروح ا  ّ شارك فهيا ي ية  سأةل اإلجرا تق هبذه ا ئ مل

توصل نة ا يكون مبقدور ا ليع الوفود األخرى وأنه  للج سـ رسعةمج نظر إىل احلاجة امللحة  إىل اتفاقب  ّ يف اآلراء، اب ل
يق تقدم فعيل نة و ناف معل ا حتقال للجئ شأن أشاكل . سـت نظمة  شة  نا ية مباكن إجراء  تقد أنه من األ بوأنه  ق مه ميع م

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يدية واملوارد /ل بري الفوللكوري عالوة عىل املعارف ا تقلأشاكل ا لتع يةل ومع أخذ . ثالورا
بان، قال الوالية اجلدي نة يف ا سـدة  بغي أن يكون أساس إحلللج نة  ينن اكمل العمل اذلي اضطلعت به ا للج

شات نا قا يهنا. مل بعدون إغفال أية ويقة أو واثئق  ثقايف . ث بري ا تقدم خبصوص أشاكل ا يق ا ية  لويرى أنه  تع ل لبغ حتق
يدي ية احلامسة إيالء األولوية /لتقلا بري الفوللكوري يعد من األ لأشاكل ا مه لتوصل إىل تعاريف واحضة ألشاكل لتع

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بداية، . ل لوأنه انطالقا من هذه ا نة سـتظلً ية، عىل  تعملللجا  خمطط وضعن يف مرحةل اث
بادئ، ونطاق امحلاية وفرتهتا، وعالقهتا  شأن الغاايت وا ملناسب  ب ية ابملكل العامم ية حلقوق ا مللك وامحلاية املا ل

نةإ ًوأضاف قائال. الفكرية يدات يف ادلورة الرا ناءات، وا يل الا يل جوانب أخرى من  تعني  هنه  ي ب حتل تقي لق سـتث ّ .
بالغ عددها األورويب  الاحتادوأعاد إىل األذهان أن  يه ا لوادلول األعضاء  يهل  دوةل 27ف تفضبق أن أعرب عن  سـ

ثقايف اادلامئ بري ا تعلق بأشاكل ا يارات القانوية غري امللزمة فامي  ل  لل تع ي ن يدية ابّوأنه يقر . تقليديللخ لتقلملعارف ا
ها من جانب وحيرتهما  يت به واحلفاظ علهيا و شلك اذلي أر نقلاب س نني علهيال . عىل مدى قرون من الزمن متاملؤ

يح بني  توصل إىل توازن  حصوأشار إىل رضورة ا يد  ّمورديل تقا تام  تخدمهيا مع الاحرتام ا لهذه املعارف و لل ل مسـ
تق تادة، و ية ا سـالو ملع ند من جدول األعامل يف طن نقاش يف إطار هذا ا بدم امجلاعة مقرتحات حمددة من أجل ا لل

بوع احلايل بالغ عددها وقد حافظ. سـوقت الحق من األ يه ا ل الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  طوال   دوةل27ف
تصةل ابملوارد سـنوات ية الفكرية ا ناول جوانب ا بايق يف  مل عىل الهنج الا مللكت يست وقد بدأت ممارسة . ةثالورا
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شف شأالطوعي عن  لكا نة يف بعض ادلول األعضاء يف الاحتاد ملنا يل ا بل  للجحىت  شك بل ومعدت بعض . تق
شفادلول األعضاء إىل فرض  نذئذلكا ثإىل الويقة  الاحتاد وأشار. م اإللزايم 

WIPO/GRTK/IC/16/INF/15يل عن القوانني املوجودة تفا تضمن قدرا أكرب من ا ص اليت  ل يا فامي ًت ً حا ل
ية يف الاحتاد األورويب ثتعلق ابملوارد الورا تعلق ابمحلاية . ي توأعرب عن تقديره ملا مت توفريه من معلومات شامهل 
توى الوطين هذه املوارد عىل ا سـالقانوية  ملن نحو الواجب . ل نظر عىل ا لوطلب ا ند يف ل عواثئق املعلومات هذه 

تاحة يارات ا ملحبث مجموعة ا ته.  من جدول األعامل10بند ل يف إطار اخل تام  لكمورصح يف  تعداد خ سـ بأنه عىل ا
ثقة ناءة وأعاد إىل األذهان أن توافق اآلراء إمنا يقوم عىل ا شات  نا لإلجراء  ب ق  .م

بال، و .27 ية الواثئقابمسنيشكر وفد  بدلان منوا، األمانة عىل نو ع مجموعة أقل ا توأعرب عن ارياحه للوالية اجلديدة . ًل
يطت اب ناسبناليت أ يق تقدم ملموس يف الوقت ا ملنة وأشار إىل احلاجة  ن اجملموعة ترغب يف أن قال إو. لتحقللج

سة  يه احلال يف ادلورة اخلا نة، كام اكن  تاحة  ية ا يد ابلفرتة الز متدمع ادلول األعضاء الوالية اجلديدة و عل للج مل من تقت
ّتوقععرشة وأن اجملموعة  سادسةت يد خالل ادلورة ا يق تقدم  ل  ج رشحتق تعلق ابألفرقة العامةل. ةع  ما بني  يوفامي 

سح ادلورات، اقرتح الوفد أن تعمل  نقاش عىل موضوع واحد يف لك دورة يك  ترص ا نة عىل أن  تفا ل  اجملاليقللج
ًتكل األفرقة إلجراء نقاش أكرث تركزيا وكفاءة نادا . ل نقاش ا ًواقرتحت اجملموعة أن جيري ا ست يةإل تا لىل الواثئق ا : ل

WIPO/GRTKF/IC/16/4و  WIPO/GRTKF/IC/16/5وWIPO/GRTKF/IC/16/6 نظر ل اب
يقات فردية دإىل أن األعضاء أ تصل  معينةبتعللوا  نصوصيفامي  لتكل ا تعلق بفرتة انعقاد ادلورة توافق . ب يوفامي 

تعديل نة حباجة  بت فامي إذا اكنت ا سة أايم لدلورة األوىل وأن يمت بعدها ا يص  لاجملموعة عىل  للج ل مخ  هذه ختص
توازن عىل شلك أفرقة . الفرتة يل اجلغرايف ا ثل، تؤيد اجملموعة ا ملواب ث ما بني صغرية مغلقة يف األفرقة العامةل لمتمل

نظر . ادلورات برية اب ية  يدي بأ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا سم قضااي املوارد الورا لو ك مه تقل ل تع تقل ث لت ل ل ت
بدلان األقل منوا  نإىل أن بعض ا غل ية ً بب قصور املعرفة، وادلراية ا تع ابمحلاية  نية هبذه املوارد لكهنا ال  تقمت لب س ت

ية شار. لواملوارد املا يدة كة اجملموعة يف األفرقة العامةل مومن شأن  ياق، أن تكون  مفما بني ادلورات، يف هذا ا لسـ
بري يع إحيث . كإىل حد  شاركة ادلول األعضاء يف هذه اجملموعة مل تلق أي  شجن  بعض أعضاء يسـتطع مل وتم

شاركةاجملموعة بعض القضااي مل ا ل، نظرا  نةالقطريةً بادر يف . للج، يف اجامتعات ا نة أن  توناشد اجملموعة ا للج ت
توفرة للمجموعة ية ا بةل بزايدة املوارد املا بدلان يف الاجامتعات ا شاركة هذه ا نظر يف  بل إىل ا ملا ل ل م ملقل وقد . ملسـتق

نة عىل مدى األ مهأطلعت ا يدية وأشاكل للج ية واملعارف ا بدلان منوا عىل املوارد الورا ها أقل ا تقلية اليت  ث لل ً تعلق
ثقايف ومواردها  تصادية فهيا وحامية إرهثا ا ية الا ية الهنوض اب يدي يف تقاريرها،  ثقايف ا بري ا لا من بغ تقل ل قتع لت ل يةل ، ثالورا

تحديد من خالل الهنوض  رشاكتلوعىل وجه ا توسطة لاب توى و. ملالصغرية وا تدى الريع ا سـقد شدد ا ملن  املعينفمل
سمرب اب بدلان منوا يف أوائل د يية الفكرية ألقل ا ًل ية حامية 2007مللك يدية  الرتاثمه عىل أ ثقايف، واملعارف ا تقلا لل

بو الاضطالع ابملزيد من  بدلان منوا من املصادرة وانشد الو ية ألقل ا ية واملؤرشات اجلغرا يواملوارد الورا ل ًث ف
شاريع  توى ملا تدى الريع ا تصادية، واكن ا بدلان منوا يك حتقق إماكانهتا الا سـتحديد وتدعمي موارد أقل ا ن ل ملل فمل ق ً

بدلان منوا اذلي انعقد يف يويو  ثاين ألقل ا لا ل ية2009ًل يدية واإلبداعات ا ثقافة ا ن قد اسزتاد من تدعمي حامية ا تقل لفل  ل
تخداهما بري اسـوا تعلق بأشاكل ا ل، وخصوصا فامي  تع لي يدي والفوللكورً يف،لتقلثقايف ا تأ ل وحق ا نظم ،ل رش، وا ل وا لن

بة األخرى نا يات ا سـاملربطة هبا واآل مل ل ساعدة الرضورية . ت بو وا ساعدات من الو بت اجملموعة املزيد من ا ملو ي مل طل
ية واملعارف ا ية الالزمة محلاية املوارد الورا ساهتا الو ناء قدرات مؤ متدة من األمانة من أجل  لا ثط ن س ب تقليدية ملسـ

تخدام أو  يدي من إساءة الا ثقايف ا بري ا سـوأشاكل ا تقل ل لتع رشوع،ل متكل غري ا ملا ّ نة ل نظر إىل مواصةل ا للج واب ل
ياسات  يد ادلويل، فإن الرضورة تدعو أيضا إىل وضع  ية توفري امحلاية عىل ا ياري  سـحبث اإلطار ا لصع بغ ًملع

بة نا ية  سـوقوانني و من يان . ط تام، أيد الوفد ا بويف ا ند لخل بدلان ابمسيلاذلي أدىل به وفد ات يويةلمجموعة ا  .سـ اآل

يف أن ابمسوعلق وفد مرص،  .28 ية عىل  ك مجموعة جدول أعامل ا رشوعلتمن متكل غري ا ملا ّ تعامل املعارف ل سـ وإساءة ا
ية قد أسفر عن بواعث قلق شديد يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثا تقل ل تع لتقل ل نه يف ضوء إوقال . ل

تعدد األطراف وأنه ملزتم  ية الفكرية ا بة يف نظام ا نا ملذكل يود أن يؤكد عىل احلاجة امللحة إلدراج معايري  مللكسـ م ّ
ًالزتاما راخسا بوضع صك  ً ملزم قانويا دويل واحد أو أكرثً يدية يكفلن ية وللمعارف ا تقل امحلاية الفعاةل للموارد الورا لث ّ
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يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع بو ال ختل أو تلحق الرضر وم. ل ية الو تأكد من أن  ية مباكن ا ّن األ ي معل ل مه
ية أو أية مفاوضات جارية أخرى ذات صةل  تجارة العا نظمة ا يولويج و نوع ا ية ا ملابملفاوضات اجلارية بني اتفا ل ب مت لق ل

ية ابلغة عىل . بذكل نة وواليهتا اجلديدةمعل مهوأنه يعلق أ ي. للجا نظمي ادلورة لقوأعرب عن شكره لألمانة  بتاهما 
رشة وإعداد الواثئق سادسة  عا نةقال إ و،ل تطلع إىل رؤية تقدم جوهري يف ادلورة الرا هن الوفد  وأبدى رسوره . ي

ية واملعارف تصةل ابملوارد الورا نصوص ا رشة يف دراسة ا سة  تقدم احملرز يف ادلورة اخلا ثإزاء ا مل ل ع م يديةل  لتقل ا
يديأشاكلو ثقايف ا بري ا تقل ا ل لتع نصوص  وأل شاركة يف املفاوضات القامئة عىل ا يق املزيد من ا لعرب عن أمهل  مل بتحق

رشة سادسة  بل العضوية األوسع نطاقا يف ادلورة ا عمن  ل ً تطرد قائال . ق ًوا بحث إسـ ناسب  نة يه احملفل ا لن ا مل للج
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل يص اجامتل ناوهل ختص واقرتح  تتع للك موضوع 

تصةل ما األفرقة العامةل  ية، مبا يف ذكل املقرتحات ا هام اجلوهرية ا ملبني ادلورات هبدف الرتكزي عىل الهنوض اب ّ بق ملتمل
نص  نصوص(لاب نظر فهيا) لا نةستاليت  شات اليت جترهيا األفرقة العامةل . للج ا نا تعني أن ترتكز ا قو مل بني ما ي

نصعىل ادلورات  لشاريع ا نقحة، م ّوص ا  WIPO/GRTKF/IC/16/5 وWIPO/GRTKF/IC/16/4مل
تاجئ ملموسة حبلول  WIPO/GRTKF/IC/16/6و توصل إىل  ها ا سـىن  نة من الوقت يك  نألطول فرتة  ل لت يممك

ية يضطلع هبا لك فريق معين ية . معلهناية لك  شات مفا نا تا طويال ابلفعل يف  نة و ميفقد أمضت ا ق هللج م ًق ً
ية يف ادلورات ياسا تو شاتسـ نا نب اآلن العودة إىل هذه ا بغي أن  ية و ق املا مل تج تض نح األفرقة . ين بغي أن  متو ين

يل مجموعة  سة العامة عالوة عىل  ناء ا تشكالعامةل املذكورة املرونة اليت متكهنا من العمل أ جلل صياغة، ) مجموعات(ث
تعني أن تكون إوقال . إذا دعت الرضورة ذلكل ّنه  ينيهذه األفرقة ميف شاركة ملاي مشاركة  لتقنن جانب اخلرباء ا

ثالث  سائل ا لحمدودة فامي خيص لك واحدة من هذه ا يةمل يدية وثاملوارد الورا ثقايف  ولتقلاملعارف ا بري ا لأشاكل ا لتع
يدي هر . لتقلا بل  تعقد ثالث دورات  همت اجملموعة أن هذه األفرقة  شوقد  ق  ًالوذكل مع. 2011 سبمتربسـف

ناول األفرقة املذكورة أوال موضوع  واقرتح بأ. ابلوالية اجملددة ًن  ثقايف تت بري ا لأشاكل ا يق قدر لتع نظر إىل  حتقاب ل
تقدم يف هذ شات . املضامر الأكرب من ا نا تج عن ا نافع اليت  يد األفرقة العامةل الالحقة من ا قوميكن أن  مل نمل تتف تسـ

تصةل  يديملا ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع شار إلهيال نة عىل . مل ا بات اخلاصة للجوحث ا شأن الرت تام مداوالهتا  تيا ب خت
تقدم ما ابألفرقة العامةل  يق املزيد من ا سـىن الفرصة لدلول األعضاء  ية يك  لبني ادلورات يف ادلورة احلا ت لتحقل ت

نقحة نصوص ا شاريع ا ملشأن  ل م هام إوقال . ب ته ملزتمة ابإل سن مجمو شات وتطلع إىل بصورةع نا ناءة يف هذه ا ت  ق مل ب
تقدم  نةلإحراز ا نود اجلوهرية املدرجة عىل جدول أعامل ا للجفامي خيص ا باين شديد يف . لب توأشار إىل أنه ال يوجد 

بات اخلاصة ابألفرقة العامةل املذكورة واقرتح  تعلقة ابلرت ية ا سائل اإلجرا شأن ا تلف اجملموعات  تياآلراء بني  مل ئ مل ب خم
هذه األفرقة خالل الفرتة الفاصةل بني ادل نةلعقد أول اجامتع  بةل  ية وادلورة ا للجورة احلا   .ملقل

ياانت اليت أوأيد .29 يا ا ب وفد إندو لسـ يابة عن دني ند ومرص  نىل هبا لك من وفدي ات بدلانيل يوية ومجموعة لمجموعة ا سـ اآل
توايل ية عىل ا لجدول أعامل ا ية إىل حامية . لتمن هود الرا بت ا موقد ا جل يدية "كتس ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا لث

يديوأشاكل ا ثقايف ا تقلبري ا ل لتع باه األرسة ادلوية عىل مدى العقد الفائتل تت ا ية و ل املزيد من األ تمه ويعلق . نلف
ية كربى عىل حامية تكل  يديمهوفده أ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل يث إهنا ل ح 

رشوعتعرضت بصورة مزتايدة  ملمتكل غري ا تلل يجة سـ وإساءة الا عدم وجود نظام قانوين دويل هبذا لنتخدام 
شديد الصارم  وفدهنإًوأضاف قائال . الصدد هد ا لت  ية عىلش يق حامية اجملاالت األخرى  يع نطاق و للملك تو تعم سـ

مترار عدم توفري امحلاية  سـالفكرية وأشار أيضا إىل ا ثقايف ً بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لللموارد الورا تع تقل لث ل
شريا إىل أن ثروات . يديلتقلا تكل املوارد واملعارف واألشاكل،  بالغة  ية ا ثقا تصادية وا ية الا ًوعلق عىل األ م ل ل ل فمه ق ّ

بغي الاتفاع  يل  نمن هذا ا ينب ية ا هبلق ية الاجامت نحو الواجب من أجل ا ععىل ا من شعوب اليت –لتل تصادية  لل الا ق
يهتا إلهيا سوق. ملكتعود  تكل املوارد واملعارف واألشاكل وصل لوقد أشارت ادلراسات إىل أن ا نوي  ل العاملي ا لسـ

يارات ادلوالرات  ئات  ملإىل  ًنوايم يني . سـ رش تايل فإنه من حق أحصاب هذه املوارد واملعارف واألشاكل ا عواب ل ل
تفادة من  تاكراهتم واخرتاعاهتمسـاحلصول عىل هذه الرثوات لال هابا  ابلوالية اليت الوفدوأشاد . ع الفريدة من نو

نةأان بو اب ية العامة للو للجطهتا ا ي ترب والية توافق اآلراء قال إو. مجلع يذها هبدف وتعن تكل الوالية  مترار  تنفتعني ا سـ ي
تاح توصل إىل صك دويل ملزم قانويا من أجل حامية تكل املوارد واملعارف واألشاكل مضن اإلطار الزمين ا ملا ن . ًل
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نة جمربة عىل وأن و يد عقد دورة مركزة . ما بني ادلورات العامةل ضع أحاكم واحضة لألفرقةللجا ترب أنه من ا ّوا ملف ع
نصوص تطوير اجلوهري  للللك فريق من تكل األفرقة لضامن ا هد وضع أشار إىل أنه و. ل يشمن دواعي رسوره أن 

بري ا يدية وأشاكل ا بة للمعارف ا نا تعالواثئق ا تقل سـ لمل يديل تقلثقايف ا تطلع لرؤية صك قانوين دويل. لل نجم يوأنه  ي 
بحث يد ا نصوص  تفاوض حول ا نة  تعداد ملواصةل معل ا لعن املفاوضات وأنه عىل ا ل لل للج وأعرب عن أمهل . قسـ

ية العامة يه كام حددته ا تفق  نة مضن اإلطار الزمين ا نة بواليهتا ابلاكمل وبلغ الغاايت ا مجلعبأن تضطلع ا عل مل ملعل ت  .للج

ية وأيد وفد كواب اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أمر .30 يانني الذلين تينياك الال سلفادور املوقر، امأدىل هبلبا ل وفد ا
ية تاسعة من . لتمنووفد مرص، اذلي حتدث ابمس مجموعة جدول أعامل ا سـامب ورد يف الفقرة ا لوقال إنه  ثويقة ح

ية  تو بادئ ا جهيا ل ثقايفمل بري ا يدية وأشاكل ا تعامل املعارف ا رشوع وإساءة ا متكل غري ا لفإن ا تع تقل سـ لمل ل يدي ل لتقل ا
ية نا بدلان ا ثري من القلق يف أوساط ا ية أاثر ا مواملوارد الورا للك ل نة . ث تقدم يف دورة ا يق ا للجومثة حاجة ملحة  ل لتحق

ية العامة يف  ومن املفرتض أن تكون قد انعقدت دورة لألفرقة . 2009مجلعهذه يف ضوء الوالية اليت أانطهتا هبا ا
تيض الرضورة ألن ذكل ومن األمور ا. 2010العامةل يف مايو  يث  ية إبداء قدر من املرونة  تقألسا ح  وجود يبنيسـ

ية لوضع صكوك قانوية دوية يا لاإلرادة ا ن سـ ية الفكرية. لسـ ية اب بة للمحافل األخرى ا مللككام اكن احلال اب ن ملعسـ . لن
بو يف توفري امحلاية  برية من جانب الو سامهة  نصوص القانوية ادلوية أن شلك  يومن شأن ا ك م ت ل ن الفعاةل للمعارف ل

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثا تقل ل تع لتقل ل شغال رييس يف أوساط ادلول . ل ئوهذا مصدر ا ن
بة  نظر إىل أن  ية اب بة إلقلمي أمرياك الال ساسة جدا اب سأةل  ية و سـاألعضاء يف مجموعة جدول أعامل ا ل سـ ح م نمن تينن ل ً لت

يو يف املائة 40 نوع ا بمن إجاميل ا لت متكل يف العامل لويج ل نوية اليت تأثرت املرة تلو األخرى اب لترتكز يف أمرياك ا ب جل
رشوع ملواردها ية . ملغري ا تو يذ ا بحوا أقرب من أي وقت مىض إىل  صوأهنم أ ل ية18تنفص . لتمن من جدول أعامل ا

نفس القدر يعا هبا  تطلب أهنم يلزتموا  بيد أن ذكل  مج ي شأن حقوق وأشار الوفد إىل إعالن األمم ا. ًب بتحدة  مل
مترب  تحدة يف  ية العامة لألمم ا متدته ا ية اذلي ا شعوب األ با سع مل مجلع صل باه إىل املادة 2007ل  من 31نت، ولفت الا

تخصصة من واكالت األمم . ذكل اإلعالن ها إحدى الواكالت ا بو، بو ملوعالوة عىل ذكل، فإنه مبقدور الو صفي
تحدة ية يف إنفاذ. ملا سامه بصورة موضو عأن  تارخيت نهبا عىل مدى ا ل تكل احلقوق، اليت مت  وطلب أن يمت عقد . جت

ية، مما يضمن  يع ادلول األعضاء ا بوع بصورة تضمن حضور  ية اجلارية يف ذكل األ شاورات غري الر نا مج سـ مس ملعمل
شموية ية وا شفا لا ل تاجئ املرجوة. فل يق ا توصل إىل  ية ا تغالل الوقت عىل حنو فعال  نوأوىص اب ل بغ لسـ  .حتق

يات وأيد .31 تعددة القو يا ا م وفد دوةل بو مليف يانني الذلين ل سلفادور، اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان امأدىل هبلبا ل وفد ا
ية ية، ووفد مرص، اذلي حتدث ابمس مجموعة جدول أعامل ا لتمنأمرياك الال يات . تين هد الوفد العديد من  معلوقد  ش

ية وا ية والورا يولو رشوع للموارد ا متكل غري ا ثا ب جمل ل يديل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلملعارف ا ل تع لتقل ل وقال إن . ل
بة محلاية املوارد  نا بب انعدام الصكوك ا بري  بار، وذكل إىل حد  ية مل تؤخذ بعني الا نا بدلان ا سـمصاحل ا مل ك ت ل سل بم ع

ش. املذكورة بدلان  تحقق مع مرور الزمن، مما جعل ا نة أاثر توقعات مل  يل ا توأردف قائال إن  ل ت للج تشك عر ً
باط، يجة املفاوضات اجلارية  والحابإل ساس  يا ودون ا نوع مهنا، كام هو احلال يف بو شديدة ا تسـامي تكل ا بنيف مل ت لل ل

نة نذ جتديد والية ا للجيف حمافل أخرى، فقد وجد أنه  ثل . م تحدي  بح ا متأ ل ية الفكرية يف يص مللكية نظام ا تلب
ية نا بدلان ا متوقعات ا ل ل شار. ل يا  مولطاملا أيدت بو يات ليف يع ا لعملكة ادلول األعضاء عىل أكرب وأوسع وجه يف  مج

سارات تارمه ادلول . ملوا يل فريق عامل من اخلرباء اذلين  نعقدة ما بني ادلورات، و ختغري أن الاجامتعات ا تشكمل
يث  بارشة سوف يوفر املزيد من الفائدة من  ية بصورة  شعوب األ شارك فهيا خرباء من ا حاألعضاء واليت  م صل ل ي

ي هالفعا تاجئ خالل الفرتة اخملصصة  يق ا هل  لة املفاوضات و حتق لنس يا يف . ي ته بو تقدم اذلي  يفوأشار الوفد إىل ا لحقق ل
بار للجوانب . اجملال القانوين تعني إيالء الا يات  تعددة القو يا ا يايس دلوةل بو تور ا تعلق ابدل توفامي  ي مل سـ سـ عي مل ليف

ية، واملعارف ا تعلقة ابملوارد الورا ية ا تا لا ث مل ل ياق املفاوضات ل يدي يف  ثقايف ا بري ا سـيدية وأشاكل ا تقل ل تع لتقل ل
نوع  يعة وحامية ا نامغ مع ا يني، وا يني ا شعوب واملزارعني األ تادلوية، أال ويه احرتام حقوق ا ب ت حملل صل ل لل لط ل

باات تغالل احلرصي  بل األفراد هبدف الا يالء من  يولويج وحظر أشاكل الا نا سـ للب قل يواانت والاكنات تست ئ وا حل
ية يقة وأية مادة  حادل ثقايف . ق بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا ية حامية املعارف ا لوسلط الضوء عىل أ تع ث تقل لمه ل

يدي متكل غري . لتقلا تعرض  يولويج اذلي  نوع ا ية وا شعوب األ بادل بني ا تفاعل ا بارة أخرى ا ُّأي  لل ي ب ت صل ل ت ل لبع ل مل
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ية يولو نة ا رشوع من خالل القر جا ب ص ية وأضاف قا. لمل شعوب األ صلئال إن تكل املامرسات ال تقوض حقوق ا ل ً
ياة احلاصةل عىل الرباءات،  سب بل حتدد أشاكل ا يولويج  نوع ا يني اذلين ميلكون موارد ا حلواملزارعني األ حف ب ت لصل ل

تفاع مالكهيا مهنا وعاداهت بل ا تربه ممارسة تلحق الرضر  نظر إىل أهنا  يا اب يا  نوهو أمر تعارضه بو سـ تع ل بلك ً . مليف
بل  يولويج يف ا نوع ا بىن اليت شلك خطرا عىل ا ملسـتقوسفر هذه املامرسات عن إجياد نوع من أنواع ا ب ت ت ل لت ل ً

يا ثقافة تدر ياع ا ًو جي ل  .ض

يا أ وفد وقال .32 نظر إىل أن بدله إلسرتا هائل عترب يلنه اب يولويج ا نوع ا لبدل ا ب لت بض ضم يول ية ذات ثقافة  تنشعواب أ صل ً
ية فكري ياة ونظام  ملكاب نةمت هي فإنه ًاة راخسحل برية بعمل ا للجبصورة  بديه األعضاء من . ك به مبا  يوأعرب عن تر حي

توصل إىل اتفاق  ية ا ية  يا لمرونة وإرادة  بغ سـ نة يف سـ شأن جتديد والية ا للجاآلراء  بل ب ياتقمن  العامة يف  مجلعا
توبر  يد و 2009كأ بات الزتاهمم األ متكن األعضاء مرة أخرى من إ كعن أمهل بأن  ث  معلبرضورة إحراز تقدم يف ي

ية توصل. لادلورة احلا وأن برانمج معل هذه . ما بني ادلورات إىل اتفاق حول األفرقة العامةل لوأن الوفد ملزتم اب
رشة وأنه بسببوقد خاب أمل الوفد . األفرقة أسايس سة  توصل إىل اتفاق إابن ادلورة اخلا ع اإلخفاق يف ا م ل

نصوص شلك قاعد شاريع ا تيرى أن  ل تقدمم يق ا يدة  لة  تحق ناء يف . لج شاركة عىل حنو  تعداد  ّوأنه عىل ا ب للم سـ
نصوص خالل الاجامتع احلايل  وأعرب عن أمهل بأن يمت تفادي تكريس مزيد من ،لاملفاوضات القامئة عىل ا

ية سائل اإلجرا ناول ا ئالوقت  مل ية دون لزوم ذلكللت لفن والرتكزي عوضا عن ذكل عىل األعامل ا ترب إجرا. ً ء نقاش يعو
تداخةل أمرا  حنوذي مغزى وفين موجه  ثالث ا سائل ا تاجئ حول ا ًيق ا مل ل مل لن تقدم ًهمامحتق يق ا ية  ل لألعضاء  يف حتقبغ

نظر .  الواليةتنفيذ سائل اليت  توترتك ا توى فهيامل نظر عن  بو، برصف ا يع أعضاء الو نة أثرها عىل  سـ ا ل ي مج مللج
مت ية اليت  ية فهيا أو اجملموعة اإل ينا مي قلمن يدية وأعرب. ون إلهيالت تجاوز األعضاء خالفاهتم ا تقل عن أمهل بأن  لي

يد عىل  نة يف املايض، وأن يعملوا يدا  ية اليت عصفت اب يا يات ا نا بوادل للج سـ سـ ًي ل ها دميك يةضفع أغرا  إىل سـاألسا
شرتك . األمام هم ا نجم عن ا ية  ئة ثقة  نة عىل إجياد  بغي أن تعمل ا ملو ت تفللج يق ي لن حق ب سائلي ملشأن ا بحث ب ليد ا . ق

تغلب عىل إوأعلن  نة ا تطاعت ا لنه يرى أنه إذا ا للج يجة يف هذه املفاوضات فقد، اخلالفاتسـ متكن من بلوغ  نت  ت
نطاق يد واسع ا تأ لتع  ي ب تاجئ خالف ذكل يوإذا مل . تمت يد، فإن أية  نتوفر هكذا تأ وعلق . الفائدة تكون عدمية قدي

تام دورة  نجاح يف ا تالوفد عىل إحراز ا نخل ية الفكرية للجا ية وا ية اب مللكة ا من لتن رش ابخلري فامي خيص ملع يباألخرية مما 
مثرة إىل أبعد احلدود رشة  سادسة  مالاجامتع احلايل وأعرب عن أمهل بأن تكون ادلورة ا ع  .ل

يان .33 لبوأيد وفد الربازيل ا ية والاكريامأدىل هبالذلين  نيّ يابة عن مجموعة بدلان أمرياك الال سلفادور  تين وفد ا ن يب ووفد ل
يةمرص ابمس مجموعة  شرتك . لتمنجدول أعامل ا هدف ا بلوغ ا ية  ملوأعرب عن أمهل يف إحراز تقدم يف ادلورة احلا ل لل

توصل إىل اتفاق حول صك  ًواحد ملزم قانويا أو أكرثلاب شأن ن يدية وأشاكل ب  ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا لث
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية إحرا. ل بحث لاز هذا بغومن املفضل  بدء  بتقدم ا بري  ال يدية وأشاكل ا تعاملعارف ا لتقل ل

يدي  ثقايف ا تقلا يثلل نة ويف األفرقة العامةل ما بني ادلورات  حيف ا سائل أحرزت  إنللج شات حول هذه ا نا مل ا ق مل
تعلقني . ًتقدما أفضل نصني ا رشوع ا ملوقد مت وضع  ل يديّم يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا تقل ل لتع ل  ابلفعل ةل

ياريني، يف حني أن ويقة  هام عىل شلك صكني  ثو مع ّ يةتنظمي يارات فقطثاملوارد الورا ترص عىل قامئة  خ ما زالت  . تق
تعلقة  نعكس ذكل عىل املفاوضات ا ملو نفاذي نافع فامي خيص  لاب يةملوتقامس ا ًاليت حترز تقدما يف و ثاملوارد الورا

ن ية ا ثل اتفا نظامت ادلوية األخرى  تا ل لمل ق ية م تجارة العا نظمة ا يولويج و ملوع ا ل مب بو توساءل عامل ي إذا اكنت الو
تطورات سـ يةلتدرج ا شأن لاحلا متل  ب يف املفاوضات اجلارية يف حمافل أخرى يف صك  يةحم .  أم الثاملوارد الورا

شاركة الفعاةل من جانب  تطلب ابلرضورة ا ملولفت األنظار إىل أن جناح املفاوضات  نظامت غريممي ية ملثيل ا م احلكو
ية شعوب األ صلوا  .ل

تعاون حىت بلوغ األهداف املقرتحة .34 يانني الذلين وأيد . لوأعرب وفد إكوادور عن الزتامه اب  وفد امأدىل هبلبا
ية ية ووفد مرص، ابمس مجموعة جدول أعامل ا سلفادور املوقر، ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال منا لتل وشدد عىل . تين

ية اليت تولهيا إكواد تألف من خرباء مهاأل نة، عالوة عىل اهامتهما ابألفرقة العامةل ما بني ادلورات اليت  تور لعمل ا للج
ية قلمينهتم ادلول األعضاء عن طريق اجملموعات اإل توازن وأن . عي يل اجلغرايف ا بغي أن يضمن عدد اخلرباء ا ملو لمتث ين
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شاركة  يةاخلرباء ميدمع  ثيل اجملموعات األ صلمن ادلول األعضاء، و يةمم نظامت غري احلكو م وا بغي أن يكون . مل ينو
ية وأشاكل هدف  يدية واملوارد الورا نة واألفرقة العامةل ما بني ادلورات توفري امحلاية الفعاةل للمعارف ا ثا تقل لللج

يدي املربطة هبا ثقايف ا بري ا تا تقل ل لتع نصوص. ل ند إىل ا ية إجراء مفاوضات  لوأكد عىل أ تستمه بدأ . ّ توميكن أن 
ش نا قا يديمل ثقايف ا بري ا نظر يف أشاكل ا ية اب تقلات املوضو ل تع ل لع ًملزم قانويا واحد ومن شأن اعامتد صك دويل . ل ن

يةأو أكرث  ية وامجلاعات ا شعوب األ ياجات وتوقعات ا حمللأن يليب ا صل ل يد الوطين . حت تواصل العمل عىل ا لصعو ي
تور إكوادور، اذلي نص عىل اعرتاف ادلوةل  سـنفس الروح مبوجب د ية ابب شعوب األ ية  صلحلقوق امجلا لل ع

متعات  شعوب وا ية وحاميهتا وتطويرها وعلوم هذه ا ية وضامهنا واحلفاظ عىل املعارف امجلا متعات ا جملوا لجمل ع حملل
يولويج الزراعي  نوع ا يولويج وا نوع ا ندرجة يف ا ية ا توارثة ومواردها الورا ها ا ياهتا ومعار نولو بو ت ب ت مل ث لمل ل ل ل ف ج تك

يدية، مبا يف ذكل اسرتجاع وتعزيز وحامية الطقوس واألماكن املقدسة، عالوة عىل وأدواهتا واملامرسا ية ا تقلت ا لب لط
ية نظم اإليكولو يوان واملعادن وا بات وا جا ل حل بو . لن نة فامي عىل يوأعرب عن شكره للو ساعدة  ته من  يما قد مثم م

يد تصل ابمحلاية الفعاةل للمعارف ا تقلتعلق ابعامتد القانون الوطين ا مل يدي وأنه يمت لي ثقايف ا بري ا تقلية وأشاكل ا ل لتع ل
بارشة شاركهتا ا ية يف إكوادور و متعات ا ية وا شعوب األ شاور مع ا ملالاضطالع هبذه األعامل اب مب حملل صل ل جملت  .ل

سم هبا حامية  وشدد .35 ية اليت  توفد تونس عىل األ يديةتمه ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا يث لث  أهناح والفوللكور، من 
بدلان أصول ذ بدلان وعىل األخص، ا يع ا ية يف  ية والاجامت ثقا تصادية وا ية الا بارش عىل ا لات تأثري  ل مج ع ل ّمن ف ق لتم

ية نا ما ية العامة يف عام . ل ية اليت حققهتا ا تاجئ اإلجيا مجلعويف حني رحب اب ب لن بب 2009ّ بس، فقد أبدى قلقه 
نة احلك ية  شود من ادلورة املا يق الغرض ا للجاإلخفاق يف  ض ملن ية ادلوية، مبا يف ذكل وضع صك ملزم أو حتق لو م

ية  يةلطبيعأكرث محلاية األصول ا ثقا فوالفكرية وا بدلان . ل يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس مجموعة ا لوأيد ا لب ّ
ية عىل أساس  بدلان األفر يق مع مجموعة ا ية اب بدء يف مفاوضات أسا تعداده  ية، وأعرب عن ا يقاألفر ليق سـ سـ لل لتنسـ

بو يسنص تفاويض  يند إىل واثئق الو  WIPO/GRTKF/IC/5/9 وWIPO/GRTKF/IC/9/4ت
يقات اليت قدمت WIPO/GRTKF/IC/8A وWIPO/GRTKF/IC/11و ها يف أعقاب ا لتعل، بعد تعد يل

ية ادلوية نة احلكو سابقة  ناء ادلورة ا لأ للج ل نة وتزويد . مث يذ والية ا شاركني عىل امليض قدما يف  للجوحث ا تنفمل ً
يات نص تفاويض شامل2011يف عام العامة  مجلعا ية. ب  سأةل ا ملتبقوأشار إىل ا ثةل هبدف هذه األفرقة مل ملمت ا

تقدم فهيا يق ا لاإلرساع يف إجراء هذه املفاوضات و بغي أن تركز هجدها عىل . حتق ّوأنه يرى أن األفرقة العامةل  ين
تطلب املزيد من الوقت والاهامتم، سـامي مهنا  سائل اليت  شأن ا توضع آراء  مل يل وضع تعاريف، ب بسائل من  قم

بقة تعلقة بإجراءات املوافقة ا يدات ا ناءات وا سـوحتديد الا مل ملي لتق نريةسـتث نوية فامي خيص  ملسـت وا ملعاحلقوق ا
تايل  تصادية، واب لوالا سائل . محلايةإجراءات اق سأةل من ا يل فريق عامل للك  بغي  ملوأكد الوفد عىل أنه  م شك تن ي

ثالث، و كام ورد يف مقرر ا مجلا مترب ل بل  سبية العامة، وأن شلك هذه األفرقة العامةل  ق ت الوفد قال إن و. 2011ع
ية  تاجئ إجيا ية إىل  ية احلا شات اإلجرا نا سائل املعلقة ويأمل بأن تؤدي ا بحث عن حلول  تعداد  بعىل ا ن ل ئ ق مل للم لل سـ

يل  هّد ا بو ًتفاوض حول صك دويل ملزم قانويا أو أكرثللسمت ن  .ل

يانو .36 ند ا بأيد وفد ا له ل يوية ووفد مرص ابمس مجموعة جدول هبني الذلين أدىل ّ بدلان اآل ند ابمس مجموعة ا سـام وفد ات ل يل
ية  تعاون . لتمنأعامل ا ها واملرونةلوأعرب عن تقديره لروح ا هود اليت بذ يع ادلول األعضاء وا ل اليت أبدهتا  جل مج

ه نة  شأن مواصةل ا يق توافق اآلراء  ية العامة يف  لعملريس ا حتق للجئ ب ًا واملداوالت األكرث تركزيا وصوال إىل مجلع ً
شأن  بمعاهدة ملزمة قانويا  يديًن ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل وأعرب عن أمهل . ل

نحو الواجب قلق ادلول  بل وكذكل معل األفرقة العامةل ما بني ادلورات عىل ا ها ا نة يف  لبأن تعاجل ا ملقللج معل
سأةلاألعضا رشوع يف دراسة . ملء إزاء هذه ا رشة اب سة  تقدم اذلي أحرز يف ادلورة اخلا لوعلق عىل ا ع م ل

نصوص معراب عن أمهل بأن يؤدي  ًا شأن إىل ل نة توافق اآلراء  نة وأن حتقق ا بسارع هذا الزمخ يف ادلورة الرا للج ه ت
نقما معل األفرقة العامةل  نصوص ا شاريع ا شأن  تقدم  ملبني ادلورات وا ل م ب ن إًوأردف قائال . حة اليت معمهتا األمانةل

يدا بلغات مهنا  يدية موثقة  ند متكل خمزوان هائال من املعارف ا ًا ج تقل له ً ً يل سكر يتا ندية واألردية والعرية ةلسن ب، وا له
ي تا يلوا بل إجياد . ةمل يدية إطالع "قوقد أمكن،  ية للمعارف ا بة الر تقلا مق لت ّ  براءات الاخرتاع يف لك فاحيصملك

تعلقة بإبداع يشء جديد يف طلب براءة الاخرتاع القامئ عىل أرجا ملء العامل عىل هذه املعارف ورفض اإلدعاءات ا
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يدية ندية ا ية ا نظم ا تقلا ه ب لل ية ومت . للط تغلب عىل احلواجز اللغوية وا ية، مت ا بة الر تعلق هبذه ا شلكوفامي  ل مق ت لي ّ ملك
ملنظمي املعلومات اآلن عىل حنو علمي خبمس لغات عا يف فريد من نوعه ت يا املعلومات و نولو ساعدة  نية  تصمب ج تك

يدية"يدعى  تقليف موارد املعارف ا لن ية ّ وتطر."تص يولو نة ا شلكة القر تقدم احملرز يف معاجلة  جق إىل حبث ا ب ص م لل
رشوع متكل غري ا ملوا ُّ يةل بة الر تصةل هبا عن طريق ا ية ا يدية واملوارد الورا تعلقة ابملعارف ا مق ا ت مل ث تقل ملكمل  للمعارف ل

يدية ند. لتقلا تب األورويب للرباءات مع لهوأبرمت ا ياملكا تحدة وأملا ية واململكة ا تحدة األمر ن والوالايت ا مل  يكمل
يدية ية للمعارف ا بة الر نفاذ إىل ا تقلاتفاقات  مق ت للل هر يويو الوحددت ماكتب . ملك نذ  لرباءات  ش  ما مجموعه 2009م

تعلق للحصول عىل براءات طلب براءة 36 ندية مت يف إطارها ت  ية ا نظم ا هاب ب لل يل منتقدمي لط  أطراف  جانبلادل
ثة تب األورويب . لاث تني معد ا تني ا ملكويف حا ثن بعاد لل يل من منحستلرباءات إىل ا تخالص ادل ل براءات بعد ا سـ

ية بة الر مقا رشإًوأضاف قائال . ملكت ته إحدى ا رشة حاةل األخرى، مبا فهيا طلب قد لنه يف اإلحدى  . لهنديةت ااكمع
ندما  نوات  يه أربع أو مخس  عقرر أحصاب الطلب حسب طلهبم اذلي مىض  سـ ية واهجواعل بة الر يل ا مقد ت . ملكل

بات املقدمة للحصول عىل يف %44ّويقدر بأن هذه احملاوالت أدت إىل تراجع شديد ياكد يصل عىل  لطل عدد ا
نديةال ية ا نظم ا هرباءات ذات الصةل اب ب لل ّ رس إجراء ا. لط لتغيريات إال عن طريق الربيد اإللكرتوين ودون يتيومل 

يف اإلعداد ية خالف تاك يف إضا لأية تاك ية ضد . فل ية دفا ية آ بة الر عوقد أوجدت ا ل مق رشوعملكت متكل غري ا ملا ُّ ، ل
ية . رمغ أن الرضورة تدعو إىل املزيد من اإلجراءات هبذا اخلصوص بوتدعو احلاجة أيضا إلرساء احلقوق اإلجيا ً

يامث يمت تويق هذه للمجمتعات  ية، و يدية ا بة املعارف ا ية اليت تعد صا شعوب األ متعات ا ية و ثا لفعل تقل صل ل ححملل لح جم
نطاق أو  شمل عددأهنا لاملعارف عىل حنو واسع ا ها  يع نطا متع معني لوحده بل مت تو ترص عىل  تمل تعد  لسـ ق ّتق  من ًاجم

شعوب،  متعات أو حىت ا لا توىل هذه احلقوق فإنه جمل تتعني أن  توى الوطين"ي بغي أخذ ". ملسـسلطة عىل ا ينو
تودعات  ها  بدلان بو نوع بني ا سـا ل مت بارلصفل ثال دلهيا نظم . عتتكل املعارف بعني الا يل ا ند عىل  مليث إن ا به سح ل

يدية. معارف مدونة وغري مدونة متل باكمل نطاق املعارف ا تعني أن يعرتف نظام امحلاية ا تقلو لي عىل  وأكد الوفد ،حمل
نة  يدي للجأن ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا سأةل املوارد الورا ناول  ناسب  تقليه احملفل ا ل تع تقل ث م ت لمل ل ل ل

توصل إىل معاهدة  ًملزمة قانوياواحدة لوا تطورات احلاصةل .  أو أكرثن نة إىل وجوب إدراك ا لكام مت لفت نظر ا للج
سأ ثل  تعددة األطراف ادلوية األخرى، من  ميف احملافل ا ل نفاذةل ممل نافع املربطة هبا  لا ية وتقامس ا تإىل املوارد الورا مل ث

يدية  تطورات احلاصةل يف وأنه لتقلوذات الصةل ابملعارف ا يولويج وا نوع ا ية ا يا يف إطار اتفا ليمت حبهثا حا ب ت لل ل ق ً
ية تجارة العا ملنظمة ا ل بعض، وأيد الوفد الا. م ها ا يق مع  ئات اب لواقرتح أن تعمل لك هذه ا سـ بعضي ن ته قرتاح اذلي لل

تعلقة ابألفرقة العامةل ما بني ادلورات يف  بات ا شأن الرت يوية،  بدلان اآل ند، ابمس مجموعة ا ملقدمه وفد ات ب سـ ل تييل ّ
يمت حبهثا يع اليت  سإطار املوا بري . ض تعلق بأشاكل ا نص ا تقدم خبصوص ا تعوقال إنه حتقق قدر أكرب من ا مل ل لل ّ

تعني حبث ذ تايل  يدي واب ثقايف ا يا ل تقل يدية واملوارد لل لتقلكل أوال، ومن مث املعارف ا يةً ومبا أن ادلول . ثالورا
هذه األفرقة نة يف جمال معل حمدد  بت ا ية ميكن أن  سائل املوضو بهتا يف حبث ا لاألعضاء أبدت ر للجت ع مل وأعرب . ّغ

شف اإللزايم عن ا سائل ا ية العامة وناول  هدته ا تعاون اذلي  مترار ا نعن أمهل اب لك م ت مجلع ملل ش شأ، واملوافقة سـ
بقة  نريةملسـا نفاذ، ملسـتا نافع مع لوا  .مالكهيا ملإىل املعارف وتقامس ا

ياين .37 سلفادور، بوأيد وفد غواتاميال  ية، ومرص، اليت حتدثت ابمس اليت حتدثت ل ا تينابمس مجموعة بدلان أمرياك الال
ية سلفادور عضوا فهيا لتمنمجموعة جدول أعامل ا ًاليت تعد ا شكر إ. ل متعات لوتوجه اب ثيل ا تلف وفود و جملىل  مم خم

ية سأةل املوارد الورا تعلق  نة يف معل ادلورة، وخصوصا فامي  سامههتا ا ية عىل  ثاأل مب ي ي م ًصل كام شكر املاحنني . لمث
ياانت اخلاصة والعامة( ية وا نظامت غري احلكو لكاحلكومات وا م بو الطوعي ) مل ندوق الو ياليت جعلت إجياد  ص

متعات ا ناجملالعامتد أوراق ا ية أمرا  ية وا ًأل ممك ً حملل ية الصغرية اليت وإن اكنت تزخر . صل نا بدلان ا موغواتاميال أحد ا ل ل
سـهتان هبا  تصادية ال  يودا ا ـي تواجه  يولويج  نوع ا يدي وا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا يابملعارف ا ب ت تقل ل تع قتقل ق ًه ف ل ل ل ل ل

يف تعددة األطراف يف  شاركة يف الاجامتعات ا نية ا مل مل تقر لألموال مفعظم. جبغ ية يف غواتاميال  متعات األ تف ا صل جمل
ثلهيا ية نفقات سفر وإقامة  ممالالزمة  نوع عريق وثقايف. لتغط تع غواتاميال  بتو يث توجد فهيا ،تمت  مجموعة لغوية 22ح 

متعي زناك وغاريفوان يمتي إىل أرسة املااي عالوة عىل  جم نوع العريق فإن سلطات غواتاميال ت. تن نظر إىل ا تواب واجه لل
ية عىل حنو فعال والقدرة عىل عرض هذه املواقف يف هناية األمر يف  ها الو يق موا نحتدايت لغوية مجة يف  طسـ قفن ت ّ
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تعددة األطراف ندوق . ملاحملافل ا تربعات صو نه و يرضورلا ها يف دمععال غىن  متعاهتا وإاتحة الفرصة  شاركة  ل  جم م
با ها بصورة  متقدمي اقرتاحاهتا واإلعراب عن شوا غل نةل هات املاحنة . للجرشة أمام ا ناشد ا جلويه  هام مبت سواصةل اإل

ندوقهذا يف  ية مااي تويك . لصا ندوق ساعد عىل حضور  نوأعرب الوفد عن رسوره ألن هذا ا مجع  ويه –لص
ية  ية الغواتامي لية شعوب املااي األ صل ية–مجع شاركهتا يف ادلورة املا ض و ـي تؤيد . م ية املااي تويك  فهوفامي خيص  ن مجع

رسد  بو  متىش مع هذا الاقرتاح بأن تعد الو بت مبا  سابقة، و ية يف ادلورة ا ته ا مالاقرتاح اذلي طر ي طل ل يمجلع ح
ياهتم وعالقهتم  تأصةل يف أسلوب  ية ا ية والقمي الرو شعوب األ ثل رؤية العامل خبصوص ا حمصطلحات  ملح صل ل مي

يعة يب من جانب عدد من ال. لطباب تذكر بأن الاقرتاح قوبل ابلرت حوا ياسـ با نوفود مبن فهيا وفد إ وقد ميكن . سـ
بق يف غواتاميال رشوع إرشادي  رسد املصطلحات وفقا  يطوضع  مل ية، إذا وافقت . ًم تجارب الو نوميكن تقامس ا طل

نصوص وضامن امحلاية الفعاةل للمعارف  ندة إىل ا شات ا نا ية إثراء ا بل يف هذا احملفل  نة، يف ا لا ق مل بغ تللج ملستق ملسـ
يدية وأشاكل ا يةلتقلا يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثبري ا تقل ل لتع ية يف غواتاميال يه من بني . ل متعات األ صلومبا أن ا جمل

رشوع بو هذا ا ية، مفن املؤمل أن تدمع الو متعات يف أمرياك الال ملأكرب ا ي تين ودعا الوفد ادلول األعضاء إىل . جمل
يه  يايس واعامتد الهنج املرن اذلي دعت إ تامثر رأس املال ا لا لسـ بات س ية وضع تر ية  تيتلف اجملموعات اإل بغ مي قلخم

نعقدة ما بني ادلورات ملية لالجامتعات ا  .معل

بوو .38 ية عن تقديره للمدير العام وألمانة الو هورية إيران اإلسال يأعرب وفد  م ياننيوأيد . مج  وفد امأدىل هبالذلين  لبا
يوية ووفد مرص ابمس مجموعة جدول أ بدلان اآل ند ابمس مجموعة ا سـات ل يةيل نظر لعدم وجود . لتمنعامل ا لوقال إنه اب

ًقواعد ملزمة دويا محلاية  يديل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل نة ل بحت القر ص أ ص
رشوع متكل غري ا ملوا ُّ يةل نا بدلان ا تصادية ظاهرة سائدة يف لك أرجاء العامل، وخصوصا يف ا م جلين املاكسب الا لق ل ً .

نامجة عن وق شوايئ لالخرتاعات ا ية الفكرية يوفر امحلاية يف غضون ذكل عىل حنو  لال إن نظام ا ع متكل غري مللك ُّا ل
رشوع يني ملا نظر عن موافقة أحصاهبا ا نة، برصف ا حلقيق والقر ل نصف وأص تقامس األرابح عىل حنو  موجود اتفاق  . ل

ن بدلان ا بوح حيرم ا لوما فئت هذا الوضع املؤسف وغري ا ل ية والعائدات املرتبة عىل ملك ية من املزيد من الفعا تا ل م
متةل و تخدام مواردها ا حملا سة يف األسواق ادلويةيسـ نا تدامة وقدرهتا عىل ا يهتا ا للحق الرضر  ف مل سـ ملمن تىض . بت قوا

ية الفكرية إصالح لإرساء معايري دوية جديدة وقواعد ملزمة ومللك هذا الوضع اجلائر إجراء حتول يف منط نظام ا
ها مل يدي اليت  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا بدلان عىل حامية املوارد الورا متلكساعدة ا تقل ل تع تقل ث لل ل ل

تخداهما  يد ادلويلوإضفاءسـوا تجارية علهيا عىل ا بغة ا لصع ا ل يل . لص بو  ية العامة للو يام ا شكوقد أاثر  بتق ي مجلع
مترب  نة يف  سبا يل وأمال2000للج بق هل  ً حامسا مل  ث مسـ ي شمل هذه املوارد واملعارف ً يع نطاق امحلاية  تو ت  سـ لب

ئة . واألشاكل سن ا تكل املوارد واملعارف واألشاكل ميكن أن  لبيوأفاد بأن امحلاية الفعاةل  ّ حت نةل بدلان  ملمكّا لية ا لتمن
ية نا ما بب وال. ل تاجئ ملموسة،  نة أخفقت يف بلوغ أية  بني يف العقد املايض أن ا سوقد تراءى للمرا بق ن يهتا للج

نة يف ذكل بة بدلان  يّالغامضة، وقةل الرتكزي وعدم ر معغ ية ادلوية زخام . ّ نة احلكو ًوتوفر الوالية اجلديدة  ل مللج
يق هذه الطموحات الطويةل األمد ها إىل  حتقجديدا يد فع وكام ورد يف الوالية فإنه ال ميكن توفري امحلاية الفعاةل . ً

ياغة صكوك دو توى ادلويل إال  لعىل ا بص ًية ملزمة قانوياملسـ ّوأكد الرضورة امللحة محلاية إرث احلضارات القدمية . ن ّ
ثقايف من خالل وضع صكوك ملزمة قانويا يدية واإلرث ا ها أساس وقاعدة املعارف ا ًبو ن ل لتقل شأ ادلافع . صف نوقد 

سمرب  هر د ياجلديد يف هذه يف  ندما بدأت املفاوضات القا2009ش نة  رشة  سة  ع يف ادلورة اخلا للج ع مئة عىل م
يدا لوضع أية  شأهنا من تكل ادلورة شلك أساسا  تفاوض  نصوص وأشار إىل أن واثئق العمل اليت مت ا ًا ج ً ت ب ل ل

تحداث . صكوك الحقة نة اآلن عىل وشك ا سـوا  اإلبداعاتمحلاية  وفعال خاص، وهو نظام شفاف نظامللج
ية تاكرات امجلا عوالا تعلقة ابألفرقة ا. ب بات ا ملوأشار إىل أن الرت ية عالقة تي سأةل إجرا ترب  ئلعامةل ما بني ادلورات  م تع

تعني حبهثا ّوابرزة  ي. ي ها ريس ا بذ هود اليت أخذ  مجلعوقال إنه يقدر ا ئي ل جل سد ةّ هر األخرية  بو يف األ ّ العامة للو ل شي
شأن هذه األفرقة تلف املواقف  بالفجوة بني  رشة. خم سة  بق القول يف ادلورة اخلا عوكام  م ترب أنه جيدر . سـ عا

توصل اسـ يل أمام ا يد ا ية،  شاورات غري ر ية  لهتالل  ه مس م لسبمعل نة يف . ىل اتفاق معقولإلمت تذكر ا بغي أن  للجو ت ين
تصةل  نة واألفرقة العامةل ما بني ادلورات أن واثئق العمل ا نصوص يف ا ملسعهيا لعقد مفاوضات قامئة عىل ا للج ل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلابملعارف ا ل تع لتقل ل بحل تقدمة عىل واثئق املوارد ص أ يةمت  يه ميكن أن . ثالورا علو
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شأن  يولويج إلرساء نظام دويل  نوع ا ية ا شأن اتفا بساعد املفاوضات اجلارية  ب ت ب لت ل نفاذق نافع وأن تمكل لا ّ وتقامس ا مل
ية إىل ضامن امحلاية الفعاةل للموارد  بو الرا مهجود الو يةي ند اختاذ قرار. ثالورا نظر يف ذكل  تعني ا عو ل شأن ي ب 

ند إىل األفرقة العامةل ما بني ادلورات هام اليت  سـسل ا تسل ست تعانة ابألفرقة . مل بغي الا سـوأوحض الوفد بأنه  ين
نة يا يف ا سني املفاوضات اجلارية حا رسيع و للجالعامةل  ل حت ًت يني يف األفرقة . ل شاركة اخلرباء ا يده  نوأبدى تأ مل لتقي

ن شاريع نصوص يك  هم بوضع  تالعامةل مع  م نة وفكرة تكريس فريق عامل واحد تلكيف بني ادلورات ما للجظر فهيا ا
يع به بأية اقرتاحات أخرى،ضللك موضوع من املوا نه أعلن تر حي  شاركة بصورة . لك يد عىل الزتامه اب تأ ملوأعاد ا ك ل

تاجئ جمدية توصل إىل  ية إىل ا نناءة يف املداوالت الرا ل  .مب

يان اذلي أعنتوأعرب وفد بوسواان  .39 يده  ب تأ ية للي بدلان األفر يقدىل به وفد أنغوال ابمس مجموعة ا ته يفل  أن غبوعن ر
تعزيز العمل اذلي أجنز حىت اآلن  ية، خطوات ملموسة  تني احلا نة، وخصوصا خالل فرتة ا لتخذ معل ا ل للج لسـني ً

تقدم حنو وضع صك دويل نة،معدتوقد .  واحد أو أكرثلوأيد حتقق ا رشة  سة  نذ ادلورة اخلا للج بوسواان  ع م  مت
بارا من مارس  ًوا ية إىل ، 2010عت نا ية ا رشوع قانون ا عإقرار  لص ية الفكرية 2009مللكم مللك هبدف تدعمي نظام ا

ية ية الو تاكر واإلبداع من أجل ا نوالهنوض ابال من طب ناعات . لت يدية وا لصوقد راعى القانون حامية املعارف ا لتقل
ية ألنه يدية وأكد أن ذكل اكن معلام يف غاية األ مها ًتقل ية ل متعات ا ية ودور ا تجات ا تخدام ا نظم ا حملل  يع ن سـ جملي ب لطمل

ت هافسـيف الا رشة جمللس وزراء . فادة من معار ية  ثا تضافت بوسواان ادلورة ا ميي، ا توى اإل عوعىل ا ن ل ت سـ قلسـ مل
ية الفكرية يف غابوروين يف نومفرب  ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي شاركون يف هذا الاجامتع . 2009قلمل ملوأقر ا

ية الفكريةرشوع بروتوكول م ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي بريات قلمل يدية وا شأن حامية املعارف ا تع  تقل لب ل
سة جملس وزراء وقد . الفوللكورية ها ر بوسواان بو يطت  يأ ت ب ئن يابة عن تكل صف بو،  ية تزويد الو سؤو نظمة  نا ي ل م مل

نة هام هام يف معل ا للجادلول األعضاء هبذا الصك كإ رشت. س ها الويقة نوقد  ث هذه الويقة بو صفث
WIPO/GRTKF/IC/16/INF/24، ميي ميكن أن تويني الوطين واإل يات عىل ا قل وارتأت أن ا سـ مللعمل

تعلق  بو فامي  ناشئ بني ادلول األعضاء يف الو ييد بصورة أكرب من توافق اآلراء ا ي ل ية واملعارف تسـتف ثابملوارد الورا
ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل توى ادلويليديل رشة ّوأكد. ملسـ عىل ا سادسة  ع احلاجة ألن تركز ادلورة ا ل

تاجئ ملموسة  يةيفنعىل إحراز   . العامةمجلع لك والية أقرهتا ا

بو .40 ية العامة للو نة ا نحهتا  يذ الوالية اليت  ية  يق تقدم ملموس  يك اهامتمه  يوأبدى وفد ا مجلع للج بغ مسـ نف تتحق ب . ملك
ميه والزتامه اب ملوأعرب عن  شار إلهيا وعقد مؤمتر تصم يذ الوالية ا توصل إىل توافق اآلراء الالزم  ملساعدة عىل ا لتنفل

شريا إىل أن . 2011دبلومايس انحج يف عام  ية  نصوص املوضو شات حول ا نا ًوأعرب عن اهامتمه مبواصةل ا م ع ل ق مل
ناسبمشاريع نصوص الوفد أرسل  شار إلهيا يف الوقت ا سائل ا شأن ا ية  ملموضو مل مل ب لنسـبة للمفاوضات واب. ع

بو والعكس ابلعكس  ياق معل الو بار يف  تعني أخذها بعني الا يولويج  نوع ا ية ا ياجلارية مضن إطار اتفا سـ ت ي ب عت ل فل ق
يات ذات الصةل باطؤ أي من ا بب ذكل  لعملدون أن  ت نة وضع . يس للجومن الرضوري، مضن إطار دورة ا

بقى من عايم  ها فامي  با ّية يمت ا ت ت ي2011 و2010عمهنج ية العامةبغ  نحهتا ا يذ الوالية اليت  مجلعة  م بة . تنف لنسـواب
ية واجملموعة  نظر يف الاقرتاحات اليت قدمهتا اجملموعة األفر تعني إعادة ا يقلالجامتعات اليت تعقد ما بني ادلورات  ل ي

توصل إىل توافق اآلراء سمح اب شرتكة  توصل إىل أسس  ية ا لابء ومراجعهتا  ت م ل حات ّوميكن أن تمكل الاقرتا. بغ
سفري ألربتو دومونت ية العامة ا سـامب ورد يف الويقة اليت قدهما ريس ا لها بعضا  مجلع ث ئح نح والية . ًبعض مواقرتح 

شاركني يف  يني ا ملواحضة لالجامتعات ما بني ادلورات والرتكزي عىل جوانب حمددة من لك موضوع، وأن يمت  تع
بل حكوماهتم بغي أن يكون الاجامت. قتكل الاجامتعات من  بني ينو ية وللمرا يع األطراف ا توحا  قع  نمف ملعمجل ً

متدين  ية(ملعا شفا يق ا فوذكل  لتحق تقدمي ). ل تفي  بغي أن ال تلجأ اجملموعات إىل اختاذ قرارات، بل أن  بو تك ين
يات و نة/صتو نظر فهيا ا تاجات يك  للجأو إعداد ا ت ية الاجامتعات كام اكنت . سـتن شعوب األ تعني أن حترض ا صلو ل ي

يةتفعل القطاعات يع . ملعن ا شة املوا نا تعلق بوجوب  ية فامي  ته اجملموعة األفر ضووافق عىل الاقرتاح اذلي قد ق مي يق م
ثالثة لك عىل حدة وأن يركز الاجامتع األول  ّا يدي فقطما ل ثقايف ا بري ا تقلبني ادلورات عىل أشاكل ا ل لتع ويركز . ل

يدية ثاين عىل املعارف ا تقلالاجامتع ا بقا للجد. لل ناقش  ًوأن  ط تام معل ي ية بعد ا تول الزمين موضوع املوارد الورا خث
نفاذ بني ادلورات املعين ما الفريق العامل  يولويجلاب نوع ا ية ا تصةل ابتفا نافع ا ية وتقامس ا بإىل املوارد الورا ت مل مل لث ل . ق
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سة أايم متر اجامتعات الفريق العامل ما بني ادلورات لفرتة  مخووافق عىل اقرتاح اجملموعة ابء بأن  وقال إنه . تسـ
رشة ماليني 62يوجد قرابة  بلغ عدد أفرادها زهاء  ية  شعوب األ با من ا ع  ي صل ل ساء واسعة فرد ًشع يفثلون  فسـمي

يولويج الرثي نوع ا ية إىل جانب ا ثقا يد ا تقا بري وا نطاق من أشاكل ا با ت ل ل ل تع لل ل شأن . فل شاورات  بوقد قاربت ا مل
ية يدية واملوارد ا يات حامية املعارف ا يعآ تقل بل نعقدة يف لطل ية ا شعوب األ ية  ية واملوارد الورا يولو مل وا صل لل ث جب ل

يك مرحلهتا األخرية  .ملكسـا

نظر إىل أنه  .41 يوية اب ية  سم بأ ية العامة  نة يف الاجامتع األخري  لورأى وفد بريو أن جتديد والية ا مه ت للجمع حللج ي
ية من الانطالق هبدف وضع نص الصك القانوين ادلويل أو تفاو ية ا ضمكن ا ل لعمل ل الصكوك القانوية ادلوية اليت ّ ن

يدية والفوللكور ية، واملعارف ا تقلتضمن امحلاية للموارد الورا تة . لث شغاهل إزاء انقضاء أكرث من  سـنه أبدى ا ن لك
متكن حىت من الاتفاق عىل رشوط بعض الاجامتعات ما بني ادلورات أو  هر عىل جتديد الوالية دون ا لأ ش

ي حتواها، واليت اكن الغرض الو يات اخلرباء يف حم هامات وتو نة وإ يل املفاوضات اجلارية يف ا صد مهنا هو  للج سه تس
يجة انحجة . هذين اجملالني ية، إىل  شات املوضو نا توصل ادلول األعضاء ابإلضافة إىل ا نتوأعرب عن أمهل بأن  ع ق مل ت

ن. تشمل املوافقة عىل عقد اجامتعات ما بني ادلورات تعداده للجوأعرب عن الزتامه بوالية ومعل ا سـة وأبدى ا
بوع ناء األ شات اجلارية أ نا شاورات وا سـسامهة عىل حنو فعال وناء يف ا ث ق مل مل ب تقادا راخسا أن . ّللم تقد ا ًوقال إنه  ً ع يع

بدلان وخصوصا تكل  ية يف ا ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا ية  يةل أسا شلك و ية الفكرية  ًنظام ا ل ل ع من سـ سـ في ق للتمللك
نوع مهنا واليت  شديدة ا تا يديلل ثقايف ا بري ا نطاق وألشاكل ا تقلشلك مصدرا ملعارف واسعة ا ل تع ل لت ل وقد بذلت . ً

نة  يع أعامل القر تفادية بذكل  ها،  برية لضامن احلفاظ عىل مصادرها هذه وحاميهتا وترو صبريو هجودا  مج مك جي ً
ية يف شعوب األ ية  بريويف واملعارف امجلا تعلقة ابملوارد ذات املصدر ا ية ا يولو صلا لل ع ل مل جب ترب إحدى .  بريول تعو

هود اعامتد قانون خاص يف عام  ية 2002جلعالمات تكل ا شعوب األ ية  نظام حامية املعارف امجلا صل يؤسس  لل ع ل
ية هممهتا حتديد  يولو نة ا ية ملاكحفة القر نة و يل  ية، عالوة عىل  يولو تعلق ابملوارد ا جيف بريو فامي  شك بج ص ن جل ب لي ط تل

يولو نة ا نع وتفادي أعامل القر بو لص بريوم لية هبدف حامية مصاحل ا يا . ج بذوةل حا هود ا يل آخر عىل ا ًومثة د ل مل جلل
يام ية يف بريو  قوهو  شعوب األ يدية  ية للمعارف ا يولو نة ا ية ملاكحفة القر نة الو صلا لل تقل ب ص ن لللج ل نرش بًمؤخرا جط

يل معيل  تخداهملنفاذ إىل عن الد ية وا سـاملوارد الورا يل اث هدف الرييس من هذا ادل ل، وا ئ توجهيات ل لهو توفري ا
متون  هيألوئك اذلين قد  نفاذ ل يدية لاب تخدام املعارف ا ية وا تقلإىل مواردمه الورا سـ ية وفقا للمعايري لشعوهبم لث ًاأل صل

شرتكة يف هذه  تصة ا سلطات ا ها وا با نافذة من خالل توفري املعلومات عن اإلجراءات الواجب ا ية ا ملالو خمل ل ت ل عن ط
ية بذوةللكن عىل الرمغ من . لعملا هود ا ملا تعامل ،جل تلف حاالت إساءة ا يا يف ضوء  سـ فإن ذكل مل يكن اك خم ً ف

ية أم ال، كام أن مثة تقارير تدل عىل  تعلق ابملوارد الورا رشوع، سواء اكنت  ها غري ا يدية أو  ثاملعارف ا ت مل متلكتقل ل
يدي ثقايف ا بري ا بة ألشاكل ا تقلحصول ذكل اب ل تع لسـ ل رشوعة  جيعل وفد بريو يأمل ماوهذا. لن يف وضع م بصورة 

تصةل به يولويج واملعارف ا ها ا نو ملنص قانوين دويل ملزم يضمن حامية  ب لت ودعا ادلول األعضاء األخرى إىل . ع
تفاوض بطرح مقرتحات ية ا ناء يف  سامهة عىل حنو  لاختاذ موقف مرن وإىل ا معل ب وذكل يعين أن من املمكن . مل

نةًالاتفاق عىل نص صك قانوين دويل ملزم وفقا ها مواصةل تأخري اجلوانب . للج لوالية ا نة ال  يسعوقال إن ا للج
يث إن برانمج  رسعة  تفاوض عىل وجه ا ية من ا ناول اجلوانب املوضو تعني أن  نظر إىل أهنا  ية اب حاإلجرا لت ل ع ي ل تئ

بقي حمدود نطاق يف حني أن الوقت ا تمعل ادلورة واسع ا تيض الرضورة ف. ملل نا إىل مرحةل حامسة  تقوقد و هيا صل
ية يجة إجيا توصل إىل  ية ا يق أهداف واحضة وبلك تصممي  بالعمل عىل  ل تبغ هدف يف هناية . نحتق تذكر أن ا لوا سـ

بلوغ  سمح  ية  يجة إجيا يع وتوصل املفاوضات إىل  نفعة ا ية فكرية أفضل  باملطاف هو وضع نظام  ي ب مجل سمل ت نملك
ية فقر متعات األ يكون يف مصلحة أكرث ا يه و شار إ هدف ا صلا سـ ل جململ ية بصورة خاصةل نا بدلان ا ما يف ا ل ل ً. 

نة أيضا اذلي  .42 تجديد والية ا نصب ورحب  هذا ا تخابه  بة ا نا نة  ئة لريس ا ًوتوجه وفد بوروندي اب للج ب مل ن سـ مب للج لن ئ لهت
بدلان حتقق مبوجب اقرتاح مجموعة  ية، وكذكل لا برية وبيقاألفر ية العامةمن وساطة بكبذل هجود  مجلعريس ا ومن . ئ

يدية واملوارد شأن الوالية اجلد سح اجملال العامتد صك أو صكوك قانوية من أجل حامية املعارف ا تقليدة أن  ن لتف
يدي ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلالورا ل تع لث برية الوأعاد . ل ية  سم بأ بحث  يد ا سأةل  كوفد إىل األذهان أن ا مه ت ل تمل ق

بة  ية واألرسة ادلوية يفإىل النسـاب نا بدلان ا ية وا لمتعات األ ل ل مصل ياة لك خشص عىل اآلخرينجمل يه  متد  ح عامل  ف . تع
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بل  يدي، اليت حتدد  ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا مسـتقوأشار إىل أن حامية املعارف ا تقل ل تع ث لتقل ل ل
تحدة تاكمةل اليت حترك جعةل معل األمم ا ية ا شاريع ا سمل و ية تعد جزءا من ا متعات األ ملا مل من م ل لتصل ً وشدد عىل . جمل

يديمهاأل ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تقلية الرمزية جدا للمعارف ا ل تع ث لتقل ل ل وأعرب عن رسوره . ً
هادف إىل رؤية والية حمددة وراخسة،  ها فامي مىض عن الاقرتاح األفريقي ا هار تكل الوفود اليت نأت  لإل س بنفظ

نضج واملرونة لقدرا من ا ناسب. ً يع ادلول األعضاءيوقال إن الاقرتاح ميكن أن  وابإلضافة إىل ذكل، أيد . مج 
ياانت اليت أدلت هبا وفد أنغوال، اذلي حتدث ابمس مجموعة  بدلان لبالوفد ا بال، اذلي حتدث لا ية، ووفد  ياألفر نيق

بدلان األقل منوا ًابمس ا ية،ل يان وفد تركهذا وقد . لتمن ووفد مرص، اذلي حتدث ابمس مجموعة جدول أعامل ا ب 
تاجئ يسورسا، ا باعا بأن من املمكن إحراز  تعلق بإحراز تقدم فعيل، ا نذلي حتدث ابمس اجملموعة ابء، وا نط ًمل

سائل  يل ا شأهنا من  شرتك  توصل إىل اتفاق  نة، مبا يف ذكل يف اجملاالت اليت مل يمت ا ململموسة يف إطار ا ب ب م ل قللج
تعلقة ابلفريق العامل ما بني ادلورات و بع، واملقصودملا يع بصورة  هو ملتالهنج ا ناول املوا تعني  ضما إذا اكن  ت ي

تنفصةل وبأي تريب نقاش"وأشار الوفد إىل . م بحث األمور "لجشرة ا يا  ناس يف أفر متع حوها ا ل، ويه جشرة  يقل ل جي
ها توصل إىل حلول  لوا بو. ل برية ً أيضا ،يودعا الو نظمة  ك ويه  ساعد عىل الانطالق ورائدةم ت، إىل إجياد حلول 

بل نظر إىل الوضع . ملسـتقحنو ا تنيالراهنلوميكن ا نوات : ي من زاو ثري 2009 – 2001لسـفا هدت هدر ا لك  ش
هد ثل األفريقي اذلي يقول إنه . جلمن الوقت وا تعارض ابلرضورة مع ا مليد أن ذكل ال  ي يلب سطع للهمام طال ا ست 

يد تأ شمس ويزبغ الفجر اب كا ل يه قال وفد بوروندي إن. ل ًنا رمبا هدرت علو بحتا إال أهن، سـني منذ جتديد ، صأ
يه إلبرامنمتىن ً أساسا ،الوالية ناد إ لالا هذه اللحظة  ست ية  تار ية ا نظر يف األ نة إىل ا لصك ملموس، ودعا ا خي ل مه ل للج

ها تغال لوا يعا إىل . سـ تقد أن الوفود ترغب يف الرجوع إىل الوراء ودعاها  ًوقال إنه ال  مج تاكتفيع بلوغ األهداف ل لا
نة  .للجاملرجوة 

نأ وفد .43 ته هذههو نجاح يف  تخابه ومتىن هل ا نغال الريس عىل ا همم ا ل ن ئسـ يان اذلي أدىل هبا وفد أنغوال، . ل لبوأيد ا
بدلاناذلي حتدث ابمس  يةلمجموعة ا نت ادلول . يق األفر تايح،  يانه الا نة يف  متكوقال إنه كام ذكر ريس ا تئ ب فللج

نة عىل الرمغ من أن معظم الوفود  يل وذكل بفضل الزمخ للجاألعضاء من جتديد والية ا تحنت أنه أمر  مسـظ
نامج عن توافق اآلراء ناءة اكليت رست امجلود اذلي . لا نغال الوفود إىل مواصةل العمل بروح  كودعا وفد ا ب لسـ

يه ها  نة  فوجدت ا نفس ئات األخرى بعني . للج شأ يف إطار ا تطورات اليت قد  يوأنه من الرضوري أخذ ا ن لهل ت
ية بار، كام يف حاةل اتفا قالا يولويجعت نوع ا ب ا لت شأ صعوابت . ل توقع أن  نو  2011 عقد مؤمتر دبلومايس يف عام يفتي

ية لصك قانوين دويل يغة الهنا ئهيدف إىل وضع ا ية واملعارف  واحد أو أكرثلص ث لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الورا
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل تغلب عىل أي واحد . ل ليد أنه ميكن ا نظر إىل ب تحدايت اب لمن هذه ا ل

نف ذكل ست جمرد الرتكزي املوضوعي . تكتاخملاطر اليت  نة  ها ا سـهتد يجة اليت  نغال إن ا يوقال وفد ا للج ت لسـ ف لنت ل
ية الفكرية احلايل نظام ا توازن  سب بل إعادة ا يهنا  يع  رشوع عىل موا مللكا ل ل حف بع ض شعر . مل تيفا أن بعض ادلول  ًمض

بب عبء الا شلل  بسابلعجز وا ها أية حقوق ابلفعلل نظام دون أن يكون  نطوي علهيا هذا ا للزتامات اليت  ل . ي
شاركة احملدودة من جانب اخلرباء يه  تقد أن ا سأةل تكوين األفرقة العامةل ما بني ادلورات، اكن  ملوفامي خيص  يع م

بة مضن ا نا نصوص ا ية اب تو يقا وا يال  سأةل  يل هذه ا تح يدة  ملالطريقة الو سـح مل ل ص ل مع حتل مل ل ًل نوحة هلمً ية ا ملمهةل الهنا . ئ
نة  بعد ا نة، مما  تح مطابقة  نب حتويل األفرقة العامةل ما بني ادلورات إىل جمرد  للجوتدعو الرضورة إىل  ي للج فجت

نوطة هبا ها . ملبعض اليشء عن الوالية ا ترب أية مجموعة خرباء مجموعة حمدودة يقلل من أثر  تعريف  سب ا معلو ِّ تع ل ح
ية أو ا يا ياانت ا سـا سـ لب يةل  .سـدلبلوما

تانوأعرب .44 متكن  عنكسـ وفد اب نة  ته بأن ا ست  للج يان اذلي ّوأيد. ئ الريس من إحراز تقدم ملحوظبإرشافثق لب ا
يوية ووفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل  بدلان اآل ند ابمس مجموعة ا سـأدىل به وفد ات ل يةيل ّوسلط الضوء . لتمنا

سائل ال ها عىل ا بالغة اليت  ية ا ملعىل األ ل متع ادلويل يف صلبتيت شلك يعلقمه بة ا نة، مما يعكس ر جمل معل ا غ للج
تصةل يديملاحرتام احلقوق ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقل ابملوارد الورا ل تع تقل لث ل وأعرب عن أمهل بأن . ل

يد الفعيل تطلعات شعوب العامل وأن ال يكون نة عىل ا لصعحتقق مداوالت ا ً أمال اكذاب ذكلللج شجع وقد. ً ت 
تكل  تعلقة  نصوص ا رشة دراسة ا سة  بندما بدأت يف ادلورة اخلا مل ل ع م يدية ع ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا لث
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يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع نصوصكذكل ا ول ليقات عىل تكل ا شاركة يف . لتعل تطلع إىل املزيد من ا ملوإنه  ي
نصوص من جانب املزيد من األعض سامهة يف ذكل عىل حنو  وما. اءلاملفاوضات القامئة عىل ا ملزال الوفد ملزتما اب ً

ّناء ية ،ب نود املوضو شأن ا تقدم  تطلع إىل إحراز ا ع و ب ب ل نة الواردة يفلي تعلق ابألفرقة . للججدول أعامل ا يوفامي 
شأهنا وأنه من  بادل  يق تفامه  بالعامةل ما بني ادلورات، ارتأى الوفد أنه ميكن  مت  لك  معل أن يكرساألجدىحتق

هام أومن ش. واحد من هذه األفرقة ملوضوع واحد فقط تكل األفرقة ابلرتكزي عىل إجناز ا سمح  ملن هذا احلل أن  ل ي ّ
ناطة هبا ية ا ملاملوضو نص ،ع تصةل اب ل مبا يف ذكل املقرتحات ا نة اذلالواحد أو أكرثمل يه ا نظر  للجي  واقرتح أن . فت

بري ايتناول الفريق العامل األول موضوع  لأشاكل ا يديلتع شأن هذا إذ، لتقلثقايف ا تقدم  ب حتقق قدر أكرب من ا ل
نظر يف  بع ذكل ا لاملوضوع، ومن مث  يةيت يدية واملوارد الورا ثاملعارف ا يد الاجامتعات . لتقل تسـتفوبذا ميكن أن 

تعلقة  شات ا نا تاجئ ا هذه األفرقة من  ملالالحقة  ق مل ن يديل ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع تعلق مبوضوع . ل توفامي  شكيةل ي
يع أحصاب املصلحة شاركة  توازن يف  يق ا مجاألفرقة العامةل ارتأى أنه من الرضوري  م ل ية مباكن أن . حتق مهومن األ

نة بةل  بل ادلورة ا للجنعقد الاجامتع األول للفريق العامل ذي الصةل  ملقي يد . ق يع الوفود إىل العمل يدا  بودعا  ًمج
شود بات ملنبأقىص درجات الصدق وأن تكون األغراض ا شأن الرت تام املداوالت  ية ا تية وجزية وواحضة  ب ت خبغ

شاريع  شأن  تقدم  يق املزيد من ا يح لدلول األعضاء الفرصة  تعلقة هبذه األفرقة يف أبكر وقت ممكن، مما  ما ب ل تحقمل لت ي
نقحة نصوص ا ملا تو. ل ية يف ا يوية األ تكون  يمت تلقهيا من تكل األفرقة  هامات اليت  لوأشار إىل أن اإل مه حسـ س صل س

نصوص يجة يف املفاوضات القامئة عىل ا لإىل   .نت

ية ّوأيد .45 تذكر أن ادلورة احلا ية وا بدلان األفر يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس مجموعة ا يا ا نوب أفر ل وفد  سـ ل يقب يق لج
نة نوات عىل بدء معل ا سع  للجتأيت بعد انقضاء  سـ ية . ت بو خطوة هامة إىل األمام ابالعرتاف بأ مهوقد خطت الو ي

يديامية ح ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل نة ووجاههتا من  ل يل ا للجخالل  تشك
مثرة  ية  شات موضو نا نذئذ  ماليت أجرت  ع ق م نصوصوضع واثئق هامة أسفرت عن  وأعدتم لشاريع ا ورحب . م

نة  للجابلوالية اجلديد اليت أوجدت زخام جديدا  ً بة الاوقال إنهً نللمشاركةسـتعداد ه عىل أ ّ عىل حنو  اء يف معل ب
نصوص جاهزة حبلول عام  نة لضامن أن تكون ا لا ية العامة، هبدف اعامتد صك 2011للج نظر فهيا ا مجلع يك   واحدت

ًملزم قانويا  توى ادلويلأو أكرث ن شكر إىل األمانة . ملسـعىل ا شاق والقمي اذلي عىل لوتوجه اب ّلك العمل ا ل
تقدير إىل لاضطلعت به عىل مدى ا ية وأشار مع ا سع املا لنوات ا ض ت تنيلسـ  ثيقالو

WIPO/GRTKF/IC/16/4 وWIPO/GRTKF/IC/16/5 .األفرقة العامةل ما بني  شؤونوقال إن 
بت فهيا تعني ا ية  سأةل إجرا ئت شلك  لادلورات ما  ي ئ م ت هو اقرتاح من ر إىل أن العمل ما بني ادلورات اوأش. فت

ية هبدف  بدلان األفر يقمجموعة ا نةل اقرتح بأن توفر األفرقة العامةل ما بني و ،للجاإلرساع ابملفاوضات اجلارية يف ا
ية  سائل الر شأن ا يون  ية اليت جيرهيا اخلرباء ا ية املوضو شات ا نا نربا للمزيد من ا سـادلورات  مل ب ن ع ن ق ئيمل ل تقل ّتق ً م

ية نصوص احلا تعلقة اب لا ل ية حددت هذ إنًوأردف قائال. مل بدلان األفر يق مجموعة ا شات ل نا نادا إىل ا سائل ا قه ا مل ًمل ست
شأن  تنيباليت جرت  تاثيقالو ي ا تني (WIPO/GRTKF/IC/9/5  وWIPO/GRTKF/IC/9/4: تنيلل للا

بحا  هام اآلن  يد تر تصأ لع  يف هذا وانضم .)WIPO/GRTKF/IC/16/5و WIPO/GRTKF/IC/16/4قمي
شأن  ية بوجوب أن إىل موقف لا بدلان األفر يق مجموعة ا تصاصاهتا بوضوح، ،فرقة العامةل األيرتكز معلل خ احملددة ا

ية، و يني اذلين حتددمه اجملموعات اإل شاركة عىل اخلرباء ا ترص ا ميوأن  ن قلمل لتق شعوب عىل تق متعات ا لثلني عن  جممم
ها أيضا، ومن ش تأثر مصا ية اليت  متعات ا ية وا ًاأل حل ت حملل يني لا هن هذأجملصل سح اجملال للخرباء ا نيغة أن  تف لتقص

نة لوضوحلتوفري ا نصوص ا تقين وا ملمك ا ل نةلتدرجل تذكر كذكل أنه مت اقرتاح . للج يف املفاوضات اليت جترهيا ا سـوا
ثالثة ملعاجلة لك واحدة  لعقد ثالثة اجامتعات ما بني ادلورات وأنه ما زال يرى أنه مت حتديد هذه الاجامتعات ا

ثالث لك  سائل ا لمن ا ثقايف، أال ويه عىل حدةمل بري ا لأشاكل ا يةلتع ية واملوارد الورا يدي واملعارف الورا ث ا ث . لتقل
بغي أن  يدي، ألنه األكرث لركز أويينويرى إنه  ثقايف ا بري ا تقل اجامتع ما بني ادلورات عىل ا ل لتع يث ًاكامتالل ح من 

يدية وأخريا املوارد  بعه املعارف ا تفاوض حوهل و ًا تقل لل يةتت ية ضامن حامية املوارد الور. ثالورا ية ودور مهواعرتف بأ ثا
ية ذات الصةل ابملقرتحات اليت  سأةل املوارد الورا نقاش املوضوعي  ية الفكرية يف هذا املضامر وأشار إىل ا ثا مل ل مللك

سأةل ية حبث هذه ا شأن  ملقدمهتا ادلول األعضاء  تام . كيفب شف ا لوارتأى أن حامية تكل املوارد من خالل ا لك
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بقة و نريةملسـاملوافقة ا نارص اليت ، عالوة عىل ضامملسـتا نصف، يه بعض ا نافع عىل حنو عادل و لعن تقامس ا ممل
ية الفكرية الراهن مللكبغي حبهثا من خالل نظام ا نوع . ين ية ا يا يف نطاق اتفا ترب أن املفاوضات اجلارية حا توا ل لع ق ً

ية حامية فعاةل ية يف حامية املوارد الورا سم ابأل يولويج  ّا ث مه ت تب ضات وتكل ّوسلط الضوء عىل أن هذه املفاو. ل
نة بل  عرقةل ال هتدف إىلاجلارية يف حمافل أخرى،  تامة ّتمكلهاللجاملفاوضات اجلارية يف ا ية ضامن امحلاية ا ل  بغ

ية ية لأل ية عىل بلوغ األهداف اإلمنا نا بدلان ا ساعدة ا لفتكل املوارد، وكذكل  ئم ل ل م   بعامّورحب بواقع الاعرتاف. ل
يولويج قد 2010 نوع ا ب عىل أنه عام ا لت ية ادلول األعضاء من ل ية جديدة يف أوساط غا يا بأسفر عن إرادة  سـ لسـ
هاحيث  يولويج يه صك ملزم قانويافاعرتا نوع ا ية ا تعلق ابتفا نامجة عن العمل ا يجة ا ً بأن ا ن ب ت مل لل ل ق ويظل الوفد . لنت

نة يجد طريقة إىل مفاوضات ا نه بأن ذكل  للجعىل  سـ تض. يقي تام قال الوفد إن بدله خفور اب سـويف ا افة بطوةل خل
شاركني يف . الاحتاد ادلويل لكرة القدمنظمها ياليت  2010عام لكأس العامل  يع ا يديو ودعا  ملوعرض رشيط  مج ف

تع  نة إىل ا ّا مت بوستمتومعرض  بعرض أداءلللج  .ي إقامهتام يف الو

نائب املدير العام و .46 بوداي عن تقديره  لأعرب وفد  شامةلعىل مالحظاتهمك ية ا ل الاسـهتال سفري  وعن شك،ل للره 
ته يف  سا ية العامة  مهآبريتو دومونت، ريس ا مل مجلع ية الفكرية واملوارد ئ ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكمعل ا ّم ن ل ملعللج

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا بدلان . لث بال ابمس مجموعة أقل ا ياانت اليت أدىل هبا وفد  يده  لوأبدى تأ ب نيي لل
ّمنوا وردد الاقرتاح اذلي  تصةل ابألفرقة العامةل اليت ً بات ا يوية فامي خيص الرت بدلان اآل ته مجموعة ا ملقد سـ يل تم

 WIPO/GRTKF/IC/16/5و WIPO/GRTKF/IC/16/4سـتدرس الواثئق 
سم  WIPO/GRTKF/IC/16/6و يةتتإىل جانب غريها من املعلومات ذات الصةل بطريقة  ية لابلفعا شفا فوا . ل

نة عىل  بقى من اتكريسللجوحث ا نصوص إلجراءلوقت والوالية اجملددة ت ما  ندة إىل ا ل املفاوضات ا ملست
ية والفوللكوريفواإلرساع  يدية واملوارد الورا ث تأمني امحلاية الفعاةل للمعارف ا يع األعضاء عىل تأمني . لتقل مجكام جشع 

سـهتان هبا يف  بدلان منوا واليت تواجه حتدايت ال  شرتكة ألقل ا توازن بني املصاحل ا يا ل مل وطلب إىل . حامية مواردهاًل
تحدايت ية احلد من هذه ا بو،  لالو بغ بدلان ورشيعاهتا وناء ،ّي ياسات هذه ا ية للهنوض  ساعدة ا ب زايدة ا ت ل سـ ن بمل ّ لتق

يف ويف العامصة  .جنقدرات املوظفني يف لك من 

ياابن  .47 لوأيد وفد ا يانّ تعلقة ّوأوحض أنه يقدر . يأدىل به وفد سورسا ابمس اجملموعة ابء اذلي لبا ا شات ا نا ية ا ملأ ق مل مه
يدي ثقايف ا تعريف ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلابملوارد الورا ل ل تقل لث ناءة يف هذا املضامرل . ب وأنه يعمل بروح 

نة، يف ظل واليهتا اجملددة، اليت  للجوأيد املفاوضات اليت جترهيا ا يطت هباّ رشة وأعرب نأ سة  ع يف ادلورة اخلا م
تق ته يف إحراز ا لعن ر ناءةغب شات ا نا بدم يف ا ق تفامه و. لمل رشة املزيد من ا سادسة  لعن أمهل بأن تعزز ادلورة ا ع ل

يع والغاايت وتعريف املصطلحات  ية مبا يف ذكل املوا سائل األسا شة ا نا ضبني ادلول األعضاء من خالل  سـ مل ق م
ن. املقرتحة ية هامة إىل أبعد احلدود وأعرب عن أمهل بإجراء  موقال إن املوارد الورا شأن هذه ث ية  تأ شات  با ن مق

شلكة  تعلق  سأةل، وفامي  مبا ي رشوعمل متكل غري ا ملا ُّ يةلموارد ل ل تني قال إنه ، ثالورا سأ سم إىل  ليرى أهنا  م  –تنق
يولويج عىل أساس  نوع ا ية ا ثال التفا شلكة الا ئة و نوحة بصورة خا بشلكة براءات الاخرتاع ا ت ت م ط ملم لم ل ق نفاذم  لا

نافع واملوافقة ا سـوتقامس ا نريةبقة ململ ياانت تعمل ّوذك. ملسـتا تعلق بقاعدة  سابق ا بر ابقرتاحه ا مل " بنقرة واحدة"ل
نح  للحيلوةل نقاش  هذاّأيدو. رباءات عىل حنو خاطئالمدون  ل الاقرتاح بدلان عديدة، ويرغب الوفد يف مواصةل ا

يدية اليت أعلن عهنا و. حول هذا املوضوع ية للمعارف ا بة الر تقلوعلق عىل ا مق لت ملك يث أوحض الوفد ّ ند،  حفد ا له
تب  ية فامي خيص احلصول عىل إذن المكبأنه يف  بارات ادلا يت الا ند، رو خلرباءات اخلاص اب ت ع عه نفاذل  إىل لا
ية  بة الر مقا نح  للحيلوةلملكت تب . رباءات عىل حنو خاطئالمدون  بة  ند خبصوص ر ياابن اب مكوقد اتصلت ا غ ه لل

ياابين ال نف طريقة يف معرفةلرباءات ا بة اذلا تعلقة . ملكتإىل تكل ا سائل ا ملوأنه يمت حبث ا ية واملعارف مل ثابملوارد الورا
يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل بو متكل اخلرباتل ها واكةل  الالزمةي يف حمافل أخرى، لكن الو صف بو

تحدة ية الفكرية اتبعة لألمم ا ية اب ملتخصصة  مللكن ش. معم تواصل  ياابن  موقال إن ا سـ شات ل نا قاركهتا الفعاةل يف  م
نة و يني من ادلول األعضاء األخرىيه للجا تصا تعاون مع اخلرباء والا صترغب يف العمل اب  .خل
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ياينوأيد .48 يا  ب وفد زا بدلان منوامب بال ابمس أقل ا ية ووفد  بدلان األفر ً وفد أنغوال ابمس مجموعة ا ل يل ته . نيق فقوأعلن موا
تاجئ ملموسة بعد ان رضورةعىل  نيق  شات اليت ركزحتق نا ّقضاء عقد عىل بدء ا ق ية عوضا تمل سائل اإلجرا ً عىل ا ئ مل

ية يع ا لفعلعن املوا نة قد جتاوزت مرحةل ،ض ية وأكد أن ا سن  للج وانشد الوفود األخرى بأن جتري املفاوضات  ن ّحب
باع هنج من نوع خاص يل الفجوات"الوفد إىل  حوأمل. تتربير احلاجة للحامية ورضورة ا  من ادلراسات وغريها" لحتا

ية اليت سلطت األضواء عىل الفجوات يف نظام امحلاية ادلويل نة قد مجعت لك الوقائع الالزمة . ضاملا للجواكنت ا
يدية وبني حامية املوارد  ية الفكرية ا لتقلوحترت العالقة بني نظم ا مللك يةّ بري ثالورا يدية وأشاكل ا تع واملعارف ا لتقل ل

ي يدي إىل جانب ا ثقايف ا لقا تقل شالك وأشار الوفد إىل أن.  امحلايةاملفروضة عىلود لل قد أبرزت يف هذا الصدد مل ا
تاجئ إىل اتفاق وقال إن الوقت قد  ًونوه أيضا . قانوين ميكن إنفاذهلنحان لرتمجة ا تقدم اذلي أحرز يف ادلورة إىل ّ لا

رشة وأعرب عن أمهل  سة  عاخلا تقدميف م ليق املزيد من ا تطلع إىل . حتق ند إىل يوقال إنه  شات  نا تإجراء  تسم ق
 WIPO/GRTKF/IC/9/5و WIPO/GRTKF/IC/9/4الواثئق 

ية شلك أساسا للمفاوضات القامئة عىل WIPO/GRTKF/IC/11/8(A)و بل أية واثئق إضا ً وأنه  ت ف يق
نصوص  ية علهيالا نوع . مهوإضفاء املزيد من األ ية ا هده املفاوضات حول اتفا تقدم اذلي  ّوركز الوفد عىل ا ت لل ق تش ّ

ثالث  ية ا سائل املوضو ساوية  ية  يولويج وأكد عىل رضورة إيالء أ لا ع للم م مه لك واحد من األفرقة العامةل للب
ثالثة  بل . عىل حدةلا يا وتفرض اعامتدها من  تحدد معايري د يد عىل أن الواثئق  تأ سرتشد اب قوأشار إىل أنه  ن سـ ك ل ي

يمت حتديد امحلاية . ادلول األعضاء يا لص توفريها عىل االواجبسو نيد الوطين وأكد عىل رضورة حتديد معايري د ع
يه هذه  توصل إ توى ما  تجارة وأن  تصةل اب ية الفكرية ا للدلول كام حدث يف اتفاق جوانب حقوق ا ت حم ل مل مللك

بغي أن تكون الويقة  ية و ثاملداوالت هو األشد أ ًوعلق قائال . يف هناية األمر" ملزمة"ينمه ) الصكوك(ن الصك إّ
سه وينبغي أن يكون ا سه  رس  شوبه أي مغوض و يا وواحضا وموجزا وال  نفرشا نف يف ي بت ً ً ً ف ن إ وقال".  بذاتهًاقامئ"س

ية شفافة يف هذا املضامر بدلان وشدد عىل احلاجة  تلف ا ثقايف والقانوين  نوع ا هر ا بغي أن  لعملالصك  ل خمل ل ّت يظ لن . ي
شف  بدأ ا يد  لكوقال إنه مصمم عىل ا مب ّ يمنشأ  بدل عنلتق تخدمة يف ثاملوارد الورا يدية ا سـة واملعارف ا ملتقل ل

بقة  يل عىل املوافقة ا سـالاخرتاعات، عالوة عىل ادل نريةملل تصة، ملسـتا يدة بذكل أو ا سلطات ا خمل من جانب ا ملتقل
نافع عىل حنو عادلكذكل و نصفملالربهان عىل تقامس ا  .م و

ية  .49 تحدة األمر يكقال وفد الوالايت ا تعلق ًلزتم جمددا ابلعمل عىل املعاينه إمل بة فامي  نا ييري القانوية اجلديدة وا سـ مل ن
يدي وحاميهتا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية، واملعارف ا تقلابالعرتاف ابملوارد الورا ل تع تقل لث ل وقال إنه أرىس عىل . ل

هات املالكة ا ية عىل أهنا ا ية األمر شعوب األ يا راخسا لالعرتاف اب يقمدى عقود من الزمن قانوان  جل حلقيك صل ل ًحمل ً ية ً
ية  شعوب األ بور ا ية وقانون حامية  ية األمر شعوب األ نون وحرف ا يل قانون  ثقايف، من  صللرتاهثا ا ل صل ل ب قل يك ف ق

ية  توى الكامل لكهنا اكنت شاهدا عل الزتام يصلومل . وإعادهتا إىل مواطهنايكاألمر ً إنفاذ أي من القانونني إىل  مسـ
يدية  نح الاعرتاف املدروس للجامعات ا تقلالوفد  يةلمب شعوب األ صلوا هائل للوقت . ل تامثرها ا لوشكر األمانة عىل ا س

تخدمهت ثري اإلجعاب إعداد يف امسـوالطاقة اليت ا سه من أن يمت الاضطالع ابيف  وأعرب عن أمهل ،تواثئق  نفلقدر 
يةال تعلق ابملوارد الورا ثعمل فامي  هرات مقدار العمل املوضإنًوقال أيضا . ي بادئ واألغراض أ ظ ويقيت ا مل وعي اذلي ث

نة يا ابمس ؛للجيواجه ا با يه وفد إ ن كام أشار إ سـ ياابنفيه األعضاء وادلول  الاحتاد األورويبل بغي أن ،لوكذكل ا ين و
يد  يع  تلف املوا بة وذات مغزى  نا هومة متاما و توايت من امحلاية  نة تعاريف وأشاكل و قتضع ا م ضمف خمل سـ سـ ًللج م

بحث يون م. لا يدون ا يقوال بد أن يكون ا حلقتف لن أية معايري قانوية دوية جديدةملسـ يون  مهن ساكن األ صل ا ل
ميني عىل املوارد  ثقايف ويف الغالب ا ية اليت اكنت مصدر الرتاث ا متعات ا لقوا لجمل يةّحملل ن أية إًوقال أيضا . ثالورا

بري وحقو ثةل حبرية ا ية ا توافقة مع احلقوق األسا بغي أن تكون  تعمعايري قانوية دوية جديدة  مت سـ ل لن مل م ق األفراد يف ين
يات اليت رشإجين مثار  ية، كام نصت علهيا الاتفا ية وا ية واألد تجنازاهتم ا ن ب قلعمل ّ بو عالوة عىل املادة فلف ي علهيا الو

ية إىل . ن من اإلعالن العاملي حلقوق اإلسان27 تجددة الرا موأردف يقول إن الوفد يرغب يف إبراز هجوده ا مل
نارص الالزمة ألي نظام قاب بول عىل نطاق واسع من املعايري القانوية اجلديدة اليت لعحتديد ا يق و نل  مقب ترد للتط
نة أو أكرث ّنكبوأعرب عن أمهل بأن . للجيف صد واحد تضعه ا رسعة عىل ت نة  ب ا ناسب وضع للج مبرانمج 

ياانت اليت. لألفرقة العامةل ما بني ادلورات هذه األفرقة، أيد الوفد ا بات املعدة  لبوفامي خيص الرت ل ّي  أدلت هبا وفود ت
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ند ومرص و تكريس األفرقة العامةل لواحد من إيلات يا  تان وزا ند واب يا وا بندو ب سـ ه مسـ كل وأن يكون  ةثالثلااالت اجملني
يديهو املوضوع األول  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يع أضاف أن و. ل توحة  بغي أن تكون  للجماألفرقة العامةل  مف ين

نصوص اليت تريس معايري قانوية جديدةإذا تطلب األمر إجراء مفاوضات حول  نا تام، قال إن . ل خلويف ا
يك وحفواه أنه  يان اذلي أدىل به وفد ا ية تؤيد ا تحدة األمر سـالوالايت ا ب ملكمل ل ية"يك شفا سود ا فال بد أن  ل  ".ت

يان وفد أنغوالو .50 يا  بأيد وفد ان بدلان ،ميب يةل ابمس مجموعة ا بدء مبفاوضات موض. يقاألفر ية تقوم للوقال إنه جاهز  عو
تني  ند إىل الو نصوص و يقعىل ا ثت تس  WIPO/GRTKF/IC/11(8)A وWIPO/GRTKF/IC/9/4ل

يقات اليت  يع ا شمال  هام يك  تني جرى  تعلا مج ت للل نةُأديلتنقيح رشة  سة  للج هبا يف ادلورة اخلا ع شكر إىل . م لوتوجه اب
ينيتقترص عىل ال ينبغي أن تظل مرتكزة وأ األفرقة العامةل أنّاألمانة وأكد  نشاركة اخلرباء ا نادا إىل لتقم ً ا ست

بحث يد ا لاملوضوع  تاجئ نتوأعرب عن أمهل يف أن . ق ثالثة أفرقة عامةل، عالوة عىل ا نة واليهتا املعلقة  نجز ا ب لللج
ية امللموسة اليت تؤدي إىل وضع صك  ً ملزم قانويا واحدئالهنا مترب أو أكرث ن هر  سببل  ش ًوشكر أيضا . 2011ق

ي نظمة اإل ميا متر اذلي تقدمقلمل ية الفكرية ودوها األعضاء لدلمع ا ية  ملسـة األفر ل للملك بو، واذلي بلغ ذروته إىل ا هيق يلو
ية  يدية واملوارد الورا ميي محلاية املعارف ا ثيف وضع صك إ لتقل بري الفوللكوريقل تام، . لتعوأشاكل ا نه إخلوقال، يف ا

سطس  تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف أ غاكن هل رشف ا ية  2010سـ نظمة اإل ميمن أجل اعامتد بروتوكول ا قلمل
ية الفكرية ية  للملكاألفر  .يق

يا  .51 ية إكينوقال وفد  شأن حامية املوارد الورا سعي لوضع صك قانوين دويل  يق تقدم ملموس يف ا تطلع إىل  ثنه  ب ل حتقي
يان وفد أنغوال ابمس مجم يدي وأنه يؤيد  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا بواملعارف ا تقل ل تع لتقل ل ية مبا يف ل بدلان األفر يقوعة ا ل

تعلق ابألفرقة العامةل نقاش ا ملذكل ا ية األفرقة . ل ية واحلاجة إىل إجراء  املذكورةمهوشدد عىل أ لعمليف هذه ا
نة تاجئ مضن حدود الوالية احملددة  يق أقىص ا ية  نظمة  للجشاورات  ن بغ لم حتق ثري قد أجنز وقال إنه . ّم لكيقر بأن ا

طويةل األمد  وقال إن املفاوضات قد تكون. لعمل اذلي مت الاضطالع بهابنتفاع الا رضورةيقر ب ابلفعل، كام
سائلن حتدد إلكن ما  نظر فهيابوضوح  ملا رس يو توصليتي، حىت  شودة  لا تاجئ ا نإىل اتفاق يف اآلراء وبلوغ ا ملن ل

نة ياسة الو،للجمضن حدود والية ا ية  يغة الهنا يا عىل وضع ا يث إهنا تعكف حا سـ  ئ لص للل ً تصةل ح ملية ا ابملعارف طن
يدي ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تقلا ل تع ث لتقل ل ية شامةل ل يع ومعل ويه  مجتضم أحصاب املصلحة من 

توايت يين حلق املؤلف أيضا مع أحصاب املصلحة  معلتاحلكومة  وأضاف أن. ملسـا ًمن خالل اجمللس ا  لسنلك
يد الوطينصك قانوين إىل جانب اإلطار اإلداري الال وقال . لصعزم محلاية تكل املعارف واملوارد واألشاكل عىل ا

يين حلق املؤلف ية إىل حد ما مبوجب القانون ا يدي  ثقايف ا بري ا لكإن أشاكل ا ّ محم تقل ل لتع وأثىن الوفد عىل أمانة . ل
بو  يةهجود ملا اضطلعت به من يالو يةيف حيتذى  جمنوذ لعمليل هذه ا  .تسه

يا ا .52 سـوأبدى وفد كولو شاط للميض قدما يف املفاوضاتمب ًتعداده للعمل  يدية . بن لتقلوقال إن حامية املعارف ا
ية أمر أسايس يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثوأشاكل ا تقل ل لتع متعات . ل جملوتدعو الرضورة إىل الاعرتاف حبقوق ا

يدية، وهذا هو  تاكرات واملامرسات ا ية وحاميهتا، وكذكل الا تقلاأل ب بقة حلصولا سببلصل ملسـ عىل املوافقة ا
تفق علهيا لالتفاع  رشوط ا نرية وفقا  نوا مل لل ً تاكرات واملامرسات ومن الرضوري أيضا ضامن ابملسـت ًملعارف والا ب

تاكرات واملامرسات  نامجة عن الاتفاع من املعارف والا نافع ا ية يف تقامس ا ية وا متعات األ بشاركة ا ن ل مل حملل صل جملم
يدية  نًتقاسام لتقلا معادال و رشوط . ًصفاً سلطة إرساء ا تع  تايل  ية واب يادة عىل مواردها ا لولدلول حق ا ب مت ل يع تسـ ب لطل

بل هبانللوصول إلهيا والاتفاع  تضاها  نح  تفق علهيا اليت  رشوط ا سـ، مبا يف ذكل ا مت مل نفاذ مبقل .  املذكورةنوالاتفاعلا
شف عن ترب ا لكو شأيع بات احلمن  يدية يف  ية واملعارف ا طل املوارد الورا تقل بات لث نفاذ ثصول عىل الرباءات، وإ لا

رشوع  متكل غري ا تفادي ا ية هامة  بقة، آ ملإلهيا بصورة قانوية وفقا للقوانني ا ل ل نط لن مل نحماربة وماكحفة الاتفاع غري وً
تقدم اذلي أحرزته املفاوضات جيب أن ال يفرتض حدوث تقدم يف املفاوضات اجلارية يف . املرصح به لوقال إن ا

 .حمافل أخرى

نة هبدف إحراز تقدم ملموس يف لك جماالت والية وأب .53 ية يف معل ا تعاون بفعا تعداده  ييل ا للجدى وفد  ل لل سـ ّشـ
نة بقة . للجا شأن املوافقة احلرة وا ثري لالهامتم  هم ا ية عىل عر ية وا متعات األ ثيل ا سـوشكر  ب مل حملل صل ملمم ض جمل
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ي شات اجلارية حا نا نرية اذلي قدموه ابألمس، واذلي رشح ا لوا ق مل نة وصلت . ًا يف إطار ادلورةملسـت للجوقال إن ا
توسط يق تقدم فعيل يف األجل ا بح ميكن فهيا توقع  ملمرحةل أ ية العامة خطوة هامة إىل . حتقص ثل والية ا مجلعو مت

ية يةل املا نوات ا نة ادلؤوب عىل مدى ا يجة معل ا ضاألمام يف هذا اجملال ويه  لقل سـ لللج ثري لالهامتم . نت ملومن ا
بل القريبًجدا العمل اذل بدأ يف ا ملسـتقي تضطلع به األفرقة العامةل ما بني ادلورات؛ وهو معل يؤمل أن  ومن . ي

يات ملموسة  ها اخلرباء وتقدمي تو نا ية اليت ميكن أن  صاألسايس أن يركز معل هذه األفرقة عىل اجلوانب ا ي قشن لتق
ها ها ميك. صخبصو نة وطريقة تقدم  تأكد من أن والية ا هم ا معلومن ا للجمل يع ل ضن أن يركز بصورة فعاةل عىل املوا

ية شاركة فهي. عوالواثئق املوضو يل اإلطار الزمين لالجامتعات وا ية، من  تعلق ابألمور ا ملوفامي  ب لعمل  ، أعرب اقي
تحرك يف اجتاه يف الوفد عن أمهل  سـىن للمجموعات أن  نة قدرا من املرونة يك  يع أعضاء ا بدي  تأن  ت للج مج يي ً

يطت هب ية العامةنالوالية اليت أ بل ا مجلعم من   .ق

يل بأنه عىل ثقة و .54 نة غاايهتا يفئأفاد وفد إرسا تحقق ا يه الريس  يادة وتو للجأنه يف ظل  سـ ئ ج يان . ق وفد بوأيد 
يدة واملفصةل اليت قدمت عىليسورسا اذلي أدىل به ابمس اجملموعة ابء وأثىن عىل املدير العام واألمانة  ّ الواثئق ا جل

نة يف ادلورة  يةللجإىل ا ية . لاحلا شعوب األ نظامت ا شاركة  صلورحب  ل ثلهيم ممب شعوب ممو لوأثىن عىل فريق ا
ثري لالهامتم جدا ية ا ًاأل مل شعب الهيودي يف شـىت أرجاء العامل. صل يل، وكذكل ا ثل دوةل إرسا لوقال إنه  ئ وأنه . مي

نة واألفرقة العامةل  ية ومعل ا بري اب للجهممت إىل حد  لعمل يةك هانتاعالوة عىل . لاحلا ية الفكرية معلجئ  تصل اب مللك فامي  ي
يديو ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل شمل احلفاظ عىل اللغات الهيودية . ل ثةل اليت  توساق بعض األ م

يل  يديش"قبمن  يا، و"لا ها إىل أملا ن، اليت يعود أ بو"صل يا" يالالد با ها إىل إ ناليت يعود أ سـ واحلفاظ عىل اللغة . صل
تب الهيودية القدمية . وتطويرهاالعربية  تلمو"لكوا يل املقدس " دلاك هم اإل ها  جناليت ميكن من خال ف هد القدمي(ل ) لعا

ثل  رشة  ية ذات اجملاالت ا تب ا مهام أفضل وا سف لك لعف لفل إىل جانب غريها من مظاهر " الزوهار"و" الاكابال"ً
ثةلالفوللكور  يةيف  ملمتا يقى واألغاين ا بالرقص واملو نصوص وأبد. لشعسـ لى الوفد اهامتمه بأي صك قامئ عىل ا
نه عسفر  تعلق ا ت توحة، وخصوصا فامي  يملداوالت ا ً يديةملف يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا تقل ل لتع ل وأوحض . ل

نقاش ادلائر حول  يا اب يكون ملزتما  لالوفد أنه  لك ًسـ  .صياغة الصك املذكورً

هورية كوراي ابملفاوضات و .55 تاجئ ملموسةعىلالقامئة مجرحب وفد  توصل إىل  نصوص ألهنا طريقة فعاةل  ن ا لل وقال . ل
ترب إًأيضا  يةلتعن األفرقة العامةل ما بني ادلورات  نصوص سـو شأن ا توافق يف اآلراء  يق ا ل هامة  ب ل نة ن إولتحق للجا

ئة  يترب  هل األفرقة العامةل املفاوضات ا،قراراتالتفاوض واختاذ للهتع ليت تضطلع هبا تس وابملقابل ميكن أن تدمع و
تقين يل القانوين وا تح نصوص والاضطالع اب شاريع ا ساعدة عىل وضع  نة اب لا ل ل ل م مل وميكن أن تقدم األفرقة . للج

نة نظر فهيا ا ناريوهات يك  يارات و تضت الرضورة  للجالعامةل إذا ا ت ي خ  تكون هذه رضورة أنوشدد عىل . سق
توحة العضوية  يع أحصاب  نوإماكيةمفاألفرقة  شمل  مجأن  يع ت  حيقق ممامضاملصلحة يف لك موضوع من املوا

يل اكف توى  ية و شفا ٍا ث سـ متل م يني بإماكهنم دمع املفاوضات ادلائرة يف . ف شمل اجملموعات خرباء  نوميكن أن  تقت
نة  سريها للجا نةتيو بحهثا ا سائل اليت  نظور قانوين وتقين  للجتوفري  ت للم بغي أن تضم األفرقة العامةل ما بني . مب ينو

يع أحصاب ادلورات  تحدث ابمس  يع ا ية اليت  نظامت غري احلكو ية عالوة عىل ا شعوب األ مجا ل تط مل صل تسـل م
بعث عىل الرضا إذا إوقال الوفد . املصلحة تاجئ  تحقق  تن األفرقة العامةل  ن  لك اجامتع تعقده ملوضوع واحد ُكرسسـ

نقحةإًوأضاف قائال . فقط شاريع الواثئق ا ملن   WIPO/GRTKF/IC/16/4 م
بل األفرقة العامةل عالوة WIPO/GRTKF/IC/16/6 و WIPO/GRTKF/IC/16/5و  قبغي حبهثا من  ين

يدية واملوارد  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا تقلعىل الوقائع ذات الصةل األخرى واملعلومات ا تقل ل تع لمل ل ل
ية نة بقدر من امل. ثالورا شأن جداول أعامل ا تقدم  للجوأكد أنه ملزم بإحراز ا ب يق تقدم ل بتحقرونة وأعرب عن أمهل 

يجة هذه ادلورة شاركني عن  يع ا يث يريض  نة  شات ا نا تبري يف  نم مل مج حب للج ق  .ك

شجعا يف ظل  أنوارتأى وفد مالزياي  .56 يدا و نة أن حتقق تقدما أ ًبوسع ا مً ك يانني الذلينّوأيد . ئ الريسرايدةًللج  لبا
بدلاامأدىل هب ند ابمس مجموعة ا ل وفد ات يوية يل ية ووفد مرص ابمس مجموعةسـن اآل  أن بدله ، وأضافلتمنجدول أعامل ا

ية ميكل ثروة هائةل من  نا بدلان ا مإىل جانب العديد من ا ل بري ل يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعاملوارد الورا تقل لث ل
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يدي ثقايف ا تقلا تعامل وهو يقع لل نة وإساءة الا ية القر بب ابذلات  هذا ا سـ  ص حض س رشوعلل متكل غري ا ملوا ُّ وأضاف  .ل
نصوص  تقدم احملرز يف ا يد جدا اب نة وأنه  ية العامة اب ية كربى عىل الوالية اليت أانطهتا ا لأنه يعلق أ ل سع للج مجلع ًمه

تعلقة  يديملا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلابملوارد الورا ل تع تقل لث ل نة ل رشة  سة  للجيف ادلورة اخلا ع . م
يوي بياينّوأيد  بدلان اآل سـمجموعة ا ية ة ومجموعةل وأعاد إىل األذهان أن ادلول األعضاء معلت . لتمنجدول أعامل ا

سة  تصةل ابألفرقة العامةل يف ادلورة اخلا بات ا بة اخلاصة ابلرت نا يغة ا بحث عن ا مدون لكل أو ملل يف ا مل سـ مل لص تيل
تفق علهيا رشة عن حلول  سادسة  سفر ادلورة ا نة وأعرب عن أمهل يف أن  مرشة  ع ل ت للج  . وملموسةع

سلفادور وأثىن  .57 شو ومعل عىل لوفد ا يد خوزيه غومس اكما يك ا سابق سفري ا نة ا تمعل ريس ا سـ سـ ل لللج ملك ئ
توى  شأن إجراءات و شاورات  ية ا نة اذلي اسـهتل  يد ألربتو دومونت ريس ا تني ا حمسفري األر ب مل معل للج سـ ئن ل ج

نة ما بني ادلورات سفري دومونت . للجاجامتعات ا لوأيد الويقة اليت أعدها ا يدا جدا ث ًواليت شلك أساسا  ً ج ً ت
شات اجلارية قنا ها يف اجامتعات ما بني ادلورات فإنه من األفضل . للم تعرا يمت ا سائل اليت  تعلق اب ضوفامي  سـس مل ي

يع اليت حتقق فهيا  بدء ابملوا ضا يث اجلوهر واملضمونقدرل تقدم من  ح أكرب من ا تحىل ابملرونة إزاء . ل يوقال إنه 
نا تمت  يع اليت  ماملوا س يل األفرقة العامةل ما بني ادلورات. قشـهتاض ياانت اليت ،تشكوفامي خيص  يده  ب أبدى تأ للي

تعلق بوجوب أن تكون اجامتعاهتا شامةل وشفافة تعاون مع . يأدلت هبا العديد من الوفود فامي  تعد  للوقال إنه  مسـ
شأن هذه ا تام ادلورة ابختاذ قرار  ية ال نة واجملموعات اإل ملأعضاء ا ب ت مي خللج هامةقل  .لسأةل ا

مين و .58 يوية بياينلأيد وفد ا بدلان اآل ند ابمس مجموعة ا ية ووفد ات سـوفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا ل يل وقال . لتمن
تعلقةعمليةلاإن  يدي مل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقل ابملوارد الورا ل تع تقل لث ل تصاصات ل خندرج مضن ا ت

ياجا يب ال بو ألهنا  تالو تج حي ية إساءة تسـ تحدث عن كوهنا  ها ا بق  ية اليت  نا بدلان ا بدلان منوا وا حضت أقل ا ل سـ ل ل لل م ً
يدية  تعامل املعارف ا تقلا تابعة لسـ شأن هذه األمور وأيد . لهالا ية  نأ املدير العام عىل اعامتد موقف ابلغ الفعا بو ل ه

رشة وحفواها أنه ال بد من اسـهتال سة  عياانت املدير العام إابن ادلورة اخلا م نة من ب متكن ا للجل املفاوضات يك  ت
تاجئ فعاةل نيق  تام . حتق نجاح يف الاضطالع بعمهلإخلوقال يف ا متىن للريس أقىص درجات ا لنه  ئ  .ي

ثةلتأطلعو .59 نظام ادلويل مم  نة عىل املفاوضات اجلارية خبصوص ا يولويج ا نوع ا ية ا ل اتفا للج ب لت ل نافع وللنفاذ ق ملتقامس ا
)ABS(تصةل به يف شطة ا مل واأل نةن ته بعمل ا يولويج و نوع ا ية ا للج إطار اتفا صل ب لت ل واكن الفريق العامل . ق

نظام ادلويل قد عقد ثالثة اجامتعات  توح العضوية املعين هبذا ا لاخملصص وا طلب مؤمتر األطراف يف بناء عىل ملف
يولويج يف عام  نوع ا ية ا باتفا لت ل نظام 2008ق تفاوض حول هذا ا ل وأحرز تقدما ملحوظا يف ا ل ً وانعقد . ادلويلً

تاسع  لالاجامتع ا يا، يف مارس بلفريق العامل يف اكيل، هذا ال تطور الرييس اذلي ت وأشار2010مبكولو ئ إىل أن ا ل
رشوع بروتوكول طرحه  ثل يف موافقة األطراف عىل مواصةل املفاوضات عىل أساس  مهده ذكل الاجامتع  يمت ش

رشوع الربوتوكول هذا ابالعرتا. ئنواب الريس توازنة موحظي  مف بوصفه ويقة  ًمن شأهنا أن تكون أساسا  ومرنةث
تام املفاوضات ختيدا ال ً يق ادلورة إ توقال. ج ته يف اكيل وقرر  تكامل وال متكن من ا تعلن الفريق العامل مل  ي سـ ي

ها يف موعد الحق نا تاسعة وا فا سـتئ تأنفة يف مونرتايل، . ل نعقد ادلورة ا سـومت الاتفاق يف هذا اجملال عىل أن  ملت
توقع . 2010ليويو  16إىل  10كندا، من ب تمكليو نظام ادلويل تقدم املفاوضات وأن هذه األطراف تسـأن   يك لا

يولويج يعمتد  نوع ا ية ا بيف الاجامتع العارش ملؤمتر األطراف يف اتفا لت ل توبر  يفق  عدد وال يزال. 2010كانغواي يف أ
سائل املعقدة  ها توشمل .  بعدمل حتلملمن ا نة ما ييلعالقة بعمثقأو رشط : للجل ا ثال  تعلقة ابال سائل ا لا ت مل ممل

بقة  نريةملسـاملوافقة ا تفق علهياملسـتا رشوط ا مل وا نظام ادلويلونطاق . ل تقامس العادل لا سأةل ا ل، مبا يف ذكل  م
نافع  نصف  للموا نامجة عنمل تقات لا تخدام ا شـا نظام ادلويل،ملسـ تعلقة اب ل والعالقة مع الصكوك واحملافل ا  للنفاذ مل

نافعو نافذ إىل . ملتقامس ا يةلوا يدية املربطة ابملوارد الورا ثاملعارف ا ت نامجة عن ذكللتقل نافع ا ل وتقامس ا وقد مت يف . مل
سلمي  يولويج ا نوع ا ية ا تعلق ابتفا تالاجامتع األخري ا ب ت لمل ل ل ثال شلك مصمي املفاوضاتبق سأةل الا تأن  ت يد مم تأ ك وا ل

نظام ادلويل يه الغاايت الر إحدى إىل أنتوأشار. علهيا شودة من ا لية ا ن ملسـ ثال ئي بقةلمت ضامن الا  ملسـلموافقة ا
نرية نظام ادلويل ملسـتا ية ا ية واتفا بدلان اليت توفر املوارد الورا ل من جانب ا ث نافع مبوجب اتفاقات وللنفاذ قل ملتقامس ا

بدل اذلي يصدرها يه ومورديه، ما أن ترتك هذه املوارد ا تخد لبني  مسـ تعنيوال يزال. م تفق  األطراف  عىلي  تأن 
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تدابري واألدوات و سب ا لعىل أ ثال من خالل رصد /ن نظام ادلويل لضامن الا يات الواجب إدراهجا يف ا تأو اآل ل مل
ية يش أو تقفي آاثر تكل املوارد من . ها أو تقفي أثرثاملوارد الورا يات املقرتحة يه وضع نقاط  تفتوإحدى اآل ل

ياانت ال ية، وماكتب لكجانب األطراف مبا يف ذكل ا تفادة من املوارد الورا تعلقة ابال بحوث ا تاجئ ا رش  ثيت  سـ مل ل ن تن
تخلصة من املوارد  تجات ا سويق ا نظمي أو  سلطات اليت توافق عىل  ية الفكرية وا تصةل اب سـالفحوص ا ن ت ت ل ململ مل مللك

ية ثةلوأشار. ثالورا سأةلإىل ملمت ا بدلان بقوة يث تؤيد بعض حب ،مل أن مثة مجموعة من اآلراء خبصوص هذه ا لا
نظام ادلويل، مبا يف ذكل  يش اليت حيددها ا شف يف شـىت نقاط ا يق رشوط ا يش و شاء نقاط  لإ لك ب تن تفت لتف تط

ية الفكرية شف، . مللكماكتب حفص ا يق رشوط ا يش و يدمه إلشاء نقاط  لكوأبدى أعضاء آخرون تأ ب ن تطي تفت
ية لألرضورة أنّلكهنم أكدوا  نظام ادلويل املرونة الاك ف يوفر ا يش ورشوط ل لتفتطراف يك حتدد نوع نقاط ا

ية شف اليت ترغب يف إرساهئا يف ضوء األولوايت والظروف الو نا دلان أخرى إقامة نقاط بوقد عارضت . طلك
ية الفكرية شف، وخصوصا يف ماكتب حفص ا يق رشوط ا مللكيش و ًت لك تطب تقات تعد إ توقال.. تف سأةل ا شـن  ملم

ية  سـسأةل ر بت هبال يزالئيم تعني ا  ّ ل نظام ادلويل ينصأن عىل ورمغ وجود اتفاق عام . اي نافع  عىل لا ملتقامس ا
تقاهتا ية و تخدام املوارد الورا ئة عن ا نا شـا ث سـ شـ ناول هذه إ ف،مل توصل إىل اتفاق بعد خبصوص طريقة  تنه مل يمت ا ل

نظام ادلويل سأةل يف ا لا بغي .  مل توصل إىل اتفاق عىل حمك ينو نليدرج لا رشوع الربوتوكول  يتيف  اول العالقة بني م
نظام ادلويل  بو وغريهلا نافع، مبا يف ذكل الو تقامس ا نظام ادلويل  يمن الصكوك واحملافل ادلوية ذات الصةل اب مل ل ل . ل

بريا حتقق إىل أن توأشار ًتقدما  ك ية يف ً يدية املربطة ابملوارد الورا سأةل املعارف ا ث  ت تقل ًيا لم نفاذ إىلسع إىل  لضامن ا
يدية امل ية لتقلاملعارف ا ثربطة ابملوارد الورا بقة  بعد احلصول عىلت نريةملسـاملوافقة ا شعوب ملسـتا ل أو موافقة ا

تكل تكل املعارف ية اليت  متعات ا ية وا متاأل حملل تأكد وال يزال. جملصل ية ا سائل املعلقة  تطلب حل بعض ا ل األمر  بغ مل ي
نظام ادلويل  ناول ا لمن  نحو الواجب من وللنفاذ ت نافع عىل ا لتقامس ا يدية مع احرتام مل ته ابملعارف ا تقليث  لصل ح

بار سائدة بعني الا ية ا ية يف الوقت ذاته وأخذ الظروف الو متعات ا يني وا ساكن األ تحقوق ا ل ن حملل صل عل ط . جمل
تاسع للفريق العامل املعين  تقرير ا رشوع الربوتوكول اذلي أحلق أيضا اب شأن  نص وضع املفاوضات  لويعكس ا ل م ب ًل

نظام ادلويل  يولويجو للنفاذلاب نوع ا ية ا يه يف املوقع اإللكرتوين التفا نافع، واذلي ميكن الاطالع  بتقامس ا ت عل لمل ل . ق
ية يفاب ًومعال شاورات إ نعقدة يف يويو  تأنفة للفريق العامل ا بق ادلورة ا تادة،  ميملامرسة ا م ل مل سـ سـ قلملع مل  8  يويمست

ية العامة لألمموأعادت. 2010ل يويو 9و تحدة عام مجلع إىل األذهان إعالن ا نوع 2010مل ا نة ادلوية  ت ا ل للسـ ل
يولويج يذ . لبا يع األطراف عىل  هر تصممي  نظام ادلويل يف مؤمتر األطراف العارش أن  نفومن شأن اعامتد ا تيظ مج ل

يذا اكمال ية  ثالثة لالتفا ًاألهداف ا ً نف تق تدامة وإدراك . ل ية ا شلك خطوة أخرى حنو ا سـمما  من ملي نفاذ لت لسامهة ا م
نوتقامس تداممل ا تخدامه ا يولويج وا نوع ا سـافع يف احلفاظ عىل ا سـ ب ملت ل ناوها ًا إن عددتوقال. ل سائل اليت  ل من ا تت مل

شأن  نظام ادلويل  تصةل اب باملفاوضات ا ل نافع،مل نفاذ وتقامس ا ملا نةتيربط  ل تعاون الويق بني يعلو. للجبعمل ا ثه فإن ا ل
نوع  ية ا نة وبني العمل اجلاري يف إطار اتفا تمعل ا لللج بح أشد رضورة من أي وقت مىض لضامن الاساق ق تأ ص

تداخل بادل وتفادي ا لوادلمع ا نظام ادلويل يف . ملت سات األخرية عىل ا تواصل املفاوضات هبدف وضع ا لوفامي  للم ت
هر  بةلشاأل ثةل  ت، أكدملقا يولويجملما نوع ا ية ا بتعاون أمانة اتفا لت ل نةق تام مع ا للج ا  ةديسع اهنإ  قائةلتوأضاف. ل

بو عىل مدى عالقب تازة مع الو ية العمل ا بو  مع ا تعاوهنسـتواصل ا وأهن،سـننيلاملم بليالو  .ملسـتقيف ا

ية و .60 ية  ية األفر نظمة اإل ثل ا للملكأعاد  يق مي مل بعل ودوها األعضاء منظمته إىل األذهان أن الفكريةقلمم بالغ عددها  سـا  ل
نة الرايم إىل وضع إطاة دوةلعرش يؤدي إىلللج شاركت بصورة فعاةل يف معل ا ياري دويل  سـر   صك  إقرارمع
ًملزم قانويادويل  نف حتديد  وقال إن تصممي هذه ادلول. أو أكرثن يدات واخلالفات اليت  تكت عىل معاجلة ا تعقل

ياجات أحصاب  يب ال سجاما مع املعاهدات ادلوية واليت  يات القانوية وأكرثها توازان وا سب اآل تأ تج ل ن ن ل حن تسـ ً ً
ها عىل امليض قدما يف معل ادلورةللتطلب اخنراط اياملعارف  تام و ًنة ا تصممي ل نة يف يأربوواكنت . ج للج أبلغت ا

ناسب وفعال من جانهب ية بأهنا وضعت خارطة طريق لضامن وضع صك  ّدوراهتا املا م متكل غري  حلظر ومقع اض ُّا ل
رشوع همل ملا يدية ومتكني أحصاهبا من ممارسة حقو قلمعارف ا رشوع. لتقل تطلب ذكل وضع  مو تطار رشيعي محلاية  إي

ساق هذا اإلطار مع اتكل املعارف مل، وا ية الفكريةت ية  للملكنظمة األفر نظمي مؤمتر . يق توشمل ذكل أيضا  ًي
يعقد يف سواكودبلومايس إل يا سـقرار الربوتوكول،  سطس 10و 9 يويمميبموند، ان وقد ساعدت هذه . 2010غ أ
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نظمة عىل ية ا هود امجلا ملا ع يدية وضع بروتوكول للمعارفجل ئة لتقل ا ي، قدمه وفد بوسواان، الريس احلايل وهو ا لهت ئ
يا  نةيأربولعلا سرتشد هبا معل ا سامهة هامة  للج وجملس الوزراء بوصفه  ي تخدم هذا الربوتوكول عىل . لم سـوقد ا

ية واإل تطوير األطر الو مينطاق واسع كأساس  ن قلل ناطق أخرى، وترىط يا و مية يف أفر  أن هكذا حماوالت عىل يق
نصوصلصعا شلك أساس املفاوضات القامئة عىل ا يا  ميي من شأهنا أن تكون مهنجا  ليدين الوطين واإل ي ًمعل ً . قل

ثل  بة إ يأربومموقال  نا شري إىل أحاكم  سـنه  مي نود واردة يفس شأن ا شات  نا ناء ا ب الربوتوكول أ ب ق مل  من 10 و9 و8لث
تفائل  تبمجدول األعامل وأنه  تاجئ امللموسة و تقدم وا يإحراز ا ن نة ،ّطلع إىل ذكللل متكن ا للج وأعرب عن أمهل بأن  ت

بة  نا توصل إىل طرائق  سـمن ا رسيع للمفاوضات مل نة واألفرقة العامةل  يق يف لك من ا توإجراءات قابةل  للج لب للتط
نة يان وفد أنغوال . للجخطى معل ا تام  يده ا بوأعرب عن تأ ل يةاذلي أدىل به لي بدلان األفر يقابمس مجموعة ا  .ل

ثل جمو .61 شعب الصايملس ممأعرب  تةل القطب لا يا ورشق أورواب و تةل رو هادئ و يط ا تةل بدلان ا ك ابمس  سـ ك حمل لك
ية من  ها فرتة اك نظامت اليت  نح ا تخابه وطلب أن  بة ا نا ته للريس  يب عن  بائل توال شاميل و فا ثل ئ ئ ميق مل مت ن سـ مب ل هتنل

تحدثني نح هذه الفرصة يف هناية قامئة ا تحدث وأن ال  ملالوقت  مت نأ وف. لل يده هو ندا ورحب به وأعلن تأ يوز يد  يل ن
شأن  تحدة  بإلعالن األمم ا نظر يف مل يد ا ية  تحدة األمر ية وأشار إىل أن الوالايت ا شعوب األ لحقوق ا تع مل صل يكل

تطورات إمنا تؤكد مركز اإلعالن بوصفه  ها وأن هذه ا لمو ية وأن األمر ادلويل حلعيار ملاقف شعوب األ صلقوق ا ل
بغي أن تعرتف به ا ينسه  نةوأنه. للجنة دلى مواصةل املفاوضاتنف  يف الفريق العامل املعين معيّ اختذت أطراف 

نافع نفاذ وتقامس ا ملاب يل ل يدية من  سائل املعارف ا ندا، موقفا مفاده أن بعض  ب، وأبرزها الاحتاد األورويب و تقل م قك ل ً
شار  نة عوضا عن الفريق العامل ا ثال من األفضل أن يمت حبهثا يف ا ملالا للج ًت يه وم شعب جملس ّيود ا ذللإ لا

سائل أيضا منحققتي أن الصايم ناءة وتكل ا شأن املقرتحات ا ً آراء الوفود  مل ب ّب ًوقد اختذ الاحتاد األورويب موقفا . ل
بغي أن يكون ملزما قانويا يدي  ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا ثه  ًمفاده أن الصك اذلي يمت  نً تقل ل تع ب ينحب ل لكنه يرى أنه . ل

توى ادلويلينبغي عدم إيال يدية عىل ا سـء قدر أقل من امحلاية للمعارف ا ملتقل يا . ل نة تركز حا ًوأشار إىل أن ا ل ّللج
تني  نادا إىل الو نصوص ا يقعىل املفاوضات القامئة عىل ا ثت ً س  WIPO/GRTKF/IC/16/4ل

سفر عن وضع صكوك ملزمة قانويااليت WIPO/GRTKF/IC/16/5و ً من شأهنا أن  ن وأكد أنه يوافق . ت
شعوب بصور ميي  يل اإل شأن العمل فامي بني ادلورات وا ية  بدلان األفر للة عامة عىل اقرتاح مجموعة ا ث ب قلل لمت يق

ية شطة األخرى بني ادلورات . صلاأل ية يف األفرقة العامةل ما بني ادلورات واأل شعوب األ شاركة ا نوأن  صل ل م
نظر فهيا أيضا تعني ا سائل هامة  ًترب  ل ي م  .تع

ثل جملس .62 ملموأكد الريس  شعب الصايم ئ ية يمت إيالء أنه لا متعات ا ية وا شعوب األ شاركة ا ية كربى  حملل أ صل ل مل جملمه
ياانته  بني بوضوح  بكام   .للتحدثملمثل ذكل اجمللس منح لك الوقت الالزم ُيسـ يف املايض وأنهّت

نذ ما يزيد  .63 نة اليت شلكت  ثل توابي أمارو إن ا موقال  للج يعىل مم نوات، مل حترز أي تقدم  حقسع  سـ بب ت بسقي 
ية العديدة يا تصادية وا سـمصاحل ادلول الا لسـ رشوع صك ما أو . ق يل وضع  تعني أن تقلع ادلول عن تأ مو جي
متىش مع القانون ادلويل سقة  تمعاهدة دوية  ت نوات األخرية تصادما بني أضاف و. مل ًأنه الحظ عىل مدى ا لسـ

ندما قدمت : كتلتني نة  ية، اليت أعاقت معل ا شامل ا عبدلان ا للج ن يطة أو توجهيات غري ملزمة، لغل يات  سـتو بص
رشوع إطار قانوين دويل واعامتده ية اليت دافعت عن احلاجة امللحة لوضع  نا نوب ا موبني بدلان ا ل وأبدى . مجل

يدية  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا توفري امحلاية القانوية ألشاكل ا يل  ية  باب ادلا تقلتلف األ تقل ل تع ن ب تعج ع سـ لخم ل ل لل
ية يث إهن،ثواملوارد الورا شموةل اح  مست  ية الفكريةاب لي ندرج يف نطاق قانون ا مللكمحلاية القانوية يف ادلول وال  ت . ن

يذ  نظمي و تواصةل تربز حاجة أشد لوضع إطار قانوين دويل من أجل  سوده العوملة ويواجه أزمات  نفويف عامل  تم ت ت
يات  ية لاآل تعلق مالرا يإىل إرساء امحلاية القانوية، وخصوصا فامي  تلاكت غري امللموسة، ًن يدية وا ملمابملعارف ا لتقل

ية متعات األ شعوب وا رسية دلى ا صلواملعارف املقدسة وا ل تصةل ال. جملل ملتحديد ومواءمة املفاهمي ا تصلف  ابحلفاظ ت 
يولويج فقط بل ثقايف وا نوع ا بعىل ا ل لت ً وتصل أيضال نوع اب ت تعلقة اب ية والقانوية ا ية واألخال يا تسائل ا مل ن سـ سـ لمل قل

ية لدلول،بيولويجلا يا يا من جوانب اإلرادة ا با أسا ئة شلك جا سـ وا سـ سـ ن لت ً ً اليت اكن القصد مهنا أن توفر ادلمع  لبي
تصادي ادلويل اجلديد نظام الا قالقانوين  ية مداها. لل يولو نة ا يه القر جويف الوقت اذلي بلغت  بف با و. لص ًاكن  خمي
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بدلان لآلمال أن تدأب  ية عىل معارضة مواءمة أيلا تعلق ابمحلاية القانويةلغنا نة معايري  با .  واعامتدهات ًومما اكن  خمي
ياسات  هد املرء  سـلآلمال أن  بدلان يش ها املزيد من الوقت يك تفكر لتكل ا بهتا دوما  سة، ومطا تجا مبنحغري ا ً ل ن مل

ية  رشاكت الزرا يا مع األسواق، يف حني اكنت رشاكت األدوية وا عابألمر واملزيد من املرونة  ل ًشـ ية يفل ا–مت عنا  ص
بدلان  يدية العائدة إىل األسالفلتكل ا ياسة املعايري . لتقل تواصل هنب الرتاث الورايث واملعارف ا هرت  سـوقد أ ظ

يعة هذه  بب  ية، و شعوب األ هوما غريا ومل يراع حقوق ا ية الفكرية اكن  باملزدوجة أن قانون ا صل ل طب س مف بمللك ِ ً ً
ها مل تعرتف بأحصاب املعارف ا لاملعايري ونطا بق علهيم القانون، وال اكنت موهجة حنو ق هم أشخاصا  نطيدية بو يتقل ً صف

نني األسالف، سوى عىل أهنم جمرد سلعة ثقايف للموا طحامية الرتاث ا ية . ل ية ا يعوحرم أحصاب املوارد الورا لطبث
نا عىل تدمري تصادي، اذلي انطوى  منو الا ًابمس ا مض ق ية تكلل ية وا يدمه املعر شـ املوارد، من تقا ملعيل دون موافقة  ف

نصفا مسـبقة، كام حرموا  تخدام املعارف القدمية تقاسام  تخدام وسوء ا نامجة عن ا نافع ا ًمن حق تقامس ا م ً سـ سـ ل مل
ثلوحث. ًوعادال ية يف ملم ا متعات األ شعوب وا ثيل ا بل  تامة والفعاةل من  شاركة ا نة عىل إقرار ا صل ا ل مم ل مل جملللج ق

بار  هاماهتم بعني الا شات، وأخذ إ نا تا ق عمل نحو الواجب ورشهاس نعىل ا  .ل

ية حبقوق اإلسان  .64 ية ا ية األفر نظامت غري احلكو يق ا نة  ثل  نوقال  ن مل سـ جل ملعمم يقن م منظمته إن ) CONGAF(ت
نة تقدم اذلي حيققه معل ا للجتفائةل اب ِّل ية . م متعات ا يدية  ها ابملعارف ا ية واربا حمللوفامي خيص املوارد الورا تقل ت للمجث ل ط

نظ نة وتأمل أن يكون أمه ملقال إن العديد من ا توصل إلهيا ا تاجات اليت  ثري من الا تظر ا للجامت ادلوية  ت نل لك تن سـت
ية إطارية ونص ملزم قانوان ًإجنازاهتا وضع اتفا  .ق

ندي ألمرياك  .65 ثل اجمللس ا هوأشار  نوية لمم با يةإىل) CISE(جل شعوب األ شعوب، مبا فهيا ا صل أن حقوق ا ل  ال بد ،ل
يا أ نظر فهيا عا ًأن يمت ا مل ية واحلفاظ ل شعوب األ يع ا ية اليت تعرتف حبقوق  تا صلناء املداوالت ويف الويقة ا ل مج خل ث مث

ية هم يف ا مللكعلهيا وحاميهتا دون أية حماوةل لالتقاص من حقو ق ية . ن شعوب األ يع ا صلوال بد أن يكون مركز  ل مج
شعوب ية وسائر ا شعوب األ يق حقوق ا يا مع  شاركهتم  توى  لو صل ل ب شـ م تطسـ مت ًم  يف املوافقة توى العامليملسـ عىل ام

بلغ . عىل أية أحاكم ترد يف الصك قد ترتك أي أثر علهيم شاميل اذلي  نطقة القطب ا ثل  ّوبوصفه  ي ل املعلومات ممم
ناطق األخرى، فإن موقف إىل  ية األخرى يف ا شعوب األ ملا صل نديل تفاوض لهاجمللس ا تعني علهيم ا ل هو أنه  ي

ية  بارامرتات الهنا ئحول ا تهل كشار يس جعلدف  هبمل بع  ناطق ا هوم ا يزيي، وأن  يار شامال وغري  ل الا سـمف مل مت لت ً خ
يه  .علهو ما مت الاتفاق 

ثةل  .66 يةا جملسمموعلقت  صلشعوب األ تعامر ل يولويجسـ املعين ابال شعوب عىل) IPCB (لبا شاركة ا سأةل  ل  م م
نة  ية يف معل ا للجاأل تحدث إ قائةلصل ية يف ا شعوب األ شمل حق ا يل  بدأ ا لن  صل ل ي لمتث ، وأن ن أمورها يهعم
سم  ثلهيا، وأن  تتار  مم ناطقذكليخت توازن بني ا مل اب ية، اليت متكل حقوقا قانوية واحضة . ل شعوب األ نومن شأن ا صل ًل

ساوية يف القضااي اليت  ها رشيكة اكمةل و ها بو نظر يف و توقع ا نة، أن  بحث يف ا يد ا تومعظم املوضوع  ل ت للج مل ضع صف ق
ها ها ومصا حلمتس حقو بت إىل . ق شعوب طلو ية  هامات ا يقات واإل يع ا للالريس أن يضمن ورود  خلط تعل سمج لئ

يه لك األطراف نظر  نص اذلي  ية يف ا فاأل ست ل وأنه يف حال حتولت األفرقة العامةل ما بني ادلورات إىل . صل
يني ثلون خرب. لتقناجامتعات للخرباء ا ية اخلاصني هبا اذلين  شعوب األ سمي خرباءها من ا توقع أن  ميفإهنا  صل ل ت ات ت

يق أفقا  هم عىل املوضوع األ شعوب، عالوة عىل إطال هذه ا ية وادلوية  نطاق يف جمال احلقوق اإلسا ًواسعة ا ض ل ل ن ن عل ل
بحث ليد ا ية ورضورة أن تكون وجوب وأكدت عىل . ق شعوب األ شاركة ا يد  صلعدم  ل م شاركة تقي ملهذه ا

سني ميي وبني ا يد اإل نتوازنة عىل ا جللصع قل  .م

يان  .67 ثل جملس لبوابإلضافة إىل ا شرتك اذلي أدىل به  مما شعب الصايممل تولا بائل ا ثل  ل، أبدى  بيب رالقمم  يف تهغل
يقات العامة ها ادلوةل اليت اكنت آخر من أيد إعالن ،لتعلاإلدالء بعدد من ا ندا بو يوز ثل  نأ  صف و يل ن مم األمم ه

شأن  تحدة  با يةمل شعوب األ صلحقوق ا يه ا. ل نة بأنه يف الوقت اذلي تمت  فوذكر ا للج ياق حقوق ّ سـية يف  لعمل
ية  شعوب األ ية الفكرية اكن دلى ا صلا ل تجارية العديدمللك سائل غري الفكرية وغري ا ل من ا تعلقةمل همملا . ف حبامية معار

نة عىل عدم إجياد عواقب غري  بغي أن حترص ا للجوقال إنه  ّتعمدةين تخذهام يث إنه ،ت من خالل أية تدابري  ح 
شف عن املعارف ا لكميكن أن حيل ا ياابن ّ سـامب اقرتحت ا ثال  سجالت  ياانت أو ا ليدية يف قواعد ا ح ل ب ًتقل م ل ل
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ية شعوب األ شالك أخرى  يه  بب  صلشلكة براءات يف الوقت اذلي  لل م فم تطلب . يس ية  توال بد أن توفر أية  معل
يات  يدية ضامانت وآ شف عن املعارف ا لا تقل تكفل  هذه املعارف،ايةمحلللك بقة احلصول عىل ل  ملسـاملوافقة ا

يةسـتنرية من املا صلشعوب األ يع . ل يل ثالثة أفرقة عامةل تركز عىل املوا ضوأيد  ّ يف هذه األفرقة وتشك تلكعىل 
ية متعات ا ية وا شعوب األ شاركة الاكمةل والفعاةل  حمللبوضع نص اب صل لل جململ نة قال إنه و. ّ تخدم ا للجبغي أن ال  تسـ ين

يل  شري إىل أمور من  بأية مصطلحات  رشيعات "قت نا اب تر له يةً تحدث عن املرونة يف ". طنالو ناسب ا لومن ا مل
نه ال  ياق الوطين،  ناسب ا نظام بطرق  يذ رشوط ا يات اليت تفيض إىل  لكاآل سـنف ت ل لل بارات  ينبغيت تخدم  عأن  تسـ

نص علهيا أي نظام يمت وضعه يف هناية  بات اليت  تفاف عىل األحاكم والوا سح اجملال لألطراف ابال يغامضة  ل جتف
 .املطاف

ثل .68 نطقة األنديز مموشكر  شعوب  ية  ية اذلا نة القانوية  م ا ل ت من ن ًتحداث ابمس) CAPAJ(األوائل للتللج  برملان شعب م
نطقة) Qollana Aymara(أميارا كوالان  تعامر ميف  نة عىل اهامتهمم بوقف ظاهرة الا سـ األنديز، أعضاء ا للج

ية  شعوب األ تاكرات ا يولويج وإعداد صك يقدر ا صلا ل ب يار .حق قدرها ومواردهلب يد  مع وقال إنه ال ميكن  تقي
بغي تعزيز  سب، بل  ية عرض هذه املعارف يف األسواق  نة  بني هوية أحصاب معارف  يث  ينامحلاية  حف بغ ي ي معحب

تاهجا نها وإ تاكرها أيضا. حفظ شارك يف ا يعة  سب، ألن ا ست مثرة أفاكر اإلسان  تاكرات  ًفاال ب ت ب حف ن ي لطب بة . ل لنسـبا ف
ها ترب إ ية ال  سشعوب األ يع صل شاء املرء أو من جانب لل يفام  مثن فقط، بل ميكن نقهل  هاما ال يقدر  يعة إ يم ا ك بب ً س لط

تاكراته أو أي شلك آخر مهنا سجل مثرة معهل أو ا بأي خشص  بذور حىت . ي تقاء بذرة من ا لوقال إنه ما إن يمت ا ن
ناخ و سب ا مثرة اجلديدة  هر ا نا األرض، و يل يف حضن أ ها بلك وقار و مليمت غر حب لبج تظ م الارتفاع واملاء، تس

تحق امحلاية  تاكر ويه الطرف الرييس اذلي  ست يف هذا الا نا األرض يه اليت ا تايل فإن أ سـواب ب نغم يل ئ م
نفاذ املوارد. واملاكفأة ية تفادي ا رش جماان و يع بين ا ها مع  ية وتقا تاكرات واملوارد الورا تعني زايدة الا تو سمس بغ ب مج ث ب ًي . ل

رشوعه  يار اذلي يمت وضع  ينوا م تضارب ملع نص عىل أنه يف حاةل ا يعة وأن  بادئ احرتام ا هم  لبغي أن  ي لطب م يسـتل
بغي أن تكون هذه  بار،  تجربة والا ية اليت خضعت  شعوب األ يد ا ية وبني تقا شاريع اإلمنا ينبني ا ت لل صل ل ل ئ خمل

يار املفضل يد يه ا تقا خلا ل  .ل

ية  .69 ثل مركز ادلراسات ادلوية  للملكولفت  ل ية مم نا عا نظر) CEIPI(لص ية للفريق العامل املعين  إىللا ثا ن ادلورة ا ل
بونة  شـتطوير نظام  شأ(لب نيات ا ملسم نعقد من ) ت سطس إىل 30ستاليت  مترب3غ أ وقال إن نظام . 2010 سب 

شأن حامية املعارف  شات اجلارية  نا ية يف ضوء ا نا بدلان ا بة  نطوي عىل بوادر جناح اب ببونة  ق مل ل لل سـ ي مشـ ن لل
تايل فإن معل الفر يدية واب لا ياق نظام يتيح يق العامل لتقل يدية يف  شة تطوير املعارف ا نا سـفرصة ملواصةل  تقل لق م

 .لشـبونة

ية .70 شعوب األ نة ادلوية حلقوق ا ثل ا صلووصف  ل ل للج نة(ICRA International) مم نظمة للج هذه ا م عىل أهنا 
ية وادلفاع عهنا، وال شعوب األ نوات عىل تعزيز حقوق ا ية عكفت  ية غري حكو صلفر ل سـ لسـ احلق يف سـامي  من

ثقايف األصيل  ية اليت نظمت، . غري املاديلحفظ الرتاث ا نظامت غري احلكو يعة مجموعة ا موقال إهنا اكنت يف  مل طل
ية يف ابريس،  ية الو ية يف ا يولو نة ا يني، أول اجامتعات دوية ملاكحفة القر نبدمع من نواب الربملان الفر مجلع ب ص ل طسـ ل جن

سلطات العامة والرأي العام نةلإلذاكء وعي ا يديةص بظاهرة قر ية واملعارف ا تقل الاكنات ا حل ثل إن . لئ ملموقال ا
يجة  ية يه  يولو نة ا تالقر نج ب ية الراهن اذلي اللص نا ية ا عاحنراف نظام ا لص رشاكت اليت  مللك بعض ا سمح  ليزال  ل ي

تاكر الاخرتاعات اليت ختلو ها ا يل والزراعة أن تضمن  تحرضات ا يدةل و حتعمل يف جماالت ا لنفس تجم سـ للص  يف م
بهتا من  سابقة اليت ا ية ا متعات األ ند فقط عىل خربات ا تاكري ألهنا  شاط الا يقة من اجلدة وا سا ت تحلق كل لت صل ب جملن س

يطة هبم ومواردها ئة ا حملا تعلق برباءة أودعهتا رشكة . لبي تب الرباءات األورويب فامي  يوقد تأكد ذكل بقرار قدمه  مك
بات  تخدام  شأن ا ية  نأملا سـ ب باالعهيونن يات ن وهو  نوب أفر ية يف  متعات األ يال من ا يقعرفت خصائصه أ ج صلج . جمل

تجارة  نظمة ا يولويج و نوع ا شأن ا ية  ها مع الاتفا يق  ية ادلوية إىل  نة احلكو ثل ا لودعى ا ب ت ب سـ ل للج مملم ق معل لم ل تن
تحدة  نظمة األغذية والزراعة لألمم ا ية و ملالعا ية تريم إىل وضع ح،)الفاو(ممل عتخذ رسيعا تدابري دفا ًت د للحاالت ل

ية اليت  ناد إىل املوارد الورا بات الرباءات ابال تغالل  نة من إساءة ا ثالرا طل سـ يدية تتربط سته لتقلهبا املعارف ا
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ية تعلقة هبا يف . ملعنا نود ا يدية وا شأن املعارف ا ياانت  شاء قواعد  ثل قائال إنه الحظ إ ملوأردف ا ب تقل ب ب ن لملم ل ً
نفاذ إ يح ا تعاقدية اليت  لالاتفاقات ا يةتتل تعديل قانون الرباءات ادلويل إللزام أي مودع . ثىل املوارد الورا بوانشد 

بني ما إذا اكنت تربط هبا  ند إلهيا اخرتاعه وأن  ية اليت  شأ املوارد الورا بقا  بني  تطلب براءة بأن  ي ث ن سـ يستي م ً م
متع األصيل صاحب نافع مع ا تقامس العادل  ند اللزوم، ا يدية، أو يضمن،  جملمعارف  للم ل ع يدية تقل لتقل املعارف ا

ية ثاملربطة ابملوارد الورا بق مع . ت نا ابتفاق  بغي أن يكون ر يدية  شف عن املعارف ا سـورأى أن ا ه تقل ملك ًل ين
نرية مهنا بقة ا بة تكل املعارف، وعقب احلصول عىل املوافقة ا ية صا متعات األ تا ملسـح سـ ملصل ومىض يقول إن . جمل

شف عن توازن لكاإلخفاق يف ذكل من شأنه أن هيدد اب رسية واملقدسة دون رجعة، مما يعرض ا ل املعارف ا ل
ية إىل اخلطر ية ا متعات األ ثقايف  نالاجامتعي وا صل ملعل ثه . للمج تدرك حد يوا ية رضورية سـ عقائال إن امحلاية ادلفا ً

يقا اكمال ية  شعوب األ يق مصاحل ا ية لضامن  ست اك ًولكهنا  ً حتق حتق صلف ل نة عىل العمل هذلكل، فإن. لي شجع ا للج  ي
ية الفكرية بني أحصاب املعارف  يزي اذلي ساد يف نظام ا يا  مللكإلعداد صك قانوين دويل يضع حدا  للمتيق ً حق ً

ية أخرى يدية من ان ية وأحصاب املعارف ا ية من ان نا حا تقلح ع شئ وضعا قانويا . للص هذا العمل أن  بغي  ًو نً ين ل ين
يدية اليت ال تدخل يف املكل العام، عىل  لتقليقا للمعارف ا ً شعوب ن أحق لسحب الصك املذكور عىل حقوق ا ين

شأن حقوق  تحدة  نحو اذلي وصفت به بوضوح يف إعالن األمم ا ية والفكرية، عىل ا ثقا يهتم ا ية يف  باأل مل ل ل فصل ملك
نة  تحدة يف  ية العامة لألمم ا متدته ا ية اذلي ا شعوب األ سـا مل مجلع صل تضمن هذا الصك . 2007عل بغي أن  يو ين

نافع مبادئ تقرير املصري واملو تقامس العادل  يدية وا بة املعارف ا متعات صا نرية  بقة ا للمافقة ا ل تقل لسـ حمل للمجت ملسـ
ية وإدراهجا يف  ية العر يولويج واحرتام القواعد والربوتوكوالت األ نوع ا نامجة عن ا فا صل ب ت لل تسلسل قواعد القانون ل

يا إل. احمليل تحدة املذكور، أنه  ثل، وفقا إلعالن األمم ا ًورأى ا سعً مل بغي أن ملم ية عىل هذا الصك،  ينضفاء الفعا ل
ًتربط تكل احلقوق ارباطا اتما بإعداده ً ت ياب الوضع . ت يولويج يف العامل و نوع ا تاما، نظرا خلطورة تآلك ا لغو ب لت ل ً ً خ

بات الرباءات  ثل وقف  تعلقة ابعامتد صك قانوين، اقرتح ا بات ا يدية وا طلاذلي يكفل امحلاية للمعارف ا ملم مل تقل لتقل ل
يديةاملود ية املربطة ابملعارف ا شأن املوارد الورا تقلعة  ت ث  .لب

ند  ية:  من جدول األعامل7لبا ية وا متعات األ حمللشاركة ا صل ندوق الطوعي:جملم  لص ا
تني عرض .71 يقالريس الو  .WIPO/GRTKF/IC/16/INF/4 وWIPO/GRTKF/16/3 ثئ

سابو .72 تخذ يف دورهتا ا نة ا لمعال بقرار ا مل ّللج بق)WIPO/GRTKF/IC/7/15قة ث من الوي63الفقرة (ة عً  سـ، 
رشة نصف يوم خمصص للفريق املعين بعرض املعلومات وترأ سادسة  ّانعقاد ادلورة ا ع بري ديرتيل، ل يد أ فسه ا ل لسـ

يا، سانتتمن مركز آدلي . (WIPO/IC/GRTKF/IC/16/INF/5)ًومت عرض هذه املعلومات وفقا للربانمج . سـ لو
يا عن هذا ًوقدم ريس الفريق تقريرا  خط ً بو وفامي ييل نصهئ  :ي الفريق إىل أمانة الو

سة  " يدة غونارا أابسوفا من مؤ ية من ا شعوب األ ثيل ا ستألف فريق  ل سـ صل ل مم شعوبلي ية لحبوث ودمع ا صل األ
ياس أهرن من جملس  يد ما يا، وا تيف القرم، بأوكرا سـ شعب الصايملن يدة هامان هاجارا من لا لسـ ابلرنوجي، وا

ية ا شعوب األ ساء ا صلنظمة  ل ن هد م يد رصل اتيلر من ا يا الوسطى، الاكمريون، وا بكة أفر ية،  ملعألفر يق سـيق لشـ
ية واأل شعوب األ صلسرتايل دلراسات ا تورةأ ،)AIATSIS(توريس  مضيقساكن جزر شؤون ل يا؛ وادل كسرتا  ل

تعامر  ية املعين ابال شعوب األ سـدبرا هاري من جملس ا صل يولويج ل ية؛ )IPCB(لبا تحدة األمر يك، الوالايت ا مل
يد سزيار سارسارا  بديةل يف األمازونلسـوا ية ا سة ا لمن مؤ من  .، بريو)ALDEA (لتس

نة عىل ّواطلعت يدة غالوانرا أابسوفا ا للج ا بقة طريقةلسـ ية من ترت القرم للموافقة احلرة وا شعوب األ هم ا سـ  صل ملل ف
نرية ثقايفملسـتوا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ل فامي خيص املوارد الورا تع تقل لث يدي، وقدمت معلومات ل لتقل ا

بة  سب قوها  شلكون  ية عن شعب القرم، اذلين  سـأسا ح ي نسـ ية .  من ساكن القرم%14ل حمللوقالت إن القوانني ا
ية واللغوية ية وادل يات اإل تور يعرتف حبقوق األ يا، رمغ أن ادل ية يف أوكرا شعوب األ ننكر حقوق ا ين ث قل سـ ن صل ل وأنه . ت

ثيل شعب  ترتمميوجد جملس يضم  تألف من  بلا يا  هورية أوكرا يرئاسة ريس  ن مج ية 33ئ ئة ا يل عضوا يف ا ثي لمته ل  لترتً
 . اجمللسينتخهبمالقرم، 
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ياس آهرن  يد ما توقال ا ناك حاجة إلسـ بقة لرشحهنه مل يعد  نريةملسـ موضوع املوافقة احلرة وا  أكرث مما مىض ملسـتوا
تاج إىل أي رشحإحيث  ية. حتهنا ال  تا ئةل ا لوقلب األ ل سـ يةصاحب من هو : ّ نح املوافقة؟ مللكا م؟ ومن اذلي 

يدي؟ وهل يدوم نفاذ احلق إىل  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا يع املعارف ا تعلق املوافقة ابحلق يف  تقلوهل  ل تع تقل مج لت ل ل
يح فامي خيص صاحب احلقوق نحو ا يان ذكل عىل ا شاريع الصكوك اقرتبت من  لصحاألبد؟ وقال إن  ل ب  املؤمتن/م

يه /حب احلقوأن حقوق صا. علهيا ينالقمي  شخصعل يديةامجلاعة اذلي/لبغي أن يكون ا . لتقل أوجد املعارف ا
بقة  نح املوافقة احلرة وا تايل  سـواب ملل نريةم تخدام هذه املعارفملسـتوا بل الاتقال إىل ا سـ  ن ن إًوأضاف قائال . ق

يدي تعكس هذا ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلتعريف وفرتة حامية املعارف ا ل تع لتقل ل ملوقف بصورة واحضة؛ وأن ل
يقي للرتاث الاجامتعي WIPO/GRTKF/IC/16/4ث يف الويقة 6املادة  تحدث عن ذكل بوصفه اجلانب ا حلق  ت

تخدامه وتطويره يه وا ية احلفاظ  شعوب األ ثقايف، اذلي تولت ا سـوا عل صل ل يد آهرن إن الويقة . ل ثوقال ا لسـ
WIPO/GRTKF/IC/16/5 يدية الحظ أنو. عىل تعريف مماثل حتوتا لتقله دلى دراسة صك املعارف ا

ية وجود  ناسب أن تقرر القوانني الو يس من ا ية؛ وقال إنه  بادئ والقوانني الو نبني أن احلق خيضع  مل ن طللم لط يت
تعلق ابملعارف  ّوأنه مثة دور لدلول يف مد. هكذا حق أو عدم وجوده ساعدة للمجموعات ذات الصةل فامي  ييد ا مل

ية املواف يدية و معلا ناء عىل لتقل نطوي .  من هذه اجملموعاتطلببقة، ولكن  رشوعي الصكني  يوقال إن الك  ّم
ية ّعىل فكرة أن املوافقة ميكن أن تمت من جانب خشص آخر، لكن ذكل ال يمت إال مبوافقة اجملموعات ا  .ملعن

يدة بورورو لسـوحتدثت ا شعوب تقطن فم هامان هاجارا ابمس شعب   غرب ً بدلا من بدلان12لقالت إن هذه ا
يا همون املوافقة . يقأفر بقة احلرة يفوقالت إهنم  نريةملسـا تالعب، ملسـتا ل عىل أهنا تعين عدم ممارسة الضغوط وعدم ا

يف " سـبقةملا"ورشحت لكمة . وعدم اإلكراه كعىل أهنا تعين سلفا ولكن  يتوقف عىل الظروف فذكل " ًسلفا"ً
سائدة نرية " لكمةورشحت. لا يةعىل أهنا عن وعي للج" ملسـتا ية واإلجيا بوانب ا عىل " املوافقة"ورشحت . لسلب

بول نني يف بدلان وأن احلكومات يف . لقأهنا احلق يف الرفض أو ا بورورو مكوا شعب  يا ال تعرتف  طغرب أفر مب يق
بدلان تأهل و. لهذه ا هم تال  ية الفكرية، وال يفمعار ُمحلاية ا ًسوا أطرافافهم . عرتف هبم كأطرافمللك  يف أي اتفاق، لي

يةوال شاركة ا سمح هلم اب ية  لفعل توجد آ مل ت بورورو . ل شعب  تادة  سات ا موأنه مثة رضورة لالعرتاف ابملؤ ل ملع س
يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا نه، عالوة عىل احلاجة محلاية معارفه ا تقلو ل تع تقل لي ل ل يهمتك يد . لالعائدة إ لسـوقال ا

ته يف رصل اتيلر  هد األإلعمطا ية ً عاما 50تع خبربة يمت) AIATSIS(سرتايل ملعن ا شعوب األ تعامل مع ا صلمن ا ل ل
يةاأل ناعة . لسرتا تقةل يف وزارة ا نظمة  شلك أكرب مركز حبوث يف العامل ويعمل  هد  لصوأن هذا ا سـ مك مي ملع

ثني با بحوث وتدريب ا ساعد يف ا ية يك  يث يضطلع بوظائف رش حالاحتادية،  لح ل ي يع هد جملس يضم . ت ملعويرتأس ا
ية م نسعة أشخاص، مثا يةت شعوب األ صلهنم من ا تعامل حقوق . ل هد خطوات قانوية ملعاجلة إساءة ا سـوقد اختذ ا ن ملع

ية  بادئ تو يني كام أنه جشع وضع  ساكن األ متعات ا يدية، ويقمي عالقة ويقة جدا مع  جهياملعارف ا صل ل ث متقل ّ جم ً ل
نة أخال ية و شارات ا نة الا يني ودليه  ساكن األ متعات ا شاور مع  جلاب ث ت جل صل ل لبحت س بحوثجمل ليات ا توتصل . ق

نة ناوها ا سائل اليت  ية بلك ا تو للجبادهئا ا مل جهي لل ت هدنإًوأضاف قائال . تم كل معلومات شامةل مي) AIATSIS (مع 
بقة  نريةملسـعن املوافقة احلرة ا نافع وأن ا مبا يف ذكل حتديد ملسـتا  ال جتري يف فراغ ثقايف أو حبوثهملخملاطر وا

 .أخاليق

تورة  تاح ادلورة برا دكواسـهتلت ادل تحدة يف ا يق صادر عن األمني العام لألمم ا تذاكر  تهاري مطالعهتا اب مل تعل فسـ
ية رشاكء يف أرسة  شعوب األ ية وحفواه أن ا شعوب األ تحدة ادلامئ املعين بقضااي ا تدى األمم ا تاسعة  صلا ل صل ل مل ن ملل

ساواة تحدة عىل قدم ا ملاألمم ا شعوبمل بقة وأكدت أن املوافقة احلرة . ل مع سائر ا نريةملسـا ها ملسـتا  عىل يفمل يمت تعر
يد،  ناسبوأنجحنو  نحو ا ها عىل ا مل تعر ل شلكيف ست حداثي  ية الزتام و ً حتداي وأن هذه املوافقة يه  يً . لمعل

هإوأردفت قائةل  ية  شعوب األ لن ا صل تعلق تشاء حق الرفض يف أي وقت ال ي، كام هو احلال متاما فامي   مبعايريً
ية يولو يات ا جاألخال شمل املوافقة احلرة . لبق بغي طلب موافقة جديدة ألغراض خالف الغرض األصيل وأن  تو ين

بقة  نريةملسـوا ية وقالت إن اإل من 31ىل املادة إوأشارت .  حق إنفاذهاملسـتوا شعوب األ شأن حقوق ا صلعالن  ل ب
بقة  يق املوافقة احلرة ا تحمل الزتاما دويا حبامية و بو  سـالو ب ل ت ملي تط ً نريةً ية فامي خيص ملسـتا شعوب األ صلا كام أن . ل
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ية حباجة ملامرسة  شعوب األ صلا هال يق قحقو نظمي و ب يف تقرير املصري ووضع قوانني وبروتوكوالت وإجراءات  تطت ل
نرية بقة ا ملسـتاملوافقة احلرة ا  .ملسـ

يد سـوناول ا ية والت تعلق ابملوارد الورا نرية فامي  بقة وا ث سزيار ساراسارا موضوع املوافقة احلرة وا ي ملسـتسـ ملعارف مل
يدي فقال  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل يدية العائدة إىل إل ية 40لتقلن املعارف ا شعوب األ صل مجموعة من ا ل

يوم معال جتاراي بحت ا ًيف بريو وأ ً ل يهفكيف حيظى املرء ابالحرتام.ص ية ال عل واحلال عىل ما هو  شعوب األ صل؟ فا ل
تجاري تجا. لمتارس العمل ا نذ زمن طويلللكهنا متارس ا بائل  مرة بني ا ية قد و. لق ية مع  يع اتفا مجعمت تو ق اإلصالح ق

تنيالزراعي نافع. مع وجا تأمني املعارف للعامل وتقامس ا سامهة  تفادة من اخلربة وا مللال ب مل يةل وقعت 40وقال إن . سـ  ّ قب
ية لعلمحتالفات ثالية مع ادلوةل واألرسة ا تفاعل بنيوأنه مثة حاجة . ث ية ل الللمزيد من ا وأن . ادلوةلوصلشعوب األ

ية تفامه لرضورة  متعومواصلهتامعلدلخول يف  ية  مية األ تأكد من احلفاظ عىل ا للمج  صللق هار . لل ظوأن ادلوةل ملزمة بإ
ئات تواصل مع أضعف ا ية وا يا ية ا لفسن ا ل سـ سـ ن لح  .ّل

ندا وبامنتوناول يوز ئةل طرهحا وفدا  يل الفريق أ ن  ".سـ

ند ملاقرار ال  :ول األعامل من جد7لبتعلق اب

نة علام ابلواثئق أحاطت  .73 ًا للج
WIPO/GRTKF/IC/16/3 

 WIPO/GRTKF/16/INF 4و
 .WIPO/GRTKF/16/INF 6و

نة أعضاءو .74 مجيع مع ودعهتم ها للججشعت ا
متة ابألمر  ياانت العامة واخلاصة ا ملها ملسامهة يف إىل الك

تربعات  لندوق ا متعات اب اخلاصص ية وا جملشعوب األ صل ل
متد ية ا ملعا ية الفكريةا دلىة حملل ية  للملكنظمة العا مل  .مل

نة بوناء عىل اقرتاح .75 بت ا للج الريس، ا نتخ ئ
ية أسامءمه للعمل بصفهتم  تا ية ا لابلزتية األعضاء الامث ل ن ك
بو ية كأعضاء يف وفود ادلول األعضاء يف الو يا : لشخص
ثة  شار القانوين، ا يجورك هريمان، ا يد  بعا ت ن لسـ ه ملسل

يف؛ ا يا،  لادلامئة ألملا ن ياز مرشد اكزي، سكرتري جن فيد  سـ
يال  يدة مار يف؛ ا نغالديش،  ثة ادلامئة  سـأول، ا سـ ن ب لبع ل جل

يين حلقوق املؤلف،  يذية، اجمللس ا لكأوما، املديرة ا لتنف
يدة أنطويا  يا؛ ا نتب ادلوةل القانوين، نريويب،  لسـ ن كيمك
يغا ابملان، موظفة يف دائرة الاخرتاعات  تأورورا أور

يات اجلديدة،  نولو جوا هد الوطين لدلفاع عن لتك ملعا
ية الفكرية  سة وحامية ا نا مللكا ف لامي، ) INDECOPI(مل

تعاون  بة مدير إدارة ا ميونوفا، ان يدة الرسا  لبريو؛ وا ئ ي سـسـ ل
ية الفكرية والرباءات  للملكادلويل، ادلائرة الاحتادية 

تجارية  موسكو، ) ROSPATENT(لوالعالمات ا
متدون  بون ا ملعالاحتاد الرويس؛ واملرا ثلون ق مياذلين 

ية أو غريمه من القامئني عىل شؤون  ية وا متعات األ حمللا صل جمل
يدي أو  ثقايف ا بري ا يدية أو أشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل ل

تكفلني هبا بائل : ملا ثل  تون هاردسون،  يد بر قا مم سـ لسـ
ية ب شؤون احلكو يب من إدارة ا توال ما ل ل نطن، والية ل شـوا



WIPO/GRTKF/IC/16/7 Prov.2 
34  

ي ية؛ وا تحدة األمر سـالوالايت ا لمل ندون أورموند يك  –ليد 
يا، وولومولو،  نون بأسرتا ثل مركز قوانني ا لابركر،  لفمم

يا؛  نا ولأسرتا يدة بو يا لسـ يافال ية لبشو ثةل الرابطة الرو سـ،  مم
شامل  ية يف ا لشعوب األ صل ، موسكو، )RIPON(لل

يد فالدميري ّومسى. الاحتاد الرويس نة ا سـ ريس ا لللج ئ
شاي يفوف لالضطالع برئاسة اجمللس الا تو  .ريسسـ

ند  بري الفوللكوري:  من جدول األعامل8لبا يدي وأشاكل ا ثقايف ا بري ا تعأشاكل ا تقل ل لتع ل  .ل
ثبدعوة الريس قدمت األمانة الويقة  .76 نة اسـهتلت يف . WIPO/GRTKF/IC/16/4ئ نظر إىل أن ا للجواب ل

يا حول املادتني  بد رشة نقاشا  سة  ًدورهتا اخلا ئً ع شاركني إىل اإلد2 و1مم مل، دعا الريس ا يقاهتم فامي خيص ئ بتعلالء 
 .WIPO/GRTKF/IC/16/4ث من الويقة 3املادة 

يا ابمس  .77 با نوبني وفد إ سـ يق عىل فيه  األعضاء  وادلولاألورويب الاحتادّ ية ا نة  تعلأنه يف حني تعرتف ا بعمل لللج
نة بعني الاWIPO/GRTKF/IC/16/4ثالويقة  تعني أن تأخذ ا نة، فإنه  نة  للج معال ابلوالية الرا ي للج ه عتبار ً

يانه الاسـهتاليل أيد الوفد وضع ويقة غري ملزمة قانويا. واثئق العمل األخرى ًوابإلشارة إىل  ن ث ناء . ّب ّوأكد هنجه ا لب
تعراض الويقة  ثإزاء ا تقدم WIPO/GRTKF/IC/16/4سـ يق أكرب قدر ممكن من ا ته يف  ل وأعرب عن ر حتقب غ

شة  نا قمن خالل  يدةزاخرةم شأ  الوفد الضوء عىل وألقى. مف و سائل أخرى قد  ساس  نة دون ا نسائل  مب مل ي تم ّ مع
تقد أنه . خالل ادلورة يد إنه  رشوط العامة،  شودة قال إنه يوافق عىل معظم ا تحدث عن الغاايت ا يعودلى ا ب ل ن ملل

ية ية واملوضو نظر الر يهنا من وهجة ا عميكن  مس ل ياجات . حتس تجابة ال ية ادلول يف الا سؤو توأرص عىل  سـ ل حم ّ
شعوب األ يةلجامعات ا حمللية ا تقد أن. صل ية العامة، أفاد بأنه  تو بادئ ا يعوفامي خيص ا جهي ل مل نظر يفّ تعني ا له   صك ّي

ية الفكرية وغريه من الصكوك ادلوية  لحامية ا ية عىل حامية أشاكل وطريقةمللك ساعدهتا للمجموعات األ صل  م
يدي العائدة إلهيا ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بادئ العامة شد. ل تعلق اب ملوفامي  تعاريف مع ي ساق ا لد الوفد عىل وجوب ا ت ّ

تعاريف سق  سري ا يكون رضوراي لضامن ا رسد مصطلحات  ية الفكرية وارتأى أن وضع  للا ن تف سـ ّم مل ل ً  مما قد ،مللك
ها نة عىل إحراز تقدم يف  معلساعد ا للج شأن الويقة . ي تدعو الرضورة إىل الاضطالع ابملزيد من العمل  ثو ب سـ

WIPO/GRTKF/IC/16/4، نطاق امحلاية، وفرتة امحلاية، سـامي وال تعلق  ئةل هامة  ب يف اإلجابة عىل أ ت سـ
يداتواملكل العام،  تمك لتقيوا ناءات والطريقة اليت  ّوالا سـ يدي ونظام هبال سـتث ثقايف ا بري ا تقل حامية أشاكل ا ل لتع ل

نف هذا املوضوع فإنه بإماك. حق املؤلف احلايل يد اذلي  هم مدى ا نة  تويف حني أن ا يكللج ل تعقت هنا الاعامتد عىل تف
بل الاحتاد األورويب و ناء من  قادلمع ا ّ بري فيه ول األعضاء ادللب تعلقة بأشاكل ا بةل ا ية وا شاهتا احلا نا تعخالل  مل ل لق ملق م

يدي ثقايف ا تقلا  .لل

بارة و .78 تخدام  ياغة ا ية بأن يمت ألغراض ا تحدة األمر عأوىص وفد الوالايت ا سـ لص متع املعين"يكمل ) أ(يف الفقرة " جملا
بارة عىل أفضل وجه ممكن يف املادة . اإلشارات الالحقةو 3املادة من   2لعواكن رأيه أنه ميكن تعريف هذه ا
يدون(" ندئذ مكصطلح مت تعريفه يف لك أجزاء الويقة") ملسـتفا ها  تعام ثيث ميكن ا ع لسـ ّتعني أن تكون و. ح ي

يا والواردة يف الويقة  يقات اليت قدهما وفد زا ثا ب متعل يةWIPO/GRTKF/IC/16/4ل ّ، واحضة وموجزة و . جل
ثل  بارات الطويةل من  موأنه يرى أن ا يدية وغريها من "لع متعات ا ية وا ية أو امجلاعة ا شعوب األ تقلا ن صل لل جململع ّ

ية ثقا فاجملموعات ا بارة " ل بح  تايل فإنه يويص بأن  توىخ مهنا واب عال تؤدي الغرض ا تص ل ية"ّمل ّامجلاعة ا ًمصطلحا " ملعن
 .يقةث يف الويمت تعريفه

ثل  .79 شعب الصايممموعلق  تطلب 3ن املادة إً قائال لا تخدام مالحظة عامة) أ(تعليق عىل الفقرة لاي طويةل و . سـا
توايت إزاء امحلايةوقال إنه تعدد ا هم أن املادة اختذت هنجا  ملسـ  م تع هبا ّ متحيث. ًف يمت عرض نوع امحلاية اليت 

ية مب بب ارتأى أنه من األ مهصاحب احلقوق، وهذا ا س شديد يف اكمل الويقة لل ثاكن ا لت
WIPO/GRTKF/IC/16/4 ية ابلقدر اذلي متعات ا ية وا شعوب األ حملل عىل أن أحصاب احلقوق مه ا صل جملل
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يدي اليت حبوزهتميبتكرون ثقايف ا بري ا تقل به أشاكل ا ل لتع بة . ل يعي اب بغي أن يكون هذا الهنج األمر ا سـو نب للط ين
ية الفكرية وا ناول موضوع ا مللكئة  تت ية الفكريةلهي ية احلق يف . مللكحلقوق ذات الصةل اب تضمن أي حق يف ا مللكو ي

تعامهل نع اآلخرين من ا بحث واحلق  يد ا تحمك ابملوضوع  سـا مب ل ترب املادة . قل ّ هبذا املعىن وال تعرف تقييدية 3تعو
ه ية بو شعوب األ يدي ودور ا ثقايف ا بري ا صفبصورة واحضة أصل أشاكل ا صل ل تقل ل لتع بة ال تعلق .  حقوقحصا يوفامي 

ثل  يل، قال ا ملمسأةل ا سج يث إلتمب يل من  تني يوفرهام ا مية ا هم الغرض وا حنه  سجتف لتلل لق يقني القانويني لكن . لا
يدي  بري ثقايف  يل أشاكل  نظر إىل أنه ال ميكن  شالك اب نطوي عىل  تقلذكل ميكن أن  تع سج ل م باب معيّنةتي سـ أل

ية ية وثقا فروحا يل تكل األشاكل وابإلضافة إىل ذكل ميكن أن يعر. ن تقد أن للتأثرلتسجض ا باب  يع وهذه األ سـ ل
سأةل امحلاية وأن  يل ال حيل  ما ّسج ّتطلب األمرتل بري من العمل يف هذا املضامرالا ي  .كضطالع بقدر 

يدي أوال و .80 ثقايف ا بري ا تحصل علهيا أحصاب أشاكل ا ند عىل رضورة تعريف احلقوق اليت  ًأكد وفد ا تقل ل تع ي له ل ّ ل
ياطبيعة هذه احلو ًقوق، فامي إذا اكنت حقا جام نح اإلذنًا أم حقًا يف إدارة تكل األشاكل أم حق،عً ً ا أم حق،م يف 

ية يري يف املادة . صيف اخلصو رس إجراء أي  بل أن  تطلب األمر وضع تعريف واحض  تغو ي يتي ن هذه إحيث . 3ق
سأةل تغطهيا ابلفعل امجلةل  ية وفعا"... ملا ية اك فتخذ تدابري قانوية و معل ن ةل لضامن قدرة أي شعب أو مجموعة من ت

ية تا تدابري ا ية عىل احلؤول دون اختاذ ا يدية أو ثقا يني، وأي مجموعة  ساكن األ لا ل ل تقل صل  ...".فل

يا عىل الفقرة  .81 نوب أفر يقوعلق وفد  تعني إً قائال 3من املادة ) أ(ج ّالا تأمنيينه  بارة اليت ت تخدام ا لعساق يف ا سـ
ية متعات األ صلختاطب ا بارة واق. جمل ية ذات الصةل، وامجلاع"عرتح عدم شطب  شعوب وامجلاعات األ صلا  اتل

ية ثقا يدية وغريها من اجملموعات ا فا ل شري إىل أحصاب "لتقل مترار يف الويقة عىل أهنا  ها اب ت، عوضا عن انعاك ث سـ س ً
بارة . احلقوق عوابإلضافة إىل ذكل، تعد  نرية"ّ بقة ا ملسـتاملوافقة احلرة ا ية يف أهن" ملسـ ا تعكس حق مهذات أ

بارة أيضا. منح املوافقةيف أحصاب احلقوق  يه اقرتح اإلبقاء عىل هذه ا ًو لع  .عل

نوية  .82 ندي ألمرياك ا ثل اجمللس ا بوحتدى  جل ه نة بقوهل ) CISA(لمم ثلو  نإللجا ممعدم عرض الاقرتاحات اليت قدهما 
شاشة ية عىل ا شعوب األ لا صل تهل يزي  يع هو  نصنه لن يكون هلم أي دور يف وإ وبطبمت رشوع ا لضع  ويف ضوء . م

ية  شعوب األ بة ا صلر ل بارة حلاية امحل حتصل عىلأن يف غ نحو الواجب، اقرتح وضع قوسني حول  ها عىل ا عقو ل ق
شري إلهيا املادة " ية عن . 3من املادة ) أ(يف الفقرة " 7تكام  سلطة الو تعلق اب نوساءل فامي  ل ي يةطت ّما سلطة لا ه
يةال شري  اليتطنو بارةإىل ت  تفق مع جملس .لعتكل ا شعب ي وقال إنه  ية يف شـىت لا شعوب األ صلالصايم بأن ا ل

تخدم دون  ية من أن  ها  تابعة  يدي ا ثقايف ا بري ا يل أشاكل ا تعدة  ست  سـأرجاء العامل  شـ ل تقل ل تع سج سـ تي خ ل ل ت لم ل ل
هم. موافقهتا يا ميكهنا أن تكفل حامية حقو يهتا آ ية يمت  قوما من سلطة و ً ل سم تن تعلق ابالعرتاف . ط حبق يوفامي 

ت تدابري ا ية احلامسة أن رشف عىل ا ية يف تقرير مصريها فإنه من األ شعوب األ ّا مل ل ت مه صل سلطات ل لحدة من جانب ا
بارة  بب وضع  هذا ا يابة عهنا واقرتح  ترصف  ية اليت  عالو ن ت سن لل شري إلهيا املادة "ط نظر إىل " 7تكام  لبني قوسني اب

تأكد من توفري ية يف هذه الويقةللرضورة الاضطالع ابملزيد من العمل  شعوب األ ية  ث امحلاية الاك صل لل  .ف

ًيد أنه علق عىل الرتمجة العرية قائال . أعرب وفد مرص عن شكره لألمانة عىل واثئق العمل وترمجهتاو .83 ب نه من إب
يح يف الرتجامت نحو ا تخدام املصطلحات عىل ا لصحاألسايس ضامن ا ل تفظ الوفد حبقه يف اإلدالء ابملزيد . سـ ّو حي

بيقات حول الرتمجة العرية للواثئقلتمن ا واقرتح أن ترسل األمانة الرتجامت ملراجعهتا من جانب خرباء يعرفون . عل
يح ياق ا ها يف ا تعام رس ا لصحاملصطلحات معرفة اتمة يك  سـ سـ لي ل ّ تعاريف . يت ية مفادها أن ا لوأدىل مبالحظة إجرا ئ

تضطلع هبذ هة اليت  سـواملصطلحات الواحضة رضورية وساءل عن ا شأن . ا العملجلت ية  يغة  بومثة حاجة  جل لص
نص يقات واملقرتحات يف ا بات وا تصو نعكس هبا ا لالطريقة اليت  تعل ي لل ية تعامل . ست كيفوأعرب الوفد عن قلقه إزاء 

تعاريف واملصطلحات نة مع ا لا  .للج

ية عىل املادتني و .84 تا يقات  ندا حبقه يف تقدمي  تفظ وفد  با ك تعل ك ث من الويقة 2 و1ح
WIPO/GRTKF/IC/16/4 . شعب الصايم مع جملس 3ووافق ابإلشارة إىل املادة أهنا مادة طويةل عىل  لا

ية العامة تو بادئ ا هم أن تمت قراءهتا ابالقرتان مع األهداف وا ية ومن ا سائل املوضو جهيوزاخرة اب ل مل ع واقرتح . ململ
ية"الوفد إضافة  هدفني 3إىل املادة " لفقرة اسـهتال شاريع األحاك10 و9ل تضم ا نص يف أن و. مم من  لبح ا يص
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هدف  تايل10لا نحو ا ل عىل ا ثقايف وحاميهتا: "ل بري ا نوع أشاكل ا لسامه يف الهنوض  تع لي ّ هم دلى حبث ". بت ملومن ا
رشوعمسأةل  متكل غري ا ملا ُّ بالل ثقافات األخرى أنل أن ال يغرب عن ا تعمل من ا ثقافات تزدهر اب ل ا ل يل و. ل سبعىل 
ثال هدف ،ملا ثقايف عىل أسس عادةل،  ": كام ييل9ل ويقرأ ا بادل ا بحوث وا ية، وا لتعزيز احلرية الفكرية وا ت ل لن ّ لف

يدية وغريمنصفةتكون  متعات ا ية وا شعوب األ بة  تقل اب صل لل لسـ جملن يةهال ثقا متعات ا ف من ا ل واقرتح الوفد إضافة ". جمل
يدي اليت تعكس اهامتم "عبارة  ثقايف ا بري ا تخديم أشاكل ا بة  تقلوكذكل اب ل تع سـ لسـ ل مل متع عن نطاق أوسعلن " جملا
نعكس األهداف يف املواد. بعد ذكل هم أن  توارتأى الوفد أنه من ا بب. مل ثالثة من بسوذكل  ل ترابط األجزاء ا
بعضحبيث  WIPO/GRTKF/IC/16/4ثالويقة  ها ا نفصةل عن  ناوها  لال ميكن  بعضت م ويف هذا الصدد، . ل

بدو شاريع األحاكم املوض3 اجلزء يميكن أن  نة عىل اختاذ مقررات م اذلي يضم  ساعد ا ية أكرث مشوال وأن  للجو ي ًع
توى املواد نرية خبصوص  حمأفضل و باجة لصك دويل . مسـت ية كد تخدام الفقرة الاسـهتال يوميكن يف هناية األمر ا ل سـ

يدي ثقايف ا بري ا تقلشأن أشاكل ا ل تع لب تفاوض، ارتأى الوفد أن. ل ية ا نة بدأت  لومبا أن ا معل نةللج متكن من للج ا ست 
 .اذ مقررات أفضل خبصوص هذه املفاوضاتاخت

ياو .85 با تفظ وفد إ نا سـ يهاألعضاءوادلول األورويب  الاحتاد ابمس ،ح ية عىل املادتني ف  يقات  ّ، ابحلق يف تقدمي  خط تعل
تعلق ابملادة . WIPO/GRTKF/IC/16/4ث وأهداف الويقة 2 و1 ن خصائص إً علق الوفد قائال 3يوفامي 

بري ثقايفلتعحامية أشاكل ا يديل ا نطاق حامية  هاقونطا لتقل ا ها صةل  تلف إذا اكنت  نظور  بان اعامتد  بقد  خم لتطل م ت
 .حق املؤلف

يني  .86 يني واألمر برييني والال ثل احتاد املؤدين األ يكواقرتح  تين ي ًشريا إىل) FILAIE(ّمم   أن يكون نص3 املادة م
نقطة ية لا ثة يف الفقرة الفر ثا ع ا ل تقاص أو أي ازد ""1"ل شويه أو ا نأي  يديت ثقايف ا بري ا تقلراء  ل لتع بري /لل لتعا

بعض". الفوللكوري بارة الالحقة كام اقرتح ا لواكن رأيه أنه ما من رضورة إلضافة ا ية . لع  "2"عويف الفقرة الفر
ند  ية  ـي هذه الفقرة الفر ثل الاحتاد بأن  عاقرتح  ع بارة " مشـتقاهتا"...تنهتمم بل "عوأن تضاف   وأن "الغريقمن 

تا يغة ا لحتذف ا ل يةلص نوية أو . عية يف الفقرة الفر شأن األرضار ا سري  ملعوقال إنه ال يرى أية حاجة للمزيد من ا ب لتف
يدينعندماعنوي ملاذى األ  .ملسـتف يمت حتديد ا

ية عىل و .87 تا يقات  ية إىل أنه بإماكن الريس أن يؤكد إماكية تقدمي الوفود  تحدة األمر بأشار وفد الوالايت ا ك تعل ن ئمل يك
يا أوحض الوفد ،WIPO/GRTKF/IC/16/4ثالويقة  من 2 و1املادتني  نوب أفر تعلق مبداخةل وفد  يق وفامي  ج ي

بارة  يدين2يف املادة " امجلاعة ذات الصةل"لعبأن اقرتاحه اكن تعريف ا تصةل اب ملسـتف ا شمل . مل تواليت ميكن أن 
يل  نص، من  بقا يف ا بيع األفاكر الواردة  ل سـ قمج ً ية أو امجلاعات ا"م شعوب األ تقلا صل ية لل ثقا فيدية وامجلاعات ا ل

بارة ". األخرى تخدم  ندها  عو سـ نص باكمهل" امجلاعة ذات الصةل"تع بارة . ليف ا يه اقرتح الوفد وضع  عو امجلاعة "عل
 .بني قوسني" ذات الصةل

يان اذلي أدىل به WIPO/GRTKF/IC/16/4ثأعرب وفد املغرب عن شكره لألمانة عىل الويقة و .88 لب وأيد ا
يةوفد أنغوال ابمس مجم بدلان األفر يقوعة ا نة3وقال إن املادة . ل ثهتا ا بق أن  سأةل  شأن نطاق امحلاية  للج  حب سـ م . ب

بغي أن تكون حمددة سقة بصورة خاصة مع املادة ،ينو يدين2من و شأن ا ملسـتف  تعني أن تراعي املادة . ب تايل  يواب  3ل
بري ا تعلق بأشاكل ا ية فامي  تعمواصفات ادلول األعضاء وممارساهتا الو ي لن يدي الوطينط تقلثقايف ا واقرتح الوفد، . لل

يدية أو  ية أو ا شعوب، عالوة عىل اجملموعات األ با من ا يدون من امحلاية  تقلية ضامن أن يكون ا صل ل شع لبغ ً ملسـتف
ية أخرى شعب" إدراج لكمة ،فأية مجموعة ثقا يغة املراد إدراهجا يف الفقرة ". لا :  ويه3من املادة ) أ(لصواقرتح ا

يع أن ضامن أن يكون" ية أخرى  يدية أو أية جامعة ثقا ية، أو جامعة  با أو جامعة أ يدون  تط ا تقل صل تسـشع ف ًتف ملسـ
 ..".متنع

يا وقال وفد  .89 ياإن لأسرتا بة ألسرتا نة همم اب لمعل ا سـ نظر ه وأبدى حامس،لنللج هام عىل حنو إجيايب من وهجة ا ل لإل س
يا ية يف أسرتا شعوب األ يع ا لاخلاصة  صل ل بارة 3من املادة ) أ(فقرة شارة إىل الإلابو. مجل يا وضع  ع اقرتح وفد أسرتا ل

يه يف املادة " سـامب أشري إ ها  ها أو إبال لاليت مت  ح غ بب وراء هذا الاقرتاح هو . بني قوسني" 7تسجيل لسوا
توقف  يل أم أهنا  يمت حتديدها حبمك من هذا ا نوية  تصادية وا ساؤل عام إذا اكنت أنواع احلقوق الا تا س سق ب ملع لقت ل
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ي يل دلى احلكوممعلعىل  هم الرجوع إىل األهداف ات،لتسجة ا نظر .  هبذا الصدد7 و5 و3مل ومن ا تعني ا لولعهل  ي
ية، أم من  ها عن طريق سلطة و يارها ممارسة حقو يث ا متعات من  توحا  يار  نيف إماكية ترك ا ت خل طن ق ح خمف للمج ً

ها يف إط ها  يابة عهنا أو ممارسة حقو نظامت  سخالل نوع آخر من معل ا بنفق ن  .ار مجمعاهتا يهمل

نطقة األنديز األوائل  .90 شعوب  ية  ية اذلا نة القانوية  ثل ا موعلق  ل ت من ن للج  ّقدمهعىل الاقرتاح اذلي ) CAPAJ(للتمم
شأن املادة  يا  نوب أفر بوفد  يق بارة ًقائال 3ج نرية"ع إن  بقة وا ملسـتاملوافقة احلرة وا ينبغي أن تظل يف الفقرة " ملسـ

سلمي بذكل أيضا يف املادة  مت حيث إنهاملادة، تكل من ) أ( ًا ية" من 27لت يا ية وا سـقانون احلقوق املد سـ  اليت" لن
متعات احلق يف ت شعوب أو ا جملنص عىل أن  يدي اخلاصة احرتاملل ثقايف ا بري ا ية وحامية أشاكل ا ثقا تقل هويهتا ا ل تع لل ل ف

بارة هذا احلق. هبا ية،لعوقد أكدت ا بغي اإلبقاء علهيا كأساس لدلميقرا ط و نة يه عىل وجه وأن . ين للجوالية ا
تحديد ضامن أن  ية أيضا تسـتفيد لا شارك يف ا شعوب اليت  ًا لعمل ت نافع املرتبة علهيال ّمن ا ت  .مل

ثل  .91 يلوكونو األصيل شعب ل  اإلدارياجمللسمموأاثر  يا سانتيف لبتشـا سائل الويقة الصةل ) BGC( سـلو ثبعض ا مل
ت. ابملوضوع ية أن يكون دلى ادلول ملفاقرتح دلى اإلشارة إىل إعالن األمم ا شعوب األ شأن حقوق ا صلحدة  ل ب

نظر إىل أن العديد مهنان مناألعضاء سخة  تحدة هذا اب لإعالن األمم ا بق أنمل متدهسـ  يد املادة . ع ا  من 31تفو
تحدة بأن  يدية وطرائق "ملإعالن األمم ا ها ا ثقايف ومعار ية متكل احلق يف احلفاظ عىل تراهثا ا شعوب األ تقلا ل صل لل ف

يدية تعبري ية ا ثقا تقلها ا لل ترصف هباف ّوا نة، لكن ادلول ".  وحاميهتا وتطويرهال بحث يف ا يد ا سأةل  للجوأن هذه ا ل قمل
ية شعوب األ بت هذا احلق من ا يه،  شار إ تحدة ا متدت إعالن األمم ا صلاألعضاء، اليت ا ل سل ل مل مل توساءل عام إذا . ع

يه أن يطلب من وفد سانت  تعني  علاكن  ياي ثول أماسـلو ية مل ا شعوب األ تحدث ابمس ا نة وا صلم ا ل ل بالغ فهيا للج لا
ناسب أن يطلب من . ً فردا75 000عددها  تقد أنه من ا ملورمغ أنه حيرتم اإلجراءات والربوتوكوالت، فإنه ال  يع

نة ابمسه ية . للجالوفد أن يقدم اقرتاحه إىل ا ية وا متعات األ حمللوساءل عام إذا اكنت ادلول اليت حتدثت عن ا صل جملت
متعات تحدث ابمس هذه ا نة وا شاركة يف أعامل ا جملفهيا مفوضة اب ل للج يح . مل ية  تتوقد تدعو الرضورة إىل إرساء  معل

يداد وتوابغو يف ادلورة  بق أن قدم وفد تر نظر إىل أنه  ية فرصة طرح مقرتحاهتا، اب ية وا ينمتعات األ سـ ل حملل صل للمج
يس  ثل، وأعلن تأ با ابمس ا ساألخرية  ملم يدية والفوللكوراجملموعة اًطل ية واملعارف ا ية ابملوارد الورا تقلدلوية ا ث ن لل  ملع

"GRTKF International "بحر ويه نطقة ا شاهبة يف  ية ذوي األفاكر ا شعوب األ ل مجموعة تضم قادة ا ت صل مل مل
شاعر GRTKF International  مجموعةعقدتسـو. الاكرييب ياجات وا هّم حول الا توصل إىل  مل اجامتعا  ت حلل تف ً

تو يدي العائدة لوا ثقايف ا بري ا ها وحامية أشاكل ا تعلق حبقو ية فامي  ية وا متعات األ تقلقعات يف أوساط ا ل تع ي حملل لصل ل ق جمل
ها. إلهيا تدخل وإبداء جوانب  متعات من ا متكني هذه ا يات  نة آ هم أن جتد ا قلقومن ا لمل ل جملللج وقال إن اخلرباء من . ل

نة وبإماكهنم شاركون يف ا يني  ساكن األ للجا ي صل هال يد جدا يف  هام عىل حنو  معل اإل مف  .ًس

ية .92 تحدة األمر ندا والوالايت ا يب عىل املقرتحات اليت طرهحا وفدا  توال بائل ا ثل  يكوعلق  ملق ك ل ل مم تفق مع . ّ يوقال إنه 
يا  ندا إمنا تعد اعرتاضا عىل رشوط الاتفاع عىل لوفد أسرتا بارة اليت اقرتحهتا  نأن ا ك ًلع ثقايف بّ بري ا لأشاكل ا لتع

رسية . ليديلتقا يدي ا ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا متكل غري ا ية ا ية وا متعات األ ّوتواجه ا ل تقل ل تع مل حملل لصل ل ُّ ل ّجمل
ية هذه يري أو الاتفاع . حوالرو تاكر أو ا تجديد والا تعرض  ها يك  ناك رموز وتعابري مل يمت و نو تغ ب لل ت له ّ من هبا ضع

تحد. الغريقبل  ثل عىل اقرتاح الوالايت ا ملوعلق ا ملم هُّمه ّ ية قائال إن عىل الرمغ من  تفة األمر ّوضع حد لرضورة ًيك
ها عىل  يه وأن يمت  بارة كام يه  بغي أن تظل ا ية  ميبارات الاصطال ن تعمح عل لع  ".امجلاعة ذات الصةل"يللع

ية و .93 نقاش حول الفقرة الفر عتح الريس ابب ا ل ئ  .3 من املادة "1"ف

ية عىل و .94 يقات  يقدم  يا أنه  ّأعلن وفد زا خط تعل سـ  3ن املادة قال إو. WIPO/GRTKF/IC/16/4ثالويقة مب
تعلق 4نطاق امحلاية يف حني أن املادة برصد تتعلق  بني 3واكن مبقدور املرء أن يفرتض أن املادة .  احلقوقهبذهت   ّ ت

تع هباااحلقوق اليت ميكن لصاحهب يات . يمت أن  نت  معليد أن هذه املادة  ّب رشوعبي متكل غري ا ملا ُّ هال  .منع الواجب 
تضمن مادة  تع هبا ألن هذه الويقة مل  ناول بصورة حرصية احلقوق املمكن ا تايل اقرتح الوفد إدراج مادة  تواب ث مت لل تت

يل بعد ثة من املادة . لقبمن هذا ا ثا نقطة ا لوفامي خيص ا ل شويه و "1" 3ل شأن نوع ا تاقرتح الوفد إعداد ورقات  لب



WIPO/GRTKF/IC/16/7 Prov.2 
38  

بارة  متزيق اجلاري واقرتح إدراج  عأو ا بري، أو أي "...ل لتع معل خيل بأشاكل ا ّمن شأنه أن يؤذي أو يرض وّ
ية أو  ثقا هوية ا سائدة أو ا سمعة، أو القمي ا فاب لل ل  ..".هبدف إحلاق الرضر به"...عبارة بعد " األمانةل

ثل جملس  .95 شعب الصايمممواقرتح  بارة لا يف الفقرة "  اللكامت، واإلشارات واألسامء والرموزخالف"...ع حذف 
ية  نظر 3 املادة  من"1"عالفر يدي إىل أن ل اب ثقايف ا بري ا تع هذه األشاكل من ا نص عىل  هذا إمنا  تقلحكام  ل تع مت لي ل ك ً

يه احلال بغي أن يكون  يس ما  بري، وهذا  علبقدر أدىن من امحلاية ابملقارنة مع األشاكل األخرى من هذا ا نتع يل  .ل

ية  .96 عوقدمت األمانة رشحا للفقرة الفر تعلق حبامية حق املؤلفن إ فقالت 3من املادة " 1"ً . تنوع امحلاية املقدمة 
ية فويف الفقرة ال تجارية3 من املادة "2"عر به امحلاية املقدمة حامية العالمة ا ل  ّفرق بني وذلا. تسـ حامية أشاكل  ُ

يدي  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع تنييف ل  .لفئهاتني ا

ية  .97 نقطة األخرية يف الفقرة الفر يا عىل ا عوعلق وفد أسرتا ل ساب أو ممارسة " ابإلشارة إىل 3املادة  من "1"ل كتا
بري الفوللكوري أو األشاكل املعدةل مهنام يدي أشاكل ا ثقايف ا بري ا ية الفكرية عىل ا تعحقوق ا تقل ل لتع ل ل  ورأى". مللك

نان حقوقه يف العمل العائد ل كلك توقعت أن يكون WIPO/GRTKF/IC/16/4ثأن الويقة  لفلمؤلف أو ا
يه ية من احلصول عىل بيد أن هكذا حمك . لإ شعوب األ تاكرات من ا نع فرادى أحصاب الا صلمن شأنه أن  ل ب مي

تعلقة حبق املؤلف  ثالومن ممارسةملاحلقوق ا يل ا يص عىل  مل هذه احلقوق ابحلصول عىل ترا ب توساءل الوفد . سخ
يا بغي ابلفعل أن تظل  يدية، اليت  يد هذه احلقوق ا خعام إذا اكن القصد من هذا احلمك  ين تقل لي نان أو تق توحا  للفرا  ًمف ً

ية شعوب األ صلاملؤلف من أفراد ا ساب أو ممارسة . ل يحا عام إذا اكن القصد من ذكل حظر ا توطلب تو كض ً
يدي  ثقايف ا بري ا ية الفكرية يف ظل ظروف جائرة أم حرص أشاكل ا تقلحقوق ا ل لتع ل هوةل عىل مللك جملاألعامل ا

ية حباملؤلف،  نظر يف. ق املؤلفحملمغري ا تعني ا لو تصل ابلعالقة بني ي ياسة العامة فامي  ية  ت األهداف األسا سـ للسـ
تاكر الفرديةاحلقوق  تصةل بذكل العملبألي صاحب ا يه وحقوق امجلاعة ا ية ابلعمل العائد إ شعوب األ مل من ا ل صل  .ل

يق جملس و .98 يا  نوب أفر تعلأيد وفد  يق شعب الصايمج بارة لا ع واقرتح أيضا أن توضع   اللكامت واإلشارات خالف"ً
ية " واألسامء والرموز ية "1"عيف الفقرة الفر بقةتفاديبغ بني قوسني  نه إًوقال الوفد أيضا . مسـ إصدار أحاكم 

يدي  ثقايف ا بري ا تقلتقد أن حرص حامية أشاكل ا ل تع ليع تجارية عىلل   أمرلحق املؤلف وامحلاية من خالل العالقة ا
 .سابق ألوانه

تخدام " ةّمأ" واقرتح إدراج لكمة 3ة من املاد) أ(وأشار وفد املغرب إىل الفقرة  .99 سـوأن تعكس الفقرة أيضا أي ا ً
يدي ألغر ثقايف ا بري ا تقلألشاكل ا ل لتع سويق أو ال هاألغراضلتض ا يدي  تعامل ا ل جتارية خالف الا تقل  .لسـ

ية الفكرية  .100 ية  ية األفر نظمة اإل ثل ا للملكوأشار  يق مي مل تعديل اذلي اقرتحه ) ARIPO(قلمم يك األمريحتاد الالإىل ا
ناين األداء بريي  لفالاليين األ ية ) FILAIE (يت ثة من الفقرة الفر ثا نقطة ا ععىل ا ل ل يده 3 من املادة "1"ل ي وأعلن تأ

 .هل

تقد أن عرض الاقرتاحات  .101 شاشة ألنه  يقات اليت أدىل هبا عىل ا ته يف أن تعرض ا يعوأبدى وفد املغرب ر ل تعل لب غ
بارش شاشة  يذ عىل ا تصةل اب يقات ا موا لنف مل لتتعل نةل نقاش ادلائر يف ا للجة من شأنه أن يرثي ا بعاد . ل ستواقرتح ا

يدية ألغراض جتارية وإدراج لكمة  تعامل املعارف ا تقلا ية " مفهوم"أو " فكرة"لسـ  .3 من املادة "1"عيف الفقرة الفر

ثل جملس  .102 شعب الصايمممواقرتح  ية لا رشح اهنإً وأضاف قائال "2") أ (3ع حذف الفقرة الفر ذلي ل يوافق عىل ا
يا هبذا الصدد نوب أفر يققدمه وفد  يزي بني حق املؤلف . ج شأن ا ته األمانة  رشح اذلي قد هم ا متوأنه  ب لل م ف

ندما ارتأى أنه مثة فوارق  يا اكن عىل حق  نوب أفر تقد أن وفد  يد أنه  تجارية يف تكل املادة،  عوالعالمات ا يع ب يقل ج
شعوب األ تخدهما ا صواحضة بني اإلشارات والرموز اليت  ل يدي، تسـ ثقايف ا بري ا تقلية، ويه أشاكل ا ل تع لل ل

يزي مل حيقق غرضه، بصورة اتمة عىل األقل تايل فإن ذكل ا تجارية، واب متوالعالمات ا ل سـامب ،لل نهح  بري  عمت ا  يف لتع
ند إىل حق إًوأضاف قائال . ثالويقة نوحة ليشء  بغي فامي خيص امحلاية ا يدية أكرث مما  تن الفقرة برمهتا  سن يي ملم تقي

ية أو ) أ(وقال إن الفقرة . لف عىل األقلاملؤ ثقا ية ا يدي ذات األ ثقايف ا بري ا فناولت حامية أشاكل ا ل مه تقل ل تع لت ل
ية فقط نظر . حالرو ها برصف ا لوارتأى أن حامية حقوق املؤلف ميكن  يةمنح تكل مهعن األ ية  ية أو الرو ثقا ل ا حل ف
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ي" األشاكل" يل  بق علهيا، ألن ا يل ال  لوأن رشط ا سج نط تسج ي لت تع حبامية حق املؤلفل للمتس رضوراي  ّويعد . ً
شابه اجلزيئ أحد يري تكل األجزاء من الفقرةوق حقلتا تطلب  نطق  تغ املؤلف، فإن ا ي  .مل

هدف  .103 ندا ا يوز لوقدم وفد  يل يايسن رش اذلي يريم إىل  لسـا ثالث  عا يقنيتعزيز "ل بادةللا ثقة ا ية وا شفا ت وا ل ملل ". ف
ناو3وقال الوفد إن املادة  سعى إىل  ت  يلت هوم ا تقدمي  ية  شفا سأةل ا سجل  ب ل لتم مف تأكد من . ف موقال إنه ما زال غري 

يل، مبا  نظم ا تعلق  ية فامي  شعوب األ با وخصوصا يف ضوء أوجه قلق ا نا يارا  ترب  يل  سجأن ا ب ي صل ل سـ يع تسج لت ًل ً م ًخ
تويق ثيف ذكل خماطر ا نظر يف نطاق امحل. ل ند ا لواقرتح أن يعمد الفريق العامل ما بني ادلورات،  اية مبوجب ع

تني3 املادة سأ نظر يف  ل، إىل ا م ية ) 1: ( هامل شفا شاريع األحاكم هدف ا ناول هبا  فحتري طرق بديةل ميكن أن  لت م ت
ثل هذه الطرق؛ و ية  تو مبأو ا ص ثل ) 2(ل يل اليت حتد من اخملاطر ما أمكن، من  يغ ا تلف  نظر يف  ما ّ سج ص خم لتل

تحان  يق وا نطوي عىل أي  يل اليت ال  منظم ا حتق ت ها عىل مضمون ذكل لتسج ية  شعوب األ يث توافق ا سو نفح صل ل
يل  .لتسجا

ثل حركة تواب .104 ندية يمموأدىل  تعلق ابملادة) Tupaj Amaru(له أمارو ا ييان   أنه وارتأى"  امحلايةمضمون "1 بب
نص بري من الارباك يف ا لمثة قدر  ت منوذيج لعام . ك ن  امحلاية وأنه اكمضمونابلفعل أدرك  1982لوقال إن القانون ا

منوذيج قائال ً،أكرث وضوحا هد ابلقانون ا ً وا ل ثل القصص إستش شفوية، من  بري ا تعريف مشل أشاكل ا من ا ل تع لل
بطوية، واألحايج وغريها من الرموز واألسامء والرموز املقدسة  تقارير والرواايت ا شعر العايم وا ّواألساطري وا ل ل ل ل

ية، يقى األدوات األ يقي اكألغاين ومو بري املو صلوا سـ سـ نقر لتع يقى ا ل ومو بوايس -سـ سا ثال آةل ا ن وتطرق إىل ذكر  ل م
يا  شعائر وغري ذكل من أنواع األداء –ليفيف بو تفاالت والطقوس وا رسح والا سدية اكلرقص وا تعابري ا ل وا مل جل حل

نحواتت، واخلزف والفخار،  ية، والرسوم واللوحات وا ثل األعامل ا بري املادي من  ّالفوللكوري، وا مل ن لفتع م ل
س يج(اء والرتاكوات لفسـيفوا يات واحليل واملواد إخل) لنضالطني ا ّوا ية واألعامل املعامرية،خلشب ّ واآلالت املو . سـيق

ية وقد إًوأضاف قائال  ية واألنرثبولو ية وامجلا تار نظر ا ية من وهجة ا ية عا يدية ذات أ جن هذه املعارف ا ل خي ل ل مل مه لتقل
يل يل إىل  تقلت من  جا ج منوذيج، وأن الطريقة اليت عرضت وقال إنه يريد إدراج الفقرة. ن ل األخرية من القانون ا

بو اليشء موضوع امحلاية اكنت أوحض وأكرث دقة  .يفهيا الو

تحو .105 ية عن قلقه إزاء ا تحدة األمر لأعرب وفد الوالايت ا تصةل هبامكيكمل تقة أو احلقوق احلرصية ا مل ابألعامل ا . ملشـ
تحمك أو إرساء حق  ساع ذكل ا موأبدى قلقه إزاء ا ل به هذا احلق، وإزاء ت يل أو ما  شـية فكرية من هذا ا يب لق لك

بري،  املكلاألثر اذلي ترتكه هذه احلقوق عىل  متعات يف صفوفلتعالعام وعىل حرية ا ناس داخل وخارج ا جمل ا ل
يارا  يدية وأنه يفضل  متعات ا ية وا ًاأل مع ّ تقل لصل منوذيج لعام آخر جمل ، اذلي 1982لما أو العودة إىل القانون ا

بري يضمن بقة عىل أشاكل ا يع نطاق احلقوق ا تقات، عدم تو تعديالت وا تحمك اب تع، عوضا عن ا نط سـ شـ ل لل مل مل ً
شمل  يدي  ثقايف ا يا تقل لل نف أصيل ألي مؤلف أو مؤلفني"ل باس تعابري الفوللكور خللق  مصا وابإلضافة إىل ". قت

تني  يع حاالت حول" أقواس" طرح اقرتاح بوضع "1" و"2"عيذكل مت يف الك الفقرتني الفر تقاق"مج  ". شـالا
بدال  ثابة بديل للحذف ا ستويقرتح الوفد  هوم ". تعديالت"ب " مشـتقات"مب تقات"مفوأوحض أن  ال وجود هل " ملشـا

نفس الطريقة اليت توجد هبا  ية الفكرية  تعلقة اب ية ا نصوص ادلوية احلا بيف ا مل ل ل تعديالت"مللكل وحق إجراء ". لا
يدا  تعديالت حق معروف  ًا ج يا( 14 واملادة 14املادة  مبقتىضل ًاث ية برن)ن تق حق مت . ق من اتفا ملشـوحق العمل ا

ية هوم يف لك ِّيفضل الوفد و. طنإرساءه يف بعض القوانني الو يظل هذا ا يق الاساق إذا اكن  ملفمن أجل  سـحتق ت
نص  تعامللأجزاء ا  ".تعديالت" لكمة سـا

ية أن وفد  .106 بدلان األفر يقوأعلن وفد أنغوال ابمس مجموعة ا ّبوسواان يود أن ل ثيعرض الويقة ت
WIPO/GRTKF/IC/16/INF/24" :نظمة لابتبوسواان  نص مقدم من مليابة عن ادلول األعضاء يف ا ن

ية  ية  ية األفر للملكاإل يق يدية وأشاكل ياألربومرشوع بروتوكول : )ياألربو (الفكريةقلمي شأن حامية املعارف ا تقل  لب
بري الفوللكوري  ".لتعا

نة أن بوسواان تأبلغ وفد بوسواو .107 تان ا ها أنللج لبق  يابة عن ادلول األعضاء يف سـ معلومات إىل  ياألربون قدمت، 
نة  رشة  سادسة  للجادلورة ا ع رشوع إوقال الوفد . WIPO/GRTKF/IC/16/INF/24ثالويقة  يفل من 
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سوتو يف نو رشة يف ماسريو، مملكة  يالربوتوكول أقره ألول مرة جملس الوزراء يف دورته احلادية  ، 2007مفرب لع
ته ادلول األعضاء توى الوطين و بإجراءجعومن مث را شاورات عىل ا سـ  ّوأقره جملس . كذكل اخلرباءراجعه ملم

نظمةوزراء  ية . ت يف غابورون، بوسواان2009 يف نومفرب ملا ية الو رش تخدم كأساس لألطر ا نكام أنه ا يع ت طسـ ل
يا واألقالمي األخرى ية يف أفر يقواإل تطورات ختطط لعقد مؤمتر دبلومايس  ياألربووأخذت . قلمي ليف أعقاب هذه ا

يا  بون، ان ميبالعامتد الربوتوكول يف سواكو سطس 10و 9 يف يويمم ّوأوحض الوفد أن الربوتوكول كرس . 2010غ أ
ية تا ية ا بادئ األسا لا ل سـ يديةالعداةل و: مل  الكرامة والقمي  احرتام عالوة عىل،لتقلاإلنصاف، واحرتام نظم املعارف ا

بري الرو ثقايف وأشاكل ا توى ا نوع ا تخدام القوانني والربوتوكوالت العرية، وتعزيز  تعية، واحرتام مواصةل ا ل حمل ت لسـ ّ ف ح
ية ورضورة احلفاظ عىل توازن عادل بني حقوق ومصاحل أحصاب  يدية وا متعات ا يه صاحل ا حمللالفين ملا  لتقل جمل ف

تاكرات واإلبداع ونقل تخدمهيا؛ والهنوض ابال باملعارف و بادةل ألحصاب املعارف مسـ نفعة ا يه ا يا ملا  نولو ت ا ململ ف ج لتك
نع  يدية والفوللكور، و ما رشوعلتقل متكل غري ا ملا ُّ تعامل عالوة عىل ل  انداثر املعارف احلؤول دونسـ وإساءة الا

ية  يدية  ثقافات ا بري الفوللكوري ، والاعرتاف برضورة ضامن وتعزيز احرتام ا يدية وأشاكل ا با بغ تقل ل تع تلتقل ل ل ية ل
ية، بني أمور أخرى متعات ا متكني ا ياجات  نالا ملعت جمل ب رشةويقدم الوفد، ابمس ادلول. ح بع  ع ا  األعضاء يف لسـ

بحثياألربو يد ا سائل  سامهة جمدية يف ا نة  ل الربوتوكول إىل ا مل مك ية تاليت  قللج ئيسـها بصورة ر لخص
تان  سوف قال إن مداخالتهو. WIPO/GRTKF/IC/16/5و WIPO/GRTKF/IC/16/4ثيقالو

بحث يد ا رشوع األحاكم  ية من  تعلق ابملواد املوضو لسرتشد بأحاكم الربوتوكول فامي  م ع ي ًأيضا " يوبأر"يومتىن . قت
نة سامهة جمدية يف معل ا ها  نوها بو نة الويقة وأن  للجأن يدرس أعضاء ا م ث صفللج  .يتب

ياوأبدى وفد  .108 ية اليتلأسرتا يح نطاق األحاكم األسا ساعدة عىل تو ته يف ا سـ ر ض مل متكل غري  تعرف أعامل غب ُّا ل
رشوع هدف . ملا تعلق اب لوخصوصا فامي  ي يايسً تاكر  لسـا متعات عىل الا يع ا ثامن، اذلي يريم إىل  با شج جملل ت

يامواإلبداع،  ّو يدالقامئ ماكفأة وحامية اإلبداع سـ تقا ل عىل ا نذ أمد هو ن أحد أوجه القلق املاثةلإًوأردف قائال . ل م 
ية من متعات األ صلحامية ا يةجمل تجات غري األ نة يف ا سة الاك نا صل ا ن ف ململ ناول املادة . م  "2"و" 1" 3تتوميكن أن 

سأةل جزيا ًهذه ا ئ تصادية  بني ًن هذا احلمك معقد نوعا ما ألنه خيلطإغري أنه قال . مل قجوانب من احلقوق الا
نوية نة،ملعوا تخدام لكامت ورموز  ترص عىل ا ي و معسـ بق أن وضعت امل. يق  "2"و" 1" 3ادة سـوعالوة عىل ذكل، 

تحديد . بني قوسني ياغة بديةل تغطي عىل وجه ا لواقرتح الوفد  رشوعص متكل غري ا ملا ُّ يع أو " من خالل ل بعرض 
يدي ثقايف ا بري ا تقليع مواد يمت تصويرها بصورة اكذبة عىل أهنا من أشاكل ا ل تع لب بري الفوللكوري وأهنا /ل لتعأشاكل ا

ية شعوب األ نع ا صلمن  ل شأن ما إذا اكنت أفعال من هذا سيوقال إنه ". ص نقاش  بساعد عىل إجراء املزيد من ا ل
ترب  بغي أن  يل  تعا ينب رشوع أم اللق ممتلاك غري  ً ُّ. 

سأةل  .109 يق عىل  ية يف ا تحدة األمر ته يف الانضامم إىل وفد الوالايت ا يا ر نوب أفر موأبدى وفد  تعل مل لب يكغ يق ج
تقات" يد ابهذه وقال إن ". ملشـا سأةل ميكن أن  تسـتفا منوذيج مل يل القانون ا ية من  للفعل من دراسة سابقة اتر ب قخي

سائل اليت أدت إىل إنًغري أنه أضاف قائال . 1982لعام  بار أن بعض ا هم كذكل أن يؤخذ يف الا مله من ا عت مل
تقات"إدراج  ية" ملشـا سوابق القضا ئجنمت عن القانون الوطين واملامرسات وا نادا إىل . ل ًوا يا  جتربةست يقنوب أفر ج

تقاتبد من مراعاة ه ال الوفد أنيرى شأت يف إدارة ا شالك اليت  شـ بعض أوجه الضعف وا ن  يف القوانني الصادرة ململ
نةويف  1982بعد عام  تخيل عن يرتك و. للجمعل ا ّا تقات"ل يدي وعىل " ملشـا ثقايف ا بري ا تقلأثره عىل أشاكل ا ل لتع ل

ية يدية واملوارد الورا ثاملعارف ا سجاًوحرصا عىل . لتقل نص، " مشـتقات"، أوىص ابإلبقاء عىل لكمة منالا ليف ا
ناداوذكل  ًا ثقايف ست بري ا سائل اليت تؤثر عىل أشاكل ا شأن ا ية  ية الو سوابق القضا ل إىل خربته يف جمال ا تع مل ب ن ئ لل ط

يدي  .لتقلا

بحث .110 يد ا نطاق العام للامدة  ند عىل ا لوعلق وفد ا ل قه ثقايف . ل بري ا نف أشاكل ا لوقال إن املادة  تع لتص
تلفة جدا /ليديلتقا ئات  بري الفوللكوري يف ثالث  ًأشاكل ا خم فتع تلفة من امحلاية توتوىخل  اجملموعات منخم أشاكل 

ثالث ثقايف) 1: (لا بري ا لأشاكل ا ثقافات حمددة أو /لتع بري الفوللكوري  لأشاكل ا يةلتع يهتا الرو حميهتا أو أ مه ) 2( ،لق
يديو ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بري الف/ل يدي) 3(وللكوري، ولتعأشاكل ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع أشاكل /ل
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رسية بري الفوللكوري ا ّا ل يا  يرتكوهذا . لتع متع ال ميكل حقا  باع بأن ا ًالا يعً طبنط نوعني من يفجمل .  األشاكللهذين ا
يه بدو أيضا وكأنه قد اسرتجع وقيض  توفر حبمك العادة  علوما  ي متعات ا. ًي يس يف مصلحة ا لتقوهكذا هنج  جمل ليدية، ل

توى الوطين أيضا شالك عىل ا نافع مبوجب املعاهدة وقد خيلق  تع بأية  يا من ا ها  ًبل و سـً م مت ملمعل م لنع تايل . مي لواب
يديارتأى ثقايف ا بري ا يزي بني أشاكل ا تقل الوفد أن الهنج األفضل هو ا ل تع لمت ل بري الفوللكوري اليت /ل لتعأشاكل ا

 .ة مكجموعة أخرىتعرف بأهنا مجموعة واحدة وتكل اليت تظل رسي

ناين األداء  .111 بريي  ثل الاحتاد األمرييك الاليين األ لفوقال  يت متعات "2") أ (3أن املادة ) FILAIE(مم للمج توفر 
تعامل  رشوعسـطريقة للحؤول دون إساءة الا متكل غري ا ملوا ُّ ًيد أنه أردف قائال . ل بغي حذفب  اجلزء األخري ينإنه 

ّتخف بوجود اذلي : "من تكل املادة شلك زائف يسـ نهتك أو يويح  برابط أو  بوجود هذا الرابط مع [...] ي
سمعة لالازدراء أو املس اب نص عىل أن ". ّ رشط اذلي  بغي أن ال خيضع  يوقال إن احلق  لل رشوعين متكل غري ا ملا  ل

تقص، أو تؤذي أو تويح بصورة اكذبة بوجود صةل  تعامل  تنأو إساءة الا يةلها سـ شعوب األ صلمع ا  ".ل

ن الريس الاتقال اقرتح انئبو .112 ية إئ يك . "3"عىل الفقرة الفر  . يف ذكلسببلا رشحوملكسـوهو اقرتاح قدمه وفد ا

نة حتاول تعريف املفاهمي .113 مين إىل أن ا للجوأشار وفد ا ثقايف ،ل بري ا يف أشاكل ا ثور عىل طرق  ل وا تع ن للع لتص
يدي بري الفوللكوري /لتقلا ئاتيفلتعأشاكل ا تخدام. ف  ها وحتديدهاسـوأن ذكل ميكن أن يمت اب بق تعر يف مفاهمي  . سـ

ئات سـمي الفوللكور معوما إىل أربع  فوميكن  ً شعيب، مبا يف ذكل احلاكاي) 1: ( يهتق  واألساطري تلاألدب ا
ثال واألقوال املأثورة واألحايج؛  شعيب، واملالمح واألساطري واأل شعر ا مواخلرافات وا ل فن العامرة ) 2(ول

ية واألزاي نظا بذالت ا سامت وا موا ل ل بري ) 3(و؛ وما إىل ذكلء، جمل يد والعادات وأوجه ا تقا تعا ل  عن الطقوسلل
تعابري؛ اك ية أو أنواع األداء وغريها من ا لتان أو الوالدة أو الطقوس ادل أنواع األداء الفين اكألعامل ) 4(وينخل

سدية تعابري ا ية وادلاينة واألغاين وا ناء والصو ية وا رس جلا ل لغ فمل تيض الرضورة وضع تعار. ح يقةتقو  يف هذا قيف د
 .املضامر

ية أن املادة  .114 تحدة األمر يكوقال وفد الوالايت ا ية "3") أ (3مل صفّشلك أحد األحاكم الو شمل . ت يوأوىص بأن 
بارة املأخوذة من املادة بوصفه احلمك  لعرشوع نص، ا يل الصويت 5م شأن األداء وا بو  سج من معاهدة الو ب لتي

)WPPT ( نه أضاف،حق وصفي للمؤدينفقد نصت هذه املعاهدة عىل وجود ن احلق الوصفي قامئ إ ً قائاللك 
تخدامه"وموجود  بب طريقة ا سـإال يف حاةل الاضطرار إىل إسقاطه  يس ". بس لواقرتح الوفد تكل اإلضافة، ألنه 

ناد أو الوصف ية إجياد اإل ناسب يف ظل الظروف ا سـمن املمكن أو ا لعمل  ً. دومامل

ندا أن  .115 ئةل اليتتدرجكوطلب وفد  تخدهما ن واليت ميكن أسـيطرهحا سـ األ   يفعامل ما بني ادلوراتالفريق اليسـ 
يقات"جزء  نقحة" لتعلا ّمن الويقة ا مل توازن الالزم بني إًوأردف قائال . ث ثور عىل ا ثل يف ا تحدايت  لن أحد ا لع مت يل

يات  يدي و ثقايف ا بري ا معلحامية أشاكل ا تقل ل لتع رشوعل متكل غري ا ملا ُّ نوعل سامه يف ا ت اليت  ثقايفلت ئةل . ل ا سـوطرح األ
ية تا لا بل : ل نح  ية  سؤو تحمل  سـمن  ل مم نفاذسي يدي ومن ميكن هل أن يأذن  لا ثقايف ا بري ا تقلإىل أشاكل ا ل لتع ل
نفاذ متع واحد، و؟ لاب يدي يعود إىل أكرث من  ثقايف ا بري ا جمماذا حيدث إذا اكن ا تقل ل لتع تخذ القرارات، ومن ول يمن 

تحكمي ية ا ؟ليقوم اب ملوهل تمت  يدي أوتغط ثقايف ا بري ا هم من أحد أشاكل ا تقلنف ا ل تع لص ل  املعدةل  األشاكلملسـتل
ية أو ية الفكرية احلا ها مبوجب قوانني ا بق  لنه؟ ويف تؤثر هذه امحلاية عىل امحلاية اليت  سـ مللكك نح ها  مم معتفاعل  ت

توى من امحلاية، إىل جانب الاقرتاحات اتأو  سق هذا ا يف  ها؟ وأخريا،  سـتداخل  ت ملك ي ً توفري امحلاية مع بتعلقة  مل
يدي، مع  ثقايف ا بري ا تقلادلامئة ألشاكل ا ل لتع بة مبل  .؟متني عام كللاملطا

بو-مجهورية (وقال وفد فزنويال  .116 ل ا ناين األداء إ) فاريةيل بريي  ثل الاحتاد األمرييك الاليين األ لفنه يؤيد اقرتاح  يت مم
)FILAIE ( 3بشأن املادة) تعلق حبذف اجلزء األ"2") أ  املادة بعد  نصنهتـييواقرتح أن . خري من امجلةلمل، ا

 .ً جيب أن تكون حقوقا اكمةل احلقوقن هذهإ وقال". مشـتقاته"لكمة 

نصني الفرنيس والعريب يف املادة إوقال وفد املغرب  .117 ناقض بني ا ّن مثة  ل  إىل مصطلح يشار حيث. "3") أ (3ت
يح ابللغة الفقد". تثبيت" نحو ا ثل املصطلح عىل ا لصح  ل ية عىل أنه مت نه ترمج يف الفر سـعرية،  نب ". معلومات"لك
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شمل أن  يث  نص  تواقرتح الوفد أيضا تعديل ا حب ل يت"ً ثقايف  ألتثبأي  بري ا لي شلك من أشاكل ا لتع
يدي يل/لتقلا بري الفوللكوري أو  ثأشاكل ا متتع يهلهن، أو رش هلل تخدامص أو تو رشوعا هسـ أو ا بغي أن يكون   ً م ين

نطقة ا ثل بدقة ا ملوأن  متي إلهيا هذه امجلاعاتمي  ".تنليت 

بويفارية–مجهورية (أشار وفد فزنويال و .118 ل ا بق يف فزنويال ) ل نظام ا ملطإىل ا يهل نفصل  فواذلي  ية  ت نا ئاحملامك ا عن جل
ية،  بل أن ناملد ية حمك  ية واحدة، فال يصدر عن اإلجراءات املد ية يف  ية ومد نا قفإذا اختذت إجراءات  نج قض ن ئ

يةيصدر حمك عن اإلجراءا ية عىل اإلجراءات املد ها األ ية  نا ية، ألن اإلجراءات ا نا نت ا ئ جل ئ بقجل وال جيزي . سـل
ية حمضة ية حمضة أو مد نا نظام القانوين يف فزنويال سوى اختاذ إجراءات  نا ئ ياغة . جل يه، دفع الوفد بأن  صو عل

ية  ب "2") ب (3عالفقرة الفر يضاف إلهيا  عثري اخللط، واقرتح أن تعدل تكل الفقرة  ل ية"ارة ت ية أو مد ننا ئ  ". ج

ية  .119 ند تعديل الفقرة الفر عواقرتح وفد ا تامثر : "لتصبح كام ييل" 4) "ب (3له تعامل أو الا سيامث يكون الا سـح
شاور مع "بغرض جين األرابح متعات ذات الصةل اب نادا إىل رشوط حتددها ا نافع ا ت، يمت تقامس ا لمل جمل ً " الواكةل"ست

ت. 4الوارد ذكرها يف املادة  يةيعو تا باب ا يا لأل تعديل إلزا لرب هذا ا ل سـ ًل ية ) 1: (م ية امجلا عرضورة الاعرتاف اب مللك
ية  شمل حقوقا حرصية  حقيقاليت  ً يةت ّللجامعات ا ينبغي الاعرتاف ) 2( فقط؛ علهيااحلظر فرض ل ويس حقوق ملعن

ب بدأ املوافقة احلرة وا ناد هذه احلقوق مبوجب اتفاقات ويس عىل أساس  سـابحلق يف إ ملسـ م نرية فقط؛ ل ملسـتقة وا
بول ) 3( يديقعدم  ثقايف ا بري ا نصف عىل أي نوع من أنواع أشاكل ا تعويض ا تقلنظم ا ل تع مل لل بري /ل لتعأشاكل ا

ية؛  يث إهنا حق حرصي للجامعة ا بوةل،  ست  ّالفوللكوري  ن ملعي ح مق بري ) 4(ل تخدام أشاكل ا تعإذا اكن ا لسـ
يدي ثقايف ا تقلا بري الفوللكوري قد تع/لل بدللتعأشاكل ا لمم عىل اكمل األمة أو ا تعلق بأي مجموعة حمددة، ّ ي، وال 

ية سلطة الو نافع إىل قرار صادر عن ا ند تقامس ا نفال بد أن  ل طمل  .يست

ثل توابو .120 نص ميكن أن ) Tupaj Amaru( أمارو يممارتأى  تحدة، اب يسـتعنيلأن ا ملثري من صكوك األمم ا لك
شأن حقو تحدة  بوعىل وجه اخلصوص إعالن األمم ا يةمل شعوب األ صلق ا يه . ل يس قواي مبا  نص  فوقال إن ا ًل ل

بغي أن يكون ملزما قانويا ًالكفاية يف جماالت عديدة وأنه  نً شعوب وامجلاعات 3فاملادة . ين ل، عالوة عىل حتديد ا
بغي أن  ية، اكن  ثقا ية وغريها من امجلاعات ا ناأل يف ل بب . دد حقوق والزتامات األطرافحتصل سوساءل عن  عدم ت

بحثيفر ادلول،  دوذكر يد ا ية وحاميهتا يف املادة  شعوب وامجلاعات األ ل ادلفاع عن حقوق ا صل وقال فامي . قل
ية  عتعلق ابلفقرة الفر تعني أن إ "2") ب (3 ي بغي أن تكون ". متنع"ًعوضا عن " حتظر" لكمة تقرأينه  ينوأنه 

سواءمتوفرة دلىالعقوابت  ية سواء  ية واملد نا ب احملامك ا ن ئ  .جل

ية واقرتح  .121 ية أن تضاف يف هناية الفقرة الفر تحدة األمر عوفد الوالايت ا سة من املادة "1"يكمل بارة ا ب ا  من 5ملقتلع
يل الصويت  شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب تعامل ذكل احلذف"ويه لتي ندما تفرض طريقة الا سـإال  وقال ". ع

يع األماكن ذات الصةل يف الويقجإنه يريد إدرا بارة يف  ث نفس ا مج ته عىل . ةلع فقوابإلضافة إىل ذكل أبدى موا
تصل ابملادة  ند فامي  يق اذلي أدىل به وفد ا يا ه لتعل يه "4") ب( 3ل بت  ف، أنه ذكل أمر  يةيف الواقع امجلاعاتت ّ ا  .ملعن

بويفارية–مجهورية (واقرتح وفد فزنويال  .122 ل ا ية ) ل تعلق ابلفقرة الفر عفامي  بارة حذف"4"ي حيامث يكون  "ع 
تعامل أو  تغالل لغرض سـالا تغالل ألية رشوط". األرابحسـالا تعامل أو الا سـإذ ال ميكن أن خيضع الا ومن . سـ

تعامل أو  تغالل"وذكل ألن لكمة . سـتغالل إمنا هيدف إىل جين الرحبالاسـالواحض أن الا ّتطرفة إىل حد " سـا م
نه هو جين األرابح نا أن الغرض  ميويح  ً  .مض

ثل جملس  .123 شعب الصايممموكرر  يث امحلاية املوفرة القول بأنلا بغي من  يدية أكرث مما  ّ املادة  ح ين تفق . تقي يوقال إنه 
ية  تعلق ابلفقرة الفر ند فامي  يق اذلي أدىل به وفد ا يد ا ية يف تأ تحدة األمر عمع وفد الوالايت ا ي ه تعل ي لمل ل وأن . "4"يك

نافع وحت شأن رشوط تقامس ا متعات ذات الصةل يف اختاذ قرار  ملاألمر يعود إىل ا ب ًوأردف قائال يف . ديدهاجمل
يقات وفد فزنويال  يده  تعلمعرض تأ بويفارية–مجهورية (لي ل ا ناك ) ل ندما تكون  بق فقط  نافع ال  هأن تقامس ا ع نط يمل

يق الرحب لتحقية  ّ شغاهل إزاء تكل الفقرة. ن شاريع أحاكم املعارف 6ولفت األنظار إىل املادة . نوأعرب عن ا م من 
يدية ناول تقا. لتقلا باع الهنج ذاته واختاذه تتواليت  نافع واقرتح ا تمس ا هاممكمل وكرر القول بأن املادة حمدودة . لصدر إ
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يث  بغي؛  حأكرث مما  ياق إين نافع إال يف  ناول تقامس ا ثال، مل  يل ا سـهنا عىل  مل تمل تب يدي "س ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل
ية وال"األخرى ثقا تني ا نا ية من ا ست ذات أ ف، أي تكل اليت  ل ي ل مه حي يةل  وقال إن ذكل ال ميكن أن يكون ،حرو

بدأ عامنًوارتأى أيضا أ. القصد مهنا نافع  تقامس ا بغي الاعرتاف  ّه  مك مل ب ندئذ عىل حنو أفضل يف ،ين ناوهل  ع ميكن  ت
يدي ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا بق عىل  نفصةل، يك  تقلمادة  ل تع مج لنط ل ي شاريع أحاكم 6واقرتح إدراج املادة . م م من 

يد يديلتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا شاريع أحاكم أشاكل ا تعديالت ذات الصةل، يف  تقلية مع ا ل تع م لل باع هنج . ل توبذا ا
ته نافع بر هوم تقامس ا ّمعام إزاء   .ملمف

بق حدوث أي ) أ (3ن املادة إوقال وفد اجلزائر  .124 بق إال عىل األوضاع اليت  يغة اليت وضعت هبا ال  سـاب نط تلص ت
بإفعل؛ و تعني أن  نطنه يرى أنه  ناءها الفعل ذو الصةليي ثق احلمك أيضا عىل األوضاع اليت حيدث أ ه اقرتح يعلو. ً

تعلق ابملادة ". يك يوقف"عبارة " منع"إضافة بعد لكمة  بارة ) ب (3يومن مث اقرتح فامي  تعاضة، بعد  عالا سـ
ية" تأكد"، عن لكمة "معلتدابري  ية إىل ". ضامن"بلكمة " لا تا بارة ا لواقرتح أخريا إضافة ا ل لع ، "4") ب (3املادة ً

نعه أو وقفه"بعد   ".مميكن 

ثل الاحتاد األمرييك الاليين و .124 .125 تاقرتح  ناين األداء األمم لفبريي  بارة ) FILAIE(ي حيث يكون "عحذف 
تغالل  تعامل أو الا سـالا يق الرحبإىل دفهيسـ ها ". حتق  ها واقرتح أن يكون  بارة ال رضورة  نصوقال إن هذه ا ل لع

تايل  تعام"لاك لعن ا هاسـ تغال لها أو ا  .ًعوضا عن ذكل" سـ

نوي مواصةل ذكل .126 ية إىل األمانة وأنه  يقات  بق هل أن قدم  يوأفاد وفد الصني بأنه  خط تعل  .ّسـ

ثل  .127 مموعلق  يلوكونو األصيل ّ شعب ا شـاجمللس اإلداري  يا لبتل شري إىل  (BGC)سـيف سانت لو يق سابق  يعىل  تعل
متعات ية العائدة إىل عدة  جما ناول ) CARICOM( بدلان الاحتاد الاكرييب يففقال إنه يمت  ،مللك ية  تتيق  معل تطب

ية ادلوية  نة احلكو سأةل ذاهتا كام يف ا لا للج يدية والفوللكورممل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلا ث لن  مللكملع
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثأي إطار محلاية املعارف ا تقل ل تع لتقل ل سأةل . ل ملوقد برزت هذه ا

يةخالل ناءوذكل . لعمل تكل ا ية أشاكل ثأ سأةل  ية، أال ويه  متعات األ متعات، مبا فهيا ا تلف ا ملك زايرة  م صل جملخمل جمل
ية شعوب األ يدي  ثقايف ا بري ا صلا لل تقل ل لتع تعامل مع تكل األشاكل اليت تعرب احلدود يف . ل لوساءل عن طريقة ا ت

سأةل تعني أن ترتك مدول صغرية مما يعين أهنا  ناوهاي  ليك  يةتت بت يف . طن القوانني الو لوابإلضافة إىل ذكل قال إن ا
نطقة الاكرييب، أو  ية ال يعكس اخلربة املوجودة يف  سلطة الو بل ا نافع من  متقامس ا نق ل يا سانتطمل وقال إنه . سـلو

يا سانتال يوجد سوى شعب أصيل واحد يف  سلسـلو تلفة لك مهنا خيضع  ل يقطن دوائر  طة جملس إداري خم
بار. خمتلف ية بعني الا تواقرتح أن تؤخذ اخلربة الو عن يقني أن . ط يلحق لتعلوهبذا املعىن ابذلات من شأن الك ا
يا بسانت الرضر  .سـلو

نوية  .128 ندي ألمرياك ا ثل اجمللس ا بوأفاد  جل ه ية الوارد يف " املعين"مصطلح أن ب) CISA(لمم " 1") ب(عالفقرة الفر
ًيس حرصاي و" املعين" شري إىل من ل يةيهيال  متعات األ شعوب وا صل ا ناوهل يف إطار وأنه. جملل ت يعرف أن ذكل مت 

نص عىل 3لكن املادة . 2املادة  تعني أن  ت اكن  يدية"ّي ية ا شعوب وامجلاعات األ تقلذو الصةل اب صل  وقال إنه. "لل
ت ساب حق ا ية ا سات  تصدي للمؤ يد عىل أنه مثة طريقة  تأ سـيرغب أيضا يف ا ت بغ س لل ك كل تالك األمالك ً معامل أو ا

ية شعوب األ صلالعائدة إىل ا سـىن . ل شعوب، يك  ها حتديد هوية ا توال بد من وجود طريقة ميكن من خال يل ل
شعوب  بة  نا سلطة ا تعامل مع الويل املعين أو ا للا سـ مل ل ك يةل ّا لنه مثة صكوك دوية قامئة إًوأضاف قائال .  ابألمرملعن

يةابلفعل ميكن الاعامتد علهيا، هبدف ضام شعوب األ صلن توفري امحلاية  سأةل ،لل تفظ حبقه يف إاثرة هذه ا مل وا ح
ية، ويف لك الواثئق،  سأةل امحلاية ضد اإلساءاتويهناث  .م 

ندية .129 ية ا شعوب األ ية  ية اذلا ية  نة القضا ثل ا هوقال  صل لل ت من ئ للج لمم ن املادة كلك تريم إىل احلؤول إ (CAPAJ) للت
ية شعوب األ باد ا صلدون ا ل تغاللوحامي. سـتع ناس من جين ببعو. سـهتم من الا نع ا لارة أخرى، اكن الغرض مهنا  م

تكراهتم بغي حقيقة "1") ب (3وتريس املادة . مبالرحب من  متع األصيل، وأن  نف هو ا ين أن مصدر أي  جمل مص
شوهيه بأي شلك من األشاكل ساده أو  تعدم إ رشاكت اليت يمت . ف نع ا ية هو  لوالغرض من تكل الفقرة الفر مع
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شا شويءهانإ تحديد  ية عىل وجه ا شعوب األ تغالل ا ت جلين األرابح من ا ل صل ل ثال عىل ذكل أن . عاداهتمه بسـ ملوا
متعات يف األمازون ال يرتدون  ساهممأية جملأفراد العديد من ا  أن ريغ. جمالبس أو ما يغطي اجلزء األعىل من أ

متعات إىل املدن وتع ساء من هذه ا نقل ا ياحة  جملبعض واكالت ا ن ت لسـ تفرجني جلين األرابح فقطل هن عىل ا ملر . ض
ساء األمازون إىل رضب آخر من رضوب  يش  ئا دلى ساكن املدن وحيول طرق  باعا خا نوذكل خيلق ا ط عنط ّ ً ً

ية وحمرتمة با ما يكون ممارسات رو تجارية، مما ال صةل هل عىل اإلطالق ابملصدر ذاته، اذلي غا حاألعامل ا ً ل وقال . ل
يغهتا جيب أن تكون ًإن املادة هامة جدا لكن ث إن الغرض مهنا هو حامية يح. ًأكرث وضوحا ورصاحةص 

باد  ية من الا شعوب األ تعا صل  .فقط األرابح بغية جينسـل

ياوجادل .130 ناول احلقوق إ ً قائالمب وفد زا بغي أن  تن الويقة اكن  تن ي بقا 4فاملادة . والالزتاماتث ً تفرتض  أن مثة مادة مسـ
ية، مما يامتىش مع جوانب حقوق  إالتنظرمل   اليت3اةل املادة  ويه يف هذه احل،تتناول احلقوق ّ يف احلقوق ا لسلب

ية ية الفكرية اليت تعد أساسا حقوقا  سلبا ً ً ّ ية.مللك ) ب(3فاملادة . ب وكرر الوفد رضورة اخلوض يف احلقوق اإلجيا
تضمن اقرتاحا بلزوم الا"1" نف،  ها مصدر ا متعات بو شري إىل هوية ا ً اليت  ت ملص صفت بة جمل حعرتاف هبا أيضا صا ً

نظر إىل ذكل املعىن ابذلات يف قانون  نفات، اب لهذه ا ية"ملص يا"مللكا تضمن حقا إجيا ً، واذلي  بً واقرتح تعديل . ي
ية". مصدر"بعد لكمة " صاحب" بإضافة أو "1") ب (3املادة  ثل حقوق ا مللكمما   .مي

ثل جملس و .130 .131 يويب لالحتادلفية األممأيد  تات يف األفريقي–ث األ ثل جملس لشـ ا يقات  مم  شعب الصايمتعل  لا
نرية3مبوجب املادة يتعني ومفادها أنه  بقة وا بدأ املوافقة احلرة وا نافع مقرتان  ملسـت حبث تقامس ا سـ مب ململ سب . ً حو

نة صيغهتا  يدي اليت ال يمت تشري إىل أن) ب (3تعين املادة هالرا ثقايف ا بري ا تقل أشاكل ا ل لتع  ال ختضع كشفهال
نريةللموافقة بقة وا ملسـت احلرة وا تالف . ، رشح ذكل بوضوح)أ (3 يف املادة ورد هيف حني أن. ملسـ خوهذا الا

يس هل ما يربره بغي أن ختضع للموافقة احلرة : لاألسايس  شار إلهيا أعاله  بري ا يع أشاكل ا نيث إن  يح مل تع لمج
نرية بقة وا ملسـتوا ناول املادة . ملسـ تالف أو مادة أخرى يف الصك ه3تتوميكن أن   .خذا الا

ياأعلن وفد و .132 بدأ للمداخالت اليت أجراها لأسرتا ية ا يده من ان مل تأ يلوكونو ممثال حي شعب ا شـاجمللس اإلداري  لبتل
يا نويةو) BGC( سـاألصيل يف سانت لو ندي ألمرياك ا باجمللس ا جل يام الفريق ). CISA( له قوأكد عىل رضورة  ّ

ية العامل ما بني ادلورات بدراسة األثر عىل لك من  متعات األ صلا  العام يف دراسة الظروف اليت ميكن واملكلجمل
هاأن متارس يدي اليت ظلّ ادلول يف  ثقايف ا بري ا ية فامي خيص أشاكل ا تقل حقوق ا ل لتع ل  حبد  ألية هجةتنسبمللك

 .ذاهتا

يج العريةو .133 تعاون دلول ا تب براءات الاخرتاع مبجلس ا ثل  بذكر  خلل ل   أن املادة مل تأخذ بعني(GCC) مكمم
سلوك والطرق  يدي من هجة، ورضوب ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ناقض بني املعارف ا بار ا لالا تقل ل تع تقل ت لت ل ل ل ع

بعة من هجة أخرى ناول حامية املعارف، مبا فهيا بعض الينه إًوأضاف قائال . ملتّا يات  توجد عدة معاهدات واتفا  يتتق
بو يتوىل الو ست إدارهتات تخدمة  ي، غري أن الطرق ا لسـ بة عىل ادلواممل نا سـ  سأةل ابملزيد . م ملواقرتح دراسة هذه ا

تىض املادة  يل  مبقمن ا ناول موضوع 5لتفص يداتتت اليت   .لتقيا

ية ً من الصعب جدا قراءةنإوقال وفد الاحتاد الرويس  .134 يريات ) ب(ع الفقرة الفر تعديالت وا تغبب لك تكل ا لل بس
هم ا. اليت أدخلت علهيا ثال عىل ذكل أنه يصعب  فوا ية مل بارة . "3") ب(عمجلةل الطويةل يف الفقرة الفر بدأ  بعاليت  ت

يس من " ّأية مؤرشات اكذبة أو مضلةل" يه لكمة الواحضلألنه  تعن متاما ما اذلي  يط " مؤرشات"ً تبسـواقرتح 
ية  عيغة الفقرة الفر يدية و"فامجلةل .  يك متكن قراءهتا"3") ب(ص متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا تقلا صل لل جمل غريها جمل
ية ثقا متعات ا فمن ا ل بغي" جمل هر مرتني جتعل املادة معقدة أكرث مما  ناليت  يتظ واقرتح ذكرها مرة واحدة وعدم إدراج . ّ

تخدم فهيا ذكل املصطلح ية، بل جمرد اإلشارة إىل املرة األوىل اليت  بارة الطويةل مرة اث سـا ن ن إارة أخرى، ببعو. يلع
ية ميكن أن ي ثا ُذكر املصطلح للمرة ا ن ساطة اتمة بأول مرة يرد فهيال بق قوهل عن . ببربط  يا، أيد الوفد ما  سـواث ًن

يدي ثقايف ا بري ا تأمني امحلاية ألشاكل ا بعة  تقلمغوض أو عدم حصة الهنج أو الطريقة ا ل تع ل لت ل وارتأى أنه من . مل
شارك يف ذكل عىل وجه ادلقة هات اليت  ستالرضورة مباكن حتديد ا يقمثة حاجة لوضع تعرأنه و. جل تعني . قيف د ّو ي

ثل من املصطلحات القانوية  هة اليت تضطلع بأية هممة ومن  نإيضاح ا مي يل ماذاوجل هذه فلك . متثمن اذلي حيق هل 
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يد اآلناألمور سح الويقة . لتعق يف غاية ا ثومل  سأةل WIPO/GRTKF/IC/16/4 تف ملاجملال للخوض يف ا
يل الالزم ية اب تفصاألسا يقات عىل تكل. لسـ يد ا لتعلو تعتف ل الويقة أن ا تكرها فرد ما ابريث ية املعارصة اليت  يب اإلبدا ع

يدي بري ثقايف  بارها أشاكل  تقلميكن أو ال ميكن ا تع توقف عىل إذا اكن ذكل الفرد أم مل يكن يف أ ريغ. عت ين ذكل 
نف تكر ذكل ا ملصواقع احلال مؤلف أو  بت فامي إذا اكن ما مت و. مب هة اليت  ّوعىل أية حال من يه ا ت ضعه هو سـجل

ته من خالل حق املؤلف،  نف ميكن حام يدي أم جمرد  ثقايف ا بري ا ييف واقع األمر شالك من أشاكل ا مص تقل ل لتع ل ً
تعلق هبذا املوضوع  يدات خاصة  ناك قواعد حمددة و تعني يف هذه احلاةل أيضا تأمني فرتة حامية ما؟ و توأنه  ي ه تقي ً

بني ذكل اب شأن حقوق املؤلف  تفصواتفاقات دوية  ت ب لل تلف . يلّ يف مع  سؤال حول طريقة ا خمومتحور ا ّل لتك ي
متع أاي اكن يع أفراد ا تخدم تكل األشاكل  ًاألوضاع، ألنه ميكن أن  جمل مج يث واتسـ تلفا من  تايل فإنه يعد  ح واب ً خم ّل

بعة،األساس تلف الهنج ا ت ومثة تضارب يف املعايري و تلف. ملخم بعت حىت اآلن يف مقاربة امحلاية  ختفالطريقة اليت ا  ت
تالفا اتما عن  ًا ً هم عىل أهنا أمر الطريقةخ يدي  ثقايف ا بري ا تعني مقاربهتا هبا لو اكنت أشاكل ا سـتف اليت اكن  تقل ل تع لي ل

يا عن اإلبداعات اإلفرادية ًتلف  لك تضارب احلقوق بني . خم ثةل  ية ا سأةل األسا متعن يف ا بوأوىص الوفد اب مت سـ ململ ّ ل
يدي والطريقة ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ها يف حاميهتا، من هجة، وحق املؤلف والطريقة اليت يوفر هبا ل با ع الالزم ا ت

هذا املوضوعحوقال إنه مثة . امحلاية، من هجة أخرى يل أكرث معقا  لاجة إلجراء  ً تعني . حتل يودلى إعامل الفكر فامي 
نظر يف الطريقة اليت ميكن هبا معيلاع أسلوب تبفعهل دعا إىل ا ن توفري امحلاية القانوية لوقال إنه من الرضوري ا

يد العميل، ولكن  ياء الواجب حاميهتا عىل وجه ادلقةمعلصععىل ا يع أو األ ّ حتديد املوا شـ بغي . ً أيضاض ينوهذا أمر 
ثال عىل ذكل املادة  ته، وا ملدرا توى . 2سـ ثري من  حمألن ا تلفةهذهلك تلفة يف حاالت  رس بصورة  بغي أن  خم  خم ّيف . ين

تِ مل تراعفهـي تواجدة يف دول سـ احامتل ا ية ا شعوب األ يدي من جانب ا ثقايف ا بري ا ملخدام أشاكل ا صل ل تقل ل لتع ل
ثقايف مل  بادل ا سأةل ا لتلفة، وأن اكمل  ت م شرتكةتلخم يدي  بري ثقايف  بار، وجمرد وجود أشاكل  مؤخذ بعني الا تقل تع  عت

ية يعين أنه شعوب األ تخدهما ا صل ميكن أن  ل يش يف نفس وتسـ شعوب اليت  تعغريها من ا  .األماكنل

ثل تواب .135 يق اذلي أدىل به وفد الاحتاد الرويسيمموأيد  نص طويل جدا وتصعب قراءته . لتعل أمارو ا ًوقال إن ا ل
همه نا لقانون املعاهدات . فو ية  فييوأشار إىل اتفا يقة مبا ) 1969لسـنة (ق بغي أن تكون د يد بأن املواد  قاليت  ن يتف

يذ نفيه الكفاية يك توضع موضع ا ية واقرتح أن. لتف بارة "4") ب(ع تضاف، يف الفقرة الفر ية "ع بعد  سلطة الو نا طل
ية ّا شار إلهيا يف املادة اب"، "ملعن ية ا ملمتعات األ صل ية4جمل ية ا متعات األ شعوب وا شاور مع ا ن اب صل ل ملعت جمل ". ل

تخدم مصطلح  ية"يسـوابإلضافة إىل ذكل، مل  ثقا متعات ا فا ل تايل" جمل تحدة، واب لأبدا يف إطار األمم ا مل معناه ما  فإن ً
متعات األسالف"واملصطلح األفضل هو .  غري معروفزال ية أو  متعات األ جما بارة ". صلجمل تعني حذف  عومن مث  ي

تغالل هبدف نالاتفاعما إذا اكن "  حتدث املرء عن األجور، فإن ذكل حيث إنه إذا، "تحقيق الرحبلسـ أو الا
يعة احلال  يديحتقيق الرحب وامحلايهو هدف لا أنبطبيعين  ثقايف ا بري ا تقلة القانوية ألشاكل ا ل تع لن يه فإنه ال . ل علو
يد عىل  تأ كرضورة  يق الرحب"بارة علل تعني ذكر ". حتقهبدف  تخدام املوارد وهنهبا؛ و بري من إساءة ا ناك قدر  ّو ي سـ ك ه

نقطة يف العديد من املواد الواردة يف الصك  .لهذه ا

ية  .136 يا بأن تفحص الفقرة الفر نوب أفر عواقرتح وفد  يق نافع، ألن هذا موضوع مبزيد من ادلقة "4") ب (3ج مل تقامس ا
ثل جملس  يه  مماملوضوع أكد  شعب الصايمعل نافع "عبارة بـبدأ امجلةل تواقرتح أن . لا ملبغي أن يكون تقامس ا ين

تعني حذف "ًعادال تع"و" األجور"ي، يف حني  سـندما يكون الا تغالل ع يق الرحب إىلدفهيسـامل أو الا ". حتق 
ثل توابي أمارو وضع تعريفات واحضة ياين الاحتاد الرويس و يده  مموطلب أيضا دلى تأ ب لي ّكام أيد اقرتاح مجموعة . ً

شأن  شرتكة  ية  توصل إىل أر تعاريف هبدف ا ناقش الفريق العامل ما بني ادلورات ا ية بأن  بدلان األفر با م ض ل ل ي ّل يق
بارة . املصطلحات يهل  لعوأملح إىل  ية"تفض متعات ا ية وا شعوب األ حمللا صل تخدمة يف " جملل بارة ا نظر إىل أهنا ا سـاب لع ملل
تحدة تعني حذف اإلشارة إىل . ملاألمم ا ية األخرى"يوأنه  ثقا متعات ا يدية وا متعات ا فا ل جملتقل ألن ذكل من شأنه " لجمل

ساؤالت ثري ا تأن  ثل توابي أمارو خبصوص وابإلضافة إىل ذكل قال إنه ال يواف. لي يق اذلي أدىل به  ممق عىل ا لتعل
ية ية ا سلطة الو ّا ن ن ملعل  .ط



WIPO/GRTKF/IC/16/7 Prov.2 
46  

ّوبىن .137 يقات وفد الاحتاد الرويست ية  تحدة األمر تعل وفد الوالايت ا ّبىن روحكام .  ابلاكمليكمل نوب ت يقات وفد  ج  تعل
يا تعريف ال. يقأفر نظر إىل أن ا ليث قال إنه يوافق عىل رضورة وضع تعريف واحض اب ل راهن خرج عن نطاق ح
يل . املعقول ساطة، من  بارة يف غاية ا بوكرر القول بأنه حث عىل اعامتد  ب قع متع املعين"ل ، "صاحب احلق"أو " جملا

تحدة مبوجب املادة  ناسب يراعي مفاهمي األمم ا توصل فامي بعد إىل تعريف  ملوميكن ا تعلق ابملادة . 2مل  4يوفامي 
يا  نوب أفر يقوافق عىل اقرتاح وفد  يغة  أن تكونبرضورة ج بةلصا نا سـا نافع عىل حنو "يه  مل " عادلملتقامس ا

تايل ". أجر"وحذف لكمة  يري ا بديل عن ذكل، إجراء ا لواقرتح،  تغ رشوط اليت"لك متع لاب شعب أو ا جمل حيددها ا ل
ية ية ا سلطة الو شاور مع ا ّاألصيل املعين اب ن ن ل ملعت ط ل ّتعني، و". ّ بني، أن ي يد عىل قكام أشار العديد من املرا تأ كيمت ا ل

متع األصيل و شعب وا جملا باهتام، ويس حسب ل لر يةحسبغ ية  بات سلطة و ّ ر ن ن معغ  .ط

نوية و .138 ندي ألمرياك ا ثل اجمللس ا بكرر  جل ه يس ) CISA(لمم يانلالقول بأنه  كمن الواحض أي  سأةلّ ناول ا مل   وما. سـيت
بة قامئة نا تخدام احلكومات ا شلكة ا سـزالت  مل سـ بغي أن ًووفقا ملا قاهل وفد الا. م ينحتاد الرويس وغريه من الوفود، 

سلطة ذات الصةلال  هة أكرب من ا لتكون ا بغي أن تكون  وحدهاجل متع املعين أو صاحب احلق بل  ين، أو ا جمل
ها ية  شعوب األ نفسا صل ية. ل شعوب األ تعني الاعرتاف حبقوق ا صلو ل تعي ّ يف ا ية احلؤول دون إجياد لمت تلاكهتا،  بغ  مبم

سلب ا سات أخرى  لمؤ ت ها يف س ية  حقشعوب األ تلاكتنالاتفاع منلكية أو ملاصل وقد حصل ذكل يف . ملم تكل ا
شعوب اليت مت الاعرتاف. أالساك توايت واليت  هبالواقرتح أن تكون ا تلف ا سـ عىل  يد تكل تشدد عىلملخم ك تأ

بة نا ية ا سلطة الو سـاحلقوق يه ا مل ن نب ما يدع. طل تعني  ّو جت ية اليت اكن اىي سلطات الو سـ اب ن ملل تعمر هو اذلي ط
ّسن  يهناي ية عىل احلصول عىل امحلايةنقوا شعوب األ يا وحيد من قدرة ا صل  ل ّمعل وشدد عىل أنه مت الاعرتاف . ً

تعامرية سلطات الا يا ا ية اكنت  سلطات الو تعمرة، وأن ا شعوب  ية  شعوب األ سـاب ل معل ن ل سـ ك صل ًل ط نا . م بغي، ر ًو ه ين
ية ص شعوب األ متكن ا صلتطلعاهتا وطموحاهتا، أن  ل بارشة تب تعامل مع هذا الوضع بصورة  بة احلقوق من ا ما لح

يد للحقوق اليت ت يا، دون أي  نوب أفر ثل  نصف، كام قال  يوعىل حنو  تقمم يق ج  .يد ممارسـهتارم

ثل  .139 مموعلق  ياّ يلوكونو األصيل يف سانت لو شعب ا سـاجمللس اإلداري  شـ تعريف)BGC (لبتل شلكة ا لعىل  وأشار . م
ية  ته يف ادلورة املا ضإىل مدا ية ادلويةخل لنة احلكو ية ادلوية  يف . مللج نة احلكو نظر ا لندما اقرتح أن  للج ت مع

ناولوا  يا وعلامء الاجامتع واألفراد اذلين  تصاصيي األنرثوبولو تخدمات ا ج  اجمللس كتبقد و. مصطلحات تكلّخ
سأةل ذاهتااإلداري املذكور مل  أيضا إىل األمانة خبصوص هذه ا ثل. ً يان مل زمام املمومن مث أخذ ا توزيع ا سـتببادرة  ب

ية يف شـىت أرجاء العامل شعوب األ نظامت ا صلعىل عدد من  ل نة . م يان وتاجئه وإاتحهتام  للجواقرتح توزيع الا ن سـتب
نامج عن شـىت املصطلحات أو املفاهمي الواردة يف الواثئق ساعدة عىل معاجلة اإلرابك ا ية ا ية ادلوية  لاحلكو مل بغ ل  .م

ت .140 ند أنه فامي  يوارتأى وفد ا ية له تعني أن يكون نص املادة "4") ب(ععلق ابلفقرة الفر تخدام "ي  سـيامث يكون ا ح
نافع ناك تقامس  بغي أن يكون  تغالل لغرض الرحب  للمالا ه بارة ". ينسـ تعني شطب  عو نصف"ي فاملادة ". ملاألجر ا

ثقايف بري ا تعلق بأشاكل ا ية فامي  شعوب األ ية واحلقوق احلرصية  ية امجلا لتعرتف اب تع ي صل لل لع يديمللك أشاكل /لتقل ا
بري الفوللكوري  .لتعا

تخدم مصطلحا شامال  .141 شاريع األحاكم  ثل توابي أمارو أن  ًوأفادت األمانة دلى اإلجابة عىل سؤال طرحه  ً سـ م تمم
يدين  متلني أو ا ملسـتفلوصف أحصاب احلقوق ا تخدم األحاكم هذا املصطلح عىل هذا . من هذه احلقوقحمل تسـو

تفادى ا نحو حتديدا يك  تا ت خل بقةار أن مصطلح يً تعريف مصطلح واحدمسـبصورة  ياسة . ل أو  سأةل  سـوأنه مثة  م
تخدمة ال يقصد  ها؛ وأن املصطلحات ا ية ادلوية أو القانون الوطين حال  نة احلكو تعني أن جتد ا سـعامة  ل للج ملي ل ًم

شأن  تخالص. اهئ أو خطّحصهتابمهنا أن تعكس أي توافق يف اآلراء  شاريع األحاكم من سـويمت ا عديد من لام 
ية ية واإل ميالقوانني الو قلن ساردأنه كام . ط ثال يف أصدروقد . ملجرت دراسة مصادر أخرى اك يوسكو  ً ا م ن  سـنةل

تعانة به2002 يدا متت الا رسدا  سـ  ًم وأضافت األمانة أن . معظم املصطلحات من هذه املصادرقد أخذت و. مفً
ية 4املادة  ناول  يف  كت بات للحصول عىل إذن ابتقدميت سـ ا يديلطل ثقايف ا بري ا تقلتخدام أشاكل ا ل لتع بري /ل لتعأشاكل ا

سائل أخرىّ وإىل أية هجة تقدمالفوللكوري يةوتوخت األحاكم كلك. م، عالوة عىل  متعات ا رس  ن أن  ملعي للمج  يت
ها متعات . نفسممارسة احلقوق  متكن فهيا ا جملغري أنه يف احلاالت اليت ال  بارشة منت ها بصورة  مممارسة حقو  أو ال ق
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يار، املادة هذهتاقرتاح، غب يف ذكلتر ناء عىل طلب تعمل ًدورا تضطلع به واكةل ، كخ  يع األوقات  بيف  مج
ية ويابة عهنا متعات ا نا ملعن  .جمل

ناك بدلاان، مكرص، ال يوجد فهيا  .142 ية، وأن  متعات األ شعوب وا تعلق إال عىل ا ًوقال وفد مرص إن املادة ال  ه صل ل جملت ّ
يد، ألن الا متع واحد و حسوى  سائد جم ثقايف هو ا لسجام ا ل بدليفن  تهفثقاو ضارب يف القدمومرص بدل اترخيه . ل ا

نوعة يجا    ممامتعريقة وثرية و ًحاك  ينسـ تجانسيً افثقا لمتزي ابالسجام وا ن بق عىل بدلان . ّ ينطوما من شك أن ذكل 
متعات األ. أخرى شعوب وا ند اإلشارة إىل ا بب يود أن يدرج يف الويقة،  جملوهذا ا ل ع ث س ". األمم"صلية، مصطلح لل
نصومن مث سخة العرية من ا بل خبصوص ا نه من  ل ردد الوفد الرأي اذلي أعرب  ب ن لع ق ّ. 

ند أن اإلشارة إىل واكةل يف املادة  .143 ست واحضة4لهوقال وفد ا حيث إن . وسأل األمانة عن املعىن املقصود مهنا. لي 
تني، وما إذا اكنت واكةل و تا وا يعة الواكةل  طية و ي حضط سـ لب يةبن ية أم  حملية أم إ مي ًوساءل أيضا عام إذا اكن . قلن ت

ثال يف الواكةل متع  ًا مم  .جمل

ثل جملس  .144 شعب الصايممموأفاد  ية يف جت، ابمس لا شعوب األ هادئ وجتمع ا يط ا ية يف ا شعوب األ صلمع ا ل حمل صل لل ّ
ية بأهنم راضون عن احلمك ذي الصةل نطقة ا با نظر. لقطمل با اب نا ليث إنه يوجد توازان  ًسـ م ترصحي ًح تعلق اب ل إىل أنه  ي

ية وادلول من هجة أخرى متعات األ شعوب وا بادل بني ا صلا ل جملت تني . مل  "2") أ(عيوأشار إىل أن الفقرتني الفر
نافع، وأضاف "2") ب(و  ناوالن تقامس ا مل  يح الويقة إذا مت مجع اكفة ًقائالتت ساعد عىل تو ث إن ذكل ميكن أن  ض ي

نافع يف م يديةملاإلشارات إىل تقامس ا نافع كام هو احلال يف صك املعارف ا ناول تقامس ا يدة  تقلادة واحدة و لمل ت . تح
يا، يمت حبث ثل زا سان  تاما، وكام ورد عىل  بو مم مل ً ية فقط موضوعيخ . مضن اإلدارة واحلقوق، ولكن بصورة 

يد أن  ثقايف اّسـهتليملفوارتأى أنه من ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل لك من صيك املعارف ا ل تع لتقل ل بني عىل ل ّيدي مبادة  ت
همه. الفور من مه أحصاب احلقوق يل قراءة الصك و فوذكل   .لتسه

ثل جملس  .145 يقات  يا عىل  ممووافق وفد أسرتا تعل شعب الصايمل تفق لا م، وقال إن مثة حاجة لوضع تعاريف واحضة و
سطر األول من املادة . علهيا ألحصاب احلقوق ناول ا لو ية 4يت تخدام أشاك) أ(ع، الفقرة الفر ثقايف سـا بري ا لل ا لتع

متةل ية اجلديدة ا ية الفردية واحلقوق امجلا بدو حقوق ا يدي واذلي بني عىل ما  حملا ع ي مللكتقل ّ سائل . ل ثري  موهذا  ي
شة واإليضاح نا تطلب املزيد من ا قهامة  مل ية عىل وجه . ت شعوب األ صليث إن إبطال حقوق أحد املؤلفني من ا ل ح
ي تحمك مبامرسة حقوق  ية ا ملكاخلصوص  ل ثهبغ يه و يق  تد يقه دون ا تكراهتم مه أمر ال ميكن  حبة  ل ب فب ق تط توجد و. م

تخدام حق املؤلف الفرد  سح اجملال ال ية  بات إدارة جام يا، ابلفعل تر بدلان، مبا فهيا أسرتا سـكذكل يف بعض ا تف ع ل تيل
تدريس تعلمي أو ا ثل ا ية  لألغراض عامة  ل من ّ بات من هذا ا. مع تدخل يف تر بوال ميكن أن يمت ا لقل  القدرة هيل هبذتي

تعاضة عن . من اخلفة شعوب "بعبارة " نالاتفاعبغية "سـواقرتح الوفد الا ندرج مضن حقوق ا ليام بأعامل  ت للق
يدي ثقايف ا بري ا ية يف أشاكل ا تقلاأل ل تع لصل ية العائدة " ل يح بأن حقوق اإلدارة إمنا يه احلقوق امجلا تو عية ا ض ل بغ

تكر"للشعوب ست إدارة حقوق  ب، ولكن  مي  .د حبد ذاته فراتل

سخة العرية من الويقة و .146 تعلق اب يق اذلي أدىل به وفد مرص فامي  ثأيد وفد املغرب ا ب ن ي لتعل ل ّ
WIPO/GRTKF/IC/16/4تققال إنه  و سائل اليت  ناك العديد من ا ية،  ية املوضو نا تفمن ا ملح ه ع  للوضوح رل

تعلق ابملادة  سخة العرية فامي  ييف ا ب سأةل احلق. 4لن ثال عىل ذكل أن  موا ست واحضةمل ية،  ية وا يوق، اإلجيا ب لب . لسل
ية ية ا سلطات الو ية عن طريق ا ست واحضة، وهل تمت إدارهتا بصورة جام يعة تكل احلقوق  ّكام أن  ن ن ل ع ي ملعب ط  لط

متعات. أم ال سلطات وا بادةل من جانب ا ية أو  بوها بصورة جام تعني  جملوساءل عام إذا اكن  ل ت ع ي مت ل ومثة العديد . ق
تأ بدلان اليت  تمن ا تايل فإن لكمة ل وابإلضافة إىل . 4ينبغي أن تكون يف املادة " أمة"للف من أمة واحدة واب

بق، اإلشارة أيضا إىل األمةينبغي ذكل،  ترصحي ا ًيامث تمت اإلشارة إىل ا سـ ملل تعلق . ح ية ابيوفامي   "1"علفقرة الفر
يمت إجراؤها تظرة ومىت  شاورات ا سسأل الوفد عن نوع ا ن  .ململ

ية حذف لكمة واقرتح وفد الو .147 تحدة األمر يكالايت ا نص بأمكهل) أ (4يف املادة " أمة"مل فواقع األمر أنه . لويف ا
نظمة  ية الفكرية أو ا ية  نظمة األفر يل ا ية أو دوية من  يار سلطة إ ملميكن يف بعض الظروف ا مل ب ل مي للملكت يق ق قلخ
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ية  ية  ية األفر للملكاإل يق تكالفكريةقلمي يدي  متع أصيل أو  بل  ل من  تقل جم يةق سلطة ا نون ا ومن مث، اقرتح يف إطار . ملعل
ية  ية األخرى/عندما يطلب ذكل أي شعب) "ب(عالفقرة الفر ثقا متعات ا تان وا يد تان و فمجموعة أ ل ي تقل جملي ونقل " صل

ية بطلب من هكذا شعب أو ). ب(هذه امجلةل إىل بداية الفقرة  نع جعل اكمل الفقرة رش بب  طوأنه ما من  مي س
رسية أن ال فضل ايبل قد . جممتع يدي ا ثقايف ا بري ا متع األصيل ابلفعل يف حاةل أشاكل ا ّشعب أو ا ل تقل ل تع لل ل جمل

ية عىل اإلطالق ية تو ية  سلطة ا عتضطلع ا بعمل ن  .ملعل

تعلق عنوأجابت األمانة  .148 ند فامي  ي سؤال طرحه وفد ا توخاها املادة بله حيث إن املادة مل . 4تنوع الواكةل اليت 
نوع من ا لتطرق إىل هذا ا نة فقطت ية  بادئ أسا يل، بل اكن الغرض مهنا حتديد  يتفا سـ ص معل وسوف يمت وضع . م

ية توى الوطين وفقا للقوانني، واملامرسات والعادات الو يل عىل ا تفا نا سـ ص طل تب أو الواكةل نوميك. ًمل ملك أن يكون ا
با جديدا يمت إجياده  تب حقوق املؤلف احلايل، أو  ثل  ًبا قامئا ابلفعل من  ً ً تً مكت مكمك شاريع م ملمبوجب القانون وفقا  ً

يل أن تلعب دورا يف هذا اجملال يات ا ًأألحاكم؛ كام ميكن  تحص ية . لمجلع ية واإل ميونص عدد من القوانني الو ن قلي ط ّ
يام سلطة ما منوذيج ومن هذه القوانني  ،قعىل  بو للالقانون ا يوسكو لعام –يلو ن وا بني لعام 1982ل لفل، وقانون ا

منوذيج1997 هادئ لعام ل والقانون ا يط ا بدلان ا ل  حمل  .2002ل

تاحف ادلويل وأشار .149 ثل جملس ا مل  نذ عام ) ICOM(مم ية أن هذا اجمللس اكن  تا ميف مداخةل  ب نظمة 1946ك مل ا
تاحف  ثل ا يدة اليت  ملادلوية الو مت تاحفوأخصائييحل ثقايف يف وأن اجمللس. مل ا يعي وا يانة الرتاث ا ل ملزتم  ب لطبص

متع متراره وإيصاهل املادجملالعامل لصاحل ا بلسـي وغري املادي وا يه فإن أهداف جملس . ملسـتق يف احلارض وا علو
تاحف ادلويل تامتىش مع أهداف  يديواهامتماتملا ثقايف ا بري ا تعلق حبامية أشاكل ا نة فامي  تقل ا ل تع ي لللج أشاكل /ل

يدية بري الفوللكوري واملعارف ا تقلا لتع تاحف وغري. ل نة بدور ا ملواقرتح أن تعرتف ا سات حفظ للج سها من مؤ
يانة تكل األشاكل،  تعلق  هات وديعة وفاعةل فامي  بصالرتاث  ي تايلكج سات لواب تاحف ومؤ س ضامن اضطالع ا مل

توخا تكل األشاكل ةملالرتاث األخرى ابمحلاية ا نظور تعديل املادة . ٍبدور يف هذا املضامرول   5ملواقرتح من هذا ا
شمل "3") أ( يكونت يك  بل الما ييل  ند  ق ا ية املوادصيانة : "ألخريلب ثقا ف ا نجمل بارشة أو غري تاليت  م بصورة 

يدي ثقايف ا بري ا تقلبارشة عن أشاكل ا ل لتع ل ية /م ثقا سات ا تاحف أو املؤ بري الفوللكوري يف ا فأشاكل ا ل س مل لتع
بغي أن ختضع .األخرى اليت ال هتدف للرحب ها عىل ادلوام لقواعد هذه امحلايةينو نصفنالاتفاعض وأغرا اقرتح و. مل ا

تاحف وصاالت العرض ودور احملفوظات يف إطار عدة أهداف من  ملعالوة عىل ذكل إضافة إشارة رصحية إىل ا
ية العامة تو بادئ ا ياسة العامة وا جهيأهداف ا ل مل  .لسـ

يا موجزا عىل املادة  .150 تا يقا  ًوقدم وفد الرنوجي  ً بً ك ته يف الانضامم إىل الوفود ". امحلايةموضوع  "1تعل غبوأعرب عن ر
يقات حول العالقة بني احلقوق اجلديدة وقانون الرباءات املألوفا تني . بتعلليت أدلت  يوأن املادة والويقة احلا لث

تداخل غري املقصود مع حقوق  ية تفادي الغموض وا ناوال موضوع احلد الفاصل عىل حنو أوحض  لتعني أن  بغ يتي
يةنالرباءات وغريها من احلقوق ذات الصةل مبوجب الصكوك القانوي وأشار الوفد إىل أنه أعرب عىل ادلوام . لة احلا

رشوع وإساءة  متكل غري ا ية اليت من شأهنا أن شلك ا ترصفات ا شأن ا هوم واحض  ملعن احلاجة  ت لفعل ل ُّب ل ملف
تعامل يده للوفود اليت علقت عىل تكل املادة وعىل املكل العام. سـالا ية أن يكون الصك اذلي . يوأعرب عن تأ بغو

ًيمت وضعه فعاال ناك حد واحض يفصل بني امحلاية اخلاصة وبني املكل س بغي أن يكون  ه وحيقق ذكل الغرض  ين
ثقايف. العام نوع ا ثقايف وا تاكر ا لفاملكل العام الرثي يعد ضامنة لربوز وأصوات جديدة والا ت ل تعني ضامن أن . لب يو

نظر عن مركزه القانوين ناكل أيضا صك جديد، بغض ا ليكون   .ًه

ي .151 با نوقال وفد إ ًتحداث ابمسا، سـ بادئ ال تركز فيه، إاألعضاء وادلول األورويب  الاحتاد م ّن بعض األهداف وا مل
بو، بل ابألحرى عىل والايت حمافل دوية أخرى بدو عىل والية الو لعىل ما  ي يانة . ي ثال عىل ذكل أن  صوا مل

ندرج حتت  بادل بني اجملموعات  يدية والاحرتام ا ثقافات أو اجملموعات ا تا ت تقل ملل تعلق . مظةل حمافل شـىتل يوفامي 
يدي الوارد 1ابملادة  ثقايف ا بري ا نظر إىل أن بعض أشاكل ا تعريف، وذكل اب شغاهل إزاء ا تقل أبدى الوفد ا ل تع ل ل لن ل

نة  يغة الرا هذكرها يف ا ية الفكريةمتلص يا حاميهتا حبقوق ا مللككن حا ً ومن شأن أي تعريف غري حمدد أن يكون هل . ل
ميي أو دون نأثر إعاقة الاسجام و توى الوطين أو اإل يار املصطلحات عىل ا ند حتديد ا ية  شفا قلا سـ ت ع ملل خ ف
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ميي بال أن أشاكال زد. قلاإل توقعات، عىل أال يغرب عن ا شمل بعض ا بغي أن  تعريف  ً عىل ذكل أن ا ل ل ي  معينةينل
توقعة يف املادة  بري ا ملمن أنواع ا يدي1لتع بري ثقايف  بارها أشاكل  تقل ميكن ا تع ًا، ومن أجل الرتابط وأخري. عت

رسد املصطلحات سري بعض املصطلحات من خالل  تعني  نطقي،  ما تف ي  .مل

تعلققرارال  : من جدول األعامل8لبند اب مل ا

رشوع الويقة  .152 نة األمانة إىل إعداد  ثدعت ا م للج
WIPO/GRTKF/IC/16/4 ها إىل الفريق  ميوتقد

بني ادلورات مرة أخرى يف دورته األوىل وأن  ماالعامل 
رشوع اآلخر لألمانة حبلول يتا . 2010ن يويو 19ملح ا

تعلقة  رشوع بوضوح املقرتحات ا تعني أن حيدد هذا ا ملو مل ّي
بل  تابة  يقات املقدمة إىل األمانة  ياغة وا قاب ك تعل  مايو 14للص

بغي . 2010 تعلقة ذكر مصادرينو مل املقرتحات احملددة ا
يقات اليت يمت و. صياغة يف احلوايشلاب ثل ا تعلأن  لمت اإلدالء ت

يق الوارد يف الويقة شفوعة مبصادرها يف ا ثهبا  تعل تعني . لم يو
ثل اإلضافات  ية  ياغة عىل حنو واحض  متأن رشح ا لص كيفت

تعديالت املقرتحة بغي إدراج . لواحلذوفات وغريها من ا ينو
بون يف  تقدم هبا املرا ياغة اليت  تصةل اب قاملقرتحات ا ي لص مل

نظر فهيا ادلول األعضاء يق يك  تا  .لتعل

ند  يدية:  من جدول األعامل9لبا  لتقلاملعارف ا
ند عرضت .153 ب األمانة، بدعوة من الريس، ويقة معل مت إعدادها مبوجب ا لث ث من جدول األعامل، أي الويقة 9ئ

WIPO/GRTKF/IC/16/5 شأن املادة ب ودعا الريس إىل إبداء املداخالت  نطاق العام أي  (3ئ ) للموضوعلا
 .ث الويقةيف

ب .154 يا، ابمس الاحتاد األورويب سـوارتأى وفد إ يهاألعضاءوادلول نا  WIPO/GRTKF/IC/16/5ث، أن الويقة ف 
نقاش يدا  للشلك أساسا  ًت ج ية. ً شات املوضو نا مترار ا عويه رضورية لضامن ا ق مل يد . سـ نقاش  سيسـتفغري أن ا ل

مترار يفكذكل من يا مع الوالسـ الا شأهنا متا شاور  مية وا ية ا شة واثئق أخرى عا نا  ً شـ ب ت ل لق لق ية م مجلعية الصادرة عن ا
نة من معل . العامة شات إىل لك ما اضطلعت به ا نا ند ا للجعىل أن  ق مل ناء أية ويقة أو واثئق، من تست ثدون ا سـتث

ثغرات والويقة .WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Revثسـامي الويقة  وال يل  توي عىل  ث اليت  لل حتل حت
WIPO/GRTKF/IC/12/7 نونة ترب أن . "يدية يف إطار نظام الرباءاتلتقلالاعرتاف ابملعارف ا"ملع ا عوا

متل أن تكوان موضوع معل الفريق العامل ما بني ادلورات4 و3املادتني  ية خاصة يف الصك، و سامن بأ حي  مه . تت
تحديد ية يف بداية املادة . لوذلا طلب حبث هاتني املادتني عىل وجه ا تا ياغة ا لوأدرج ا ل ينبغي أن تضمن : "3لص

يدية وحاميهتا؛ و) أ( : ليدية ما ييللتقحامية املعارف ا الاعرتاف ابملعارف ) ب(لتقلاحملافظة عىل املعارف ا
يدية واحرتاهما؛ و يل ) ج(لتقلا بغي أيضا  تخدمهيا، كام  يدية و توازن بني أحصاب املعارف ا باع هنج  ها سـ تقل تست ً ن يم م ل ّ

نفاذ  تاكرلا يدية ورشها هبدف الا بإىل املعارف ا ن يوية للمكل ورضورة احلفاظ عىل. لتقل ية وا نا يعة ادل حل ا ي مب لط
تلف احملافل". العام تالف األشخاص يف  يدية معان شـىت عىل ا خموقال إن للمعارف ا ختقل معل ومن أجل سري . ل

نة، يدية ومعايري ف للجا تعريف احلايل للمعارف ا تقلا يد لل ية  ستسـتفاأل سني من نقاش معمقهل حت يريم إىل 
يف تو صا ندرج يف ل يهي والفصل بني ما  ندرج  فنطاق الصك ادلويل وما ال  توصل إىل .ي للويف إطار أول خطوة 

يل  نجز، بواسطة  ثغرات ا يل ا تمكل  متس الوفد من األمانة أن  يه دويا، ا تفق  حتلتعريف معيل  مل ل حتل سـ ل تعل ل م
يدية تلف أشاكل املعارف ا تقليفات  خم لن تلف طرق احلفاظ عىل . تص يف  يب هذا ا خملوميكن أن  ن تصتج لسـ ي

ية املعارف  متعات األ بارش  هور أو املوصةل هل، سواء حتت اإلرشاف ا تاحة مهنا  ها ا يدية و صلا مل مل للمجتقل للجم نقل ل



WIPO/GRTKF/IC/16/7 Prov.2 
50  

سوق بعد، وذكل من مجةل قضااي أخرى نه مل  ية أو ال، وما آل من إىل املكل العام و يوا بغي . لكحملل ينذلا 
منوذج الصاحل يف لك األحوال محلاية نوع واحد من امل ناء عن ا لالا يديةسـتغ يف . لتقلعارف ا تاج لك  نورمبا  تصحي

نظر يف نوع امحلاية املقدمة كام يقرر لك بدل تلفة  يفات إىل طريقة  للمن هذه ا خم ومىض يقول إن مفاهمي . لتصن
تعريف تيض ا لأخرى مدرجة يف هذه الويقة  يد . تقث ياق،  سيسـتفويف هذا ا برية لسـ تفادة  كهذا الصك ادلويل ا سـ

رسد للمصطلحات ا لمن وضع  نة جيب أن يركز عىل جوانب . تقنيةم للجورأى الوفد كذكل أن أي صك تعده ا
شت ابلفعل واتفق علهيا يف احملافل األخرى نارص اليت نو ية الفكرية وتالىف ا قا لع واقرتح أن توضع أغراض . مللك

سب تكل املفاهمي ية يف مجموعات ويعاد حتديدها  ياسة احلا حبا ل يعة العمل ا. .لسـ نظر إىل  لت واب ب قنية، اقرتح طل
هوم. الوفد أن يضطلع الفريق العامل ما بني ادلورات نرص هام آخر يف مفوأضاف أن  شة ع املكل العام  نا قا مل

ثة ثا ية الفكرية وحقوق األطراف ا توازن بني حقوق أحصاب ا لألهنا توجد ا ل ترب جزءا من . مللكل ًوما من شأنه أن  يع
تط يدية قد  ياملكل العام يف جمال املعارف ا سأةل لتقل تفكري، وهو يعرتف برضورة دراسة تكل ا مللب املزيد من ا ل

بل نة ا يل الجامتع ا ملقوطلب من األمانة إعداد دراسة من هذا ا للج يد الزتامه بإحراز تقدمي . لقب كوأخريا، كرر تأ ً
سامع آراء الوفود األخرى وردودها عىل هذه املقرتحات األوي ية وأعرب عن تطلعه  ّفعيل وتاجئ إجيا ل ل ب تفظ ّن حة وا

ناسب با ويف الوقت ا نا سـامب يكون  سائل حمددة  تدخل خبصوص  ملحبقه يف ا سـ ح م ًل م ّ. 

نصوص .155 ند إىل ا يدية  شة أكرث تركزيا للمعارف ا نا شاهدة بداية  لوأعرب وفد الرنوجي عن رسوره  تقل ق تمل تسم ل ً .
تاسعة يف الويقة  نة يف دورهتا ا ثواكنت الرنوجي قدمت اقرتاحا إىل ا ل للج ًWIPO/GRTKF/IC/9/12 بأن 

يجة يف . تسامه يف ذكل بصورة ملموسة توصل إىل  نتوما زالت هذه الويقة مطروحة وميكن أن شلك كأساس  لل ت ث
ناك حاجة للمزيد من اإليضاح ملا هو ابلفعل موضوع . هذا املضامر سابقة  هوكام قالت عدة وفود يف ادلورة ا ل

يدي بغي تعريف حامية املعارف ا يف  تقلامحلاية، أي  لك ية اإليضاح، الوصول . ةين ية مباكن، كجزء من  معلومن األ مه
بحت جزءا من املكل العام يدية املؤهةل للحامية واملعارف اليت اكنت أو أ يح بني املعارف ا توازن ا ًإىل ا ص تقل لصح . لل

يه فكرة املكل العام ابلفعل شأن ما  ياق  نطقي يف هذا ا نوأنه ال يوجد أي رأي  ب تعسـ ل ترب املاداتن . م  4و 3تعو
ية يف هذا اجملال نظر إىل هاتني املادتني ابالقرتان مع نطاق مضمون ومالمئ محلاية . مهحامسيت األ تعني ا لإذ  ي

يدية سم املادة . لتقلاملعارف ا ية خاصة يف هذا املضامر4تتو تعلق حبامية . مه بأ تقد الوفد أن أي الزتام دويل  يو يع
بق فقط عىل املعار يدية جيب أن  نطاملعارف ا يتقل تعريف الوارد يف املادة ل يدية اليت يغطهيا ا لف ا  وأن يليب 3لتقل

يع املعايري الواردة يف املادة  تأهل للحامية الواردة يف . 4مجعالوة عىل ذكل  بغي أن تكون معايري ا تايل فإنه  لواب ينل
ية4املادة  يدية واملعارف اليت شلك جزءا . ع جام ًوال بد من الفصل بني حامية املعارف ا ت . من املكل العاملتقل

سابقة للامدة  يغة ا لفا يدية" 2 "4لص تعلق برتسـمي حدود حامية املعارف ا تقلشري إىل أمر أسايس  ي فإنه وبذكل . لت
تعديل املقرتح حبذف لكمة  لتعارض ا يدية للحامية ". بوضوح) ينص"(ي ية املعارف ا بغي أن تربط أ تقلإذ  مه لت ين

شعوب متعات أو ا لارباطا واحضا بأحد ا جملت ً يةً يدية أو األ صل ا وهذا من شأنه أن يضمن أن تظل املعارف اليت . لتقل
يع بل ا ـى احلرية من  ها  تعام مجلشلك جزءا من املكل العام خارج نطاق امحلاية وميكن ا سـ قت نهت مبل ففي املقام األول . ً

يار  نطوي  معميكن أن  نفصل عدة مجم" تاملربطة بوضوح"ي بطهتا عىل حنو  معىل أن املعرفة اليت ا وعات أو سـتن
ية  يدية أو أ صلشعوب  ية يه جزء أو/وتقل شعوب األ يدية أو ا متعات ا سوا جزءا من ا بل أانس  صل من  ل تقل لي جمل ً ل ق

ـى احلرية تخدهما أي فرد  مبنهتمن املكل العام وميكن أن  تكرهتا عدة مجموعات من . يسـ بومبا أن هذه املعارف ا
تقةل واحدهتا عن األ خرى فإن ذكل يدل عىل أنه مل يكن من العدل يف مسـاألشخاص اذلين أوجدوها بصورة 

ثاال واحضا للمعارف . يشء الاعرتاف ابحلقوق احلرصية هبذه املعارف جملموعة واحدة دون سواها شلك  ًوهذا  ً م ي
بارها جزءا من املكل العام تعني ا ًاليت  ت يار . عي يه الكفاية ا هامة مل يعرب عهنا مبا  نقطة ا ملعفا فل ًاملربطة ارباطا"ّل ت  ت

ية يدية أو أ صلواحضا مبجموعات أو شعوب  تقل بني بوضوح ". ً بغي أن  يدية  ّويرى الوفد أن تعريف املعارف ا ي ينتقل ل
ها عدة مجموعات من األشخاص ال حتظى حبامية املعارف  تقةل أو  متلكأن املعارف اليت مت تطويرها بصورة  مسـ

يدية يار . لتقلا يا أن  معواث ًاملربطة ارباطا واحضا مبج"ًن ً ت يةت يدية أو أ صلموعات أو شعوب  إمنا يعين أن املعارف " تقل
بح معروفة عىل نطاق  تع هبذه امحلاية حاملا  ية ال تظل  يدية ا بت يف األصل خصائص املعارف ا تصاليت  مت حملم تقل تل ل ّ

نة من الزمن هور أوسع نطاقا لفرتة  تخدمة من جانب  يواسع و معسـ ًم يدية مبوجب املادة. مج تع املعارف ا تقلو لمت  9 ت
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يار الوارد يف املادة ما ابمحلاية  متر الوفاء اب ملعا ية من تطوير املعارف ورشها. 4سـ نا ثل اجلوانب ادل نوهذا  ي . ممي
رشها يف مرحةل الحقة يف صفوف امجلاهري إىل احلد  نة من الزمن ميكن  ية إابن فرتة  نواملعارف اليت اكنت  ي ّمحم مع ّ

تخدام هذه املعارفة عىل فيه الامتس املوافقاذلي ال يعود من املعقول  همومن . سـا يزي بني املعارف ملا لمت أيضا ا ً
يار  يد أن الوفد ارتأى أن  يد أو رشط،  يع دون  تخدهما ا ية وبني املعارف اليت ميكن أن  يدية ا معا ب مجل سـ حملم قتقل ي ل

يدي أو أصيل" متع أو شعب  تقلاملربطة ارباطا واحضا  ت مبجت ً هاملوحده ال يوفر ما يكفي من امحلاية " ً يزي ا لذلكل ا . لمت
يه  ترب  يت اذلي  تو بني ا يدية بصورة أكرث حتديدا املعايري اليت  بغي أن يوحض تعريف حامية املعارف ا فو ق يعن ل ت ًتقل ل ي

بحت جزءا من املكل العام تعة ابمحلاية أصال أ يدية ا ًأن املعارف ا ص مت ًتقل مل يار األسايس هو رش . ل يه فإن ا نو ملع عل
تخدام املعارف خارج نط متع اذلي أوجد هذه املعارفسـوا بار املعارف عىل هوقال إن. جملاق ا تعني ا تقد أنه  ت  ي عيع

تكرها  املكلًأقل تقدير جزءا من متع اذلي ا يع عىل نطاق واسع خارج نطاق ا ندما  ب العام  شـ جملع هل عىل ت عامة يسو
ناس  متاحلصول علهيا لا ثيل ذكل ا متع اذلي أوجدها أو  جملمن مصادر أخرى خالف ا يار احلامس ف. عممجمل ملعبح ا يص

يدية لتحديد ما إذا آلت بحت خارج نطاق إىل لتقل املعارف ا شارها تكل املعارف اليت أ صاملكل العام هو مدى ا نت
متع اذلي أوجدها بغي أال . جملا رشت هبا املعارف  نأما الطريقة اليت ا فيت تعني يكون ن يمي، بل  يها دور يف ذكل ا تق لل

يا يامي موضو ًأن تكون  عً ية واملعارف اليت.  فقطتق يدية ا ّلكن فكرة الفصل بني املعارف ا حملم املكل  آلت إىل لتقل
شار املعارف يف صفوف امجلاهري ال يعين أن هذه املعارف تفقد حاميهتا عىل أساس أن  نادا إىل مدى ا نتالعام ا ً ست

شاف خ شف تكل املعرفة، أو أهنا عرضة لال متع اذلي ا تهجة ما خارج نطاق ا كتك سـ متع جمل من خالل (جملارج نطاق ا
ياانت، بني أمور أخرى يه أحد حبقوق يف ). لبقواعد ا شوء وضع يطالب  نب  فوقال الوفد إن القصد اكن  ن ّجت

تاح  رشت عىل نطاق واسع إىل حد جيعل من العدل أن  ياملعارف اليت ا نفاذ نت يع لا بل ا ها من  تعام مجلإلهيا وا قسـ ل
يف، وإذا اكنت  يدية لدون أية عوائق أو تاك شأ مع محمية لتقلاملعارف ا سوف  متع صاحهبا  نأيضا خارج نطاق  يف جم ً

رشة عىل نطاق واسع إىل حد يفك ارباط هذه املعارف بصورة  يه هذه املعارف  بح  تمرور الزمن وضع  ت منتص ف
تع ابمحلاية ناس، وبذا مل تعد  نة من ا متواحضة مبجموعة  ل تي ّ ية ا. مع نا يجة اخلصائص ادل ترب  ملوهذا  ي ميع تأصةل يف لك نت

ناس معوما من شأهنا أن شلك . املعارف بة  ية اب سامهة ذات أ ثل يف مرحةل ما  توأية معارف ميكن أن  لل سـ مه م ًمت لن
نعكس ذكل يف حامية األنواع األخرى من املعارف  شرتكة بعد برهة من الزمن، و يجزءا من قاعدة املعارف ا مل ً

نفات  ثال عىل ذكل حاةلاحململصوا يا، وا ملدودة ز ًن  . الرباءات أو حقوق املؤلفم

بغي أن تعرف املادة  .156 ند أنه  ّواكن رأي وفد ا ين يدية1له بداية حقوق أحصاب املعارف ا نذ ا تقل  لل باع اذلي . م نطفاال
رشوع1املادة ترتكه  متكل غري ا مل هو أن الصك ال يغطي سوى امحلاية من ا يقا جدا . ل بع  ترب الهنج ا نا  ًومن  ً ض ت يع ّه مل

ياق أه سـوخصوصا يف  ية العامةً تو بادئ ا ياسة وا جهيداف ا ل مل نطاق يف تكل . لسـ يع ا لوشدد عىل رضورة تو سـ
يدية يف . املادة أو من خالل مادة جديدة ية للمعارف ا ية امجلا بغي أن تؤكد املادة أوال عىل ا تقلوأنه  لع مللك ًن ي

متعات تكل املعارف. جملا ية  بني بوضوح امحلاية اإلجيا لوهذا  ب ية. ّي يغة احلا لففي ا ية لص ب ال توجد أية حقوق إجيا
بة  يديملاليك لنسـاب ثقايف ا بري ا تصةل بأشاكل ا به تكل ا يدية  تقلاملعارف ا ل تع مل شـ لتقل ل ت باع هنج . ل توما من مربر ال ّ
متكل غري . خمتلف يان األساس القانوين الختاذ أي إجراء للحؤول دون ا شلك رصحي  لوابإلضافة إىل ذكل مل يمت  تب ب

رشوع اذلي اكن ورد  ها ملا متعات فامي خيص معار ها ا يا اليت  تعني حتديد احلقوق ادل نا، كام أنه  فذكره  جملمتلك ن ي ًمض
يدية ية للمعارف . لتقلا يدية، واإلدارة امجلا ية للمعارف ا ية امجلا شمل هذه احلقوق حقوق ا بغي أن  عو تقل ع لت مللك ين

يدية، تع ابحلقوق، ولتقلا رشوع اليت حتول دون ا متكل غري ا متوحاالت ا لمل اإلرصار عىل احلصول عىل املوافقة ل
نفاذ  نافع ورفض ا نرية وتقامس ا بقة ا لا مل ملسـتسـ يديةمل شطة اليت . لتقلوالاعرتاف هبوية املعارف ا نوابإلضافة إىل األ

تجاري أو 1تغطهيا املادة  رشوع عىل الاتفاع ا متكل غري ا ترص ا بغي أال  ية  ل واملعاهدة والقوانني الو ن مل لن يق ين ط
ناعي بل أن  يةلصا يع أنواع الاتفاع اليت حتددها املعاهدة والقوانني الو نيضم  ن بق رشط . طمج تعني أن  نطو يي

ية يدية املربطة ابملوارد الورا ترص عىل املعارف ا يدية وأن ال  يع أشاكل املعارف ا شف عىل  ثا ت تقل تقل مج للك  .يقل

يب  .156 .157 بائل توال ثل  لوأدىل  سأةل املكل) TulalipTribes(قمم ميقات عىل  إحدى تراها  العام اليت بتعل
ية سائل األسا سـا نة. مل يات والزتامات  سؤو شفوعا  تقامس  ندما يمت تقامس املعارف يكون هذا ا يّيث إنه  ل مب م ل معع ً . ح

بل يات والالزتامات قامئة ألمد ال تعرف حدوده يف ا سؤو تظل هذه ا ملسـتقو ل مل توشمل هذه الالزتامات . سـ
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ي ترب رأاي عا تخدام املعارف وهذا  ملا يع ناك قانون ًسـ ية و ها املعر ية فامي خيص  شعوب األ شرتاك بني ا ها  صل ل فم نظم ً ً
تعلق بذكل يعريف موضوعي  ها . ّ تجاري وهو صفقة مت و شاط ا ميه  هوم غريب مت  ضعوأكد أن املكل العام  لمف للن تصم ّ

بح املعارف بعد انقضاهئا خاضعة للمكل ية اخلاصة لفرتة حمدودة من الزمن  نح حقوق ا تصمن أجل  مللك ومل .  العامم
ية شعوب األ هوم ابلرضورة يف نظم معارف ا صليوجد هذا ا ل تعلق ابملكل العام ضد . ملف ند تقدمي ادعاءات  تو ع

ية متعات األ متعات الصغرية، أي ا بات ا برية جدا مطا متعات ا بات ا بطل مطا يدية،  صلاملعارف ا ل ل ت جملتقل جمل ًجمل لك ُ ويف . ل
سم6عىل تقديره أن مثة ما يزيد  يارات  ن  يةمل شعوب األ صلة عىل هذا الكوكب شلك ا ل يوان20. ت  ً وقال .  مهنامل

ية يف نطاق املكل العام شعوب األ صلإن هذه الادعاءات من شأهنا أن تدرج معارف ا يار . ل معكام هو احلال يف 
رش  نية ا نقصحبيث لمعل ها حمدودا، ومع ذكل املعارف تمن املمكن أن  ًويكون توز تصبح مع مرور ميكن أن  يع

شاراالز ًمن أكرث ا يات للحامية، . نت ناك آ لوإذا مل تكن  بغي دمع .  املكل العامفتؤل تكل املعارف إىله ينوقال إنه 
ـى ادلقة تعني بلورة هذه األفاكر  نه  سلمي،  ّاملكل العام ا نهت مبلك ي يده دلعوة الاحتاد األورويب لوضع . ل يوأعرب عن تأ

تقد أن نه  يعتقرير هبذا اخلصوص،  ية يف م من الرضوري لك متعات ا ية وا شعوب األ حمللشاركة ا صل تقرير لاهذا جملل
بريا من املوفر ييك  ًقدرا   .علوماتكً

ية–مجهورية "واقرتح وفد إيران  .158 بارة " م اإلسال ثقايف"عإضافة  بري ا لا بارة " لتع عبل  ية"ق يف " ثاملوارد الورا
سطر األخري من الفقرة  يد. 3 من املادة 2لا بب ذكل أن املعارف ا لتقلو ندمج ال يف املعارف س تية ميكن أن 

سب بل واملربطة ابلفوللكور أيضا ية  يدية املربطة ابملوارد الورا ًا ت حف ث ت  .لتقل

ندا أن تأيت املادة  .159 متكل 3كواقرتح وفد  ها احلمك ابمحلاية ضد ا ل اليت تعرف املكل العام للموضوع يف بداية املادة و يتبع ّ
تعامل رشوع وإساءة الا سـغري ا يا، ابمس الاحتاد األورويب وادلول د الاقرتاح اذلي قدمه الوفد وأيد الوف. مل با نإ سـ

يه،  توازن) ج(يف الفقرة فاألعضاء  باع هنج  مشأن احلاجة ال ت يدة جدا وأن . ب ًوارتأى أن ذكل اكن إضافة  مف
تخد يدية و تكري املعارف ا يع  نا إذا اكنت آراء  يس  يدية  سـالهنوض ابحرتام املعارف ا تقل ب مج متقل ل مل ً ممك مهيا، عالوة ل

توازن بار يف إطار ذكل الهنج ا هور بصفة عامة، قد أخذت بعني الا ملعىل آخرين من ا عت ُ واقرتح الوفد، كام . مجل
يه،سـبق أن اقرتح الوفد  يا، ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با فإ ن مبا ) "ب( إضافة ما ييل بعد الفقرة سـ

ية ألحصاب يف ذكل من خالل احرتام كرامة أحصاب املعار ية والقمي الفكرية والرو ثقا يدية والوحدة ا حف ا ف ل لتقل
يدية يف  ته املعارف ا هام اذلي قد نظم وحيافظون علهيا، واإل يدية اذلين حيافظون عىل تكل ا تقلاملعارف ا ل لتقل مل س

يدية  هام اذلي قدمه أحصاب املعارف ا يدية وهوايهتم، واإل شة أحصاب املعارف ا باب  تقلحفظ أ تقل ي لسـ سل مع
يا نولو تدامة، ويف تقدم العمل وا ئة، واألمن الغذايئ والزراعة ا جللحفاظ عىل ا تك لي ّ ملسـ واقرتح الوفد أيضا أن ". لب

نوان هدف  تقال "لعيضاف حتت هذا ا يد وتعزيز ا تقا تاكر القامئني عىل ا نيع وماكفأة وحامية اإلبداع والا ل ل ب تشج
ية وا شعوب األ متعات ا يدية مضن  جملاملعارف ا صلجم ل يديةلتقل  ".لتقلمتعات ا

ية إنه يوافق عىل الاقرتاح اذلي طرحه وفد الرنوجي خبصوص املعارف  .160 تحدة األمر يكوقال وفد الوالايت ا مل
يدية يةلتقلا يدية وغريها من املعارفحملم ا املعارف "عبارة بعد  1يف الفقرة " محمّية"واقرتح إدراج لكمة . لتقل ا
يدية تعامل قد". لتقلا بارة سـومبا أن أوجه الا يدي، اقرتح الوفد حذف  ياق ا ندرج عىل وجه ادلقة يف ا ع ال  تقل سـ لت ل

يدي" ياق ا تجاوز ا تقلفامي  سـ لي  .1يف الفقرة " ل

بارة  .161 يا إضافة  عواقرتح وفد إندو يال"نيسـ جتقل بني األ يريات تطرأ عىل "قبل " تن تطوير ادلامئ يف أعقاب أية  تغا ل
ية وغريها من العوامل ئة، والظروف اجلغرا فا  .3 من املادة 2 يف الفقرة "لبي

يا عىل الفقرة  .162 نوب أفر يقوعلق وفد  ج توازن بني أحصاب ) ج(ّ ية إجياد هنج  يا، فقال إنه  با ماليت اقرتهحا وفد إ بغ ن سـ
توازن بإدراج مصاحل  يزيا واحضا وإجياد ا يهنام  يزي  تخدمهيا، تدعو الرضورة إىل ا يدية و لاملعارف ا مت مت سـ ًتقل ً ب ل م ل

بارة . أحصاب املعارف يف ذكل يه اقرتح الوفد إضافة  عو نصف"عل نافع عىل حنو  ملضامن تقامس ا . يف هناية امجلةل" مل
تعلق ابلفقرة  يدية القانون العريف يف هذه 1يوفامي  متعات ا رشوع يف أوساط ا متكل غري ا نظم الاتفاع وا تقل،  مل ن لي جمل ل

متعات بارة . جملا يدي"عويعين حذف  ياق ا تجاوز ا تقلما  سـ لي تخلص مهنا أن امحلاي" ل تعدى احلدود يمت ا ّة اليت  ل ت



WIPO/GRTKF/IC/16/7 Prov.2 
53  

ياق سـيا يف ذكل ا لمعل بارة و .ً يدي"عاقرتح الوفد اإلبقاء عىل  ياق ا تجاوز ا تقلما  سـ لي رشوع " ل متكل غري ا ملألن ا ل
متعات تعدى قدرة ا تعامل  جملوإساءة الا ّ ي تاج  ماسـ ها  حت   .محلايةإىل اجيعل

يا .163 با تقد أن وفد إ ثل توابي أمارو إنه  نوقال  سـ يع يه،،مم تحداث ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  ف   خيلط ًم
نصفة توازنة أو ا تعامل ا تخدمني ورشوط الا تلفة بني املكل العام وا سائل ا ملا مل سـ سـ خمل يريات . ململ تقد أن ا تغوأنه  ليع

سائل يدة عن هذه ا ملاملقرتحة  تعلق ابملادة ُّفل. بع سأةل فامي  يب ا تخدمت . اماملكل العمعيار امحلاية و هو 3مل سـفقد ا
رشوع طوال  ها عىل حنو غري  ها ومت  تعام نوات عديدة و أسـئي ا يدية طوال  ماملعارف ا سـ سـ متلكتقل ل  عام عىل 500ل

ية. األقل شعوب األ بة  يدية يظل رسا حىت اب بريا من املعارف ا صلوأشار إىل أن قدرا  لل سـ تقل نك لل ً ً وقد مت نقل . ًّ
يل إىل آخر ول يدية من  جبعض املعارف ا تفاظ هبا لتقل ية ابلرضورة ومت الا شعوب األ يس يف أوساط ا حكن  صلل ل

شف عهنا للمكل العام رشها أو ا يث ال ميكن  لكيف ماكن رسي  ن حب ّ. 

ية–مجهورية "وأبدى وفد إيران  .164 شأن اإلبقاء عىل" م اإلسال يا  نوب أفر تام ملداخةل وفد  يده ا بتأ ل يقي   مصطلحج
يدي" ياق ا تجاوز ا تقلفامي  سـ لي  ".ل

ثةل .165 يولويج مموقالت  تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ ب جملس ا سـ صل لل ّ)IPCB ( ية، 3إن املادة يغهتا األ صل،  بص
ها تعام يدية وإساءة ا رشوع للمعارف ا متكل غري ا نع ا لاكنت تريم إىل  سـم تقل لمل ّ ها3وتويح املادة . ل اآلن . يل، بعد تعد

ها اآلخرو ها جماان يك  سامه مبعار ية  شعوب األ تعملبأن ا سـف يس ً ت صل نقح يف الفقرة . نل نص ا يه فإن ا ّو مل ل ) ج(عل
شعوب  يني أوال، بدال من إعطاء األولوية حلقوق ا لتعارض مع احلاجة محلاية أحصاب حقوق املعارف األ صل ًي ً

هور معوما ية وبني مصاحل ا شعوب األ ية أو املزج بني حقوق ا ًاأل مجل صل ل شعوب . صل لوأكدت عىل أن معارف ا
ش نفعة ا ية هتدف إىل  لاأل ية مصل شعوب األ ية هذه املعارف وأن نظم معارف ا صلعوب اليت تعود إلهيا  ل ملك

تطورة طاملا  ية  نا ها نظم معارف د متر إىل ما ال هناية بو ها أن  ترصف هبا ويراد  متأصةل وغري قابةل  م صف ل يم تسـلل
ية شعوب األ صلتوجد ا يغة اليت تعرتف بأحصاب احلقوق أ. ل نظر ادلول األعضاء يف ا لصواقرتحت أن  و ماليك ت

تعون هبا ياق حقوق اإلسان اليت  هم يف حامية تكل املعارف ويف  يدية و متاملعارف ا ن سـ يتقل حق وأيدت كذكل . ل
تالءم مع حقوق  نطن ومفادها أن املكل العام ال  يب من والية وا يةل توال ثل  يقات اليت أدىل هبا  يا شـ ل ب مم قتعل ل

ها وحاميهتا تحمك مبعار ية يف ا شعوب األ فا ل صل ية جزءا من املكل العام وقالت إهن. ل شعوب األ ترب معارف ا ًا ال  صل ل تع
ية شعوب األ تاحة عالية دون املوافقة الرصحية من جانب ا صلوخصوصا إذا اكنت  ل ن م ً. 

نجاح .166 يل عىل ا بدو وكأهنا د نقاش  لوقال وفد إكوادور إن الطريقة اليت جيري هبا ا ل ت تقد أيضا أن ما تفعهل . ل ًوأنه  يع
ية أ سم بأ نة  مها ت يةيللج تعلق ابلفقرة . سـسا يدية دامئ وال توجد أية 3 من املادة 1يوفامي  لتقل، فإن تطور املعارف ا

تطور لية وراء هذا ا يل"بني " معلية"واقرتح الوفد إدراج لكمة . معل يل إىل  تطور من  جا ج يعة"و" مل  ".لطبا

شعب الصايم أنه ما من فائدة ترىج من إضافة عدد من األهدا .167 ثل جملس ا لوارتأى  . ف يف لك مادة من املوادمم
نفصل يف مقدمهتا نة ويان األهداف يف جزء  ية الرا مبل من األفضل اإلبقاء عىل ا بن ه  3وميكن أن ترتك املادة . لب

يه يف ذكل احلني شلكة عىل وجه ادلقة يه . علكام يه  تقد أن ا سأةل املكل العام قال إن اجمللس  تعلق  ملوفامي  يع مب ي
يدية أنه مت تعريف املكل العام  رشوع للمعارف ا متكل غري ا سح اجملال  هوم أ تقلعىل حنو خاطئ وأن ذكل ا مل لف لل ملف

ندها  تحق أن حتظى ابمحلاية و يدية اليت  بت يف نوع املعارف ا بغي ا ية، و شعوب األ عالعائدة إىل ا سـ تقل ل صل تل ل ّ  ال ين
يد حبث توا. ل املكل العام ويس العكس ابلعكستدخل تكل املعارف يف ملفويس من ا ، )ج(زن املصاحل يف الفقرة ل

نطوق الفقرة شلك جزءا من  نه ال  شلك هدفا و ميث إنه ميكن أن  لك ًح ي ًوالحظ أيضا أن ال رضورة من . ًي
شأن املضمون توصل إىل اتفاق  ند ا توازن، ألن ذكل يمت  ية تعريف املضمون كام أنه ال حاجة  شة  بنا ل ع لل يفق  .كم

نةوأعرب وفد أوروغواي عن تقديره للطريقة اليت .168 نجاح. للج تدار هبا أعامل ا يق ا ها  تعاون  لوقال إنه  تحق مع لي . س
يقات عىل املواد  تابة4 و3 و1لتعلوأن دليه بعض ا يقدهما  ك و  .سـ

نه أصال .169 نطاق العام كام اكن الغرض  ياق ا يا عن  يجرياي أنه مثة عدد من الاقرتاحات اخلارجة  ًوقال وفد  م ل سـ لك . ًن
متعات يف أ ثال عىل ذكل أن ا جملوا تقلت هذه مل نوات طويةل وا يدية عىل مدى  يا اكنت متكل معارف  نفر سـ تقل يق
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يل يل إىل  جاملعارف من  يدية . ج برية من املعارف ا يات  بحت  نادا إىل تكل الاقرتاحات اجلديدة أ تقلا ك مك لص ً ست
ية احلاصةل عىل الرباءات يف حوزة املكل العام اآلن ها كلوبذا. يقاألفر شأهابط مل يعد ير منمتعات  . أي رابط مبج

يه فإنه يقرتح حذف الفقرة  تفاوض حوهلام) ج(والفقرة ) ب(علو تني قال إن ال حاجة حىت  للا وأنه يوافق عىل . لل
يدية اليت فقدت  متعات ا يدية ال تمت يف ا تعامل املعارف ا يا ألن إساءة ا نوب أفر تقلاقرتاحات وفد  تقل لسـ جملل يق ج

 .سـيطرهتا عىل تكل املعارف

ية للحامية (4ئ من الريس، املادة األمانة، بطلبوعرضت  .170 يق علهيا) هلاأل للتعلودعا الريس   .ئ

يد إدراج نص مت  .171 ناء عىل الافرتاض بأنه ال حاجة ألن  ية بأنه ال يعمل  تحدة األمر ّوأفاد وفد الوالايت ا يع ب يكمل
يري لكمة  تغبه، كام يف  متع ا"إضافة " 2" واقرتح أن يمت يف الفقرة ،"جيب"إىل " ينبغي"شط متع "بعد " حمليلجملا جملا

يا مع اقرتاحات وفد الرنوجي فإن لكمة ". األصيل ًو ّها معىن خاص وبني أن املعارف " distinctively"متشـ ت ل
ناس ية ويس بعامة ا متعات األ يدية تربط عادة اب لا صل ت لتقل جمل " 3"يف هناية الفقرة " و"واقرتح إدراج حرف . ل

بح يف ) "ج(جديدة " 4"وإضافة فقرة  تمل  ناسمتص  ".لناول عامة ا

تخدم بصورة عامة .172 بحت  نه بل أ متع  يدية اليت مل تعد حمصورة يف  ند إدراج املعارف ا سـواقرتح وفد ا ص ي تقل ته بع جمل . ل
تقلت من  تب املقدسة القدمية وا ئة مت تدويهنا يف ا نوقال إن نظم املعارف املدونة مبا فهيا الطب والزراعة وا لك لبي

ت يل عىل أساس تكل ا لكيل إىل  ج ية املعرتف هباج ناجه ادلرا ّب أو من خالل ا سـ يه اقرتح الوفد اإلبقاء عىل . مل علو
تعاضة عن " عىل األقل"عبارة  ًاذلي يليب أاي من "بعبارة " is"لكمة سـوالا ية) األمور(ّ تا لا ًواقرتح أيضا الفقرة ". ل

نة يف نظم املعارف املدونة"اجلديدة " 5" ّا نحرص ابلرضورة تناقلهت"اجلديدة " 6"والفقرة " ملتضم يال وقد ال  تا األ ج
نه متع  بعييف  تأهل للحامية". جم با  نا بغي أن يكون  للوكرر القول إن أي رشط  ًسـ م  .ين

يقات عىل الاقرتاح  .173 يب  توال بائل ا ثل  تعلوأدىل  ل ل بمم ناس"ق ناول عامة ا بح يف  لاليت مل  ت اذلي قدمه وفد " متص
ية تحدة األمر يكالوالايت ا بدو أن هذا الاقرت. مل تخدام يإذ  ية يف ا شعوب األ سـاح يفرض رشوطا عىل ا صل ل ً

هم يهنا. فمعار ية فامي  بح  با ما  ية تكل املعارف غا شعوب األ تخدم ا بندما  ن تص ل صل ل سـ علفع ثال عىل ذكل أن أية . ًت ملوا
ية  يع، وقد يعرف اآلخرون األ ناول ا ية يف  بح أ ها قد  تفظت هبا  نة ا ية خاصة بأرسة  نأ مجل ت ن تص ي غن غ مع مغ سنف لح

ية. رفوا نغمهتاوقد يع بحت  متع دخلوا هذا املاكن وشاهدوا الطقوس اليت أ نفاآلخرون من خارج هذا ا علص . جمل
ية األرسة من جانب أية أرسة تخدام أ نح احلق لآلخرين اب نلكن ذكل، وفقا للقانون العريف، ال  سـ غمي تايل . ً لواب

ية من خالل نظم  شأن فرض معايري خار بق  تقد أنه مثة رشط  جفإنه  ب سـ ية وأعرب ميع شعوب األ صلمعارف ا ل
تداول سحهبا من ا لعن أمهل   .ب

يب .174 بائل توال ثل  ياانت اليت أدىل هبا  تات ا ية يف ا يوية األفر ية للوحدة اإل ثل جملس األ لوأيد  مم ب شـ ب ث قمم يق للف وقال . ل
ية ومعاره شعوب األ متعات وا فإن العالقة بني ا صل ل سأةل املكل العاماجمل بب  م اكنت معقدة  بس ة إلجياد ومثة حاج. ّ

توازن فهيا نحه األولوية عىل احلقوق. لا  .ملكن جمال املكل العام ال ميكن 

بويفارية–مجهورية "وأيد وفد فزنويال  .175 ل ا يوية " ل ية للوحدة اإل ثل جملس األ يب و توال بائل ا ثل  بياانت  ث مم ل ل مم لفب ق
تات ية يف ا لشـاألفر شري" املكل اخلاص"و" املكل العام"وقال إن فكريت . يق تلاكت تإمنا  ملمان يف واقع احلال إىل ا

يس واحضا. العامة واخلاصة، مبا يف ذكل احلق القانوين اذلي نوقش يف احملامك ًوإن ذكل  حيث إن القوانني . ل
متع آلخر تفاوت من بدل آلخر ومن  تعلقة بفكرة املكل العام  جما ت نقاش يف هذا اجملال . مل لوأكد عىل أن بدء ا ّ

ي ست مؤا تيؤدي إىل أوضاع  ي شدها الويقةلسـ سق مع األهداف اليت  ثة وال  ن تت  .ّت

تقاده بأن املعايري الواردة يف الفقرة  .176 شعب الصايم عن ا ثل جملس ا عوأعرب  ل يق " 1"مم يد ا نة  بيغهتا الرا ه لتطبص ّ تق
متع شط من جانب ا تخداهما عىل حنو  تلزم ا يدية ابمحلاية  تع املعارف ا بني أن  بغي ألهنا  جملأكرث مما  ن سـ سـ تقل مت يت ل ت ّ  ين

بارة  بداية" generated"قبل لكمة " had been"عواقرتح إدراج  موضوع ما " 3"و" 2"وتعاجل الفقراتن . ليف ا
بغي أن ال تكون انشطة نه  نه  ثقافة حمددة وشعب  يدية  بغي أن تربط املعارف ا نإذا اكن  لك ين يي ب تقل بعت يه . ل علو

سة وإضافة " is"يتعني شطب مكةل   ".3"و" 2" ورد يف اللكمة األوىل يف الفقرتني كام" is"يمن الواردة يف الرتو
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سأةل اإليداع .177 ندا عىل  موعلق وفد  نطاق العام ملوضوع امحلاية (3 املادة حتويلومبا أنه اقرتح . ك ، 1املادة لتصبح ) لا
بح فاقرتح  ية للحامية(تصأن  ية من اذلي . 2املادة ) هلاأل يدية أو األ متعات ا صلوميكن أن يوحض تعريف ا لتقل جمل

ية أم الت شعوب األ بعد اجملموعات خالف ا صلشمهل هذه اجملموعات وما إذا اكن  ل ًوقال إنه يرى أيضا أن . يست
بادل ألهنام تامتىش  من شأهنا أن ال 4املادة  ية والاحرتام ا شفا تاكر واإلبداع وزايدة ا تمع هدف تعزيز الا ل ملب ف

توقعا اندراهجام يف إ يسحان اجملال للحامية ادلامئة ومل  بة . طار املكل العاميف لنسـوبذا فقد أثريت شواغل هامة اب
تخدمهيا ويرتتب عىل ذكل اهامتم شعيب أوسع نطاقا تاكرات و ًألحصاب الا سـ توازن يف ذكل . مب بعض ا لومثة حاجة  ل

 .احلمك

بويفارية–مجهورية (ومل يوافق سوى وفد فزنويال  .178 ل ا بارة ) ل تني عىل إضافة  تني غري حكو عو ي منظم مل يمت "م
 ".ميهاتعم

ناول املادة  .179 سأةل  شأن  ندا  يقات وفد  توأيد وفد املغرب  م ب ك تعل ناول املادة 1ّ يا، أن  ت للموضوع، و تنطق ية 2ًم هل األ
بارة . للحامية نية تأمني الاسجام بني " generated"بعد " Constituted, developed"عواقرتح إضافة  بغ

تعلق ابلفقرة . لك تكل العوامل ية " ّأمة"إضافة لكمة " 3"يواقرتح الوفد فامي  هوية الو ناليت شلك جزءا من ا طت ل ً
 .ألي شعب أو أمة

يقات املعروضة عىل  .180 تخدام ا ية ا سة عن  شاركون يف ا ئةل اليت طرهحا ا تعلويف معرض اإلجابة عىل األ سـ جلل مل لسـ كيف
نقاش مل يمت الات نص اذلي يضاف يف تكل املرحةل من ا شاشة يف القاعة، أوحضت األمانة أن ا لا ل يه ل علفاق 

ته. واعامتده ابلرضورة نص اذلي تقرتح إضا فبل يمت وضع خط حتت ا شأن أية إضافة . ل شب خالف  بوإذا  ن
ها بني قوسني ية. ضعمقرتحة يصار إىل و تا ية يف اجلوةل ا نص اث شة ذكل ا نا لوتمت  ل ن ل ق نص احلايل . م لكام يمت شطب ا

شطب تكل. املقرتح حذفه ية ا شأن  شب أي خالف  لوإذا مل  معل ب تنيين ندها يمت وضعه بني معقو ف   .فع

بارة  .181 تعاضة عن  عواقرتح وفد الرنوجي الا ها"سـ تعريف هبا عىل نطاق "عبارة " 4"يف الفقرة " تعمميمل يمت  لمل يمت ا
متع ذي الصةل  ".جملواسع وطوعي بعد خارج نطاق ا

ي .182 تعديل ا ناءة  يب عن شكره لوفد الرنوجي حملاوته ا توال بائل ا ثل  لصأعرب  ل ب ل ل ل ّمم ل تقد أنه ما زالت . اغةق يعوقال إنه 
ست واحضة تني ألهنا  شلكة يف هذا املضامر وأمل أن توضع بني معقو يناكل  م له شعوب . ف ثال عىل ذكل أن ا لوا مل

يحصل  رش أو ما اذلي  باعة وا هم نظام ا يني مل  ثني األاكد با ية اليت تقامست بعض املعارف مع ا سـاأل ن لط مي ل لصل تف ح
نند رش هذه املعارف ها طوعا أن ورمغ . ع ًتكل املعارف قد مت تقا سؤال . تعمميهاومس هنا هو ما إذا اكنت هذه لفا

نح . املعارف تأهلت للحامية أم ال ثل يف  ية أن  شعوب األ تعني إذا أريد ألفاكر ومفاهمي ا موكرر القول أن  مت صل ل تي ّ
تقامس نرية دلى ا بقة ا لاملوافقة ا ملسـتسـ نظ. مل تعني ا سأةل  لأما الطابع الطوعي  ي  .ر فهيامف

بويفارية–مجهورية (واقرتح وفد فزنويال  .183 ل ا تني) ل فإذا . فوضع الاقرتاح اذلي قدمه وفد الرنوجي بني معقو
بارة  تخدمت  عا يا"أو " معروفة عىل نطاق واسع"سـ تقا ًمعروفة ا ئ نا هو معروفة " ن سه  سؤال اذلي طرح  هفا نف ل

بل من ته يف أن تعرف هبذ. ؟ وأين؟ ومىت؟قمن  سأةل يف أماكن غبوأبدى الوفد ر يف تمت معاجلة هذه ا ملا الصدد  ك
 .أخرى

ثل  .184 لبشعب ااإلداري لس اجملمموقال  يا ل سـيلوكونو األصيل يف سانت لو أن اقرتاح وفد الرنوجي من ) BGC(تشـ
تواجدة يف  يا ا ية يف سانت لو شعوب األ تجاهل ا يد أن  ملشأنه بلك تأ سـ صل ل ي ية يف شـىت أحناء 17ك تخا ب دائرة ا ن

يا بة و. سـسانت لو شالك اب سفر عن بعض ا هم ذكل الاقرتاح ألنه سوف  برية يف  سـقال إنه واجه صعوبة  مل ي لنك ف
شعب لهذا ا  .ل

كوعلق وفد تريا عىل لك من اإلجراءات واملضمون .185 يح الطريقة اليت تدرج هبا اقرتاحات ادلول  .ّ متس تو ضوا ل
نص،  قائال إن هذه ادل ًاألعضاء واعرتاضاهتا عىل تكل الاقرتاحات يف ا ياغة وإن املرونة رضورية ل للصورة معقودة 
يه نص املقرتح جملرد الاعرتاض  بغي حذف ا عليف هذا الصدد، ذلا ال  ل ّوأيد اقرتاح وفد الرنوجي بوضع لكمة . ين
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"distinctively "ها تني عوضا عن حذ فبني معقو بارة . ًف عوأيد الوفد أيضا  ً رش عىل نطاق واسع أو بصورة "ّ ينتمل 
ية خارج نطاق  متععطو  جملا

يقات  .186 لتعلورد وفد الرنوجي عىل ا متع "عبارةاملقدمة عىل ّ شأن يقدم وقال إنه مل ". جملخارج نطاق ا بأي اقرتاح 
ثلون  شلكة اليت أاثرهتا الوفود األخرى وا ياغة تعاجل ا تايل اقرتح العمل عىل  متع واب ملمطريقة تعريف أي  مل ص ل جم

 .اآلخرون

ثل  .187 شعب ااإلداريلس اجملمموأعرب  لب  يال سـشلوكونو األصيل يف سانت لو عن تقديره لوفد الرنوجي  (BGC) ت
سأةل اليت أاثرها سأةل حبد ذاهتا، . ملعىل الاعرتاف اب تعداد للعمل مع وفد الرنوجي حلل هذه ا ملوقال إنه عىل ا ّسـ

ية عىل وجه ادلقة من أين جاء هو نا بدلان ا هم ا نه أن  مألنه مما ال بد  تف لم ل نطقة الاكر. ّ سود موأنه من  يث  يييب،  ح
 .وضع فريد من نوعه وال بد من مراعاته

يدون من امحلاية (5ئاألمانة بطلب من الريس املادة وعرضت  .188 يقات عىل هذه ) ملسـتفا لتعلودعا الريس إىل إبداء ا ئ
 .املادة

تخدمهتا شعوب عديدة، فال بد .189 ية وا يدية هويهتا ا ند إنه حىت إذا فقدت املعارف ا سـوقال وفد ا متع تقل جمله ل  من أن ل
متع  نفعة إىل ا جملتعود ا بغي أن تكون الواكةل. املعينمل يل  ينويف حاالت من هذا ا سلطة اليت حيددها القانون /لقب لا

نفعة من الواكةل يد وأن متر ا ملالوطين يه ا متعات اليت تصون /ملسـتف تحديد أو ا متع القابل  سلطة إىل ا جملا للجمل ل
ها يدية وبقي علهيا و تنقلاملعارف ا ت يةو. لتقل رشيعات الو يمت ضامن ذكل هبا  نميكن ترك الطريقة اليت  طت لل بغي . س ينو

يدية4عدم اإلشارة بأي شلك من األشاكل إىل املادة  يع أشاكل املعارف ا تغطي  ها  يع نطا تقل إذا مل يمت تو مج ل لسـ . ق
نا يه ها  با بادئ الواجب ا هوا ت متع " 1: "عمل يدية؛ يف جملحق ا طنية يف أن حق أية سلطة و" 2"لتقلاملعارف ا

متع ما وتقامس  بارشة  يدية غري املربطة  يدة يف حاةل املعارف ا مبجتكون يه ا م تتف لتقل نامجة عن ذكلملسـ نافع ا لا مع  مل
متع تع ابمحلاية اذلي طورها جملا يمت أصال و ها5واقرتح إضافة فقرة جديدة يف املادة . هباعلهيا ويهنض ً : نص هذا 

يدية املدونة" بة للمعارف ا تقلاب لسـ نصوص لن ية تضم ا بات ر تب مقدسة قدمية أو  ل، إما عىل شلك  مق ت ّك مك
سح  بغي أن  تخدم بصورة عامة، و متعات أو اكنت  متع من ا نحرص املعرفة يف  شورة، أو إذا مل  تفا سـ ت ينن ت جمل جم مل

يدة هة ا تحديد هوية ا رشيعات ذات الصةل اجملال لدلول األعضاء  تفا سـجل ملل ل  ".ت

تحدة ا .190 ية إدراج لكمة ملواقرتح وفد الوالايت ا سطر " حتافظ"قبل لكمة " حتمي"يكألمر فإذا مل تكن . 2ليف بداية ا
متعات ادلوية حبامية تكل املعلومات يه  بغي أن ال تلزم ا ية،  ية وا متعات األ ية مضن ا لاملعارف  حملل صل جملمحم ينجمل ّ

بارة . األخرى تعاضة عن  عواقرتح الوفد أيضا الا سـ بان"ً بغي أن تكون "  لـًوفقا"بعبارة " حلسـيؤخذ يف ا ينألهنا 
ية ابلرضورةفالربوتوكوالت العرية  تع ابمحلاية ويس القوانني الو ناليت تدمع ا طمت ل  .ل

باين .191 نصني اإلنلكزيي واإل سـوبعد أن قارن وفد بريو بني ا نطوي امحلاية ،ّل نص عىل أن  ية  با سخة اإل ت قال إن ا ت ن سـ لن
يدية اليت متكل ية وا متعات األ نفعة ا تقلعىل  لصل جمل نحوم يدية عىل ذكل ا ل املعارف ا وارتأى الوفد أن لكمة . لتقل

"detienen "نا تخدم  سب لكمة  ية قد ال تكون أ با هاإل سـ ن ن تخدام لكمة . تسـ . ًعوضا عهنا" poseen"سـواقرتح ا
سأةل ترمجة فقط وأعرب عن أمهل  مولعل ذكل لكه اكن   .تصححأن يف ّ

تأكدا من معىن  .192 يس  ًوقال وفد سورسا إنه  م ل ًبطني هبا واذلين يؤيدوهنا وفقا للامدة املر"ي تأكدا من ". 4ت ًويس  م ل
رشط اإلضايف ابملقارنة مع املادة  ية ا لما نص " 3"و" 2 "4ه ليث يقول ا ية"و" تاملربطني هبا "ح ثقا هوية ا فا ". لل

بارة  هو يقرتح شطب  تايل  عواب  .4ألهنا زائدة عن احلاجة ابملقارنة مع املادة " تاملربطني هبا"فل

يب عىل اقرتاح ّوعلق .193 توال بائل ا ثل  ل  ل . املقصود بذكل وطلب بعض اإليضاحات عن ،"حامية"إدخال لكمة قمم
تقامس فهيا ثال إىل األوضاع اليت  توأشار يف  متعات املعارف بلك براءة م تقامسجملا هم عواقب ذكل ا ل دون  وقال  .ف

تخذوا خطوات إ ترب أهنم مل  نا هو ما إذا اكن  سؤال  ين ا يع ه هم الرضوريةسـل مصطلح و. فمحلاية معار
هم "امحلاية" هاعواقبتفيفرتض أن هجة ما  ية مل يكن دلهيا أبدا . نقل تقامس املعارف أو  شعوب األ ًوالعديد من ا صل ل

ية الفكرية الغريب مللكأي اطالع يذكر عىل نظام ا ندما . ّ هم أنه  عوال  عىل تكل املعارف تصبح فاملعارف تقتسم تف
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ي نظام ا مللكالفور خاضعة  ًبح جزءا من املكل العام يف هناية األمروة الفكرية الغريب ل ترب أن . تص تايل ا عواب ل
تخدام  شالكامل هذاسـا بب ا رشوطة إمنا  ملصطلح بطريقة غري   .يسم

ية، ففي اجلزء اذلي يقول نصه  .194 ثا نف امجلةل ا يا أن مثة مغوض  ّوارتأى وفد زا ن ل ت يكب ليس " اذلي يعرتف به األفراد"م
يل أيضا "األفراد "ي اعرتف هبؤالءمن الواحض من اذل ناك أحد من هذا ا ً، ومعال بأي قانون وما إذا اكن  ب لقه ً
متع بني بأن القانون العريف هو أحد القوانني اليت . جملخارج نطاق ا ّومما يزيد الغموض سوءا امجلةل األخرية اليت  ت ً

بار دلى حتديد أوئك األفراد لتعني أخذها بعني الا ت تايل يقرت. عي تعاضة عن لواب األفراد املعروفني "سـح الوفد الا
شعوب متعات وا ليف تكل ا متعات اذلين تعرتف هبم القوانني العرية واملامرسات "بعبارة " جمل فمع األفراد يف ا جمل

ياسات أو  ناء عىل هذه املعارف مبوجب ا يكونوا أ تريوا  متع، أو أهنم ا هم ميلكون معارف ا يق بو سـواملوا ل لث م خ جملصف
سات ذات الصةلالعادات أو   ".ساملؤ

بارة  .195 شأن  عوأعرب وفد أوروغواي عن قلقه  ية "ب متعات األ نفعة عىل ا بغي أن تعود امحلاية اب يه  صلو مل جملعل ين
يدية تطرق إىل". لتقلوا لففي بعض أجزاء الويقة مت ا بارةث ية األخرى "ع  متعات ا يدية وا متعات ا حمللا جملتقل فمثة ". لجمل

ية و متعات ا حمللفارق بني ا يديةجمل متعات ا لتقلا ية"الوفد إدراج لكميت واقرتح . جمل ية "بعد لكميت " حملأو  صلأ
يدية تني" تقلو تني ا بت يف تعريف هاتني اجملمو تلفبارشة إىل حني ا خملم ع  .ّل

يدين من امحلاية .196 بق ذكر ا ملسـتفوقال وفد املغرب إنه  ًأن يكون من اجليل متاما يف بداية املادة من مه وجيب . سـ ّ
يدون يدينوتعريف ،ملسـتفا بغي أن تكون وفقا  من امحلايةملسـتف ا  ً تني ، ألن1لامدة لين تبط هاتني املادتني مر

هوم . ببعضهام سـامب هو  يدون من امحلاية  يدون اذلين  بغي أن يكون واحضا متاما من مه ا مفو تف تف حن سـ يسـ سمل ً ً ي
ثري من املادة 4واملادة . 1ّومعرف يف املادة  يل أكرث  بك تضم تفا متعات 5ن املادة حيث إ. 5ص للمج مل رش إال  ت

شعوب  ية، وحىت عىل ا متعات ا يدية، يف حني أن األجزاء األخرى من الويقة تأيت عىل ذكر ا ية وا لاأل حملل ث تقل جملصل ل
تأكد من أن. أو األمم بغي ا يه  لو ياغةينعل يد  ص تو  .5 و4 املادتني ح

نافع العا (6ئوبدعوة من الريس قدمت األمانة املادة  .197 نصف والاعرتاف بأحصاب املعارفملتقامس ا ودعا ) ملدل وا
يق علهيا لتعلالريس إىل ا  .ئ

متعات " عادل"وقال وفد بامن إن لكمة  .198 بارش ألن ا تقامس ا بارشة أو ا شاركة ا جملتعارض إىل حد ما مع حق ا مل ل مل مل ّت
نافع بارشة للحصول عىل تكل ا ها طرق  توفر  ية ال  ملاأل ت مصل تعا. ل تايل اقرتح الوفد الا سـواب " عادل"ضة عن لكمة ل

نوان تكل املادة" مبارش"بلكمة  ًوعدل الوفد أيضا نص الفقرة . عيف  بارة 1ّ ية"ع بإضافة  ية وا حمللشعوب األ صل " لل
بارة  يدية"عبعد  نافع املرتبة عىل حامية املعارف ا تقلا ت تعاضة عن 1وكذكل يف الفقرة .  لمل تخدام "سـ متت الا سـالا

ناعي تجاري أو ا لصا ناعيلا"مبصطلح " ل لصسويق ا تعاضة عن ". ت غري "سـوابإلضافة إىل ذكل اقرتح الوفد الا
بارة 2يف الفقرة " جتارية هادفة للرحب"بع  بارة ". لغري ا يعهتا"عواقرتح الوفد بإضافة  لطبوفقا  بارة " ً بل "عبعد  لسـا

تعاضة عن لكمة 3الواردة يف الفقرة " نالقانوية بارش"بلكمة " العادل"سـ والا  ".ملا

نني علهيا" إضافة 1فد الاحتاد الرويس مبوجب الفقرة واقرتح و .199 نح ألحصاب "أحصاهبا"بعد لكمة " متأو املؤ مي، مما 
نافع املرتبة عىل هذه املعارف نني علهيا حق تقامس ا يدية أو املؤ تاملعارف ا مل مت ًنه وفقا للفقرة . لتقل  ال 7 من املادة 2لك

بقة و نح املوافقة ا ملسـحيق إال ألحصاب املعارف  يدية أو املوافقة عىل م هم ا توصل إىل معار نرية عىل ا تقلا لل ف ملسـت
نفاذ  تصةلا ية  بل سلطة و خمإلهيا من  طن وارتأى أنه قد . توساءل الوفد عن الفارق بني موضوعي امحلاية هذين. ق

رسد املصطلحات تعريف آخر أو يشء آخر يف  ناك حاجة  متكون  ل ند إىل 6 من املادة 5وقال إن الفقرة . ه تست 
بل أحصاب املعارفعا ية ودور نظام وضع املعايري من  ية واأل متعات ا قدات ا صل حملل نا يه ما إذا اكن . جمل سأةل  هوا مل

يه ند إ تجاوز حدود القانون العادي وما  لذكل  يستي نافع إن. ّ سأةل ا تعلق  ملوفضال عن ذكل قال الوفد فامي  مب ي نح ً م 
يدية  تخدام املعارف ا تقلالرباءة ال نافع لفرتة  عىليمن عن احلصوللسـ شأن تقامس ا يع اتفاق  مل اإلذن بذكل ومت تو ب ق

يا20أقصاها  نح الرباءات املعمول به حا نظام  يدية وفقا  تخدام املعارف ا ها ا ً عاما ميكن خال ً لً ل تقل مسـ بح . لل تصو
تام مبو. ًبعدها جزءا من املكل العام يود يف إطار نطاق امحلاية ا تخداهما دون  بارة أخرى ميكن ا لو سـ جب قبع
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يود عىل فرتة امحلاية. الرباءة يدية دون فرض أية  بغي يف الوقت ذاته حامية املعارف ا قيد إنه  تقلن لب بغي . ي يه  ينو عل
ته وحتديده يف جزء ما من املادة ذات الصةل تعني  رشوط  يح أي واحد من تكل ا تلبيتو ي ل  .ض

هدف  .200 لوحتدث وفد سورسا عن ا ياسة العامة فاقرتح، يك " 4"ي هام عىل حنو لسـمن أهداف ا هدف ا لثل هذا ا ل يمت
يغة يف الفقرة  ية، إدراج جزء من تكل ا لصأفضل يف األحاكم املوضو يغة املقرتحة . 6 من املادة 1ع لصوتوفري ا

يا ًتا ب ية للفقرة . ك يغة احلا نادا إىل ا يا، وا لواث لص ًن ست نافع جزءا من حامية املعارف 1ً شلك تقامس ا ً، من املفرتض أن  مل ي
يدية هو يقرتح وضع املادة واب. لتقلا فتايل  يزي يف املادة . 3 بعد املادة 6ل بدو أنه مت ا ثا،  متواث ي لل ته 6ً نص بر م ويف ا ل

يزي". مسـتفيدين"و" أحصاب"بني  متويس من الواحض ملاذا ويف مت ا لك ذكل اقرتح الوفد يف وابإلضافة إىل . ل
نني" شطب لكميت 5 و2و1الفقرات  بب ذكل أنه يرد يف ". متأو املؤ متعات 4من املادة " 3"الفقرة سو جمل أن ا

ية " سؤو ية أو ا ية امجلا ليه اليت متكل املعارف من خالل شلك من أشاكل الائامتن أو احلراسة أو ا مل ع مللك
ية ثقا فا يه فإن ". ل نه" الائامتن"علو تلفا  ئا  يدية ويس  ياز املعارف ا عهو جمرد شلك من أشاكل ا خم تقل ًت ً ي شل ل وفامي . ح

تجاري بأشاكل الاتفاع غري رضورة َمل ير الوفد أي  2يتعلق ابلفقرة  تخدام غري ا تاجئ املرتبة عىل الا نيد ا ل سـ ت ن لي لتق
نقدي وحدها تفق علهيا بني أحصاب املعارف . لا رشوط ا بغي أن ختضع  سأةل  تقد أن تكل ا ملبل  لل مل ينيع

تخدمهيا، وقد دعت الفقرة  ية ألحصاب املعارف ا3مسـو ثقا تق إىل احرتام القمي ا لل ياسة . ليديةف تضمن هدف ا سـو لي
يدية" 1"العامة  ها أحصاب املعارف ا لتقلقامئة بعدد القمي اليت  ياسة العامة . ميلك لسـويعدد هدف ا هامة " 2"ّ لالقمي ا

يدية ذاهتا  ية أيضا–لتقلللمعارف ا ية واإليكولو ية والرو ية وحدها، بل القمي الاجامت ثقا يس القمي ا ً ولكن  ج ح ف عل . ل
يه فإن الوفد  ية"ًيرى وجوب إضافة تكل القمي، أيضا، أو خالف ذكل، شطب لكمة علو تعلق ". فثقا يوفامي 

تخدام املصطلحات، بدأت الفقرة  بري 4سـاب بل القانوية"بتع  نا تخدم أيضا يف بعض املواد األخرى" لسـ ًاذلي ا . سـ
تحدث عن 2 من املادة 1يف حني أن الفقرة  ت7 من املادة 3والفقرة "نتدابري قانوية"ت  تدابري "حدث عن ت 

يات بري ". لوآ تخدم  تعوا يارية ألحصاب املعارف"سـ نظم ا ملعالقوانني العرية وا ل وقال . 6 من املادة 5 يف الفقرة "ف
بقة" ورد ذكر 4الوفد إنه يف املادة  ية ا يق أو القوانني الو ية أو املوا نطالقوانني العر ن ملث ط تخدمت يف املادة ". ف سـوا

يارية" عن 6ة  مصطلحات أخرى وحتدثت املاد5 نظم ا ملعالقوانني العرية وا ل يغ " ف تخدام  صواقرتح الوفد ا سـ
يع املواد مجتطابقة يف  نص باكمهل.م تخدام مصطلحات موحدة يف ا يه اقرتح ا ل و سـ  .عل

تخدهما بصورة عامة ومن مث  .201 يدية وا متع اذلي عرفت يف أوساطه املعارف ا ند أوال، حتديد ا سـواقرتح وفد ا تقل له جمل ً ل
تعام ًها رساسـأبقى ا يدية . ل متةل للمعارف ا مية ا يدية وا مية املعارف ا نافع تقدير  يا، أن يعكس تقامس ا تقلواث تقل مل لن حملل لق ق ً

يا نا تخداهما  تجاري علهيا وا ًند إضفاء الطابع ا ع ص سـ ل وأنه . وقال إنه ال بد من وضع نص واحض هبذا اخلصوص. ع
تجارية شطة غري ا شمل ذكل أيضا األ لبغي أن  ن ًي باراي يعكس حواقرت. ين يث تضم الزتاما إ ياغة املادة  ً إعادة  ج ً حب ص

ية تا بادئ ا لا ل نصف؛ وأنواع : مل نافع العادل وا نص عىل تقامس ا يث ال يوجد الزتام  تخدمني  ملحتديد هوية ا مل ي حسـ مل
تطلب  تخدام اليت ال  ّالا ت تيض الاعرتاف هبذا الاتفاع شكر ونوي–سـ نافع وأنواع الاتفاع اليت  ت تقامس ا ن ن . هتقمل

تعاضة عن لكمة " حيق هلم"بعد " shall"ًواقرتح الوفد أيضا إضافة لكمة  بلكمة " should"سـيف الفقرة والا
"shall " 4يف الفقرة. 

بارة  .202 ية شطب  تحدة األمر عواقرتح وفد الوالايت ا يدية واليت"يكمل نافع املرتبة عىل حامية املعارف ا تقلا ت .." لمل
بارة  نص  تعاضة عن ذكل ا بعوالا ل يديةعن"سـ حيق "بعد " to"، ومن مث إدراج لكمة "لتقلدما تمت حامية املعارف ا

نص ". هلم تعني أن يكون ا لو يدية حيق ألحصاهبا إدراج"ي تقلندما تمت حامية املعارف ا واقرتح إدراج لكمة ..". لع
تعة ابمحلاية" تخدام"بعد لكمة " ملمتا سطر األخري من الفقرة 2يف الفقرة " سـا بل2ل وكذكل يف ا يد  "ق  قاملعارف 

بحث بارة " لا بل  بارة  عاقرتح إدراج  تعة ابمحلاية"قع يدية ا متا ملتقل بارة 3ويف الفقرة ". ل خالف أحصاب "ع اقرتح 
يدية بارة 4ويف الفقرة ". those"بعد لكمة " لتقلاملعارف ا بل الاتصاف لـ "ع بعد  نتوفري  اقرتح شطب " سـ

يدية"عبارة  ية" "أحصاب"وإدراج لكمة " لتقلاملعارف ا يدية ا حملماملعارف ا بارة 5ويف الفقرة ". لتقل بل  ع  املعارف "ق
يدية ية"اقرتح إدراج لكمة " لتقلا سطر األخري" حملما  .ليف ا



WIPO/GRTKF/IC/16/7 Prov.2 
59  

ياسة العامة  .203 ية هدف ا بق أن قاهل وفد سورسا عن أ ندا ما  سـوردد وفد  مه ي سـ من أجل تعزيز الاحرتام " 2" "لك
تعلق ابملادة  يث صةل األمر فامي  يمن  هم قراءة املادة وأع. 6ح تقاده بأنه من ا ملرب عن ا  ابالقرتان مع ذكل 6ع

ياسة العامة  ية هدف ا هدف وأن أ سـا لمه ية أيضا" 1"ل سلمي هبذه األ تعلق اب ًا مه ت وأكد املرة تلو األخرى عىل . لمل
متع األوسع نطاقا يدية ومصاحل ا توازن بني أحصاب املعارف ا ية ا ًأ جمل تقل ل نوان املادة واقرتح إضافة نص ما بني. لمه ع 

بدأ اإلنصاف 1والفقرة  متع معوما وحامية املكل العام واقرتح إدراج  شغاهل إزاء مصاحل ا م من شأنه أن يعرب عن ا ً جمل ن ّ
نافع تايل. ملوتقامس ا نحو ا ياغة عىل ا تعلق اب بح الاقرتاح ا لوبذا  ل لص مل توازن : "يص بني امحلاية احلاجة  لبغي أن  ت ين

لنصف بني حقوق ومصاحل أوئك يدية وحيافظون علهيا ويصونوها، أي أحصاب م لتقل اذلين يطورون واملعارف ا
تفعون من تكل املعارف يدية، وأوئك اذلين  يناملعارف ا ل  ".لتقل

ندا .204 تحدة و نص اذلي اقرتحه وفدا الوالايت ا يب عىل ا توال بائل ا ثل  كوعلق  مل ل ل ل قمم يقه مماثال . ّ ًواكن  للتعليقات تعل
بل  تلاكت يك . ة امحلايةعىل فكرقاليت قدهما من  بدو أن العبء قد ألقي عىل اكهل أحصاب ا ملموأشار إىل أنه  ي

سأةل  تلاكهتم ومن مث برزت  متولوا حامية  مم ومثة عدد من الطرق اليت ميكن . ؟نظامأي امحلاية مبوجب منح ي
شف املعارف ها  با لكا شعو. عت سذاجة أو من جانب أوئك اذلين خيدعون ا بب ا ها  لإذ ميكن  ل ل س بشف يةبك  صل األ

يالء عىل تراهثا تعلقة .. ستلال ياع احلقوق ا شف حبمك الواقع أو اكن ذكل يعين  ملفإذا اكن األمر يعين ا ض لك
بوهل هو أمر ال ميكن  قابملعارف  ساخ . ف ية تواجه ظروفا جديدة، اكإلنرتنت، والقدرة عىل ا شعوب األ نفا صل سـتل ً

يدي رسيع للمعارف ا يا، والاتقال ا ياء ر تقلاأل ل ن مق لشـ نظام . ةً هم ا يات امحلاية وقد ال  شعوب آ تكل ا توفر  لوقد ال  ل ل ل تفت
نه يات امحلاية  تحداث آ تعني علهيا ا ماذلي  ل سـ بدو وكأنه يلقي عبء امحلاية عىل اكهل . ي هوم  يوقال إن هذا ا ملف

تفع ال حق هل يف . أحصاب املعارف بدو أن ا توازن،  تعلق مبعايري ا نوفامي  ي ل نفاذ ملي قليدية، فأحصاب لتإىل املعارف الا
نع  نفاذ ماملعارف اذلين يريدون  تعوا هبذا احلقلا بغي أن  يمتإلهيا  ية . ين ثال عىل ذكل ال يف جمال ا مللكوقد قدم  م

شأن مصائد األسامك. الفكرية يف اجملال املادي يا  بوقد صدر قرار عن احملمكة ا بائل والية . لعل قيث إن  ح
ها هذا احلق مبوجب معاهد نطن ادعت أن  لوا تخدمة يف املعاهدة عىل . ةشـ بارة ا يا ا رست احملمكة ا سـوقد  لع لعل ملف ّ

يد بصورة عامة"أهنا تعين  يل هو أن " لصا تح لواكن ا بائل % 50ل بغي أن تكون من حصة ا لقمن األسامك  ين
تحدة% 50و بائل وال ميكن موازنهتا . ملمن حصة الوالايت ا بائل تعود إىل ا تلاكت ا لقومن الواحض متاما أن  لق مم مع ً

نون ال حق هلم يف  تحدة فاملوا طمواطين الوالايت ا بالغةصة احلمل بدأ ذاته %. 50 لاملذكورة ا ملوقال إنه يرى أن ا
يدية تقلبق عىل املعارف ا لنط  .ي

بوةل .205 ية غري  تحدة األمر يا أن اقرتاحات وفد الوالايت ا مقوارتأى وفد زا يك مل يدية يشء متلكه تكل . مب لتقلفاملعارف ا
متعات يهتاواب. جملا تع حبقوق  ملكتايل فإهنا  مت بوهل. تل همه و بح من الصعب  نافع للحامية،  تع اب قوإذا أخضع ا ف يص مل . لمت

تع هبا كونه ماكل تكل األمالك ية  ناك حاالت من حقوق ا متفإذا اكن املرء صاحب أمالك  يه مللك وال ميكن فرض . ف
تلاكت  تع ممرشوط عىل أي صاحب  تلاكته  متحبامية  نافع املرتللمم بب ارتأى الوفد أن اقرتاح . علهيا تبةملاب سوهذا ا لل

تحدة  تنيينبغي أن يوضع رشط توفري امحلاية بملوفد الوالايت ا بول اقرتاح . فبني معقو سه ال ميكن  بب  قو نفس لل
ندا ية الفكرية إلجياد . كوفد  ترب األول من نوعه وال رضورة يف نظام ا نة إىل وضعه  سعى ا مللكفالصك اذلي  يع للج ت
توازن تلاكت وأحصاهبالا تفعني من ا ملم بني ا تايل . ملن توازن إن الوفد قال لواب . ًبأمكهل قد يكون معرضا خللللا

يدية  سـامب تريدلمكل لتقلفاملعارف ا ها  تعامل  بغي أن  حمتعات اليت  معت ين  .لمج

بوهل بصورة عامة للامدة  .206 شعب الصايم  ثل جملس ا قوأبدى  ل ب6مم بدأ لاكمل الهنج ا ية ا ت ومن ان ململ سأةل ح مع يف 
يدية أيضا تعلق ابملعارف ا نافع يف الصك ا ًتقامس ا تقل مل ناول نوعني من . لمل بني أنه مت  ها  تفدلى قراءة الويقة  تث يلك

ها با نافع وأنه يرى أن هذه قد تكون يه الطريقة الواجب ا عتقامس ا ت نامجة عن رشوط . مل نافع ا لأال ويه تقامس ا مل
يدية اليت يمت الاتفاع اتفاق عىل تأبرم متفق علهيا ومن مث  نافع من خالل املعارف ا نقامس ا تقل ا عىل يد خشص هبلمل

نافع. من غري أحصاهبا ناول أيضا نوعا آخر من تقامس ا مللكن الصك  ً ً يدية عىل أهنا ال . يت تقلندما يعرف املعارف ا لفع ّ
تاحة هبن لكن ميكن الاتفاع فلإلجراءات العريةختضع  بغي أن يكون  هذه احلاةل، ويفابلفعلللجمهور ما ألهنا  ين 

نافع للمناك تقامس  تقاده بأن تعريف . ه بغي "ميةحملاتقليدية لاعارف امل"عوأعرب عن ا يق نطاقا مما  ين أ ً ًشريا إىل ض م
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توصل إىل يصعب فهيا ً أقل عددا وإن اكنت حاالت نإماكية وجود يةاإلجراءات لا يض،. ثناإل جيب  لنقوعىل ا
بدأ تقامس ا تعني أن يكوان أكرث ًواسرتسل قائال إن .ملنافعماحرتام  نافع  تلفني من تقامس ا نوعني ا ي هذين ا مل خمل ل
بارة أكرث رصاحة 6ًوضوحا يف املادة  ترصف وفقا ملا اقرتحه . بعوأن يذكرا  يد ا يكون من ا هدف  ًوبلوغ هذا ا ل سـ ملفل ل

بارشا ابملادة اابليوفد سورسا  نافع ربطا  تقامس ا ملربط املادة املعلقة  مل ًب م إلبراز الصةل بني فابلقوانني العرية تعلقة ً
نافع بات تقامس ا ملإجراءات املوافقة وتر ية ألنه يزيل . تي تحدة األمر يكوقال إنه ال يوافق عىل اقرتاح وفد الوالايت ا مل

نافع املزدوج األبعاد بق سوى عىل  يويح بأن فذكل الاقرتاح. ملتقامس ا نافع ال ميكن أن  نطبدأ تقامس ا يمل م
يةاملع" يطرة أحصاهبا أي اليت ال" حملمارف ا ندا  .. لسـتزال ختضع  توازن اليت اقرتهحا وفد  سأةل ا بة  كأما اب ل مل لنسـ

باجة مضن خانة األهداف ثه يف فقرة ادل بغي  تقد أنه  يفإنه  حب  ولن يكون من الرضوري اإلشارة إلهيا عىل أهنا ينيع
نطوق الراهن ملبدأ يف نص ا ها  م توازن، مبصغري أهنا إذا عرضت بو تعني تعريف ذكل ا نطوق،  لادئ يف فقرة ا ي  فمل

يدية اليت قوق وذكر احل تقلبق عىل املعارف ا لنط  .رصاحةت

ية إىل وضع لكمة  .207 يا ادلا ند مداخةل وفد زا عوأيد وفد ا ب مه ية"ل سـامب اقرتح وفد الوالايت " حملما تني  حبني معقو ف
تلف أنواع املعارف ية، ألن ذكل مل يأخذ  تحدة األمر خما باريكمل يدية بعني الا ت ا عتقل بة القرتاح وفد . ل لنسـأما اب

يعىن مبوضوع  يدية وأن ذكل  شلك حق صاحب املعارف ا ناك تعريف واحض ملا  بغي أن يكون  سـندا،  تقل ي ه ن لك ّي ف
توازن ية الواردة يف أي نص . لا تعني أن ال تكون تكل الفقرة املدرجة حبد ذاهتا جزءا من األحاكم املوضو عو ًي
يةيبل . قانوين تو بادئ ا جهيبغي أن تكون مضن ا ل مل تطلب املزيد من ادلراسة ألنه . ن سأةل برمهتا  توالواقع أن هذه ا مل

ندما يمت  توازن إال  عال ميكن إجياد ا نص لكه بعديمتمل، األمر اذلي احلقوقحتديد ل  ..ل يف ا

نصف بني .208 توازن ا سني ا تعلق برضورة  ندا فامي  يقات وفد  يا  ملوأيد وفد أسرتا ل حت ي ك تعل ترب .  احلقوق واملصاحلل عوا
بدأ  ملأيضا ا بدأ هاما" 1"ً يدية  تعلق ابالعرتاف ابخلصائص احملددة للمعارف ا ًا م تقل ًوفقا للقوانني "واقرتح إدراج . لمل

ية بارة " املعقوةل"كام اقرتح إدراج لكمة . 1يف هناية الفقرة " طنالو عبل  نقدية"ق نافع غري ا لا واقرتح . 2يف الفقرة " مل
با"بارة عإدراج  نا ًسـامب يكون  سـ بل لكمة 3يف الفقرة " مح  ".الطريقة"ق 

يا  .209 يات–دوةل (ليفوأيد وفد بو تعددة القو م ا ية إىل وضع لكمة ) مل ية"عالعديد من الوفود األخرى ادلا بني " حملما
ية تحدة األمر سـامب اقرتح وفد الوالايت ا تني  يكمعقو ملف بارة . ح عواقرتح أيضا وضع  يدية عندما تكون املعارف"ً لتقل ا

تني يف الفقرة " محمية ند هذا املوضوع وهو . 1فبني معقو ثرية  عوقد توقفت وفود  يقاهتيتفق معك تعلق . اتعل  يوفامي 
يجة املرجوة باجة قد حيقق ا ندا، ويه أن وضع ذكل يف ادل لنتابلفقرة اليت اقرتهحا وفد  ي بارة . ك تعلق  بعوفامي  ًوفقا "ي

ية تني أيضااليت اقرتهحا " طنللقوانني الو ها بني معقو بغي و يا  ًوفد أسرتا ف ضع ن ياق عاملي ً نظرا لرضورة وضعفيل سـ 
نافع  ملشأن تقامس ا بري عن ذكل اإلطار العاملي وترك القانون الوطين حيدد ب لتعية ا  .فيهكيف

نوية  .210 ندي ألمرياك ا ثل اجمللس ا بوأيد  جل ه شأن اقرتاح و) CISA(لمم ية اآلخرون  شعوب األ ثلو ا بما قاهل  صل ل فد مم
ية تحدة األمر يكالوالايت ا يا . مل ليفواتفق أيضا مع وفد بو يات–دوةل (ً تعددة القو م ا ية"لوضع ) مل بني " طنالقوانني الو

تني شوها نظام . فمعقو تغالل ميكن أن  ية والا تقرير املصري هو أن ا بب ادلاعي إىل الهنوض  ًوقال إن ا ي سـ من لتب لس
ية برمهتا يه فإن اإلشارة إىل ال. جإيكولو بوهاعلو يا ال ميكن  ية اليت اقرتهحا وفد أسرتا لقوانني الو ق ل تعلق . طن يوفامي 

نرية بقة ا ملسـتية املوافقة احلرة ا سـ مثة ،ملبعمل نف  نقاشاولترضورة  لها مبزيد من ا يق تقامس ل ل ببت يف مىت وأين يمت  تطل
تاح ذكل لدلول نافع وإىل أي حد  سيا ية دوية . مل لوقال إنه يعمل بوجود حقوق رش يع  نحقوق اإلسان تندة إىل مست

ية هباتونص عىل امحلاية سمح القوانني الو ندما ال  ن  ت نني ووضع . طع تفكري متاملؤ تعني ا تني أمر  لمضن معقو ي فيه ف
بغي أن حيقق . بعناية توازن ينو  .يف هناية املطافلا

شعب ال .211 ثل جملس ا يب، و توال بائل ا ثل  نقاط اليت أاثرها  يا ا نوب أفر لوأيد وفد  مم ل ل مم قل يق يا ج مبصايم ووفدا زا
شأن  ية  تحدة األمر ند خبصوص مداخةل وفد الوالايت ا بوا مل يكه نقاط اليت أاثرها وفد . "امحلاية"ل لوأيد أيضا ا ً

يا  يات–دوةل (ليفبو تعددة القو م ا شأن ) مل يا  تعلق ابإلضافة اليت اقرتهحا وفد أسرتا بفامي  ل ية"ي طنوفقا للقوانني الو ً "
طـي تربز صةل القوانني الو يارا دويا يف هذا اجملالفه ها  ًية بو ل مع ًن ًوأشار أيضا إىل أن اإلضافة املقرتحة يف الفقرة . صف

نقدية املعقوةل "2 نافع غري ا لا تعني" مل يإمنا تدخل رشطا و تايلً تصل ل اب تني وفامي  هام بني معقو ي و ف  بعبارةضع
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تعلقة جبين األرابح" بحموضوع فيبدو أن " ملاألغراض غري ا بحوث اليت ال لالاطالع عىل ا لوث عالوة عىل ا
توحة هتدف جلين األرابح  ها  سب تر توحا ليك ميكن الاضطالع هبا ألغراض الرحب ومن األ مفترك  ك نمف ها ً صفبو

بحوث املضطلع هبا ألغراض الرحب "ًحبواث" تعني حتديد ا لليك ال   .ي

ثل .212 يالوكونو يلبتشـالشعوب اإلداري لس اجمل مموأشار  شعوب (BCG) سـاألصيل يف سانت لو تحداث ابمس ا ل،  ً م
يا، ية يف سانت لو سـاأل تعلق صل ية لالقرتاح ا تحدة األمر مل إىل معارضة وفد الوالايت ا ية"بلكمة يكمل وطلب " حملما

ته  ته و بق أن  ية وهو اإلعالن اذلي  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  نة إعالن األمم ا يح ا بلأن  سـ صل ل ب مل قللج بقط تت
بس املادة . ادلول نص ع31قتوا ثقايفت اليت  ية احلق يف احلفاظ عىل تراهثا ا شعوب األ لىل أن  صل غري أن اقرتاح . لل

نافع يدية يك ميكن تقامس ا شرتط بأن تمت حامية املعارف ا ية  تحدة األمر ملوفد الوالايت ا تقل ي لمل وأشار يف اعرتاضه . يك
تحدة 43و 38 تنياملادإىل    . املذكورملمن إعالن األمم ا

ت .213 ملوناول وفد الوالايت ا يب عالوة ت توال بائل ا ثل  ثل جملس احلمك و يقات اليت أدىل هبا  ية ا لحدة األمر ل مم مم قتعل ليك
ند يا وا نوب أفر يا و هعىل وفود زا لب يقم هدف من اقرتاح لكمة . ج مل يكن الغرض فرض الزتامات " محمية"لوقال إن ا

ية إرساء إشارة واحض يدية إمنا  ية وا ية ا متعات األ ية عىل ا بغإضا تقل حملل لصل جمل  4فاملادة . 5 واملادة 4ة إىل املادة ف
تأهل للحامية بات ا لحددت  نوان 6املادة واختذت . متطل يدون من امحلاية"ع  هدف ومن الواحض أن ". ملسـتفا

ن تعريف تكل األمور اليت شلك موضوع امحلاية القانويةهو 4املادة  سعى لوضع صك يعرب عن . ت نة  تومبا أن ا للج
هم القدرات ذات الصةلنمعايري قانوية جديدة، مفن يق الاساق و ية مباكن  تف األ تحتق نقطة اخلالف وإن اكنت . مه

ية ها ابملادة 6 أن املادة  يهئيسـالر نة بأن 5 واملادة 4ل ال صةل  ها بلك احرتام ويويص ا تلف  للج فإن الوفد  معخي
ياغة املعايري القانوية ادلوية بة  نا يس الطريقة ا لذكل  ن لص سـ مل ناول ال. ل توأخريا،  يا ً نقطة اليت أاثرها وفد زا بوفد ا مل

توازن ورد يف غري موضعه هوم ا لاذلي ارتأى أن  يا . مف ندا وأسرتا لواتفق مع وفدي  توازن أمر حامس، عىل ك لأن ا
يةأنه كام  يدية،مللكحامس يف اكفة أشاكل ا ية فكرية  ية عقارية أم  تقل سواء اكنت  ملك  .ملك

ية اذل .214 نة القانوية  ثل ا منوارتأى  ن للج نطقة األنديز األوائل للتمم شعوب  ية  ما ل شعوب ) CAPAJ(ت تاكرات ا لأن ا ب
بدين والرويح ابألرض ية انمجة عن الاتصال ا لاأل سـامب ينبغي اإلقرار ابيعتقد أنه  وهو. صل نقدية  حنافع غري ا ل مل

ترب معارف . 6 من املادة 2ورد يف الفقرة  ناس و تجاوز األفراد من ا ته أمر  بغي حام يعوما اذلي  ل ي ي يةين . حرسية رو
يد شعب  ثال عىل ذكل أنه إذا مت  نوا تلقون أجورا " األميارا"جتمل يد مزنل ما، فإهنم  تخدمت أفاكرمه يف  ًوا ي تشيسـ

ها هم اليت مل جير  ميعادية فقط دون احلصول عىل مثن معار تقيف تعويض عىل . ِ يف ميكن ا نا يه  شلكة  لوا ك ه مل
يجة حرماهنم م" األميارا" سارة أعامهلم  نتلقاء  ًن معارف شلك جزءا من تراهثمخ تدعي . ت يسـوارتأى أن األمر 

نقدي تعويض غري ا لا ثل تكل احلاةلل  .م يف 

مين شطب مصطلح  .215 ية"لوأيد وفد ا تفادة من " حملما مترار يف الا ية من الا شعوب األ سـألن ذكل قد ميكن ا صل سـل ّ
 .ّامحلاية إىل حد ما

ثل حركة  .216 شعوب األ" توابي أمارو"مموقال  ندية أن ا لا تعامل له نافع املرتبة عىل ا سـية تدعو إىل احلصول عىل ا ت مل صل
يدية ويس إىل امحلاية هم ا تعامل معار لأو إساءة ا تقلف نص باكمهل. لسـ ياغة ا لوارتأى أنه من الرضوري إعادة  . ص

نص تلطة يف ا شوشة و يع  لناك مصطلحات وموا خم م ض ناه. فه نص من  نافع يفرغ ا يا، أن شطب ا معواث ل مل ورأى . ًن
يةلقضأن ا رشاكت  يهسـية األسا رشوع من جانب ا ها عىل حنو غري  هائةل اليت مت  نافع ا ل طريقة توزيع ا م متلكمل ل

شعوب . الكربى ية  ته هو احلقوق األ بغي حام هو يرى أن ما  ندا  تعلق ابالقرتاحات اليت قدهما وفد  للوفامي  صل ي ك ني يف
ية بغي أن متاىش احلقوق يف. صلاأل نافع ينورمبا  شاركة يف ا مل ا ها ومل بل إعالن األمم مع يعتوز قصكوك أخرى، من 

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلا ل ب يع األحاكم يف نصوص موجودة من . 12املادة مثل  ،مل مجواقرتح إدراج 
تحدة نصوص القانوية لألمم ا ها يف ا سم بقوة القانون العريف وال مصدر  ملبل ألن اللكامت واملصطلحات ال  ن ل لت  .تق

ياوقال  .217 يةًا عىل املالحظات اليت قدهما  ردمبوفد زا تحدة األمر يكوفد الوالايت ا ترب ، إنهمل نه ال توجد حقوق أع ا
ياة سؤال هو ما . حلمطلقة وال حىت احلق يف ا توازن، فا لوإذا أريد احرتام حقوق ا تحدث هذا ل توازن اذلي  نا ل
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متع واملو .عنه توازن بني ا ية الفكرية هو إجياد ا يات نظام ا جملأحد أسا ل يس . واردمللكسـ تقد أن ذكل الهنج  لنه  يعلك
يح تجدة . لصحهو الهنج ا نة إىل حهل هو فكرة  سعى ا سـمفا  للج مت توحاةّ ست  سـو مي ية الفكريةل . مللك من نظام ا

ها شعوب اليت  تقاده بأن تكل املوارد تعود إىل ا متلكوأعرب عن ا ل تلاكهتا. ع ممـي  توازن . فه يح نوع ا هم تو لومن ا ض مل
يقه  .حتقاذلي مت 

يولويج وأعر .218 تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ ثةل جملس ا ببت  سـ صل ل يغة الواردة يف ) IPCB(لمم ها إزاء ا لصعن  قلق
ية غري 6 من املادة 2الفقرة  بحوث اليت بدأت عىل شلك حبوث أاكد تجاري وألن ا تفاع غري ا تعلقة ابال مي وا ل ل ن مل

تجاري ـي هبا املطاف إىل اخلصخصة أو الاتفاع ا لجتارية قد  ن ية .ينهت تحدة األمر يك والواقع أنه يوجد يف الوالايت ا مل
شاف معلومات أو  ندما يمت ا ية الفكرية  توصل إىل حامية ا ية  بحوث األاكد رشع ا تقانون احتادي  ع لل مي ل كي مللك

تخداهما جتاراي ًياانت ميكن ا سـ يعة أنواع الاتفاع اليت قد تؤول إىل . ب يد  نة،  يغهتا الرا نوتكل الفقرة،  ب ه طبص ّ تق
بل أحصاب  تخدام  نقدية، وا نافع غري ا شاركهتم يف ا يجة  يدية ومالكهيا  سـاملعارف ا سـ ل مل م نتتقل نفاذ ل تاجئ لا نإىل 

بحوث، و ية/لا ية و شاطات  ميأو الاخنراط يف  ث تعلن يداي إىل أبعد احلدود وذكل حىت إذا اكن . حب ترب  ًوذكل  ي تقيع
بحوث وسامهوا ابملوافقة ا يدية رشاكء يف ا لأحصاب املعارف ا نرية، وقدموا خربات هامة لتقل بقة ا ملسـتحلرة ا ملسـ

رشاكة نافع اليت حيق هلم تلقهيا. لوموارد أخرى إىل تكل ا يعة ا يد  يه، فإن ذكل الصك جيب أن ال  ملو ب طعل ّ . يق
بارة  نقدية"عوأوصت بوضع  تني2يف الفقرة " لغري ا تعلق ابلفقرة . ف مضن معقو يد تكل . 6 من املادة 3يوفامي  تفو

تفعوا من تكل املعارف طاملا أهنم اعرتفوا الفقرة بأنه  يدية ميكن أن  ينميكن ألشخاص خالف صاحب املعارف ا لتقل
بة نا تفعوا مهنا بصورة  سـبأحصاهبا وا ناك رشط . من بغي أن يكون  بري، و ية إىل حد  هوتعد تكل الفقرة خشصا ك ينن

نرية الوارد ذكرها يف تكل الفقر بقة ا شأن املوافقة احلرة ا ملسـتحمدد  سـ بقة . ةملب ملسـبل الواقع أن املوافقة احلرة ا
ته بقة عىل الصك بر بادئ ا شار إلهيا كواحد من ا بغي أن  نرية  ّما ن نطت مل ملي ي  .ملسـ

ية عن الاتفاع  .219 تأ نافع ا يا أن ا نوارتأى وفد كولو ت مل مل ندما ابمب بت هبا األطراف  بغي أن  يدية  عملعارف ا تتقل ين تعرف ل
يدية ويف هم ا تفاد مبعار كمن ا تقل لسـ تقد أن أم. ف هو  نقدية،  نافع غري ا نقدي وا بة لالتفاع غري ا يعا اب ل مل ل ن فسـ لن

نامجة عن ذكل الاتفاع نافع ا يان ما يه ا ها إماكانت  توفر  متعات  نا ل مل بت تل يدية . جمل ثري من املعارف ا ناك ا تقلو له لك
بحوث يدة جدا يف جمال ا ية  ية ويولو لاملربطة مبصادر ترا ب ث ًت مف بحوث واقرتح الوفد أن ال يمت ا. ج لنظر إىل ا ل

تجاري سب ا سب أو ا لألغراض ا لك تجارية . لك بحوث اليت ال هتدف إىل جين املاكسب ا لوميكن الاطالع عىل ا ل
يان ية يف معظم األ سوابق القضا تلف ا حيف  ئ ل بحت يف . خم ترب يف بداية األمر حبواث جتارية لكهنا أ صومثة حبوث مل  ًتع

نقدي نافع جتىن من الاتفاع ا لوقت الحق  ن نحت. م با ما  موغا ً بحوث اليت اسـهتلت ل ثري من الرباءات  لل ا يف لك
يدة وارتأى الوفد . األصل عىل أهنا حبوث غري جتارية بارة مقأن الفقرة  " need only"عإىل حد ما واقرتح وضع 

تني وإضافة لكمة  بارة " may"فمضن معقو عبل   ".give rise to"ق

نه وفد زا .220 موأيد وفد بريو املوقف اذلي أعرب  يا ع ليفيا ووفد بو يات–دوةل (ب تعددة القو م ا تعلق ابقرتاح ) مل يفامي 
هم اإلشارة إىل املادة  ية وأفاد بأنه مل  تحدة األمر يفوفد الوالايت ا يك تحدة 4مل بارة اليت أراد وفد الوالايت ا مل ألن ا لع

سريها ساء  تفإضافهتا ميكن أن  بغي أ. ي يدية  سب عمل الوفد إن أحصاب املعارف ا ينو تقل ية حامية لح نوا  بغن يذ ع
يدية هم ا لتقلمعار بغي وضع ذكل الاقرتاح بني معقو. ف فوارتأى أنه  ثل جملس . تنيين يق  مموأيد الوفد أيضا  تعل ً

يولويج  تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ با سـ صل يا) IPCB(لل  .مبوأيد ما اكن قد قاهل وفد كولو

بارة  .221 .  خبصوص ذكل4وطلب اإلشارة إىل املادة "  ابمحلايةمشموةل"عوارتأى وفد الربازيل أنه ال حاجة إلدراج 
تحدث عن ذكل 4فاملادة  نص باكمهل إمنا  يدية للحامية وأن ا ية املعارف ا تحدث عن بعض رشوط أ ي  ل تقل هل لت

بط ية و .لضاب نا اإلبقاء عىل امجلةل احلا لساءل الوفد عام إذا اكن  ًت وافرتض أن ذكل قد . 4إىل املادة واإلشارة ممك
شلك رشوطةمحيل   .ملة امحلاية ا

يدة جدا من جانب وفد الربازيل .222 سامهة ا ية اب تحدة األمر ًونوه وفد الوالايت ا ملف مليك مل ودون اقرتاح إضافة تكل . ّ
يغة، ميكن أن تكون الفقرة إما  ها يف املادة "لصا يدية كام ورد و نافع املرتبة عىل حامية املعارف ا صفا تقل ت أو  "4لمل

تقند حامية املعارف ا" ًيدية وفقا للامدة لع تا بني هاتني املادتني". 4ل يحا واث شلك رابطا  ًيث إن ذكل  ً بً حص ّي  .ح
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تعلققرارال  : من جدول األعامل9لبند اب مل ا

نة األمانة إىل إعداد وإاتحة ما ييل  .223 للجدعت ا
نة سادسة  للجلدلورة ا  :ل

رشوع - مكويقة معل،  ث آخر للويقة ث
WIPO/GRTKF/IC/16/5 .رشوع ا آلخر ملوإاتحة ا

مترب 30هذا من جانب األمانة حبلول  تعني . 2010سب  يو
رشوع بوضوح الاقرتاحات اخلاصة  ملأن حيدد هذا ا

ناء دورهتا  نة أ يقات الصادرة عن ا ياغة وا ثاب للج تعل للص
يقات املقدمة إىل  رشة والاقرتاحات وا سادسة  تعلا ع لل

بل  يا  تا قاألمانة  ً ب يان أحصاب . 2010ل يويو 31ك تعني  تبو ي
ياغة يف احلوايشاملقرت يان . لصحات احملددة حول ا بغي  بو ين

هات اليت أدلت هبا يف  يقات اليت أدىل هبا وا جلا لتعل
رشوع بوضوح  رشح ا تعني أن  مليقات يف الويقة و ي ي ث تعل

يقات  تعديالت وا شطب وا تعلية إبراز اإلضافات وا ل لل كيف
يان الاقرتاحات اليت يقدهما . األخرى املقرتحة بغي  بو تن ي

ب نظر فهيا ادلول األعضاءقاملرا يق يك  تون يف ا  .لتعل

نة، ميكن  - بةل  ها ويقة معلومات لدلورة ا للجوبو ملقث صف
تجىل  شـىت األشاكل اليت  ترص  توضع قامئة ورشح تقين  ل خم

يدية  ثل (لتقلهبا املعارف ا مت "، "غري مدونة/مدونة"ممن 
ها/كشفها  ؛"كشفمل يمت 

نة، إعداد و - بةل  للجومن أجل ادلورة ا ثيقة معلومات ملق
ية " املكل العام"تقنية عن معىن مصطلح  مللكيف نظام ا

الفكرية، مع اإلشارة بصورة خاصة إىل حامية املعارف 
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل  .ل

ند ية:  من جدول أعامل10 لبا  ثاملوارد الورا
ئناء عىل طلب الريس  .224 ث من جدول األعامل أي الويقة 10ادة ثاألمانة ويقة العمل املعدة مبوجب املعرضت ب

WIPO/GRTKF/IC/16/6. 

شأن  .225 بري  ساهامت ا ية ورحب بعدد ا ية حول املوارد الورا شات املوضو نا ية ا يا عىل أ بوشدد وفد أسرتا مل ث ع ق مل مه لكل ّ
شات أيضا نا هاما يف هذه ا ند من جدول األعامل، وأشار إىل أنه قدم إ ًهذا ا قً مل سب شاريع  يف شلكل أهداف م 

ب ية مع عدد من ادلول األعضاء األخرىادئمو يد عدد من تكل األهداف . مس مت حبهثا بصورة غري ر سيسـتفو
نة تابعة  ئات األخرى ا نة وا نظر ا ية اليت  بادئ من اجملاالت الر للجوا ل ي للج سـ همل لي بادئ . ستئ تطرح األهداف وا ملو سـ

تخدهما ا ية  شأن املوارد الورا ها ويقة معل  للجنظر فهيا بو سـ ث ب ث ستلل هاصف تابعة  ئات ا لنة أو ا ل وتؤيد هذا الهنج . لهي
ندا ية والرنوجي ويوز تحدة األمر ندا والوالايت ا يللك من  ن مل بادئ . يكك هدف وا ملومتت تالوة ا : مذكرة من األمانة[ل

هام فامي بعد بوصفه ويقة العمل  ثومت إصدار اإل نظر يف ]. WIPO/GRTKF/IC/16/7س لوكرر الوفد، دلى ا
نقاش مشاريع األهداف وا يع ا شاريع ال متس بأي موقف يمت اختاذه  لبادئ ادلامعة، القول بأن هذه ا شج مل لتمل

نقطة انطالق . توبادل اآلراء نقاش وبادل اآلراء  يع ا بادئ اليت تقوم علهيا تريم إىل  كهذه األهداف وا ت ل شج تمل ف
هم ابلرضورة عىل تكل األهداف نة ال يوافقون  بول بأن أعضاء ا يعيدة مع ا لق مجج بادئللج  .مل وا
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ية .226 نة خبصوص املوارد الورا ها بداية هامة لعمل ا شديد للورقة بو يده ا ندا عن تأ ثوأعرب وفد  للج ل ي واقرتح . صفك
ية يف لك من األفرقة العامةل ما بني ادلورات وادلورة  شات حول املوارد الورا نا ثإحالهتا إىل ويقة معل ترثي ا ق مل ث

سواء نة سواء  بالقادمة  سأةل ويف رأي الوفد. للج ناول لك  يع األفرقة العامةل ما بني ادلورات  م أن  سـتتمج
ية ية، مبا فهيا املوارد الورا ثموضو بار بصفهتا . ع سائل ذات الصةل بعني الا ية اب تا تعني أخذ القامئة ا توذلا  مل ل ل عي

يا الواردة يف الويقة  سائل غري اجلديدة  ثيصا ألمه ا لك مل ًتلخ ًWIPO/GRTKF/IC/16/6ناقش  يف ت واقرتح أن 
يار  تعلق2خلإطار ا شأملا شف عن ا رشوط ا ن  لك شأ، :  ما ييلملب شف عن ا ية يف جمال ا ناخلربات الو لك ملن ط

بديةل و يات ا لاآل شف و، واملمكةلل ته اباللكا ية قوعال يولويجبشأن قتفا نوع ا با لت شف واملعاهدة ورشوط  ،ل لكا
نظمة األغذية والزراعة ملادلوية  شو ،ل شف، وا ية  ية ا لكاأل للك لعمل شف وحقوق ً، فضال عنف واملكل العاممه لك ا

ية شعوب األ صلا يار . ل ية من ا سأةل اث تخالص  يمت ا خلو ن م سـ ية اليت 6س يات امحلاية ادلفا يع نطاق آ ع، يه تو ل سـ
ية، عىل حنو أكرث حتديدا، وإدراج مراجعة  ناول موضوع املوارد الورا يدية  شأن املعارف ا ًبق إقرارها  ث ت تقل ب لسـ ل

ية للمزيد من مصادر املع بات الر ياانت وا ية مبا يف ذكل قواعد ا ها عن املوارد الورا بق  مقلومات اليت  ت ب ث ملكسـ لك شف
ها عن بعد . وزايدة الاعرتاف هبا يدية و شأن املعارف ا ند  تعلموهبذا الصدد أشار الوفد إىل مداخةل ا تقل ب له ل

ندي  هر األخرية يف احلؤول دون تقدمي طلب الرباءات للطب ا لهوكفاءهتا يف األ يديش وميكن أن يكون ألي . لتقلا
ها عىل نطاق أوسع من جانب األفرقة  شا تعني ا ية فائدهتا و تعلق ابملوارد الورا فخطة مماثةل  تك ي ث ما بني العامةل سـت

يار . ادلورات خلوأخريا شدد عىل أنه مبوجب ا هوةل 8ً يا و ياانت إلكرتو تخدام املوسع لقواعد ا ترب الا س،  ً ن ب سـ ليع
نفاذ نافع عىل حنو إلهيا لالطالع  لا بادةل للوصول إىل تقامس ا تفق علهيا بصورة  ية الفكرية ا ملعىل رشوط ا ت ممل مللك

يارات هبدف إثراء . منصف بحث هذه ا بغي أن  تقاده بأن األفرقة العامةل ما بني ادلورات  خلوأعرب عن ا ت ينع
نة رشة  سابعة  ية يف ادلورة ا شأن املوارد الورا شات  نا للجا ع ل ث ب ق  .مل

با .227 يهنيا، ابمس سـوقال وفد إ بدلان عن إ، فالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  لن املعلومات الغزيرة اليت قدمهتا ا
بدلان  ها ا يا اليت  ية تربز األولوية ا بقة عىل املوارد الورا ية ا ية واإل ية الو رش تدابري ا لتلف ا لعل ث نط مي ن يع ت ل متنحخم ملل قلط

يارات ال يح وحتديث قامئة ا سأةل، ورحب  خلهذه ا نقمل  وقال WIPO/GRTKF/IC/16/6ثواردة يف الويقة بتل
ثال عىل  با، وا نا سـامب يكون الزما و نة  بار للواثئق األخرى اليت أعدهتا ا ملإنه جيب إيالء املزيد من الا سـ ح للج ًت مً ع

 اليت WIPO/GRTKF/IC/13/8(b)ث من خالل الويقة WIPO/GRTKF/IC/8/9ثحتديث الويقة 
يع األشط يا  نتضمن جردا اتر مجل خي ًت ثوقد تكون الويقة . ة اجلارية يف هذا احملفل وسواهً
WIPO/GRTKF/IC/7/9 توي عىل شات حول اجملموعة جمي اليت  نا بة إلجراء املزيد من ا نا حت أيضا  ق مل سـ م ً

هم مع  نافع وإرسائه وضامن الاساق ا توصل إىل تقامس ا ية ا ية الفكرية  تعلق اب ية  بادئ تو ملرشوع  مللك تم مل ل بغ ت جهي م
ية الا الاضطالع به مبوجب العمل اذلي يمت يولويجبشأن قتفا نوع ا با لت شدة تعزيز . ل ية بوأيد  ثاملوارد الورا

تفعا نالاتفاع و ًهبا ا رشيًامسـتدامن نس ا لب لصاحل ا نظر يف جوانب حمددة من احلدود وأقر بأن  ،جل للمثة رضورة 
ية الفكرية شرتكة مع ا مللكا شأ . مل شف الطوعي عن  بق القول، فإن ا نوكام  لك بات مسـ ية يف  طلاملوارد الورا ث
يا يف بعض مضت ً عاما 12األعضاء يف الاحتاد األورويب عىل مدى ادلول الرباءات أريس يف بعض  بح إلزا ًوأ م ص

نذئذ بدلان  ما يهوقدم الاحتاد األورويب . ل سخ يف الويقة فوادلول األعضاء  نة، ا ث اقرتاحا إىل ا ن سـتللج ً
WIPO/GRTKF/IC/8/11شف ع يدية املربطة هبا ا منشأن لك، ويدعو إىل ا ية واملعارف ا تملوارد الورا تقل لث

بات احلصول عىل الرباءاتأو مصدرها  متل من حل هنايئ . طليف  تام ذلكل الاقرتاح كجزء  يده ا حموأكد تأ ل ي
يارات يف . متوازن تعلقة اب شات ا نا يا أيضا  نح أولوية  خلوقال إنه  مل ق للم عل ئة ًمي ئة ًوخصوصا ،ألفلفا ها صف، بو1.ألفا

ية  يث إهنا ميكن أن تعزز امحلاية ادلفا ية  تعلقة ابملوارد الورا ياانت وموارد املعلومات ا عقامئة جرد لقواعد ا ث مل حب ل
سابقة نون ا نح الرباءات يف حتديد أنواع ا هل هممة ماكتب  ية و لللموارد الورا لفث م نفاذورحب ابتفاق . تس إىل  لا

ية اذل ندية للموارد الورا ية ا بة الر ثا ه مق لت ية، ملك تحدة األمر يه لك من الاحتاد األورويب والوالايت ا يكي وقع  مل عل
ياانت  تحديث قاعدة ا تعاون يف هذا املضامر، وأوىص األمانة  يا ورحب ابملزيد من ا تحدة وأملا بواململكة ا ب ل ن لمل

بل  ية الفكرية و رشوط ا ية اخلاصة  سـاإللكرتو ب نفاذمللكن نافع مبوجب ا لا خلإىل املعلومات وتقامس ا . 1.جيار مل
تعاقدية  ية للمامرسات ا تو بادئ ا تعلق اب يغة  رشوع  شات حول  نا تحديث هذه  يات ا شلك  لو جهي ل مل ت ص م ق ل معل مت س
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نفاذيف نظام  يار  لا شار إلهيا يف ا نافع ا خلوتقامس ا مل تابعة هذا العمل اقرتح الاحتاد األورويب . 2.جمل وادلول مودلى 
يه رسد مصفاألعضاء  ية تعريف م بإرصار أن توفر األمانة  يهبغطلحات  شري إ لما  يةت ندا من . ث املوارد الورا كرسد  مف

تفق علهيا يارات ا سري نطاق ا بري  هل إىل حد  ملشأنه أن  خل تف ك يا عىل اقرتاهحا . يس لوأعرب الوفد عن شكره ألسرتا
يل هبدف ته يف دراسـهتام اب ثرية لالهامتم جدا، وأعرب عن ر ياانت  ثري لالهامتم، وتوفري  تفصا ب ب لمل غ ً ياغة هنج م ص 

نقاش ادلائر لناء إزاء ا  .ّب

تعلق ابألمن الغذايئ .228 ية وخصوصا فامي  ية املوارد الورا ية الضوء عىل أ هورية إيران اإلسال يوسلط وفد  ث ًمه م . مج
شأن  بااتت واكنت أقرت قانوان  ندسة ا نات و ية تواجه حتدايت يف جمال مصارف ا بهورية إيران اإلسال ن ه ًي ّ ل جل م جفم

ب يةل ا نيل  لسج بااتتتشكت بذور وا هادات اخلاصة اب بة وإصدار ا نااتت، ومرا لل ش شورى . لق نح جملس ا لوقد  م
هذا القانون املؤلف من  هادته  لاإلساليم  يق14 مادة و14ش ثورة ًا موجزًاتعل  يه جملس حراس ا ل وأقره وصادق  عل

ش. 2003ليف يويو  ية عىل إعداد قانون  هورية إيران اإلسال بوابإلضافة إىل ذكل تعكف  م أن حامية املوارد مج
يا ها نظاما و تخداهما بو ية وا ية الزرا ًالورا نً سـ ع طث ثالثة أي كلوبذ. صف نارص ا هذه ا ساو  تعني إيالء اهامتم  ل  لع ت لي ٍ م

ية ية وخصوصا للموارد الورا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا ث تقل ل تع ًتقل ل ل دلور احلامس لً نظرا. ل
ئصاذلي تؤديه بةلست يف ا ية وا يال احلا ملقال اجلوع واحلد من الفقر يف أوساط األ لج وأكد عىل رضورة وضع . ّ

تعاون مع  تدعمي معل األفرقة العامةل ما بني ادلورات وا ية  ية حامية املوارد الورا لصكوك ونظم دوية ملزمة  ب ث بغ ل
يولويج وكذكل  نوع ا ية ا نظمة األغذية والزراعة واتفا باملعاهدة ادلوية  ت مل لل ل يع أحصاب املصلحة ق شاركة  مجيع  م تشج

ية ادلوية ليف هذه ا نظر . فهذا من شأنه أن حيد من وطأة الفقر واجلوع يف العامل لكه. لعمل بغي أن  توأخريا،  ين ً
نفاذ  نظم ا ته  بااتت و بني ا تعلق بعمل  نامجة عن العمل ا ية الفكرية اجلديدة ا سائل ا نة يف  لا ب صل ن حم مل ل م لللج مللك

نافع فامي يةملوتقامس ا يل الغذا تعلق ابحملا ئ  ص تعاون مع . ي ها اب تعني  سائل فإنه  ية هذه ا نظر عىل أ لواب ي مل مه حتليلل
ية الا نظمة األغذية والزراعةبشأن قتفا يولويج واملعاهدة ادلوية  نوع ا ملا ل ب لت  .ل

تصةل ابملوار .229 همة ا ية الفكرية ا سأةل ا تقدم يف  تعداده إلحراز ا يا عىل ا ملوأكد وفد كولو م ل سـ ملب مللك ية، م جليند ا
يدية املربطة هبا تقاهتا واملعارف ا تو تقل لشـ ية . م سام الفر ثالث مع األ ية ا يارات الر عوفامي خيص مجموعات ا ق ل سـ ئيخل

تكون  نهتا ويقة العمل أكد عىل أن هذه اجملموعات  سـاليت  ث ست حرصيةبدائل تضم وكام حصل يف . ليولكن 
يار تلف ا نامغة عىل  بغي العمل بصورة  خلاملايض  خم مت يارات األخرىين تعلق اب ساس ابلعمل ا خلات، دون ا مل وفامي . مل

بدلان  يادة ا نة عىل هذه اجملموعة دون إغفال  بغي أن تعمل ا لتعلق ابجملموعة جمي عىل وجه اخلصوص،  سـ للج يني
بقة للوصول إلهيا رشوط ا ية إرساء ا ية  سـاألخرى عىل مواردها الورا ل بغ ية . ملث مللكوهذا يعين أيضا إرساء رشوط ا ً

نظر يف الوصول إىل هذه املواردا بادةل ميكن مبوجهبا ا تفق علهيا بصورة  للفكرية ا ت به . ممل حيوأعرب أخريا عن تر ً
يه خالل الفرتة ما بني ادلورات من خالل  نظر  بغي ا بحث واذلي  ساط ا فابالقرتاح اجلديد املطروح عىل  لن ل يب

نظر يف  تعداد  ية واإلعراب عن الا تا يقات ا للإبداء ا سـ ب لكتعل  .هذا الاقرتاح وغريه من الاقرتاحات اجلديدةل

يدية .230 يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ية، وأشاكل ا ية املوارد الورا ياابن عىل أ تقلوشدد وفد ا تقل ل تع ث مه لل ل هذا . ل لوأكد 
يار أ شريا إىل ا ياانت  تعلق بقاعدة ا بب اقرتاحه ا خلا م ب ًمل ل شأن WIPO/GRTKF/IC/16/6ث يف الويقة 2.لس ب 

تحداث قاعد تصةل سـا ية ا نون املا بحث عن ا ئة ا سني  ية  سة واحدة  ياانت ميكن الاطالع علهيا  ملة  ض ل حت بغ ب لفب بي بك
يدية، وبذ ية واملعارف ا تقلابملوارد الورا نح الرباءات عىل حنو خاطئكللث ية . م احلؤول دون  مهوقال إنه يعلق أ

ياانت ميكن  تحداث قاعدة  بكربى عىل ا نفاذسـ هوةل من جانب لا بو، يص فاحبس إلهيا  بادرة من الو يالرباءات  مب
ياانت وفائدهتا ية قاعدة ا ية زايدة فعا بوذكل  ل تحداث قاعدة . لبغ بغي اختاذ اخلطوة األوىل حنو ا سـوقال إنه  ين

بو نقاش يف الو يق ا ياانت هذه  يا ل تعم بب بائل . ل ياانت اليت أعربت عهنا  تعلقة بقاعدة ا تعلق بأوجه القلق ا قوفامي  ب مل لي
ية  يب  توال شـا ل بل خل بغي، أي أن توفر  شف تكل القاعدة معلومات أكرث مما  سـأن  نفاذ ينتك ، أشار للغريإلهيا لا

ها بار أن تكل تعد حاةل خاصة من نو يأخذ بعني الا عإىل أن هذا الاقرتاح  ّ ت ناول بروتوكول . عسـ يتواقرتح أن 
هذا الغرض تحداث نظام تويق  سأةل ا لاإلنرتنت  ث سـ نظا. م تخدام هذا ا تعني دلى ا لو سـ م، عدم إاتحة موقع بوابة ي

ناوين بروتوكول إنرتنت حمددة للحؤول دون  ية الفكرية املزودة  ياانت إال ملاكتب ا بعا مللكب يهالغري  نفاذل  .لإ
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ناء  .231 شف اليت جرت أ ية ا ية ورشوط  شأن املوارد الورا ية  شات املوضو نا ثورحب وفد سورسا اب لك معل ث ب ع ق مل ي
نة ية  ية واحلا للجادلورتني املا ل بري من الواثئق اليت وأضاف. ض شجعه يف ذكل العدد ا لك الوفد قائال إنه وجد ما  ّ ي ً

ته الواردة يف الويقة  نة الراهن وأشار بصورة خاصة إىل ور ثقدمت الجامتع ا قللج
WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14 سريا تضمن  ً اليت  تف يقه يف ت شف اإللزايم اذلي بدأ  برشط ا لك تطل
بات الرباءات ذات ا طلسورسا خبصوص  يديةي ية واملعارف ا تقللصةل ابملوارد الورا يدرس تكل .لث سـ وقال إنه 

شأن املوارد  شة  نا يقات علهيا من سائر األطراف ويف مواصةل ا بالواثئق وأعرب عن أمهل يف احلصول عىل  ق مل تعل
نة شف يف ا ية ورشوط ا للجالورا لك شف عن .ث شأن ا بو  لك وعالوة عىل ذكل، قدمت سورسا مقرتحات للو ب ي ي

بات الرباءاتمنشأ ا يدية يف  ية واملعارف ا طلملوارد الورا تقل تعديل املقرتح إدخاهل عىل معاهدة . لث لومن شأن ا
شف هذا يق رشط ا بدء  رشع الوطين من ا شلك رصحي ا شأن الرباءات أنه ميكن  تعاون  لكا ب ل مل ب ب بتطل ِّ ية . ّ بغو

ية ابلواكال رشط املقرتح، طرح الوفد وضع قامئة إلكرتو ية ا نتعزيز فعا ل تلقي املعلومات عن ل تصة  ية ا بت احلكو خمل م
تضمن . طلبات الرباءات شف تعىل أن  تلقى هذه وبذكل. عن مصدر املعلوماتلكا ت تقوم ماكتب الرباءات اليت 

تصة يف رساةل ذات شلك موحد عن إعالن املصدر ذي الصةل ية ا بات بإبالغ الواكةل احلكو خملا وابإلضافة . ملطل
يديةيإىل ذكل اكنت سورسا قد ا تقلقرتحت إجياد بوابة دوية للمعارف ا بو، . لل يومن شأن هكذا بوابة، تديرها الو

هل  تايل  نة واب ياانت الرا تسأن تربط بني قواعد ا ل ه نفاذلب نح الرباءات لا توايهتا من جانب سلطات  مإىل  ومت . حم
شات ا نا ناءة يف ا سامهة بصورة  ية ا بو  قتقدمي املقرتحات املذكورة إىل الو مل ب مل بغ يوتظل سورسا . لدلوية ذات الصةلي

ية الفكرية يف  تصةل اب سائل ا ية حلل ا يا نة، رشط توفر اإلرادة ا شة اقرتاحاهتا يف ا نا مللكملزتمة  مل مل سـ سـ للج ق لمب ّ
نفاذسـياق  نافع لا بدلان، . ملوتقامس ا تلف ا ية يف  شف يف قوانني الرباءات الو نظر إىل إدراج رشط ا لواب خم ن لك طل

ية امل نوات األخرية، لعهل حان الوقت مهومع مراعاة األ يدية يف ا ية واملعارف ا ّزتايدة املعلقة عىل املوارد الورا سـ تقل لث ل
يد ادلويل سائل عىل ا لصعناول هذه ا مل شف . لت ية احلامسة مراعاة عدم كفاية رشط ا يكون من األ لكوذكر أنه  مه سـ

ئة يف جمال  نا سائل ا شأ حبد ذاته حلل اكفة ا شـعن ا ل مل نفاذملن نافعوتقامس لا نرصا واحدا . مل ا شلك  ًيث إن ذكل  ً ع ي ح
تعلقة اب سأةل ا ية ا ناول بصورة  ية  بغة أكرث عا تعني تاكمهل مع هنج ذي  ملفقط  مل لك مل ص نافعلنفاذتتي ورأي . مل وتقامس ا

ية خارج نطاق نظام الرباءات يف جماالت أخرى من القوانني تعني اختاذ تدابري إضا فوفد سورسا أنه  ي تعني أن . ي يو
بعض أيضا، مبا يف ذكل تكون  ها ا سقة مع الصكوك واحملافل ادلوية ذات الصةل وأن يدمع  تدابري  ًهذه ا ل ل ت بعضل م

يولويج نوع ا ية ا متدهتا اتفا بالقرارات اليت ا لت ل ق يا وغريها من . ع تاما، أعربت سورسا عن شكرها ألسرتا لو ي ً خ
بادراهتا شاركة عىل  هات ا ما تدرس هذه الويقة وقالت إو. ملجل ثهنا  متع إىل أفاكر األطراف األخرى سـ ن أوتسـتود أن 

يةتواصل  نقاش حول املوارد الورا ثا  .ل

بغي  .232 نة، و نرصا هاما من معل ا ية شلك  ندا أن املوارد الورا يوز ترب وفد  ينوا للج ع ت ث يل ن ًع ً اهامتما عىل قدم إيالؤهاً
ساواة مع غريها ي. ملا بادئ اليت اقرتحهتا أسرتا ندا األهداف وا يوز لوتؤيد  مل يل يه العمل ن تو يدا  جا بصفهتا إطارا  لمف ً ً

ية شأن املوارد الورا ثاجلاري  تعني إحالهت. ب سائل اليت  ندا اب يكام أهنا تؤيد قامئة  مل ما بني ا إىل األفرقة العامةل ك
ثالثة اليت مت حتديدها يف الويقة . ادلورات يع ا تعلق ابملوا ثوفامي  ل ض أعربت عن . WIPO/GRTKF/IC/16/6ي

يدها للمزيد  يارات أيتأ ية، مبا فهيا ا شأن امحلاية ادلفا خلمن العمل  ع رشوع 3. وأ2. وأ1.ب متكل غري ا ية تفادي ا مل  لبغ
نح الرباءات عىل حنو خاطئ بب  ية  يدية واملوارد الورا مللمعارف ا بس ث ية الفكرية . لتقل سائل ا مللكوفامي خيص  م

ناف بادةل هبدف تقامس ا تفق علهيا بصورة  رشوط ا ملذات الصةل اب ت مل ندا مل يوز نصف وعادل أعربت  يلع عىل حنو  ن م
يارات ج يارات الواردة يف ا تام  يدها ا خلعن تأ للخ ل ساعدة . 3. وج2. وج1.ي تقدمي ا بات مزتايدة  تلقى  ملويه  ل طل ت

تعاقدية مع  بات ا ية امليض قدما ابلرت توجهيات الالزمة حول  يني ملدها اب نظامت املاوري األ لمن جانب  ل يصل يف تم ً ك
بحوث أ لنظامت ا نظامت األخرىم ية . ملو ا ياانت اإللكرتو ية إىل قاعدة ا نظامت  ها أن أحالت  بق  نو ب ن لسـ مع م ل

تعامال رس ا ياانت ميكن أن تكون أ شري إىل أن قاعدة ا يقاهتا  ية الفكرية، واكنت  رشوط ا تعلقة  ًا سـ ي ب ت تعل ب لمل . مللك
يار ج خلوشري ا ية من ميي ياانت اإللكرتو يع نطاق قاعدة ا سأةل تو ن إىل أن  ب سـ يدة إىل أبعد لم مفشأهنا أن تكون 

يار ج. احلدود تضمن ا خلو ية ألن 2.ي ته الهنا ية ووضعه يف  تو بادئ ا رشوع ا يات وضع  ئ املزيد من  يغ جهي ل مل م صمعل
ية من هذا املورد ية وا متعات األ تفاع ا ية لضامن ا تعاقدية شلك هممة أسا حمللاملامرسات ا صل ن سـ ت وأعرب الوفد . جملل



WIPO/GRTKF/IC/16/7 Prov.2 
67  

شاورا بذ إجراء  معن أنه  يةحي ّت بني األطراف ا يص يف . ملعن خواقرتح إجراء دراسات حاالت حول ممارسات الرت
يار ج ية كام اقرتح يف ا خلجمال املوارد الورا توح 3.ُث توزيعي ا تاكر ا ملف، والسـامي تكل اليت توسع نطاق مفاهمي الا ل ب

شاف هنج بديةل، مبا فهيا تكل اليت تقع  ية الفكرية سـتكاملصدر وقال إنه مثة فائدة كربى يف ا مللكخارج نطاق ا
يدية يار ب. لتقلا ترب الوفد أن ا خلوا ية اليت أثريت يف دراسات سابقة قد 2.ع سائل ا ن، أي املزيد من دراسة ا لتقمل

يار ب نقاط كجزء من ا شة هذه ا نا يدة، وكذكل أن  خلتكون  ل ق م نة للميض قدما يف 2.مف سح اجملال   ً للج سـتف
شف عىل أساس راخس لكسأةل ا تعلقة وسلط ال. م ملضوء عىل اقرتاحات سورسا والاحتاد األورويب والرنوجي ا ي

شف، والاقرتاحات اليت قدمهتا وفود أخرى همة. لكاب تربها جزءا هاما من هذه ا ملوا ً ً نظر بدقة يف . ع لواقرتح ا
ية سأةل املوارد الورا توصل إلهيا الفريق العامل ما بني ادلورات املعين  ثتلف الاقرتاحات اليت  مب ي  .خم

نغافورةو .233 سائل . سـرحب وفد  بادئ واألهداف وا ية، اب ساس بأي موقف آخر إزاء املوارد الورا ملدون ا مل ث مل
ندا يا و شرتكة بني أسرتا كا ل  .مل

يارات الواردة يف  .234 يك األضواء عىل كون ا خلوركز وفد ا ئات ملكسـ ثألف وابء وجمي الواردة يف الويقة لفا
WIPO/GRTKF/IC/16/6ها يف ضوء وال نص عىل توفري امحلاية الفعاةل ضع اليت مت و نة اليت  تية هذه ا للج

رشوع متكل غري ا ية مبا يف ذكل امحلاية من ا ملللموارد الورا ست حرصية وميكن أن . لث تدابري  يوقال إن هذه ا لل
بعض ها ا لتكون ممكةل  ية. لبعض ية للموارد الورا شأن امحلاية ادلفا يار الوارد يف اجملموعة ألف  تعلق اب ثوفامي  ع ب خل ، ي

يارات أ ها اآلخر3. وأ2. وأ1.خلارتأى أن ا يار ألف تربز احلاجة للمزيد من . بعض ميكن أن تمكل  خلمفوجب ا
يع احملددة الوارد ذكرها يار أ. ضاملعلومات عن لك واحد من املوا ياانت وموارد 1.خلومبوجب ا لب، أي جزء قواعد ا

نظر يف ا تعني ا ية،  تعلقة ابملوارد الورا لاملعلومات ا ي ث يةمل تا ئةل ا لأل ل ية : سـ يات امحلاية ادلفا يع نطاق آ عية تو ل سـ كيف
يف ومبوجب أية معايري  ية؟  سأةل املوارد الورا ية حبث  يدية  بق أن متت جتربهتا يف جمال املعارف ا كاليت  ث م بغ تقل لسـ

بق  ية عهناكشفلاسـيمت حتديد مصادر املعلومات اليت  هم من املوارد؟ث خبصوص املوارد الورا  ُيف وما اذلي 
بوعات، وقواعد  سةل ا يف  نة فإنه ميكن أن  تصل بعمل ا شف عهنا؟ وفامي  بق ا ية اليت  ملطالورا سل تض للج ي لك سـ ث

شف عهنا ية اليت مت ا تعلقة ابملوارد الورا ياانت وغريها من مصادر املعلومات ا لكا ث مل يف هذا الصدد، طرح و. لب
ية تا ئةل ا لالوفد األ ل ياانت للذاما: سـ يكون مضمون أية قاعدة  ب  ية وما يه املعلومات اليت سـ ثموارد الورا

ية ست تعلقة من هجة ابملوارد الورا ياانت ا ثتضمهنا؟ ويف يمت ربط قواعد ا مل ب تعلقة ابملعارف بلك ياانت ا ملقواعد ا لب
بل  ياانت  توفر قواعد ا يدية من هجة أخرى؟ وهل  سـا ب سـ لتقل نفاذل يكون الوصول إلهيا حمدودا؟  لا ًإلهيا جماان أم  سـ ً

تكون ق ية الفكرية؟ ما يه املعلومات اخلاصة ابملوارد سـهل  سؤولني عن ا تاحة فقط  ياانت  مللكاعدة ا للمم لب
ياانت  يون؟ ويف حاةل وجود قاعدة  سؤولو الرباءات الو بحوث اليت يضطلع هبا  يد ا ية اليت  بالورا ن م ل طث سـتف

تفي بإدارهتا فقط؟ وقال إنه يرحب ابمل بو مركزية أم  ها الو هل  تكمركزية،  تجعل يف تصةل سـ ياسات ملعلومات ا لسـاب
تدابري  يةلوا ية الفكرية واملوارد الرتا يدان ا تجارب يف  ثوا مللكل دلخول يف قدر ابللجنة ستسمح فهذه املعلومات . م

يارات يل يف قامئة ا ثري من ا خلأكرب  لتفص يمت هبا إدراج تكل . بك سوساءل عن الطريقة اليت  يف املعلومات ت
تعلق . نةللجّاملعلومات والواثئق املعدة  ئة يوفامي  يل قواعد لفاب ية مباكن مواصةل دمج و حتلجمي فإن من األ مه

ية  ياانت اإللكرتو نا تفق علهيا البنود لب رشوط ا ية الفكرية اليت تضم ا ملا ل ل وفقا مللك بقة عىل ً نطرشوط ا نفاذ ملل إىل لا
نامجة عهنا نافع ا ية وتقامس ا لاملوارد الورا مل تعني أن تواصل األ. ث بادئ يوقال إنه  شاريع ا تكامل وإكامل  ملمانة ا م سـ

تعاقدية الواردة يف مرفق الويقة  شأن املامرسات ا ية  تو ثا ل ب جهي وميكن أن تواصل . WIPO/GRTKF/IC/7/9ل
ية يص يف جمال املوارد الورا نح الرتا شأن ممارسات  ثاألمانة أيضا دراسـهتا  خب م ً. 

نقحة امل .235 يارات ا ّوأيد وفد الاحتاد الرويس شلك قامئة ا مل  WIPO/GRTKF/IC/16/6ثقرتحة يف الويقة خل
نة لالضطالع ابملزيد من العمل بديةل ا ملمكدلراسة الهنج ا ل ُ ئة وفامي خيص . ُ ية لفا تعلقة ابمحلاية ادلفا عألف، ا مل

يار أ ية، قال إنه يؤيد ا خلللموارد الورا ياانت 1.ث ية لوضع قامئة ابدلورايت وقواعد ا هود اإلضا تواصل ا يث  ب  لت ف جل ح
نة وغريها  ية  ية إجراء نقاش حول وضع تو ها  ية اليت مت  ممكمن موارد املعلومات اليت توثق املوارد الورا صشف بغ كث

بحوث ادلوية إلدراهجا يف أقل ب نة من جانب سلطات ا ياانت وموارد معلومات  لدراسة دورايت وقواعد  ل ي ّب مع
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شأن الرباءات تعاون  بعدد من الواثئق اخلاصة مبعاهدة ا يارقرتاح الوارد يفووافق عىل الا. ل يع 2. أخل ا تو سـ  ب
ية اليت  تصةل ابملوارد الورا بل الوصول إىل املعلومات ا ية هبدف توفري  ثبواابت اإلنرتنت ونظم املعلومات احلا مل سـ ل

ًأفصح عهنا، وخصوصا دلى إجياد نظام جديد  بحث يف  ميكن من خالهل انفذة واحدةيتعني أن يكون "ُ املوارد لا
ية مرة واح ّالورا يار أ". شامةلدة وبصورة ث تعلق اب خلوفامي  متل 3.ي سـمي ا حمل وافق الوفد عىل الاقرتاح القايض اب لتق

بار  يث تضع يف الا بات الرباءات  تعلقة  بحوث والفحوصات ا ية إلجراء ا تو بادئ ا يات وا تتو حب بطل مل ل جهي ل مل ص علل
ية عىل حنو أفضل املوارد  شف عهناثالورا يا. لكاليت مت ا تعلق اب خلوفامي  ئة ر الوارد يف ي رشوط لفا تعلقة  بابء، ا مل

شف، قال الوفد إن مثة عدد ند حبث الاقرتاح املقدمًالكا ها  تعني تو سائل اليت  ع من ا ي يان بعض . ضيحمل بوقد مت 
نة ناء ادلورة العارشة  سائل من جانب وفد الاحتاد الرويس أ للجهذه ا ث سائل . مل شة قامئة ا نا ملوتدعو الرضورة  ق مل

) ثمن مرفق الويقة 10الصفحة  (WIPO/GRTKF/IC/16/6ث من الويقة 11 إىل 7من قرات الواردة يف الف
شأ ويف  وال يدية يف بدل ا ية واملعارف ا نطاق ومدة الالزتامات املربطة ابملوارد الورا تعلقة  نسـامي تكل ا تقل ث ت ب ململ ل

شطة الا ية، وإىل أي مدى تؤثر هذه الالزتامات عىل أ ية األ نالوالايت القضا ب بات جنئ طلتاكر الالحقة و ب
ها ترب . لالرباءات املوازية  ية وكذكل يعو سلطات القضا نح الرباءات وا يا يك تعرف سلطات  ئالوضوح أمرا أسا ل مسـ ً ً

بات يذ، ومن هجة أخرى ومالكوها  الرباءات طلمودعو  ويك تعرف أن ال ميكهنا لتنفموعد دخول الالزتام حزي ا
يذ ية نعندما تكو لتنفبوضع الالزتام موضع ا ية وا يدية األ ية أو املعارف ا بادةل بني املوارد الورا ه العالقة ا صل تقل ث لت مل

سام . واثنوية تعلق اب بادةل واليت  تفق علهيا بصورة  ية الفكرية ا سائل ا تصةل  توفامي خيص اجملموعة جمي، ا ت ت مل مب قمل م مللك
تعلقة مب يارات ا يده دلراسة ا نصف، أبدى الوفد تأ نافع العادل وا ملا خل ي مل ياانت عىل مل تعامل قواعد ا بدى فرتة ا لسـ

بل  ها، و سـاإلنرتنت ونطا نفاذق شأن  لا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف إطار ا بإىل أحاكم ا مل ل نفاذمللك وتقامس  لا
نصف املقرتحة يف ج نافع عىل حنو عادل و ما يار ج. 1.مل بة  للخواب بادئ أيد  2.لنسـ رشوع ا يح  ملالوفد  م تنق

شأن املامرسات ية  تو با جهي تاحة ل ية ا تفق علهيا عىل أساس املعلومات اإلضا مل ا بغي أن تدرج فمل يف قواعد يناليت 
ية ياانت اإللكرتو نا يار ج. لب تعلق اب تاما، وفامي  خلو ي ً يص من 3.خ تصةل بإصدار الرتا يع املعلومات ا خ أيد الوفد  ّ مل جتم

ية ثيث صلهتا ابملوارد الورا  .ح

يع ا .236 ند أنه ال ميكن حرص  ملوأوحض وفد ا مج ية وما يربط هبا من معارف له يعة املوارد الورا تصةل  تسائل ا ث ب بطمل
يولويج ويف  نوع ا ية ا شات اجلارية يف إطار اتفا نا تذكر األعضاء ا بغي أن  نظمة واحدة و بيدية يف  ت ق مل ي لتقل ل ق ن يم

سائل ية حول هذه ا تجارة العا ملنظمة ا مل ل تعلق جبوانب حقوق ا. م بق الاتفاق ا ملواكن الاقرتاح اذلي  مل لكية سـ
بقة  شف اإللزايم، وبرهان حصول املوافقة ا شمل حمك ا تجارة قد دعا إىل إجراء تعديل  تصةل اب سـالفكرية ا لك ي ل ململ

نرية و نفاذملسـتا نافعلا بدلان . مل وتقامس ا ية من ا تجارة العا نظمة ا يد ما يفوق ثليث أعضاء  تأ لوحظي الاقرتاح  مل ل ي مب
ية عىل حد سواء مبا فهيا الا نا تقدمة وا ما ل يهحتاد األورويبمل شات . ي وسورساف وادلول األعضاء  نا نظر إىل ا قواب مل ل

ية وضع املعايري يف  يولويج، فإنه مثة حاجة ملعرفة  نوع ا ية ا ية ويف إطار اتفا تجارة العا نظمة ا معلاجلارية يف  ب ت مل لل ل ق م
تطورات احلاصةل يف هذه احملافل بو وا لالو تصل ابألهداف . ي تعلق ابالقرتاح ا ملوفامي  يا ي ته أسرتا بادئ اذلي قد لوا ممل

يه يف دورة  يعلق  ية، شدد الوفد عىل رضورة دراسة الاقرتاح بصورة مفصةل وقال إنه  عليف ادلورة احلا سـ ل
نة بق . للجأخرى  نقاش عىل الواثئق اليت  نصب ا تيض أن  ناء يف هذه ادلورة  سـوأكد عىل أن إحراز تقدم  ل ي يقب

ته سورسا يف وقت سابق .  اخلاص ابالجامتعًأن وزعهتا األمانة وفقا جلدول األعامل يوقد تطور الاقرتاح اذلي قد م
نرية واذلي ورد يف الاقرتاح رمق  بقة ا ناء عىل املوافقة ا يا  شف إلزا تجبعل ا ملسـم سـ ب مللك ًTN/C/W/52 يف 
شف تضمن رشط ا ية اذلي يدعو إىل تعديل اتفاق تربس يك  تجارة العا لكنظمة ا ي مل ّل ي رتاح وأيد الوفد هذا الاق. م

ية مثرة حول املوارد الورا شات ا نا يدا يف ا ثبوصفه  ق ململ ً سأةل املوافقة . مف بحث  ناك ابإلضافة إىل ذكل حاجة  مو ل ه
ية و نرية اإللزا بقة ا ما ملسـت نفاذملسـ سهلا نافع يف الوقت  نف وتقامس ا  .مل

ت .237 ية إلساءة ا ثور عىل حل يف ادلورة احلا تني إىل أنه من األسايس ا سـوأشار وفد األر ل لع ية جن ثعامل املوارد الورا
ية واملعارف  نص عىل توفري امحلاية الفعاةل للموارد الورا ثاال للوالية اجلديدة اليت  ها دون مربر ا تعام ثوا ت ت ًسـ م ل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ية، . ل ية للموارد الورا ية أو ادلفا تعلقة ابمحلاية الوقا ثالثة ا يارات ا ثفا ع ئ مل ل خل
تعلقة WIPO/GRTKF/IC/16/6ث الويقة الواردة يف ياانت ومصادر املعلومات ا مل، ويف اجلرد، ويف قواعد ا لب
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شأن امحلاية  ية  تو بادئ ا ية وا بابملوارد الورا جهي ل مل ية ث تعامل املوارد عادلفا تفادي إساءة ا ها تدبريا فعاال  سـشلك  ل ًت ً لك
ية ياانت. ثالورا بوعات وقواعد ا بوالوفد يفضل وضع قامئة اب تعلقة لملط يع أنواع مصادر املعلومات ا تصةل  مل ا جبم ّمل

يار  ية يف ا ياانت واملعلومات اخلاصة ابملوارد الورا ها واليت يوفرها جرد قواعد ا ية اليت مت  خلابملوارد الورا ث ب لث ّ كشف
ناء القدرات وا. 1.أ ية هذه  تعلقة ابملوارد الورا ياانت ونظم املعلومات ا بغي أن يواكب قواعد ا لو ب ث مل لب تدريب ين

نادا إىل  ية اليت تواجه صعوابت يف الوصول إىل املعلومات أو معاجلهتا، ا نا بدلان ا ية  ساعدة ا ًوا ت سم ل لل ن لتقمل
ية ية أو ادلول ا بات الو ملتلقا ن طتطل يار أ. مل بة  للخواب تعلقة ابمحلاية 3.لنسـ يات ا تو ية أو ا تو بادئ ا شأن ا مل  ص ل جهي ل مل ب

ية، اقرتح الوفد الاهامتم ابخملاط ية ذات الصةل ابملوارد عادلفا بات الرباءات الو نة يف احامتل إخضاع  نر الاك ططل م
ية  ية  لعملالورا بة . لدويةحبث ث يه من آاثر اب نطوي  يمي ما  يل  يهل بدقة واب تعني  سـوهذا موضوع  عل ي تفص حتل ني لل لتق
ية نا مبدلان ا ل يد إجياد نظام معلومات دويل خمص. لل يكون من ا شف،  رشوط ا تعلق  ملفوفامي  سـ لك ب ص للموارد ي

يه كام ورد يف الاقرتاح ذي الصةل بذكل توصل إ ية كجزء من أحدث ما مت ا لالورا ل ية . ث سأةل ا تعلق  مللكوفامي  مب ي
ناسب  يكون من ا نصف  نافع العادل وا بادةل، عالوة عىل تقامس ا تفق علهيا بصورة  رشوط ا ملالفكرية وا سـ مل مل ت مل مل

ية الاواقرتح مراعاة العمل اذلي اضطلعت به . جميمواصةل العمل عىل هذا املوضوع مبوجب اجملموعة  بشأن قتفا
يولويج أمال يف  نوع ا ًا ب لت توبر توصل يأن ل نعقد يف أ كمؤمتر األطراف العارش اذلي  إىل إرساء نظام  2010سي

نافعدويل خبصوص  نفاذ وتقامس ا ملا  .ل

يارات  عرضتWIPO/GRTKF/IC/16/6وأعرب وفد الربازيل عن رأي مفاده أن ورقة العمل  .238 خ قامئة 
ية وتقامس  تني للوصول القانوين إىل املوارد الورا تالز تني وا تني املرتا سأ تعامل مع ا ثىل  ثتعلق ابلطريقة ا مل بط ل مل لل مل مت

نامجة عن ذكل نافع ا لا ية تفضل . مل تجارة العا نظمة ا بدلان األعضاء يف  ية العظمى من ا ملوشأهنا شأن الغا ل ل مب ل
يةيتربسق الربازيل إدخال تعديل عىل اتفا شأ املوارد الورا باري عن  شف اإل شمل حكام اب ث  ن لك مي ج ويرى الوفد . ً

ية رشوع للموارد الورا متكل غري ا سأةل ا ناول  ية  شلك أكرث الطرق فعا ثأن ذكل  مل م ت ل لي ل شات . س نا يا  قوجتري حا مل ً
نظر إىل أن عضوية ال يولويج واب نوع ا ية ا نافع يف إطار اتفا شأن تقامس ا ية  لأسا ب ت مل ب لسـ ل ست كام عضوية ق بو  يو لي

بل لورقة العمل  يح ا تضمن ا هم أن  يكون من ا ية فإنه  تجارة العا نظمة ا يولويج و نوع ا ية ا ملقاتفا نق مل م لتق ي سـ مل ل ب لت ل
WIPO/GRTKF/IC/16/6 شأن إجراء املفاوضات خارج تطورات ذات الصةل  ب معلومات حمدثة عن ا ل

بو ية توأشار مع الارياح إىل أن عدة بدلان قدمت ور. يالو ها وأطرها القانوية عن الصةل بني ا مللكقات عن  ننظم
ية نت الويقة . ثالفكرية واملوارد الورا ثوقد   مذكرة الربازيل هبذا WIPO/GRTKDF/IC/16/INF/9تضم

نح عىل  نظاهما القانوين الوطين بلك وضوح فينص. اخلصوص بقا  شأ بوصفه رشطا  شف اإللزايم عن ا ملا سـ ن ًلك مً مل
شف طلبات الرباءات مودعي  ويطلب من. الرباءات نفاذ عن عددلكا ية ذات ل أذون ا سلطة الو ها ا ناليت  طل متنح

ية. الصةل نا ثال عن عقوابت إدارية أو  سفر عدم الا ئوقد  ت جي شف . م شأن ا لكوتوجد أحاكم قانوية مماثةل  ب ن
ثال يل ا شأ يف ورقة الاحتاد األورويب، والرنوجي وسورسا عىل  ملاإللزايم عن ا ي سبن  إن ذكل من شأنه أن وقال. مل

ية شأن املوارد الورا نة من أعامل  تضطلع به ا يدا فامي  هاما  ثشلك إ ب للج سـ ًي ج يا وزع . ًس باح لومبا أن وفد أسرتا صيف 
يوم  شأن أهداف  يف ورقةمرشوع اقرتاحلذكل ا ية ب  بادهئثاملوارد الورا شأهنا وحيصل   وقد لزمه أنا مو بشاور  يت

توجهيات  بتعلبل اإلدالء لعىل ا نةق بةل  ناء ادلورة ا يا أ للجيقات ملموسة، فإنه يقرتح العودة إىل اقرتاح أسرتا ث . ملقل
ناء دورة  يقات اليت أديل هبا أ يع ا نقحة مع أخذ  يارات ا تام، طلب من األمانة حتديث قامئة ا ثويف ا تعل مج مل خل ُخل ل

يا يقا وموضو شلك الراهن اذلي يعد د بار، واحلفاظ عىل ا نة بعني الا ًا عً ل ت قللج  .ع

يارات الواردة يف الويقة  .239 تعلق اب سائل  يب عدة  بائل توال ثل  ثوأبرز  خل ت م ل وفامي . WIPO/GRTKF/IC/16/6قمم
ية يف  يادية الو هات ا نرية، مل جيادل يف حق ا بقة وا تعددة يف املوافقة ا نفاذ ا توايت ا نخيص  سـ سـ مل ل طسـ ل مل جلم ملسـت

نهيا غري  ية اخلاصة مبوا نفاذ إىل املوارد الورا تحمك اب طا ث ل ية اخلاصة ل نفاذ إىل املوارد الورا يني وحتديد ا ثاأل ل صل
ية متعات األ صلاب يد الوطين. جمل نفاذ واحلؤول دونه عىل ا يد ا ترص هذا احلق عىل  لصعو ل تقي لكنه جادل يف حق . يق

ية سواء املوجودة عىل أراضهيا أو خارهجا شعوب األ ية  نفاذ إىل املوارد الورا صلادلول يف حتديد ا لل ث وقال إن . ل
نفاذ ظام ن تعددة لا توايت  نافع، وإجياد  موتقامس ا سـ نرية وجد من يؤيدهللنفاذ ممل بقة ا ملسـتواملوافقة ا ولدلول . ملسـ

تحمك  نفاذ لاحلق يف ا يةلاب ها بيد أن . طنوادلخول عن طريق حدودها الو يدة اليت  ية يه الو شعوب األ لا ح صل ل
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ية واملعارف ا نفاذ إىل مواردها الورا تاحلق يف حتديد ا ث ناء عىل لل نفاذ  بيدية املربطة هبا ووضع رشوط ا ل ت قل
شعوب هذه ا نرية  بقة وا تفق علهيا وال يكون ذكل إال بعد املوافقة احلرة ا رشوط ا لا سـ مل لل ملسـت سأةل األخرى . مل ملأما ا

ها تعامل  ية وطريقة ا يدية واملوارد الورا معـي تصور املعارف ا له ث لتقل ّ نظام . ف يدية يف ا لوقال إن املعارف ا الغريب لتقل
ية ية املوارد الورا تعامالت و تخدم مكعلومات، مما يعد مؤرشا ال با ما  ثغا سـ سـ ملكل ً ت خفالل املفاوضات اليت جرت . ً

بارة  ية  شعوب األ نافع، رددت ا نفاذ وتقامس ا شأن ا نظام ادلويل  يولويج حول ا نوع ا ية ا عيف إطار اتفا صل ل مل ل ب ل ب لت ل ق
ية املر يدية واملوارد الورا تاملعارف ا ث بنيلتقل يدية املربطة هبا  ية واملعارف ا بارة املوارد الورا لسـببطة هبا و ت تقل ث . لع

ية من زاوية كوية ال ميكن فهيا  يدية واملوارد الورا نظر إىل املعارف ا ية  شعوب األ بب األول أن ا نا ث تقل ت صل لل لس
تان ارباطا جوهراي وال انفصام هلام ية، بل هام مر ثا تفصل األوىل عن ا بط ن ث. تل بب ا لوا اين، وهو أقل رواجا، لس

سدة يدية ا سأةل املعارف ا تجتعلق  تقل مب ملي ناس . ل تطوير العديد من األ يدية  بقت املعارف ا جفقد  ل تقل لط
بااتت ناف ا سالالت وأ نوا ص نفاذ . لل ية الفكرية املربطة اب بغي لألنظمة أن تقر حقوق ا ثل إنه  لوقال ا ت مللكملم ين

تعلق األمر ندما  ها  نافع وتعا يوتقامس ا ع ية جلمل شعوب األ ية املوجودة سواء عىل أرايض ا نفاذ إىل املوارد الورا صل اب ل ث ل
هاجرة. أو خارهجا ية ا ية يف املوارد الورا شعوب األ سأةل حقوق ا هاجرة  ناس ا ملوثري حاةل األ مل ثج صل ل م ثال عىل . ت ملوا

هاجر سلمون غري ا تودلت نوعا من مسك ا يب ا توال بائل ا ملذكل أن  لق سـ ل ها مع ًواكن ذكل همام . ًل تكييفألنه يمت 
يب(hatry)جمرى مايئ معني، ويف هاتري  توال بائل ا نة تديرها  ل  ل قي سل مع . مع يف هذا ا نوجرى  لي تك

سلمون . مسـتوايت أعىل من درجات حرارة اجملرى املايئ سلمون، ألن ا سمى رساين ا ليد أنه حدثت ظاهرة  ل ت ب
با ما هياجر ًاكن غا شعو. ل ية يف حاةل رساين لوأاثر ذكل أوجه قلق خبصوص حق ا ية يف مواردها اذلا تب األ صل

ية يف  متعات األ ها ا يه، وذكل رمغ املعارف اليت  ته  ته حول مصب الهنر اذلي متت تر سلمون من بر صلا ك جملل بق ف تطي ب
سلمون تلف أنواع ا لترية  خم شاركة .ب ثل عىل عبء  تج ا يدية ا ية عن املعارف ا موخبصوص امحلاية ادلفا ملم تقل حع ل

ي شعوب األ صلا ية الفكريةل ية الفكرية الغرية هو . مللكة يف نظام ا شاركهتا يف نظام ا يا من  ببؤها الرييس حا م ل مللكفع ئ
نح احلقوق ملدة حمدودة. املكل العام ية الفكرية تعين  مإن حقوق ا شف . مللك تيض ا ثال  لكوحامية الرباءات  تق م

شأ عن الرباءات إىل نفاذ حقوق الرباءات تؤول املعارف وما  ند ا نو شاركة .  املكل العامستع مفويف هذه احلاةل 
نذ  ية  يدية اليت ظلت يف حامية القوانني العر نظام يفرض علهيا عبء كون املعارف ا ية يف ا شعوب األ ما ف تقل ل صل لل ً

نة غابرة تؤول إىل املكل العام يف طرفة عني شف وإن . مأز تيض نوعا من ا ية  ثل إن امحلاية ادلفا لكوقال ا ع تقملم
ها قو شوف عهنا، مبا فهيا املعارف لعدة أمم  شف للعموم وحرية املعلومات فامي خيص املعارف ا شأن ا ملكانني  لك ب

يدية ناس احلق مبوجب القانون . لتقلا بح لعامة ا يدية يف إحدى الرباءات  لثال إذا أدرجت املعارف ا يص تقل لمف
ساب تكل املعارف نظايم ا تا بان اك. كل شوف عهنا حلسـوهذا يطرح عدة حاالت جيب أخذها يف ا ملكملعارف غري ا

شف ية اليت حتظر ا ية والقوانني العر ثقا ية ومبوجب املعايري ا باب روحا لكثال أل ل ن فسـ ف بب طرحت . م سوهذا ا لل
بل الاتصاف الالحقة  يل و ية القامئة عىل أنظمة ا با بل الاتصاف الا نفكرة رضورة الفصل بني  سـ سج ن لتسـ ق ست

يدية. للحامية ثل الاهامتم عىل لتقلوفامي خيص حامية املعارف ا سابقة، ركز ا ية ا نا نة يف واثئق احلاةل ا ملم ا ل ع لص ملعل
متل أهنا آلت  يدية اليت  شف عن معارفه ا ند حتديه لرباءة ما عرب ا شعب األصيل  هائل عىل ا حيالعبء ا تقل لك ع لل ّ ل

نة يف الرباءات . إىل املكل العام يدية ا تعلق حبامية املعارف ا سائل  نا تطرح عدة  ملعلو تقل ت م والوضع اذلي تؤول له
ية الفكرية ند انهتاء حقوق ا يه  مللكإ ع ية يه حقوق دامئة. ل نوحة مبوجب القوانني العر ثل أن احلقوق ا فورأى ا ملم . ملم

يدية املربطة هبا يف مجموعات، وال ية املوجودة خارج األرايض واملعارف ا تويف موضوع حامية املوارد الورا تقل سـامي  لث
بغي  هاجرة،  ناس ا ناأل مل بة عىل أرايض يج ية ا تصار امحلاية عىل املوارد الورا سأةل مدى ا نظر يف  سـا ث م ملكتل ق

ية شعوب األ صلا ية . ل متعات األ هاجرة اخلاصة اب ناس ا ية لأل نظر يف حامية املوارد الورا بغي أيضا ا صلو ث جملل مل ج ين
بة يف مجموعات خارجة عن أراضهيا يس جامدا ولو اكنت . ملكتسـا ثل إن العامل  لوقال ا ية الفكرية ملم مللكحقوق ا

سب  ناس  ية عىل حركة األ ناخ وآاثره احلا حجامدة ألفىض ذكل إىل صعوابت، كام يه احلال مع تغري ا ل جمل
ية. الفصول ها مواردها الورا ناس أماكهنا حتمل  ثندما تغادر هذه األ معفع سأةل حتديد حقوق . ج موهذا يفيض إىل 

ية ية الفكرية واحلقوق يف املوارد الورا ثا ناخ مللك نقل من جراء تغري ا ناس إىل ا مل يف احلاالت اليت تضطر فهيا األ لت ج
رشي شاط ا ناجت عن ا با ن لل يدية . ل هوةل املصدر واملعارف ا ية  سأةل حامية املوارد الورا بغي أيضا معاجلة  تقلو ث لم جم ين



WIPO/GRTKF/IC/16/7 Prov.2 
71  

يدية لكن دون وجود أي واثئق تد تقلاملربطة هبا، كأن يعرتف مبادة عىل أهنا من املعارف ا وفامي . ل عىل مصدرهالت
ية  بة الر شأن ا همة  ند عىل املعلومات ا ياابن عىل إيضاحاهتا وا شكر إىل ا ياانت توجه اب مقتعلق بقواعد ا ت ب ه ل ل ب ملكي ملل ل
ها األول إابن حدث جانيب أقمي يف  يب يف عر توال بائل ا ته  منوذج اذلي عر به ا يدية اليت  ضللمعارف ا لق ل ض شـ لتقل ت ل

ية لألفرقة الع ثا نادلورة ا ية من قواعد . 2002امةل ما بني ادلورات يف عام ل حملموميكن أن يكون لألشاكل ا
ية فائدهتا يدية واملوارد الورا تضمن معلومات عن املعارف ا ياانت اليت  ثا تقل ت لب ية، . ل يل ا سائل من  مللكيد أن  ب م قب

ناوها ابدلراسةوالائامتن  تعني  لواللجوء إىل هذه القواعد  ت يقات وفد. ي يص، ال تعلوردا عىل  شأن الرتا يك  خ ا ب ملكسـ
يص مقابل العقود شة حول الرتا نا خبد من إجراء  يولويج طرحت اقرتاحات . قم نوع ا ية ا ثل إن اتفا بوقال ا ت لملم ل ق

ية نفاذ إىل املوارد الورا يص خيول ا ثمن أجل منوذج للرت ل يص والعقد . خ ثل أيضا إىل أن الفرق بني الرت خوأشار ا ملم
تفق علهيا ويف أشاكل تقامس يمكن يف أن العقد صفقة تمت رشوط ا تعاقد يف ا تحمك ا شخيص وفهيا  مل ابحلضور ا ل مل ي ل

نافع ثال. ملا تخدمه أن يقرر يف موضوع الا توب سلفا جيزي  هو عقد  يص  تأما الرت مسـ مل مك ف ذلكل جيب تويخ . خ
ناق تقامسة أو  يدي  نظام ا ندما تكون املعارف يف ا يص ألنه  يطة يف موضوع الرتا تا تقل ل ع محل م شعب لخ لةل داخل ا

شخص اذلي يأخذ هذه املعارف ية ا يمي أ بغي  لاألصيل،  هل تق تحاور وهجا لوجه. ين يص . لوهذا هو ا خلكن نظام الرت
يدية من هذه املعامةل شعوب وأحصاب املعارف ا تقلبعد زعامء هذه ا لل ذلكل رمبا ال بد من املزيد من . يست

شات داخل األفرقة العامةل  نا قا  .بني ادلوراتما مل

بو يف إطار واليهتا و .240 ية عن تقديره للعمل اذلي تضطلع به الو بدلان األفر يأعرب وفد أنغوال ابمس مجموعة ا يقل
ية برية من جانب األمانة يف جمال املوارد الورا ساهامت ا ثاجلديدة وا تعلقةلكمل ية الفكريةمل ا ية . مللك اب بعلمونوه 

شأن  نظام ادلويل  تفاوض اليت جيرهيا ا با ل نفاذ إىل ل يولويج لا نوع ا ية ا نافع يف اتفا ية وتقامس ا باملوارد الورا ت مل لث ل ق
نظام  تعلق  نة بأن تدمع العمل اذلي تضطلع به فامي  ية إىل ا تذكر طلب القامئني عىل تكل الاتفا بوا ي للج نفاذ قسـ إىل لا

نافع ية وتقامس ا ملاملوارد الورا يا إىل. ث ًو يسع يق العمل اجلاري يف احملافل ادلوية والو ن  ل طسـ ميهة األخرىتن ، مع تنظ و
ية ودول أعضاء أخرى بدلان األفر يقمراعاة الاقرتاحات اليت قدمهتا ابلفعل مجموعة ا ية ترى . ل بدلان األفر يقمجموعة ا ل

بادل فامي بني هذه  هم وادلمع ا سني ا ية  ها  تعني  يات ادلوية  تلف ا ية بني  تأنه مثة روابط أسا حت بغ ي ل لعمل خم ملسـ لف تنسـيق
يات نةوقال الوف. لعملا بيل داخل ا بغي أن يراعي العمل ا للجد إنه  تق ملسـن يةي شأن املوارد الورا ث  تطورات ب ل ا

هدهتا احملافل ادلوية األخرى لالكربى اليت  بادرات. ش ية ا بدلان األفر ملواقرتحت مجموعة ا نظر فهيايقل تلفة  لل   ، خم
شمل ما ييل ية : تويه  تصةل اب شأن اجلوانب ا يارات  مللكوضع مجموعة من ا مل ب بات اخلاصة خل نفاذ تيالفكرية يف الرت لاب

نافع نافع القادرة عىل ضامن تقامس ا ملوتقامس ا ية و ،مل يه القامئني عىل املوارد الورا تو يارات  نظمة اب ثوضع قامئة  ل جخل م
ية الفكرية  شف ومقرتحات بديةل فامي خيص العالقة بني ا ية اختاذمه لقرارات، ووضع رشط  يل  مللكية  للك معل ه تسبغ

ية كام طلب القامئون عىل واملوارد ية تالاث الورا ية وإجراءات من بشأن قفا بادئ تو يولويج، ووضع  نوع ا جهيا ب مت ل ل
بات  ية الفكرية يف تر ية جوانب ا ناول بفعا يشأهنا أن  مللك تت نفاذ لت ناء القدرات لا بادرات  نافع، ودمع  بوتقامس ا ممل

ية الفالطلب والعرض القامئة عىل  يا يف جمال ا مللكيف أفر ية عالوة عىل تدعمي الروابط القامئة يق ثكرية واملوارد الورا
بو و ية الايفامي بني الو يع بشأن قتفا ية  ية  تجارة العا نظمة ا نظمة األغذية والزراعة و يولويج و نوع ا شجا بغ مل ل ب تت ل مل م

تصةل بذكل شطة ا يذ األ شاركة الفعالني مضن أطر والية لك مهنا وتعزيز  تفاعل وا ملا ن مل تع. تنفل لق ابقرتاح يوفامي 
ندا، أشار الوفد إىل رضورة إاتحة املزيد من الوقت ملراجعة وترمجة  بادئ اليت قدمهتا  كشاريع األهداف وا مل م

ست و تحدة ا لالاقرتاحات إىل لغات األمم ا يقاته عىل ذكل يف دورة أخرىإىل مل يقدم  تعلأنه   .سـ

نة واأل .241 نظمة األغذية والزراعة عن تقديره  ثل أمانة  للجوأعرب  تا به من معل ممزي خبصوص ممم ّمانة ملا ا ضطلع
ثالثة ية . لاجملاالت ا با ية ا شأن املوارد الورا تعلقة ابملعاهدة ادلوية  تطورات ا نة عىل أحدث ا توأطلع ا ن ث ب ل مل ل لللج

هدهتا  تطورات اليت  تحدة وكذكل أحدث ا تابعة لألمم ا نظمة األغذية والزراعة ا تابعة  شلألغذية والزراعة ا ل مل ل مل ل
ن منة  يةجل ية ابملوارد الورا ثظمة األغذية والزراعة ا تعلقان . ملعن ية ركزيتني للمعاهدة ادلوية  ناك بصورة إجام تواكن  ل ل ه

نة يا أكرث من . للجبعمل ا يا يضم حا يا عا نة مجمعا  شأت ا تعدد األطراف أ نظام ا ًويف ظل هذا ا ً ً لً مل ن للج ن مل  1.3جيل
ية  با ية ا تيون طريقة وصول إىل املواد الورا ن ث توشلك .  حمصول غذايئ من أجل األمن الغذايئ العاملي64أو أمه لمل

بعض ما يزيد عن  ها ا يل مع  لهذه احملا بااتت عىل نطاق العامل % 80بعضص ية ألغذيهتا من ا نمن القاعدة الورا لث
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ية مبوجب الا. لكه هات ا هات املاحنة إىل ا تعدد األطراف من ا نظام ا يع املواد يف ا تلقومت حتويل  جل ملجل مل ل تفاق مج
نقل املواد  ئة اإلدارية للمعاهدة عن طريق األمانة) SMTA(ُوقد أبلغ إبرام اتفاق ). SMTA(لاملوحد  . لهيإىل ا

ية أكرث من  نة املا هدت ا ضو لسـ نقل املواد مبوجب 440 000ش ية، من الاتفاق املوحد  ية نقل للمواد الورا ل  ث معل
تابعة للفر نات ادلوية ا نوك ا لهذا الاتفاق من  ل ي ية ادلوية جلب بحوث الزرا شاري  ليق الا ع لل . وحده) CGIAR(ست

ية الفكرية تصةل اب نقل املواد عددا من األحاكم ا مللكومض الاتفاق املوحد  مل نجم أي . ًل ندما  يوبصورة خاصة،  ع
تدريب عىل  ية إجراء املزيد من ا يد  تج إىل ا ندما خيضع ا نظام و ية مت تلقهيا من ا لتج عن مادة ورا بغ ي ن ع ل ث تقن لم مل

تلقي املادة  ندئذ يدفع  تج قد حاز عىل براءة ما،  ثال، وإذا اكن ا يل ا يالء، عىل  ية الا بحوث و ما ب فعت ن مل معل ملل س س
بة  نظام  ية من ا سـالورا ل نافع % 30ًانقصا % 1.1نث ندوق تقامس ا تج إىل  يعات ذكل ا ملمن عائدات صايف  ص ن ملب م

تابع للمعاهدة نوع. لا شاريع حلفظ ا ندوق أيضا  تويدمع ا م للص بل ً تدمي من  تعامهل عىل حنو  بات وا ق الورايث  سـ سـ من لل
ية نا بدلان ا يدان الزراعة يف ا ماملزارعني وغريمه من أحصاب املصلحة يف  لم نظام . ل ية  ثا ندوق الركزية ا ترب ا لو ن ل لص يع

ها مبوجب نظام املعاهدة يف تويد ا. املعاهدة تعام بااتت وا ية  ندما يمت حتويل األصول الورا ملوبذا  ل سـ ن ث لفع نافع من لل
ية من  نا بدلان ا نوع الورايث يف ا ية وا مأجل األمن الغذايئ واليت تعاد إىل مصادرها دلمع حفظ املوارد الورا ل ل ت لث

ية ية املا لخالل هذه اآل تعدد األطراف . ل نظام ا يذ ا ملوحتدث أيضا عن أربعة تطورات حصلت مؤخرا يف  ل تنف ً ً ّ
نة للجتقد أهنا قد تكون موضع اهامتم ا نظمة األغذية والزراعة مؤخرا أول دفعة قامئة عىل املادة فقد تل. يع ًقت  م

تعدد  نظام ا ية مضن ا بارشة عن حتويل املواد الورا نامجة  تابع للمعاهدة، وا نافع ا ندوق تقامس ا ية إىل  ملالورا ل ث ل ل مل ص مث
تجاري علهيا مؤخرا ندا واكن قد مت إضفاء الطابع ا بذور إىل  ًاألطراف القامئة عىل بالزما ا ل ك وخضعت املواد . ل

يدة يفت بصورة  ندا ووجد أهنا  جتجارب يف  تك ك ندئذ . لل ية ألن املادة مل تكن ختضع  عواكنت هذه ادلفعة طو ع
ياته  تعدد األطراف وآ نظام ا ثال إيضايح معيل عىل أن ا ها أول  يل الرباءات، لكهنا دلت بو للطلب  مل ل مسج صف ت

يدا يفهتام  نافع اكان يؤداين و ًتقامس ا ج ظ مل نافع ذات وقال . ل ية تقامس ا تفادة عن آ ترب دروسا  ملإن ذكل قد  ل سـ ميع ً
ية  تصةل ابملوارد الورا يدية ا يا للمعارف ا نظام اخلاص ابألطر اليت يمت تطويرها حا ثالصةل أيضا يف نوع ا مل تقل ل لل ً ً

ند سابق من جدول األعامل يا املعلومات ال. بمبوجب  نولو تو نظم  تمكلت  ندا ا جوأفاد أيضا بأن  تك لل سـ ك يت ً
يف يف مركز املعلومات  نافع ويمت تريهبام اآلن يف  تعدد األطراف للوصول وتقامس ا نظام ا نشغل ا ك مل مل ل جت س

نطاق أجريت يف أوساط األطراف  شاورات واسعة ا تحدة يف أعقاب  تابع لألمم ا ساب اإللكرتوين ا لوا م مل ل حل
نات نوك ا تعاقدة يف املعاهدة ومديري  يا ب ب. جلمل توقع أن يوضع ختوبعد إجراء بعض الا ية من ا ملارات األوية والهنا ئ ل

يني ئة مكونني ر بلني عىل  هرين ا نظام عىل اإلنرتنت يف غضون ا سـهذا ا ي يل ئه ملق يوفر اخلادم . لش سـوابدئ ذي بدء 
تعامهلم  يق ا يد و يط وتو ية  تعدد األطراف  نظام ا تخديم ا ها ودامئة  سـحمددات فريدة من نو سـ سـ بغ مل ل نسـ ب تمل حت ع

نق ياانت . ل املوادللالتفاق املوحد  نقل ا يع الاتفاقات املوحدة  ياانت  ية  ياانت العا تلقى خزان ا يا،  بواث ل مج ب مل ب ي لن ل ً
يل الوصول إلهيا من جانب أي طرف  يسـتفيد من هذه الاتفاقات من أجل حل أي نزاعات آخر مسـتحاملربمة و

تاحا ل ياانت هذا  يكون جزء من خزان ا شأ عن تكل الاتفاقات و ًمتةل قد  م ب سـ لن ت نه حم يل جزء آخر  ملعموم و نط
ياري ناعي ا تىض حامية األمن ا شوف  ملعغري  لص نقل املواد يف اجلزء . مبقمك ياانت الاتفاق املوحد  شف عن  لفا ب لك

شف عهنا يف الغالب  ياانت مت ا ية حىت اآلن  ياانت ا نت ا ياري وقد  ياانت ا لكالعلين من خزان ا ب ن ب تضم ت لعلب ل خل
بحوث ال شاري  بل الفريق الا للمن  ست ية ادلوية ق لزرا وقد حدث أن يرتابط اجلزء العلين من ). CGIAR(ع

ية، الوارد حتديدها  شأن املوارد الورا نة  يارات من معل ا هوةل مع عدة  ياانت بلك  تودع ا ثاملعاهدة و ب للج ب خسـ س ل م
يار أ. WIPO/GRTKF/IC/16/6ثيف الويقة  نظر يف اجلزء العلين من 1.خلوميكن بصورة خاصة، يف ا ت أن 
ها يف مجموعة الواثئق مسـتودع ية د شأن الرباءات  تعاون  تابعة ملعاهدة ا بحوث ادلوية ا ياانت سلطات ا جم ا بغ ب ل ل ل ل لب

شأن الرباءات تعاون  يا مبوجب قواعد معاهدة ا بادل ل يار أ. ن  ميكن أن يدمج اجلزء العلين من قواعد 3.خلومبوجب ا
بحث وادلراسة وبصور بدأ يف إجراءات ا ية ا ياانت من ان لا مل حب بحوث ذات الطابع ادلويل يف إطار ل لة خاصة يف ا

شأن الرباءات أيضا تعاون  ًمعاهدة ا ب يا بني الاتفاقات املوحدة . ل بدأ الوصل إلكرتو ية ا ًوأخريا فإنه ميكن من ان ن مل ح ً
تعدد األطراف وبني نظام املعاهدة ا تابع  ياانت ا تودع ا شف عهنا و احملفوظة يف  ياانت اليت مت ا ملنقل ا ل ل ب سـ لك ب لل م  ل

يار ية كام مت اقرتاحه يف إطار ا ية للموارد الورا رسيعة ابمحلاية ادلفا ياانت ا خلقواعد ا ث ع ل يع . 2. ألب مجوتعني دراسة  ت
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بدأ من جانب جامعة املعاهدة ية ا نظر فهيا من ان نه ميكن ا يارات دراسة أمعق  ملهذه ا ل حخل ومن مث وعىل . لك
تعلقة ابجملموع ندا ا ياانت  مليل اإلجابة عىل  ك ب بات سب ية يف  شف عن املوارد الورا طلة ابء فامي خيص رشوط ا ث لك

شأن  تعدد األطراف  نظام ا باحلصول عىل الرباءات ذات الصةل مبواد مت تلقهيا من ا مل نفاذل نافع يف لا مل وتقامس ا
يمت دلى تلقي املواد  شف هذه واقع أنه  يدا إذا راعت رشوط ا يكون  ساملعاهدة، أشار إىل أن ذكل  لكمف ًسـ

ية ثالورا تعدد األطراف ملصدر املوارد الورا نظام ا تابع للمعاهدة، حتديد ا تعدد األطراف ا نظام ا ثية من ا مل ل ل مل ل
تخدمة يف الاخرتاع اذلي يدرج يف طلب ما ئة 6/2009ًوحتدث أيضا عن القرار . ملسـا متدته ا لهي اذلي ا ع

ية  تىض املادة سـالرئا يذ حقوق املزارعني  شأن  مبقللمعاهدة  تنف  للقوانني 9تنفيذ املادة وخيضع . عاهدة من امل9ب
ية شمل بني أمور أخرى حامية . طنالو نظر إىل أن حقوق املزارعني  نة اب توقال إن ذكل هل صةل بعمل ا ل للج

ية من أجل األغذية والزراعة با ية ا تعلقة ابملوارد الورا يدية ا تاملعارف ا ن ث مل لتقل ئة اإلدارية يف ذكل . ل لهيوجشعت ا
نظامت ا ملقرار ا يه املادة مل نص  سـامب  يق حقوق املزارعني  علية عىل عرض آراهئا وخرباهتا يف جمال  ت ح ب تطن . 9ع

ياسة العامة  هدف ا نطلق ا يا مع ذكل ومن  سـو لشـ لمت م ، دعا األمانة WIPO/GRTKF/IC/16/5ث من الويقة 9ً
شأن حقوق املزارعني خبصوص معل  متل إجراؤها  شاورات ا بإىل تقدمي تقرير مرحيل إىل ا ئة حململ نة إىل ا يا لهللج

تعقد دورهتا الرابعة يف عام  نة .  يف ابيل2011سـاإلدارية للمعاهدة اليت  سح ذكل اجملال ملراعاة معل ا للجو سـيف
ترب تطورا حدث مؤخرا يف  ية تدعمي األمن الغذايئ  ناخ  تأقمل مع تغري ا تضاء، وأكد عىل أن ا ًسب الا ً يع بغ مل ل ّح ق

يف . لعىل وضع املعاهدة ادلويةالقطاع الزراعي اذلي أدى إىل العمل  سمح ذكل يف واقع احلال  يو تكي بس
تعلقة اب تعددة األطراف ا نظم ا ية للمعاهدة وبصورة خاصة ا نظم األسا تخدام ا ملوا مل ل سـ ل ية لنفاذسـ نافع  بغ وتقامس ا مل

ناخ ية مع تغري ا يل الغذا مليف أمه احملا ئ ص متر. تكي . مسـومن شأن ذكل أن يضمن األمن الغذايئ عىل حنو 
شمل بصورة خاصة  نصوص علهيا يف املعاهدة واليت  تجارية ا نافع غري ا تقامس ا تعلق  شمل ذكل العمل ا تو مل ل مل ب مل سي

يا نولو جبادل املعلومات ونقل ا لتك تعلق ابملوارد . ت بريا يف العمل ا نة حتققان تقدما  بو وا ملوالحظ أيضا أن الو ك للج ًي ً ً
ية يعة امل. ثالورا نة  بوهذا يؤكد اعرتاف ا نظمة بطللج بة  تعلق بر ياجاهتا فامي  يعهتا اخلاصة وا ية و موارد الورا غ ي ت ب حث ط

نة تعاون مع ا للجاألغذية والزراعة يف ا  .ل

نة  .242 ية، وا تصةل ابملوارد الورا يارات ا نقحة اخلاصة اب ية عىل أن القامئة ا تحدة األمر تضموأكد وفد الوالايت ا ث مل خل مل ململ يك
ية واقرتح وأيد وضع. WIPO/GRTKF/IC/16/6ثيف الويقة  بادئ خبصوص املوارد الورا ث ويقة أهداف و مث

تعاضة عن  ية الا ثاين  هدف ا ياغة ا سـإعادة  بغ ل ية الفكرية"بعبارة " الرباءات"لص يعاب " مللكحقوق ا ستيك يمت ا
نة  سه، واخلاصة –للجأهداف ا توصل إلهيا اخملرتع  ية الفكرية عىل اخرتاعات مل  نح أي حق اب يث ال  نف  ي مي مللكحب

توصل إىل الاخرتاعابملوا بل ا يدية اليت اكنت موجودة  ية املربطة ابملعارف ا ية أو املوارد الورا لرد الورا تقل ت ث قث . ل
ثاين  بدأ ا يري ا لواقرتح  مل ية الفكرية"ليصبح " الرباءة"تغ بات منوذج " مللكا نع مقديم  طلواقرتح إضافة هدف آخر  مي

ست جديدة تاكر اخرتاعات  نفعة من ا يا لمل شة الاقرتاح يف ادلورة وقال الوفد. ح نا يدا ملواصةل  يكون  ق إنه  سع مسـ ً
نة  بةل  للجا يقدم ملق ية هبذا الصددسـوإنه  تا بيقات  ك نة . تعل يا ومفاده أن دلى ا يان اذلي أدلت به كولو للجوأيد ا ب مب ل

ها دون احلمك عىل  نة من مواصةل  متكن ا بغي أن  ست حرصية،  بدائل  يارات، ومبا أن هذه ا معلعدة  للجخ ن ي تل في ل
بقا ًها  مسـ نة يف قامئة . هنج يارات ا يارات دون الالزتام اب شف عددا من ا نة أن  ملبيوبذا ميكن  خل خل تك ًللج تسـ

يارات رشوع . خلا ية غري ا نع متكل املوارد الورا نة يف  يق هدف ا ملوأشار إىل أن هنجا واحدا قد يصلح  ث مللج لتحق ً ً
ها تعام لوإساءة ا يد مع ذكل أن يرتكز مع. سـ يةملفوقال إنه من ا يارات األسا نة عىل بعض ا سـل ا خل وأكد الوفد . للج

ندا سائل اليت اقرتحهتا  يده لقامئة ا كأيضا تأ مل ي ية مل حيرز . ً تعلق ابملوارد الورا نة مسعت بأن العمل ا ثواكنت ا مل للج
يدية يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا تقلتقدما اكذلي مت إحرازه  تقل ل تع لب ل ل تعر. ً سـيد أنه إذا مت ا اض معل ب

ية تعلق ابملوارد الورا برية فامي  تضح أهنا أجنزت همام  نة،  ثا ي ك بادئ . سيللج رشوع ا ثةل عىل ذكل هو  ملوأحد األ م م
نصف الواردة يف الويقة  ها عىل حنو  نافع وتقا ية الفكرية خبصوص احلصول عىل ا ية اخلاصة اب تو ثا مل جهي مل مس مللك

WIPO/GRTKF/IC/7/9 .تفق مع ومبا أنه مل يمت صوغ هذه ال ها الهنايئ، فإنه  يويقة  يا، اذلي بشلكث با نوفد إ سـ
يابة عن  يك والاحتاد الرويس، ،الاحتاد األورويبلنحتدث اب ندا وا يوز سـ ووفود  يل ثأن هذه الويقة تعد عىل ملكن

ية وطلب حتديث هذه الويقة شأن املوارد الورا بل  نة ا يدا من مكوانت معل ا ثمكوان  ث ب ملقللج ًمف وكام أشار وفد . ً
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تعامال، ن رس ا يدة وأ ياانت  شلك قاعدة  تعاقدية، اذلي  رشوع األحاكم ا يكون  ندا هبذا اخلصوص  ًيوز سـ ي ب ي ل م سـ مفيل
ياانت وحتديهثا سني قاعدة ا بوذلا فإنه يؤيد  ياانت وموارد . لحت لبوحث األمانة عىل وضع قامئة جرد لقواعد ا

ية تعلقة ابملوارد الورا ثاملعلومات ا سامه. مل نة أن  توبوسع ا ياانت للج مثرة يف وضع وتطوير هكذا قواعد  ب بصورة  م
نع املامرسات إدخال  يث  ياابن  نقرة الواحدة اليت اقرتحهتا ا ثل فكرة ا متإليصال أفضل املامرسات، من  حب ل ل م

شار إلهيا ياانت ا ية يف قواعد ا يدية واملوارد الورا ملإضافات غري مرخصة من املعارف ا ب ث لتقل وابإلضافة إىل ذكل . ل
يةميكن أن ياانت أكرث فعا ية الالزمة جلعل قواعد ا نة عىل إيصال املعايري ا ساعد ا ل  ب ن للج لت توميكن أن شلك . لتق

ياانت شأن قواعد ا يك  يقة اليت طرحهتا ا ئةل ادل يدا للرد عىل األ بقامئة اجلرد هذه أساسا  ب سـ لسـ ملك ق ًمف وأعرب . ً
توفري برية اليت بذلهتا دول أعضاء عديدة  هود ا لعن تقديره  لك ية دلورة للج شأن املوارد الورا ث واثئق املعلومات  ب

ئةل يود  يواصل دراسة واثئق املعلومات وسكون دليه عدد من األ سـاألفرقة العامةل ما بني ادلورات وقال إنه  سـ
تعلق ابلواثئق متكن ادلول . يطرهحا فامي  يقات ما بني ادلورات يك  يص فرتة لإلدالء اب ّواقرتح الوفد  ت تعل لختص

ئةلاألعضاء من ندها اإلجابة عىل هذه األ شأن هذه الواثئق، وميكن  ئلهتا  سـ طرح أ ع ب  .سـ

هامات املقدمة يف WIPO/GRTKF/IC/16/6ثوشكر وفد الرنوجي األمانة عىل حتديث الويقة  .243 س ولك اإل
ثوقدم تعديال للويقة . واثئق املعلومات ًWIPO/GRTKF/IC/16/6 ولفت . 1 من املرفق 16 يف الصفحة
نة إىل شأ واملواد الواردة يف املعاهدة للجنظر ا شف عن ا شأن ا نظمة األغذية والزراعة  ثل  ن مداخةل  لك ب ملمم م

نفاذ إذا مت توفري من قانون الرنوجي للرباءات ) 3) (ب(8ًوقال إنه وفقا الفصل لادلوية  ية معال لا يولو ًإىل املواد ا ج لب
يكفي من أج12.3 واملادة 12.2ابملادة  سـ من املعاهدة ادلوية،  يق أن يرفقوا هبا طلب الرباءة، وسخة ل نل ا لتطب

نقل املواد يه املادة لمن الاتفاق املوحد  نص  عل كام   . من املعاهدة12.4ت

يولويج  .244 تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ ثةل جملس ا بوأشارت  سـ صل ل تإىل أن الرتابط والاساق مع ) IPCB(لمم
شعوب  لالقوانني ادلوية حلقوق اإلسان فامي خيص حق ا ن يدية املربطة هبا ل ية واملعارف ا ية ابملوارد الورا تاأل تقل ث لصل
ية،  لأمر أسايس وأنه مثة رضورة دلراسـهتام يف الويقة احلا شرتط أن تعرتف األطراف  والث تسـامي ألن تكل القوانني 

شعوب وحاميهتا،  ئة من أرايض وأقالمي تكل ا نا ية ا تعلقة ابملوارد الورا ية ا شعوب األ لحبقوق ا شـ ل ث مل صل ها يف ل حقو
ية يادة ادلامئة عىل مواردها ا يعممارسة ا بسـ وقالت إنه أىت ذكر مجموعة القوانني هذه مرات عديدة يف . لطل

سأةل  نعكس ذكل يف واثئق العمل  بغي أن  ية و شعوب األ سان ا ية عىل  ية وا تا مكاملداخالت ا ي صل ل ل ه نب يلك لشف
تطلب املزيد من ادلراسة ية  تموضو شع. ع سجل أو قواعد لوال يرغب العديد من ا تعامل ا ية يف ا لوب األ سـ صل

تلفة باب  ياانت أل خما سـ رش . لب ياانت هذه أو شواغل خبصوص  ياانت يف قواعد ا تعلق بأمن ا نومثة شواغل  ب ب لت ل
ية يولو بني عن املوارد ا سجالت موقعا جامعا  بح ا ها، أو أن  جاملعارف اليت ال يريدون تقا نق بمس ل لتص ِّ للم ً وقالت إنه . ً

بغي أن إذا أريد للصك  رشوع،  ية غري ا تعامل أو متكل املوارد الورا نيق هدف احلؤول دون إساءة ا مل ث فيسـ حتق
ية وإدارهتا يولو ية واملدونة للحامية ا ها العر يق  ية يف  شعوب األ يارات تعرتف حبقوق ا جيضم أيضا  ف نظم بخ ب صل لل تط ً .

شاركة يف إضفا ية هممهتا اب شعوب األ يع ا بغي عدم الافرتاض بأن  ملو صل ل مج تجاري عىل مواردها ين لء الطابع ا
ية يولو جا ية . لب يولو ها أو مواردها ا ية معار ية ال ترغب يف حتويل  شعوب األ ية ا جوواقع احلال أن غا ف بملك صل ل لب ل

ية الفكرية ية الفكرية وجيب. مللكعن طريق نظام ا مللك أن يوفر الصك املقرتح امحلاية أيضا خارج نطاق نظام ا ً
بار الواجب ل يةعتبإيالء الا شعوب األ صلعدم اإلرضار اب  .ل

تلف الوفود .245 ش. خموأعرب وفد الصني عن تقديره للمقرتحات اليت قدمهتا  ف عن لكوقال إنه يرى أن رشوط ا
ية/مصادر ثشأ املوارد الورا سب بل ولصاحل املوافقة  من ية الفكرية  بات الرباءات ال تعمل لصاحل نظام ا حفيف  مللكطل

نرية وهنج تقامس ا بقة ا ملسـتا تعديل ابلرباءات يف الصني قانونًوقال إنه مت مؤخرا تعديل . ملنافعملسـ  اثلث لوخضع 
توبر  هر أ يذ يف  كدخل حزي ا ش يان بوضوح رشط . 2009لتنف تني عىل القانون تر سـوبعد ذكل مت إدخال إضا ف

شف يل هذا القانون يف الويقة . لكا يع تفا ثوميكن الاطالع عىل  ص وقال . WIPO/GRTKF/IC/INF/27مج
ثور عىل أفضل إن  يدان هبدف ا بة يف هذا ا شاف اخلربات ا بل ا تواصل يف ا لعالصني  مل سـ تك تسـ ملكسـ سـتقمل

ية الفكرية ية من خالل نظام ا ساعدها عىل حامية املوارد الورا نة اليت  مللكاحللول ا ثملمك وأفاد الوفد بأنه يرغب . ت
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بدلان األخرى هبذا الصدد تعاون مع ا بادل اآلراء وا ليف املزيد من  ل شلك خاص. ت نة  بوأعرب عن دمعه  للجلعمل ا
شفعىل ا رشط ا تعلقة  لكسأةل ا ب مل بدلان ويف األقالمي تبادل  ، مبا يف ذكلمل ياغة لاملعلومات بني ا بادئ صو ملا

ية تو بادئ ا جهيوا ل شاف إماكية وضع قواعد ملزمة دويا يف هذا اجملالومواصةل  ،مل ًا ل ن العديد من وقال إن  .سـتك
ية الاقبيل لاحملافل ادلوية من  سائل بشأن قتفا يا يف  نظر حا نظمة الفاو واتفاق تربس  يولويج و نوع ا ما ل ت ب ًت ي م ل ل

بعضتتعلق  ها ا تلف عن  ها وأولوايهتا  ية، إال أن  لحبامية املوارد الورا خت بعضث يد . هنج بغي أن  بب  تفوهذا ا ن س سـل تل ي
بذل قصارى هجدها يف الا نة  لادلول األعضاء من املزيات اليت توفرها ا ضطالع بدورها الفريد من نوعه يف للج

ية  .ثالهنوض حبامية املوارد الورا

ية حلقوق اإلسان  .246 ية األفر نظامت غري احلكو يق ا نة  ثل  نوسلط  مل سـ جل يقمم م الضوء عىل أن ) CONGAF(تن
تلفا من املعارف شمل نوعا  متع املدين  يدية كام يراها ا ًاملعارف ا خمً ت جملتقل شمل املعرفة واخل. ل يد  تأ تويه اب ك توفرة ل ملربة ا

ية صلشعوب األ بغي الاعرتاف هبا . لل متزية و ية  تعلقة ابملوارد الورا ية ا شعوب األ ينوأكد عىل أن معارف ا م ث مل صل ل
تصةل جبوانب حمدده من املوارد  ية ا سائل الر نة أبطأت يف معاجلة بعض ا ملعىل أهنا كذكل ويرى أن ا سـ مل ئيللج

ية تطورات اليت حصلت. ثالورا ية، قال إن أحد لوابإلشارة إىل ا ث حتت رعاية اتفاق تربس يف جمال املوارد الورا ي
نة،  تقدم احملرز من جانب ا تعلق اب يذ اكن  نذ دخول اتفاق تربس حزي ا ئةل اليت طرحت لك عام  للجاأل ل ي نفسـ ي لتم

ية اليت با تلفة لو أن اتفاق تربس ومعاهدة املوارد ا تخذ صورة  تقدم من شأنه أن  توما إذا اكن هذا ا ن خم ي لل ها ي تطبق 
بو نة. يوتديرها الو تعني أن تفكر فهيا ا سائل  للجوهذه  ي ية إن . م متع املدين يف القارة األفر تحداث ابمس ا يقوقال  جملم ً

شأن  نظمة  تفاوض مع ا ية،  تجارة العا نظمة ا ست بدلاان أعضاء يف  يا، رمغ أهنا  بدلان يف أفر بالعديد من ا مل ت مل ل ي مل ًيق ل
نة من ذكل الات بارشةمعّيجوانب هامة  تأثر هبا بصورة  نذ أن بدأت  مفاق  ترب مهبمة . تم يات  تعغري أن هكذا  معل

ية الاتفاع مهنا بصورة اتمة ية وا شعوب األ تطع ا ية وذلكل مل  نو حملل صل ل تسـ ّ سأةل . خف ثل إىل أن هذه ا ملوأشار ا ملم
تقةل أخرى ذات صةل يف حمافل شـىت ثقدمي الويقة اليت وأفاد بأنه مت ت. مسـتفامقت أكرث من ذكل بوجود صادرات 

تاحة اآلن و ية ويه  با بااتت واملوارد ا شأن ا متصف آراءها وخصوصا  ت ن ن لب ل شأن أنه ً بيح أيضا ورقة  ً سـيت
يالت املقارنة ل تح لا يةالل شأنقتفا يولويج واتفاق تربسب  نوع ا ي ا ب لت  .ل

ية .247 شة املوارد الورا نا ها عىل  ية اليت  ييل عن األ ثوحتدث وفد  ق مه مشـ نظر إىل ص. يعلق بة لدلول لواب سـلهتا الويقة اب لنث
يا مع  ية  بح موضوع املوارد الورا يث  نة  نقاش ادلائر يف ا يع ا ية مباكن تو ًاألعضاء فإنه من األ شـ ث يص حب للج ل سـ ممتمه

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقدم احملرز يف جمايل املعارف ا تقلا ل تع تقل لل ل شات . ل نا قوسوف تكون وحتدد هذه ا مل ّ
ية يف  ياسات الو نا طسـ ية يف هذا املضامرل ها قوانني و بدلان اجملاورة اليت  نا طل ثورحب ابلويقة . تنقص

WIPO/GRTKF/IC/16/6 يقات والواثئق اليت قدمهتا الوفود، واليت لتعل اليت وضعهتا األمانة، وكذكل ا
يدا جدا لعمل األفرقة العامةل ملا بنيإثراء سامهت يف  يارات أساسا  ترب قامئة ا شات، و نا ًا ً ج ً خل تع ق .  ادلوراتمل

تقدم حنو توافق اآلراء يف هذا اجملال يا إلحراز ا تضطلع به هذه األفرقة أسا ترب العمل اذلي  تايل،  لواب سـ سـ يع . ًل
ساس  نة، وقد سلط الوفد الضوء، دون ا هم يف معل ا ندا واذلي  ته  ملورحب أيضا ابالقرتاح اذلي قد للج ّك س سيم ً

بل بأن ا يقات اليت قد يديل هبا يف ا ملسـتقاب يا لتعل للويقة، عىل هدفني أشارت إلهيام أسرتا يعتربهام الوفد وث
ية الفكرية ية وا ند حبث العالقة بني املوارد الورا يني  مللكأسا ث ع هدفوهام . سـ نان املقرتحانلا مفن شأن .  وثالثةان ث ا

يارينهذ توى ااسـنحي أن ني املقرتحينخل ا نوحة  سم الرباءات ا يمي اذلي يضمن أن  ية ا سـ نو ملم ت مبع ت ٍتاكري اكف تقل ب
ية العامة. لتربير حاميهتا نة ا نحهتا  ثال للوالية اليت  ية الا ناء  تواصل العمل ا تعني أن  مجلعوقال إنه  للج ت بغ ب ي مي م  .ل

نوية  .248 ندي ألمرياك ا ثل اجمللس ا بوقال  جل ه نهتك ) CISA(لمم يولويج ما زال قامئا وما زالت  تعامر ا ُإن الا ت ً ب لسـ
ية شعوب األ ية  صلحقوق ا لل يةوالق. مللك شعوب األ يزيية وال تصلح محلاية ا نة  ية الرا صلوانني الو ل مت ه ويمت . طن

ية شعوب األ ية دون موافقة ا تخالص املوارد الورا صلا ل ث سات اليت أوجدهتا . سـ رشاكت الكربى املؤ تخدم ا سو ل تسـ
تحدة األمر. ادلول اليت ال متكل حق املوافقة عىل هذه الرباءات ثال عىل ذكل أن الوالايت ا يكوا مل سمح مل تية مل 

يا  نرية  بدأ املوافقة ا تخدام  شعوب أالساك أو أي شعب معرتف به دويا بإبداء موافقهتم دون ا ًأبدا  لكً سـ ل تل ملسـم ً
بدأ ابذلات يث إنه يمت انهتاك ذكل ا تحدة،  نفذها األمم ا تعامر اليت  ية إهناء الا ملمبوجب  مل ت سـ وأعرب عن . حمعل
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شعوب األ ثل جملس ا ته عىل مداخةل  صموا ل مم يولويج فق تعامر ا بية املعين ابال سـ تعني ) IPCB(لل يومفادها أنه 
ية يادة ادلامئة عىل املوارد ا بادئ ا سك  يعا سـ مب بمت لطل ية قادرة عىل تطوير . ل شعوب األ بغي الاعرتاف بأن ا صلو ل ين

شعوب تخلص ويمت تطويرها دون موافقة هذه ا بت يف ذكل دون أن  ية إذا ر لمواردها الورا سـ غ ُث يومتىش ذكل . ت
يةم يا عىل عاتق ادلول الو يه اإلعالن والالزتامات الواقعة حا نص  ية كام  ية يف ا شعوب األ نع حق ا ل عل ي من صل طل ً . لت

يا يف إطار  يات اجلارية حا ية الربازيل بعرض ورقة العمل عن ا ثل عىل تو ًووافق ا ل لعمل ص ية الاملم نوع بشأن قتفا لتا
يولويج واملفاوضات األخرى اجلارية خارج نطاق ال بولبا نة فقد . يو تواصل تقدم العمل اذلي تضطلع به ا للجويامن  ي ب

ته  نص اذلي اقرت ية املوافقة عىل ا تواؤم يف  يق ا نطاق و شاركة واسعة ا توى  حبرزت احلاجة  لحتق معل ل ل م ملسـ
ية شعوب األ صلا تفق مع العديد من . ل ندا قال إنه ال  ته  تعلق ابالطالع عىل الاقرتاح اذلي قد يوفامي  ك مي

يةاملقرتحات و يات احلا تو يقه عىل ا يديل  يعرض الاقرتاحات و شريا إىل أنه  يات  تو لا ص ل تعل سـ سـ م ص بل ً. 

ثل  .249 شعب ااإلداريلس اجملممورحب  شـ  يا نكولويلبتل  ابألحاكم الواردة يف (BCG)سـو األصيل يف سانت لو
بري ا. WIPO/GRTKF/IC/16/6ثالويقة  يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعوقال إن املوارد الورا تقل لث لثقايف ل

يعهتا تخطى احلدود وأهنا دوية  يدي  با ل ت بطتقل ية يف لك أرجاء العامل. ل شعوب األ ياة ا صلوترتك أثرها عىل  ل . ح
تصةل  سائل ا ية مقاربة ا يهنم  تعاون فامي  ية ا ية أ متعات األ يدات، أدرك قادة ا نظر إىل هذه ا ملواب مل بغ ل مه صل بل جملتعق ل

يدية وأشاك ية واملعارف ا تقلابملوارد الورا شطة يف لث شاركة ا يدي، مما مكهنا من ا ثقايف ا بري ا نل ا مل تقل ل لتع ل ل
نة شات اليت جترهيا ا نا للجا ق يدية . مل ية واملعارف ا ية ابملوارد الورا نظمة ادلوية ا يل ا تقلوأسفر ذكل عن  ث ن ل لمل ملع تشك

ناير  تد. 2010يوالفوللكور يف  يني يف  سابقني واحلا نوهذه اجملموعة املؤلفة من األعضاء ا ل تحدة ادلامئ مل ملى األمم ا
بدلان يف شـىت أرجاء العامل تلف ا ية من  شعوب األ ية وزعامء ا شعوب األ لاملعين بقضااي ا خم صل ل صل وأكد عىل . ل

يضمن  تعايش  يدية والفوللكور قائال إن هذا ا ية واملعارف ا نظمة املوارد الورا نة و تعايش بني ا ية ا سـأ ل تقل ث للج ل ًمه ل م
بدلانتعممي املعلومات عىل نطاق واس تلف ا ية من  شعوب األ تدراج آراء ا لع وا خم صل ل نة بأنه سوف . سـ للجوأبلغ ا

ية  يه عن طريق األمانة أو من خالل اجملموعات اإل نة لالطالع  نظمة إىل ا مييوزع واثئق ويقدم تقرير ا عل للج قلمل
بادرات. مبارشة تلف ا يق الاساق بني  نظر يف طرق  نة ا ثل من ا ملوطلب ا خم ت ل للج  .حتقملم

نطقة األنديز األوائل وقال  .250 شعوب  ية  ية اذلا نة القانوية  مثل ا ل ت من ن للج يقات اليت أدىل هبا ) CAPAJ(للتمم لتعلإن ا
ترب  ية  يااب ية مهنا واألوروية وا ية األمر ياانت احلا تقد أن قواعد ا ية جتعل املرء  شعوب األ تعثلو وفود ا ن ل ب ل ب يع صل ل يكمم ل

ية يولو نة ا ية ملاكحفة القر جاك بف بغ. لص تخطى احلدود ينوأنه  ية  شعوب األ ياانت  هود إلجياد قاعدة  تي بذل ا صل لل ب جل
يدية  ية واملعارف ا ياانت واملعلومات عن املوارد الورا ية من توفري ا متعات األ متكن ا يث  ية  تقلالو ث ب صل حب لن ل جملط ت

بل  توفرة يف أراضهيا، وتاح  سـا ت نفاذ مل يةلا شعوب اإل متعات وا هذه ا ياانت  ميإىل قاعدة ا ل قلب جمل ل يوفر امحلاية .ل سـ وهذا 
ية يولو نة ا ية من القر شعوب األ تجات ا جيا  ب ص صل ل ن لمعل مب شف عن مصدر املوارد رضوري جدا . ً ًوقال إن ا لك

ية وجيب أن بمت  متعات األ ية أيضا، وخصوصا ا متعات األ بدلان وحدها بل ومن جانب ا صلال من جانب ا صل جملل ًجمل ً
متع اذلي ف. عرب احلدود ثال،جملا نه  ًنوب  م ع يا يي نوب بريو ورشق دوةل بو ييل، و شاميل من  يفوجد يف اجلزء ا لج شـ ل

تني يات وشامل األر تعددة القو نا جمل  .م

نظر إىل أن القواعد اليت حتمك  .251 يوية للرباءات إنه اب نظمة األوروية اآل ثل ا لوقال  سـ ب مل نفاذمم ية  لا ثإىل املوارد الورا
يةل فعاةل يدية اكن الغرض مهنا أن تكون و سـواملعارف ا رشوع وإساءة الاتفاع فإنه لتقل متكل غري ا ن للحامية من ا مل ل

يدية ية أو املعارف ا تصةل ابملوارد الورا شف عن الاخرتاعات ا رشوط اجلديدة  تقلترب أن ا ث مل للك ل أي اإلشارة . ليع
بدل و ية إىل ا لاإللزا بات احلصول عىل الرباءات زائدة عن احلاجة/م تعلقة  بطلأو املصدر األصيل يف املواد ا  ولن مل

نة يق األهداف ا ملعلساعد عىل  بدلان قواعد شامةل خبصوص . حتقت نح الرباءات يف العديد من ا لوتضمن قوانني  مت
هارة يف هذا اجملال  تع اب يث ميكن أن جيرهيا أي خشص  شف اإللزايم عن الاخرتاعات يف طلب الرباءة  ملا مت حب يلك

ن يا وا يولو تكوتطال هذه القواعد دون شك أيضا حقل ا لج لب توي عىل ً تج اذلي  ية، وكذكل ا يولو يا ا حيولو ن ملب جل ج
تخدهما ية أو اذلي يعمل عىل معاجلهتا أو  يولو تاج املواد ا بل إ تألف مهنا أو  ية أو  يولو سـمواد  ب ن سـ ي يب جل تايل . ج لواب

بات والرباءات، أي إدراج رشط  يث صلهتا اب ية من  ناسب إجراء تعديالت عىل القواعد احلا لطلفإنه من ا ل حمل
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بغي وجود إشارة من هذا اإلشار يث إنه  ية،  يدية واملوارد الورا شأ وأصل املعارف ا نة إشارة خاصة إىل  يح ث تقل لن م
ية يولو تعلقة ابملواد ا بات ا يع ا بة  بدأ اب ية ا نوع من ان جا بح مل لطل مجل سـ مل لل ترب الويقة . لن ثو تع

WIPO/GRTKF/IC/16/6 يام ابملزيد من العمل يف هذا املضامر للق أساسا صاحلا  ً بغي أن ويرى الوفد أنً ينه 
نح الرباءات عىل حنو غري قانوين من األولوايت  تكون ية ضد  يدية واملوارد الورا متعزيز حامية املعارف ا ث لتقل

نافع  تقامس ا يه  تفق  باط نظام  ملوا ل عل م ية تقاسام عادال سـتن يدية واملوارد الورا تخدام املعارف ا نامجة عن ا ًا ً ث تقل سـ لل
نصفا ًو شكر . .م إىل األمانة عىل العمل املمزي واحملرتف للغاية اذلي اضطلعت به واملواد اليت أعدهتا لدلورة لتوجه اب

نة رشة  سادسة  للجا ع  .ل

ندقرارال تعلق اب ب ا  : من جدول األعامل10 لمل

نة إىل األمانة إعداد وإاتحة ما ييل  .252 للجبت ا طل
نة بةل  للجمن أجل ادلورة ا  :ملق

رشوع آخر للويقة  - ثكويقة معل،  م ث
WIPO/GRTKF/IC/16/6 . شمل هذا بغي أن  يو ين

يقات اليت  ها عىل ا تعديالت املقرتح إدخا رشوع ا تعلا ل لمل ل
رشة  سادسة  ناء ادلورة ا نة أ شاركون يف ا عأدىل هبا ا ل ث للج مل
ية عىل الويقة اليت مت  يقات ا ثنة، عالوة عىل ا خلط تعل ّللج ل

بل  ها إىل األمانة  قتقد بغي أن . 2010ل يويو 31مي ينو
ّتضمن  رشوع اآلخر للويقة ي ثا مل

WIPO/GRTKF/IC/16/6 يا تكامال وا ً أيضا ا قعً ًسـ
تطورات ذات الصةل بذكل يف  تصةل اب لللمعلومات ا مل

يولويج، نوع ا ية ا باتفا لت ل نظمة األغذية والزراعة . ق مو
ية؛ تجارة العا نظمة ا ملو ل  م

تمكةل من الويقة  - سخة  ثكويقة معلومات،  سـ ن مث
WIPO/GRTKF/IC/7/9") يةاملوارد : ث الورا

ية الفكرية خبصوص  ية  بادئ تو للملكرشوع  جهيم نفاذم  لا
نصف نافع عىل حنو  موتقامس ا  ؛")مل

تصةل  - ية ا رسد املصطلحات الر ملكويقة معلومات،  سـ م ئيث
ية؛ ية الفكرية واملوارد الورا ثاب  مللك

تكامل قاعدة  .253 نة أيضا إىل األمانة ا بت ا سـو للج ًطل
يولويج نوع ا تصةل اب ياانت ا با ت مل لب ل نافع ّل مل واتفاقات تقامس ا

بو  يا عىل املوقع اإللكرتوين للو تاحة عىل اإلنرتنت حا يا ل ًمل
تكامل يف  سـوتقدمي تقرير، كويقة معلومات، عن هذا الا ث

نة بةل  للجادلورة ا  .ملق

شاركني يف األفرقة العامةل  .254 نة ا ملودعت ا ما للج
ية عىل الويقة  تا يقات  ثبني ادلورات إىل تقدمي  ب ك تعل

WIPO/GRTKF/IC/16/7 بل  2010ل يويو 31ق 
يقات يف ويقة  يع هذه ا بت إىل األمانة  ثو تعل جتم لطل

ثمعلومات وإصدار الويقة 
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WIPO/GRTKF/IC/16/7 ها ويقة معل ث بو صف
نة بةل  للجلدلورة ا  .ملق

ند  نة: من جدول األعامل11لبا بات دلورات الفريق العامل ما بني دورات ا للج تر تي
 

ند  تعلق اب بالقرار ا   من جدول األعامل:11لمل

نة عىل ما ييل .255  :للجاتفقت ا

 الوالية

ية الفكرية واملوارد  - ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكا نم ل ملعللج
تفاوض  ئة ا يدية والفوللكور  يه  ية واملعارف ا لالورا ي تقل هث ل

 بني ادلورات ماوتقوم األفرقة العامةل . واختاذ القرارات
يل املفاوضات اليت جترهيا ا لبدمع و ية تسه منة احلكو لج

ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ثادلوية ا ن مللكل ملع
يدية والفوللكور  .لتقلا

با،  - نا يامث يكون  ية ادلوية،  نة احلكو ًتقدم ا سـ ل مللج ح م
يارات  يالت مبا يف ذكل ا تح ية وا شورة القانوية وا خلا ل ل ن ن لتقمل

ية ادلوية نة احلكو نظر فهيا ا ناريوهات يك  لوا للج مت . لسي
تاجئ  ماوتقدم األفرقة العامةل  تقارير عن  نبني ادلورات ا ل

تعلق  يات ونصوصا  نة وتقدم تو تها إىل هذه ا ص للج معل
ية ادلوية نة احلكو شات اجلارية يف ا نا لاب للج ق  .ممل

 املضمون

ية  - نة احلكو ناوها ا ثالثة اليت  يع ا متعامل لك املوا ل للجت ل تض
تعني أن يكو ساواة و يادلوية  عىل قدم ا مل ن مجموع فرتات ل

يع يف  شات اخملصصة للك موضوع من هذه املوا نا ضا ق مل
نة واألفرقة العامةل ً قامئا عىل قدم  ما بني ادلوراتللجا

ساواة  .ملا

ية يف الاجامتعات اليت تعقدها  - تا يع ا نظر يف املوا ليمت ا ل ض ل
 :األفرقة العامةل ما بني ادلورات

بري أشاكل: األول ما بني ادلوراتالفريق العامل  لتع ا
يدي ثقايف ا تقلا  لل

ثاين ما بني ادلوراتالفريق العامل  يدية أو : لا لتقلاملعارف ا
ية  سابعة (ثاملوارد الورا هام يف ادلورة ا لتخذ القرار خبصو صي

ية ادلوية نة احلكو لرشة  للج  )مع

ثالث ما بني ادلوراتالفريق العامل  ية أو : لا ثاملوارد الورا
يدية  ر خبصوصه يف ادلورة يتخذ القرا(لتقلاملعارف ا

نة رشة  سابعة  للجا ع  ).ل
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تكوين  لا

شاركة يف  - ملتح ابب ا  األفرقة العامةل ما بني ادلوراتيف
متدين بني ا ملعيع ادلول األعضاء واملرا ق ثل لك دوةل . مجل تمتو

ته ب شارك  بري تقين واحد  متد  بصفعضو ولك مراقب  ي خب مع
ية  .لشخصا

متويل للك فريق عامل عىل - بو ا لتقدم الو ثل ي مم أساس 
بدلان اليت متر 71واحد من  ية وا نا بدلان ا ل بدلا من ا ل مل ً

نحو  سـيب عىل ا ية، عىل أساس  تقا تصاداهتا مبرحةل ا لا ن ل ن ق
تايل يا: لا هادئ25: يقأفر يط ا يا وا ل؛ آ حمل ؛ أمرياك 17: سـ

بحر الاكرييب نطقة ا ية و لالال م ؛ أورواب الوسطى 15: تين
يق  ي8لبلطوحبر ا رشية وآ سـ؛ أورواب ا ؛ 5: ا الوسطىقل

بدلان . 1: والصني بو بأسامء ا لوسوف يمت إبالغ أمانة الو ي
تجمعات  ثيل ا متويل عن طريق  يد من ا لاليت  مم ل ستسـتف

تادة ية ابلطريقة ا ملعاإل  .قلمي

ية وبأقرص  - يا سفر ابدلرجة ا متويل نفقات ا حوشمل ا سـ ل لي ل
نادق  ها تلكفة، واإلقامة يف ا لفالطرق وأ اإلقامة (قل

يويم وقدره وب) واإلفطار شة ا لدل ا ً  فرناك75ملعي
بو . اًييسورس تعمد الو نادق  تعلق ابإلقامة يف ا يوفامي  سـ لفي

شارك من  يف احلجوزات املرتبة عىل لك  ية تاك مإىل  ت ل تغط
بارشة ية  متويل  تلقون ا شاركني اذلي  ما تغط ي شمل . لمل يوال 

نرثية يف  يويم أو املرصوفات ا متويل بدل اإلقامة ا لا ل ل
سفر  شلك . أو أية مرصوفات نرثية أخرىلحمطات ا يوال 

بة لألفرقة العامةل ما بني  متويل هذا اب لنسـتريب ا ل ت
بة لالجامتعات األخرى اليت تعقدها  لنسـادلورات سابقة اب

بو  .يالو

ندوق  - ية من ا شعوب األ ثيل ا يمت متويل  لصو صل ل مم س
شاري عىل نفس األساس  ستالطوعي كام قرر اجمللس الا

ثيل  بق عىل  مما توفر األموال يف ّملط نا  ّادلول ور ب ًه
ندوق الطوعي يريات . لصا لتغويطلب من األمانة إعداد ا

ندوق  ها عىل القواعد اخلاصة اب لصاإلدارية املقرتح  تطبيق
ية العامة  متده ا يذ هذا املقرر يك  مجلعالطوعي والالزمة  تع لتنف

بو يف عام   .2010يللو

بقة يف ا - نفس الصفة ا بون  شارك املرا لو ملط ب قي لجنة س
ية ادلوية لاحلكو  .م

بو  - نفصةل يف املقر الريس للو ناك صاةل  تكون  يو ه ئسـ م
متدون  بون ا ثلو ادلول األعضاء واملرا تابع  ملعميكن أن  ق مم ي

شات اليت جترهيا األفرقة العامةل  نا قمهنا ا  بني ادلورات  مامل
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 طرق العمل

ها  - لعملتخذ األفرقة العامةل ما بني ادلورات، كأساس  ست
بو، مبا فهيا الواثئق مجيع واث تابعة للو يئق العمل ا ل

WIPO/GRTKF/IC/16/4 
 WIPO/GRTKF/IC/16/5و
سـامب قد يمت WIPO/GRTKF/IC/16/6و ح، 

ية  متىش مع الوالية احلا لها، ومبا  ي ولغات معل . للجنةتنقيح
ست لألمم  ية ا لاألفرقة العامةل هذه يه اللغات الر مس

تحدة  .ملا

 ني ادلوراترئاسة األفرقة العامةل ما ب

ية ادلوية  - نة احلكو ليدعى ريس وانئب ريس ا مللج ئ ئ
يدية  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلا ث لن مللكملع

. بني ادلورات ماوالفوللكور إىل اجامتعات األفرقة العامةل 
به سه اخلاص به وان تخب لك فريق عامل ر ئو ئي  .ين

 فرتة وماكن الاجامتعات

 ما بني ادلورات يه  األول الفريق العاملفرتة اجامتعات -
نادا إىل جتربة . أايم 5 ًوا الفريق  ميكن تعديل املوعد هذا ست

ثالثللفريقني  ثاين وا لا با، ولكن الفرتة ل نا سـامب يكون   ً سـ مح
 . أايم5لن تكون بأي حال من األحوال أقل من 

يعقد اجامتع األفرقة العامةل ما بني ادلورات يف مقر  - سـو
بو  يفيللو  .جنيف 

يولويج  .256 تعامر ا ية املعين ابال شعوب األ ثةل جملس ا بت  بور سـ صل ل لمم شأن ) IPCB(ح بابقرتاحات ادلول األعضاء 
بةل  ية يف ادلورات ا شعوب األ شاركة ا يط  هادفة إىل  ندوق الطوعي وا بقة عىل ا ملقتعديل القواعد ا صلل ل م سـ لص تبملط

ية قلقلكهنا أعربت عن . لألفرقة العامةل ما بني ادلورات متويل الفريق العامل األول  يات  بغها إزاء عدم وجود آ لل
شعوب شاركة هذه ا لدمع  هل هذه . م يات بديةل ومصادر متويل من شأهنا أن  نة عىل إجياد آ تسوذلا جشعت ا ل للج

شاركة يف اجامتعات الفريق العامل األول ندوق قد اخنفضت وشأت . ملا ساهامت يف ا نوأشارت أيضا إىل أن ا لص مل ً
تايل ية يف معل لاب شعوب األ شاركة ا صل احلاجة إىل إجراء مفاوضات حمددة لضامن  ل نةم  .للجا

ند  سائل أخرىأي:  من جدول األعامل12لبا  م 
نوية  .257 ندي ألمرياك ا ثل اجمللس ا بوقال  جل ه يواصل الضغط للحصول عىل املزيد من ادلمع ) CISA(لمم سـإن اجمللس 

شاركهتا ية و مشعوب األ صل ية. لل يقدم تو صوأنه  شارك يف هذه األفرقة العامةلسـ يني ريس  م هبذا الصدد  ئتع وأيد . ل
ثل  يان  ممهذا ا شـشعب ااإلداري لس اجمللب يا  األصيلونكولويلبتل  .(BGC)سـ يف سانت لو

ند  تام ادلورة:  من جدول األعامل13لبا  ختا
هود اليت بذلوها جلعل ادلورة  .258 يني عىل ا سقني اإل يا الريس وا جلشكر وفد أسرتا ميئ ن قلل نة دورة مل رشة  سادسة  للجا ع ل

ية الفكرية . ممثرة يهل يف قانون ا نصب ز ية  ثا يا وللمرة ا شغل حا يه اليت  يا أد يدة ابتر نأ أيضا ا مللكو م م ن ل ل ت جي شـ سـ ًه يً ل
نصب شغل هذا ا ية  شعوب األ ية من ا بو ويه أول أسرتا ية يف الو ملشعوب األ ت صل ل ل ي صل يه . لل يدة أد جيوا لسـ
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ية  ملعنمعروفة جدا يف األوساط ا شات ً نا نة يف ا هاماهتا ا تع ابحرتاهما إل يا و ية الفكرية يف أسرتا قاب مل ي مت لمثل س تمللك
يدية يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تصةل بأشاكل ا تقلا تقل ل تع لمل ل هاما ال . ل هم إ ًوقال إن الوفد عىل ثقة من أهنا  س ستس

نة إىل األ بو يف دفع معل ا ية عن سابقه خالل فرتة وجودها يف الو للجيقل أ ي  .مام وتقدمهمه

تاجئ اليت حققهتا ادلورة، مبا  .259 نوأعربت عدة وفود أيضا عن شكرها للريس عىل ما بذهل من هجود وعن ارياهحا  للت ئ ً
ية، وسورسا، ابمس اجملموعة ابء وأنغوال ابمس  تحداث ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال سلفادور،  ييف ذكل وفد ا نل تيم ً

ند،  ية، وات بدلان األفر يلمجموعة ا يا، ابمس دول أورواب يقل يوية، والصني، وسلو بدلان اآل نابمس مجموعة ا سـ فيل
مين يق وا لالوسطى وحبر ا  .لبلط

ية حلقوق  .260 ية األفر نظامت غري احلكو يق ا نة  ثيل  نة مبن فهيم  ية  نظامت غري حكو ثلو  يقوحتدث  م م ملم سـ جل مم ي نمم تمع ّ
شعب الس اجملو) CONGAF(ناإلسان  شـاإلداري  يا يف س  األصيللوكونويلبتل يث (BGC)سـانت لو ح، 

ية وشكر الريس و شعوب األ ئحتدث هذا األخري ابمس جتمع ا صل يه ل نجاح ملحوظ وهجودهام ئبان هم  ب عىل إجناز  معل
برية يدي عن . لكا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ياء املوارد الورا تقلوأعرب ابمس أحصاب وأو ل تع تقل ث لص ل ل

ية من إجنازاتتقديره للردود الواردة من ادلول  ته ادلورة احلا بذوةل ملا  هود ا تعاون وا لاألعضاء وا مل حققل  .جل

برية خالل  .261 يني اذلين بذلوا هجودا  سقني اإل تاز، وكذكل ا نة عىل تعاوهنم ا يع أعضاء ا كوشكر الريس  مي ن ملم للج ًمج قل مل ئ
بوع لكه لضامن  ساعدةاضطلعا به من أعامل وقدماهيه عىل ما ئبوشكر ان.  القراراتاختاذسـاأل وشكر . م من 

ًالريس أيضا األمانة اليت بذلت هجودا  ً ية عىل تعاوهنا مضنيةئ نظامت غري احلكو م لضامن جناح الاجامتع وكذكل ا مل
مثني  .لا

تعلق قرارال   من جدول األعامل13لبند اب ملا

نود جدول  .262 شأن  نة مقرراهتا  متدت ا با ب للج ع
 مايو 7 يف 11 و10 و9 و8 و7 و5 و4 و3 و2األعامل 
تقرير . 2010 رشوع ا لووافقت عىل أن يمت إعداد  م

تكل املقررات  يه  تفق  نص ا تضمن ا لاخلطي، اذلي  عل مل ل ي
بل  ميه  نة و يع املداخالت اليت قدمت إىل ا قو تعم للج مج

ًبني ادلورات وفقا ما انعقاد ادلورة األوىل للفريق العامل 
ند  شأهنا مبوجب ا بات اليت اختذ قرار  بللرت لب  من 11تي

نة إىل تقدمي . لجدول األعام شاركون يف ا يدعى ا للجو مل ُسـ
تقرير  رشوع ا ية ملداخالهتم كام وردت يف  تا بات  لتصو م ب ك ي
تقرير  رشوع ا ية من  سخة الهنا لبل اللجوء إىل تعممي ا م ئ لن ق
نة بةل  نة إلقراره يف ادلورة ا شاركني من ا للجعىل ا للج  .ملقمل

تمت  .263  .ئالريس الاجامتعخوا

 ]ييل ذكل املرفق[
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(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 
(in the alphabetical order of the names in French of the States) 
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Faizel ISMAEL, Chargé d’affaire a.i., Permanent Mission, Geneva 
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Simon QOBO, Economic Relations and Trade, Department of International Relations 
and Cooperation, Pretoria 
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Agim PASHOLLI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
Mohamed BOUDRAR, directeur général, Office National des Droits d’Auteur et Droits 
Voisins (ONDA), Ministère de la Culture, Alger 
Hayet MEHADJI (Mrs.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève  
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
Henning PLÖGER, Counsellor, Division for Patent Law, Federal Ministry of Justice, 
Berlin 
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and Development, Berlin 
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Damiao PINTO BAPTISTA, National Director of Copyright, Luanda 
Aguinaldo Guedes CRISTOVÃO, Director, Legal Cabinet, Ministry of Culture, Luanda 
Sónia Ludmila DA SILVA DOMINGOS (Mrs.), Deputy Director, Ministry of Culture, 
Luanda 
Makiese KINKELA AUGUSTO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
Sami Ali ALSODAIS, Deputy Director-General, Technical Affairs, General Directorate 
of Industrial Property, King Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh 
Mohammed Ali ALMAHZARI, Patent Specialist, General Directorate of Industrial 
Property, King Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh 
Emad ABU ALAMAH MOHAMAH, Ministry of Information, Riyadh 
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Inés Gabriela FASTAME (Srta.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra  
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
Ian GOSS, General Manager, Business Development and Strategy Group, IP 
Australia, Canberra 
Edwina LEWIS (Ms.), Assistant Director, International Policy Section, IP Australia, 
Canberra 
Nicholas ROGERS, Director, International Intellectual Property Section, Services and 
Intellectual Property Branch, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra 
Norman BOWMAN, Principal Legal Officer, Copyright and Classification Policy 
Branch,  
Attorney-General’s Department, Canberra 
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Guenter AUER, Adviser, Federal Ministry of Justice, Vienna 
Johannes WERNER, Austrian Patent Office, Head, International Relations, Austrian 
Patent Office, Vienna 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
Natig ISAYEV, Head, International Relations Department, Copyright Agency of the 
Republic of Azerbaijan, Baku  
 
BARBADE/BARBADOS  
Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
 
BÉLARUS/BELARUS 
Natallia BARKUN (Mrs.), Deputy Director General, National Center of Intellectual 
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Natacha LENAERTS (Mme.), attaché, Affaires juridiques et internationales, Office de 
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Katrien VAN WOUWE (Mme.), attaché, Affaires juridiques et internationales, Office 
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Sejo MONTSHO, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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Rosa Miriam DE VASCONCELOS (Mrs.), Lawyer, Ministry of Agriculture, Brasilia 
Ana Carolina ALBERO BELISARIO (Mrs.), Analyst, External Trade, Ministry of 
Agriculture, Brasilia 
Erika BORGES (Miss), Patent Examiner, Biotechnology Division, National Institute of 
Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro 
Letícia Frazão A.M. LEME (Ms.), Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Manuela ARAUJO (Miss), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
BULGARIE/BULGARIA 
Vladia BORISSOVA (Ms.), Assistant Professor, Intellectual Property Department, 
University of National and World Economy, Sofia 
Vladimir YOSSIFOV, Consultant, WIPO Issues, Permanent Mission, Geneva 
 
BURKINA FASO 
Sibdou Mireille SOUGOURI KABORÉ (Mme.), attaché, Mission permanente, Genève 
 
BURUNDI 
Vianney NIYUKURI, directeur, propriété industrielle et documentation, Ministère du 
commerce, de l’industrie et du tourisme, Bujumbura 
Alain Aimé NYAMITWE, premier conseiller, Mission permanente, Genève 
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CAMBODGE/CAMBODIA 
THAY Bunthon, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
Jean Marie NJOCK, chargé d’études, Ministère de la Culture, Yaoundé 
 
CANADA 
Sophie GALARNEAU (Ms.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property, 
Information and Technology Trade Policy Division, Department of Foreign Affairs and 
International Trade, Ottawa 
Nathalie THÉBERGE (Ms.), Director, Policy, Planning and Research, Copyright 
Policy Branch, Canadian Heritage, Ottawa 
Bruce CHRISTIE, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Darren SMITH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
CHILI/CHILE 
Marcela PAIVA V. (Sra.), Asesora Letrada, Departamento de Propiedad Intelectual, 
Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Santiago 
Teresa AGÜERO TEARE (Sra.), Departamento de Políticas Agrarias, Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias, Ministerio de Agricultura, Santiago 
 
CHINE/CHINA 
WANG Xiao hui (Ms.), Deputy Director General, International Cooperation 
Department, State Intellectual Property Office, Beijing 
DENG Yuhua (Mrs.), Division Director, International Affairs Division, Copyright 
Administration Department, National Copyright Administration of China (NCAC), 
Beijing 
YANG Hongju (Ms.), Division Director, Legal Affairs Department, State Intellectual 
Property Office, Beijing 
CHEUNG Kam Fai Peter, Deputy Director, Hong Kong Intellectual Property 
Department, Hong Kong 
YUAN Yuan, attach, Permanent Mission of People’s Republic of China to the United 
Nations Office at Geneva and other International Organizations in Switzerland. 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
Mario Andrés ORTEGA MENDOZA, Asesor, Dirección de Desarrollo Rural, 
Departamento Nacional de Planeación, Bogotá 
Gedeon JARAMILLO REY, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
CONGO 
Celestin TCHIBINDA, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
COSTA RICA 
Christian GUILLERMET-FERNÁNDEZ, Embajador, Representante Permanente 
Alterno Encargado de Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra 
Carlos GARBANZO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
CÔTE D’IVOIRE 
Abdoulaye ESSY, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
CUBA 
Alina ESCOBAR DOMÍNGUEZ (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra  
 
DANEMARK/DENMARK 
Niels HOLM SVENDSEN, Senior Legal Counsellor, Danish Patent and Trademark 
Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup  
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Marianne Lykke THOMSEN (Ms.), Senior Policy Advisor, Department of Foreign 
Affairs, Government of Greenland, Nuuk 
 
DJIBOUTI 
Djama Mahamoud ALI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
Mauricio MONTALVO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
Luis VAYAS VALDIVIESO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
Ahmed ALY MORSI, Counsellor, Ministry of Culture, Cairo  
Ragui EL ETREBY, Counsellor, Cabinet of the Minister for Foreign Affairs, Ministry of 
Foreign Affairs, Cairo, Egypt 
Mohamed GAD, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
EL SALVADOR 
Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra  
 
ESPAGNE/SPAIN 
Miguel Ángel VECINO QUINTANA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
Raúl RODRÍGUEZ PORRAS, Vocal Asesor, Subdirección General de Propiedad 
Intelectual, Ministerio de Cultura, Madrid 
Nuria URQUIA (Sra.), Jefe de Servicio, Relaciones Internacionales con Unión 
Europea y Oficina Europea de Patentes, Departamento de Estudios y Relaciones 
Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, Madrid 
Carmen CARO (Sra.), Consejera Técnica, Ministerio de Cultura, Madrid 
Asha SUKHWANI (Sra.), Técnico Superior Examinador, Departamento de Patentes e 
Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, Madrid  
Dácil SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Sra.), Misión Permanente, Ginebra 
María MUÑOZ MARAVER (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
Justin HUGHES, Senior Advisor, United States Patent and Trademark Office 
(USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
Susan ANTHONY (Miss), Attorney-Advisor, Office of Intellectual Property Policy and 
Enforcement, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of 
Commerce, Alexandria  
Karin L. FERRITER (Ms.), Patent Attorney, Office of External Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
Peggy A. BULGER (Ms.), Director, American Folklife Center, Library of Congress, 
Washington, D.C.  
Amanda WILSON (Miss), Counsel, Policy and International Affairs, Copyright Office, 
Library of Congress, Washington, D.C. 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
Natasha ZDZAVKOVSKA KOLOVSKA (Mrs.), Deputy Head, General Department, 
State Office of Industrial Property, Skopje 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
Larisa SIMONOVA (Ms.), Deputy Director, International Cooperation Department, 
Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), 
Moscow  
Natalia BUZOVA (Miss), Deputy Head, Legal Division, Federal Service for Intellectual 
Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow  
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FINLANDE/FINLAND 
Anna VUOPALA (Mrs.), Government Secretary and Secretary General, Copyright 
Commission, Division of Culture and Media Policy, Ministry of Education, Helsinki 
Heli HONKAPÄÄ (Mrs.), Government Secretary, Ministry of Deployment and 
Economy, Helsinki 
 
FRANCE 
Daphné DE BECO (Mme.), chargée de mission, Service des affaires européennes et 
internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris 
Anne LE MORVAN (Mme.), chargée de mission, Bureau de la propriété littéraire et 
artistique, Direction de l’administration générale, Ministère de la culture et de la 
communication, Paris 
 
GHANA 
Hakeem BALOGUN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
GUATEMALA 
Ana Lorena BOLAÑOS (Sra.), Consejera Legal, Misión Permanente, Ginebra 
 
HONGRIE/HUNGARY 
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head, International Relation Section, Legal and 
International Department, Hungarian Patent Office, Budapest 
 
INDE/INDIA 
Kamal K. MISRA, Director, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, New Delhi 
Sunjay SUDHIR, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
K. NANDINI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Chandni RAINA (Mrs.), Director, Department of Industrial Policy and Promotion, 
Ministry of Commerce and Industry, New Delhi 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
Damos Dumoli AGUSMAN, Director, Economic and Social and Cultural Treaties, 
Department of Foreign Affairs, Jakarta 
Agus HERYANA, Deputy Director, Standardization, Intellectual Property and Dispute 
Settlement, Directorate of Trade, Industry and Intellectual Property, Department of 
Foreign Affairs, Jakarta 
Mohammad Syarif ALATAS, Deputy Director, Economic, Social and Cultural Treaties, 
Department of Foreign Affairs, Jakarta 
Arif SYAMSUDIN, Head, Program and Report Management, Directorate General of 
Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
Seyed Mohammad Reza SAJJADI, Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 
Ali NASIMFAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
IRAQ 
Alaa Abo Alhassan ESMAIL, General Director and Head, National Center for the 
Protection of Copyrights and Related Rights, Ministry of Culture, Baghdad  
Yassin DAHAM, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ISRAËL/ISRAEL 
Ron ADAN, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva  
 
ITALIE/ITALY 
Fabrizio MAZZA, Head, Intellectual Property Department, Ministry of Foreign Affairs, 
Rome 
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Vittorio RAGONESI, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Rome 
Pierluigi BOZZI, University of Rome, Sapienza, Rome 
STEFANILE Ranieri, Permanent Mission, Geneva 
Ilaria CAMELI (Miss), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
JAPON/JAPAN   
Ken-Ichiro NATSUME, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs 
Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
Takao TSUBATA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs 
Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
Sayaka IWAMURA (Ms.), Official, International Affairs Division, Agency for Cultural 
Affairs, Tokyo 
 
JORDANIE/JORDAN 
Mohammed Sameer HINDAWI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
KENYA 
Marisella OUMA (Ms.), Executive Director, Kenya Copyright Board, Nairobi  
James Otieno ODEK, Managing Director, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), 
Nairobi  
Nilly KANANA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
LIBAN/LEBANON 
Omar HALABLAB, Director General, Ministry of Culture, Beirut 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
Gyta BERASNEVIČIŪTĖ (Ms.), Chief Specialist, Copyright Division, Ministry of 
Culture, Vilnius 
 
MADAGASCAR 
Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
Kamal BIN KORMIN, Head, Patent Section, Intellectual Property Corporation of 
Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism, 
Kuala Lumpur 
Ellissa Corniellia AHAMD (Mrs.), Assistant Secretary, Policy and Planning Division, 
Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism, Kuala Lumpur 
Rafiza ABDUL RAHMAN (Miss), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
MAROC/MOROCCO 
Abdellah OUADRHIRI, directeur général, Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), 
Rabat  
 
MAURICE/MAURITIUS 
Tanya PRAYAG-GUJADHUR (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
MEXIQUE/MEXICO 
Gabriela GARDUZA ESTRADA (Sra.), Directora de Asuntos Internacionales, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Ciudad de 
México 
Aurelio QUEVEDO TORRES, Miembro, Consejo Consultivo, Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Ciudad de México 
Miguel CASTILLO PÉREZ, Subdirector de Asuntos Multilaterales y Cooperación 
Técnica, Dirección de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI), Cuidad de México 
Jesús VEGA HERRERA, Supervisor Analista del área Biotecnológica, Dirección de 
Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Cuidad de México 
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Elleli HUERTA OCAMPO (Sra.), Asesora para Acceso y Distribución de Beneficios, 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
Ciudad de México 
 
MONACO 
Gilles REALINI, troisième secrétaire, Mission permanente, Genève  
 
MYANMAR 
Khim Thida AYE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
Tileinge S. ANDIMA, Registrar, Ministry of Trade and Industry, Windhoek 
Monica GORASES (Ms.), Data Analyst, Ministry of Trade and Industry, Windhoek 
 
NIGER 
Amadou TANKOANO, professeur de droit de propriété industrielle, Faculté des 
sciences économiques et juridiques, Université de Niamey, Niamey 
 
NORVÈGE/NORWAY 
Constance URSIN (Ms.), Assistant Director General, Ministry of Culture, Oslo  
Jostein SANDVIK, Senior Legal Adviser, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), 
Oslo  
Magnus Hauge GREAKER, Legal Adviser, Legislation Department, Ministry of Justice 
and the Police, Oslo  
Gry Karen WAAGE (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
Kim CONNOLLY-STONE, Chief Policy Analyst, Intellectual Property Policy, 
Competition and Enterprise Branch, Ministry of Economic Development, Wellington  
 
OMAN 
Khamis AL-SHAMAKHI, Director, Cultural Affairs Department, Ministry of Heritage 
and Culture, Muscat  
 
PAKISTAN 
Muhammad ISMAIL, Deputy Director, Intellectual Property Organization of Pakistan, 
Islamabad  
 
PANAMA 
Irvin Hiriam CHOY GONZÁLEZ, Director Nacional, Dirección Nacional de Comercio, 
Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
Rosina Haydee LUSSO VERGARA (Sra.), Jefa, Departamento de Derechos 
Colectivos y Expresiones Folklóricas, Dirección General del Registro de la Propiedad 
Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
José ELLINGTON, Subdirector Nacional de Políticas Indígenas, Ministerio de 
Gobierno y Justicia, Panamá 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Intellectual Property, Directorate-
General for Entrepreneurship and Innovation, Department for Innovation, Ministry of 
Economic Affairs, The Hague 
 
PÉROU/PERU 
Teresa MERA GÓMEZ (Sra.), Asesora del Viceministerio de Comercio Exterior, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Lima 
Antonia Aurora ORTEGA PILLMAN (Sra.), Delegada, Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima  
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PHILIPPINES 
Denis LEPATAN, Chargé d’affaires a.i., Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 
Josephine M. REYNANTE (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
POLOGNE/POLAND 
Maciej DYDO, Head, Division of Copyright, Legal Department, Ministry of Culture and 
National Heritage, Warsaw 
Dariusz URBÁNSKI, Main Specialist, Legal Department, Ministry of Culture and 
National Heritage, Warsaw 
Ewa LISOWSKA (Ms.), Expert, International Cooperation Division, Patent Office of 
the Republic of Poland, Warsaw  
 
PORTUGAL 
Luís Miguel SERRADAS TAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 

Souheila ABBAS (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
SHIN Ju Cheol, Deputy Director, Biotechnology Examination Division, Chemistry and 
Biotechnology Examination Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 
SONG Kijoong, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office 
(KIPO), Daejeon 
KANG Banghun, Researcher, Rural Environment and Resources Division, Rural 
Development Administration, Suwon 
OH Kiseok, Education and Consulting Team, Korea Copyright Commission, Seoul 

 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
Khamnhong SICHANTHAVONG (Mrs.), Director, Copyright Division, Department of 
Intellectual Property, Standardization and Metrology (DISM), National Authority for 
Sciences and Technology (NAST), Vientiane  
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
Lilia BOLOCAN (Mrs.), Director General, State Agency on Intellectual Property, 
Chisinau 
Corina CĂLUGĂRU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
Pavel ZEMAN, Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague  
Lucie ZAMYKALOVÁ (Ms.), Senior Officer, Patent Law Issues, International 
Department, Industrial Property Office, Prague 
Andrea PETRÁNKOVÁ (Mrs.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
ROUMANIE/ROMANIA 
Mirela GEORGESCU (Mrs.), Head, Department of Chemistry-Pharmacy Substantive 
Examination, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest 

Cornelia Constanta MORARU (Mrs.), Head, Department of Legal and International 
Affairs, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest 
Cristian-Nicolae FLORESCU, Legal Adviser, Romanian Copyright Office (ORDA), 
Bucharest  
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
Nathaniel WAPSHERE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
Silvano Maria TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission 
permanente, Genève 
Carlo Maria MARENGHI, membre, Mission permanente, Genève 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
Elhadji Ibou BOYE, premier conseiller, Mission Permanente, Genève 
 
SERBIE/SERBIA 
Jelena TOMIĆ KESER (Mrs.), Senior Counsellor and Patent Examiner, Chemistry 
Department, Intellectual Property Office, Belgrade 
Vesna FILIPOVIĆ-NIKOLIĆ (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
Alvin SIM, Deputy Director and Legal Counsel, International Affairs Department, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore  
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
SRI LANKA 
Savitri PANABOKKE, Director, Economic Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs, 
Colombo 
Manorie MALLIKARATCHY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
SUÈDE/SWEDEN 
Claes ALMBERG, Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm  
Johan AXHAMN, Special Adviser, Ministry of Justice, Stockholm  
Patrick ANDERSSON, Senior Patent Examiner, Patent Department, Swedish Patent 
and Registration Office, Stockholm  
 
SUISSE/SWITZERLAND 
Martin GIRSBERGER, chef, propriété intellectuelle et développement durable, 
Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle 
(IPI), Berne  
Alexandra GRAZIOLI (Mme.), conseillère juridique, Division droit et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne  
Benny MÜLLER, conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne  
Marco D’ALESSANDRO, collaborateur scientifique, Section biotechnologie et flux, 
Office fédéral de l’environnement, Berne 
Anita MARIC FASEL (Mme.), Section agriculture durable internationale, Office fédéral 
de l’agriculture, Berne 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
Wilawan JUENGPRASERT (Mrs.), Director General, Department of Development of 
Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, Nonthaburi 
Savitri SUWANSATHIT (Mrs.), Advisor, Ministry of Culture, Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Culture, Bangkok 
Adisak SREESUNPAGIT, Senior Bio-Resources Expert, Biodiversity-Based Economy 
Development Office, Ministry of Natural Resources and Environment, Bangkok 
Kunchana DEEWISED (Mrs.), Director, Bureau of the Protection of the Thai 
Traditional Medicine and Plants, Department of Development of Thai Traditional and 
Alternative Medicine, Ministry of Public Health, Nonthaburi 
Tanit CHANGTHAVORN, Specialist, National Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology, Pathumthani 
Thidakoon SAENUDOM (Ms.), Agricultural Scientist, Department of Agriculture, 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok 
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Pakvipa AHVIPHAN (Miss), First Secretary, International Law Development Division, 
Department of Treaties and Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok  
Khanitha CHOTIG AVANIT (Miss), Cultural Officer, Office of the International 
Relations, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture, Bangkok 
Potchamas SAENGTHIEN (Miss), Third Secretary, Department of International 
Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 
 
TUNISIE/TUNISIA 
Mohamed Abderraouf BDIOUI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
TURQUIE/TURKEY 
Kemal UYSAL, Expert, Ministry of Culture and Tourism, Istanbul 
Yeşim BAYKAL, Legal Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
URUGUAY 
Carmen Adriana FERNÁNDEZ AROZTEGUI (Sra.), Asesora en Patentes de 
Invenciones, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, Montevideo  
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF)  
Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
VIET NAM 
HOANG VAN Tan, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property of 
Viet Nam (NOIP), Hanoi 
NGUYEN DUC Dung, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
YÉMEN/YEMEN 
Abdullah Mohammed A. R. BADDAH, Director, Intellectual Property Protection 
Department, Ministry of culture, Sana’a 
Fawaz AL-RASSAS, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
Catherine LISHOMWA (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
Christopher MAPANI, Senior Examiner, Trademarks, Patents and Companies 
Registration Office, Lusaka 
Mwesa Isaiah MAPOMA, Senior Research Fellow, Institute of Economic and Social 
Research, University of Zambia, Lusaka 
 
ZIMBABWE 
Innocent MAWIRE, Senior Legal Officer, Policy and Legal Research, Ministry of 
Justice and Legal Affairs, Harare 
Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
II.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
PALESTINE 
Baker HIJAZI, First Secretary, Permanent Observer Mission, Geneva 
 
 
III.  DÉLÉGATIONS SPÉCIALES/SPECIAL DELEGATIONS 
 
UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION 

Claudia COLLA (Mrs.), Legal and Policy Affairs Officer, Unit for Industrial Property 
Rights, Directorate General for Internal Market and Services, Brussels 
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Georgios KRITIKOS, First Secretary, Permanent Delegation, Geneva  
Barbara NORCROSS-AMILHAT (Mrs.), Policy Officer, Copyright Unit, Internal Market 
and Services Directorate-General, Brussels  

 

IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE 
DÉVELOPPEMENT (CNUCED)/UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND 
DEVELOPMENT (UNCTAD) 
Edna DOS SANTOS-DUISENBERG (Ms.), Chief, Creative Economy and Industries 
Programme, Division on International Trade in Goods and Services, and 
Commodities, Geneva 
Wei ZHUANG (Ms.), Intern, Division on Investment and Enterprise, Geneva 
 
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) 
Abdullah S. ALMAZROA, Director, Directorate of Substantive Examination, Riyadh  
 
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 
Enrico LUZZATTO, Director, Directorate of Pure and Applied Organic Chemistry, 
Munich 
Ashok CHAKRAVARTY, Examiner and Advisor, Biotechnology, Patent Law 
Directorate, Munich 
Johan AMAND, Consultant, Munich 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE (FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS (FAO) 
Shakeel BHATTI, Secretary, International Treaty on Plant Genetic Resources, Plant 
Production and Protection Division, Rome 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
Honorine Annick SIMO (Mlle), juriste, Service des dignes distinctifs, Yaoundé 
 
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/ 
BENELUX ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
Edmond L. SIMON, directeur général, La Haye  
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
Maria SEROVA (Ms.), Chief Examiner, Chemistry and Medical Department, 
Examination Division, Moscow  
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
Antony TAUBMAN, Director, Intellectual Property Division, Geneva  
Hannu WAGER, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 
(ARIPO) 
Emmanuel SACKEY Head, Search and Examination Section, Harare  
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SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (SCBD) 

Valerie NORMAND (Ms.), Programme Officer, Access and Benefit-sharing, Montreal 

 
SOUTH CENTRE 
Viviana Carolina MUÑOZ TÉLLEZ (Miss), Programme Officer, Geneva  
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge 
Programme, Geneva  
 
UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS 
VÉGÉTALES/INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW 
VARIETIES OF PLANTS (UPOV) 
Makoto TABATA, Senior Counsellor, Geneva 
 
V.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 

American Folklore Society 
Timothy LLOYD (Executive Director, Columbus);  Steven HATCHER (Crans-Pré-
Céligny) 

American Intellectual Property Law Association (AIPLA) 
Thomas Traian MOGA (Chairman, Special Committee on Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore, Washington, D.C.) 

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/ 
International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Maria Carmen DE SOUZA BRITO (Ms.) (Member of the Special Committee Q166 IP 
GRTKF, Zurich) 

Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for 
International Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD (chargé de mission, Genolier) 

Centre international pour le commerce et le développement durable 
(ICTSD)/International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Alexandra BHATTACHARYA (Miss) (Intern, Intellectual Property, Geneva) 
Centre pour le droit international de l’environnement (CIEL)/Center for International 
Environmental Law (CIEL) 
Baskut TUNCAK (Fellow, Geneva);  Kacy-Ann WEST (Miss) (Intern, Geneva) 
Chamber of Commerce of the United States of America (CCUSA) 
Brad HUTHER (Senior Advisor, Washington, D.C.);  Patricia KABULEETA (Ms.) 
(Advisor, Washington, D.C.) 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce 
(ICC) 
Christina ADAMS (Ms.) (Member, Environment Commission, Cologny);  Tim 
ROBERTS (Consultant, London) 

Civil Society Coalition (CSC) 
Peter MAYBARDUK (Program Director, Washington D.C.);  Marc PERLMAN (Fellow, 
Washington, D.C.) 
Comisión Jurídica para el Autodesarollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ) 
Tomas Jesus ALARCON EYZAGUIRRE (Tacna) 

 

Consejo Indio de Sud América (CISA)/Indian Council of South America (CISA) 
Tomás CONDORI CAHUAPAZA (Ginebra);  Ronald BARNES (Geneva) 
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Coordination des ONG africaines des droits de l’homme (CONGAF)/Coordination of 
African Human Rights NGOs (CONGAF) 
Riad BAAZIA, conseiller (Genève) 
CropLife International 
Tatjana SACHSE (Ms.) (Adviser, Geneva) 
Ethio-Africa Diaspora Union Millennium Council 
Marcus GOFFE (Legal Advisor, Kingston);  Maxine STOWE (Ms.) (International 
Consultant, Elmont) 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Luis COBOS PAVON (Presidente, Madrid);  Miguel PÉREZ SOLIS (Asesor Jurídico, 
Madrid) 

Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation 
of Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) 
Andrew P. JENNER (Director, Intellectual Property and Trade, Geneva);  Guilherme 
CINTRA (Policy Analyst, International Trade and Market Policy, Geneva);  Antonio 
PAES DE CARVALHO (Rio de Janeiro) 
Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA) 
Robert Leslie MALEZER (Chairperson, Woolloongabba) 
Indian Movement “Tupaj Amaru” 
Lázaro PARY ANAGUA (General Coordinator, Geneva);  Rosario LUQUE 
GONZALES (Mrs.) (Geneva);  Denis SAPIN (Geneva);  Dario CERVANTES (Geneva) 
Indigenous Peoples (Bethechilokono) of Saint Lucia Governing Council (BGC) 
Albert DETERVILLE (Executive Chairperson, Castries);  Jennie HO-KONG CIAT 
(Miss) (Castries) 

Industrie mondiale de l’automédication responsable (WSMI)/World Self-Medication 
Industry (WSMI) 
Sophie DURAND-STAMATIADIS (Mrs.) (Director of Information and Communication,  
Ferney-Voltaire) 

Institut Max Planck pour la propriéte intellectuelle, le droit de compétition et de 
fiscalité (MPI)/Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law 
(MPI) 
Silke VON LEWINSKI (Ms.) (Head, International Law Department, Munich) 

International Commission for the Rights of Aboriginal People (ICRA) 
Cyril COSTES (Direction juridique, Strasbourg);  Héloise CLAUDON (Ms.) (stagiaire 
juridique, Strasbourg) 
International Committee for the Indians of the Americas (Incomindios)/Comité 
Internacional para los Indios de las Américas (Incomindios) 
Maria BAYER (Mrs.) (Legal Expert, Zürich);  Corinne TRESCHER (Miss) (Intern, 
Zürich) 
International Council of Museums (ICOM) 
Stanislas TARNOWSKI (Director of Programs, Paris) 
International Seed Federation (ISF) 
Marcel BRUINS (Secretary General, Nyon) 

International Trademark Association (INTA) 
Bruno Machado (Representative, Geneva) 
 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) 
Constanza MARTINEZ (Mrs.) (Senior Policy Officer, Global Policy Unit, Gland);  
Elizabeth REICHEL (Mrs.) (Member, Commission on Environmental, Economic and 
Social Policy (CEESP), Geneva) 
International Video Federation (IVF) 
Benoît MÜLLER (Legal Advisor, Brussels) 
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IQ Sensato 
Daphne ZOGRAFOS (Ms.) (Director, Geneva) 
Kanuri Development Association 
Babagana ABUBAKAR (Vice President, Maiduguri) 
Knowledge Ecology International (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM (Representative, Geneva) 
Natural Justice 
Olivier RUKUNDO (Lawyer, Monreal) 
Nigeria Natural Medicine Development Agency (NNMDA) 
Tamunoibuomi F. OKUJAGU (Director General and Chief Executive, Lagos);  
Stella N. MBAH (Ms.) (Senior Legal Officer, Desk Officer on IPR, Lagos) 
Norwegian Council for Traditional Music and Traditional Dance 
Egil BAKKA (Director, Trondheim) 
Organization for Social Action and Development (OSAD) 
Chowdhuri ATAUR RAHMAN (Programme Coordinator, Dhaka) 

Queen Mary Intellectual Property Research Institute (QMIPRI) 
Luo LI (Miss) (Researcher, London);  Semra SEVIM (Ms.) (Researcher, London) 

Rromani Baxt 
Leila MAMONI (Mlle.) (Paris) 

Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON) 
Polina SHULBAEVA (Ms.) (Member, Moscow) 

Saami Council 
Mattias AHRÉN (President, Stockholm) 
Samburu Women for Education and Environmental Development Organization 
(SWEEDO) 
Jane Naini MERIWAS (Ms.) (Programme Coordinator, Nanyuki) 
The Sudanese Association for Archiving Knowledge (SUDAAK) 
Badreldin HAG MUSSA (Projects Officer, Khartoum);  Samia Babiker Mohamed 
ELHASSAN (Mrs.) (Assistant Projects Manager, Directory of Projects, Khartoum) 
Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow 
Christiane JOHANNOT-GRADIS (Mme.) (secrétaire générale, Rolle);  Marie BOILLAT 
(Mme.) (Collaboratrice, Rolle) 

Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department 
Preston HARDISON (Policy Analyst, Tulalip) 

Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA) 
Jens BAMMEL (Secretary General, Geneva);  Antje SÖRENSEN (Mrs.) (Deputy 
Secretary General and Legal Counsel, Geneva) 

West Africa Coalition for Indigenous Peoples’ Rights (WACIPR) 
Joseph OGIERIAKHI (Programmes Director, Benin City) 
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VI.  GROUPE DES COMMUNAUTES AUTOCHTONES ET LOCALE/ 

INDIGENOUS PANEL 
 

Gulnara ABBASOVA (Ms.), Foundation for Research and Support of Indigenous 
Peoples of Crimea, Crimean Tatar Community, Simferopol 
Hajara HAMAN (Mrs.), African Indigenous Women’s Organization, Central Africa 
Network, Yaoundé 
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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 
Christian WICHARD, vice-directeur général/Deputy Director General 
Naresh PRASAD, directeur exécutif, chef de Cabinet, Cabinet du directeur 
général/Executive Director and Chief of Staff, Office of the Director General 
Wend WENDLAND, directeur, Division des savoirs traditionnels/Director, Traditional 
Knowledge Division 
Begoña VENERO (Mme./Mrs.), chef, Section des ressources génétiques, des savoirs 
traditionnels et de la biotechnologie, Division des savoirs traditionnels/Head, Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and Biotechnology Section, Traditional Knowledge 
Division 
Simon LEGRAND, conseiller, Section de la créativité, des expressions culturelles et 
du patrimoine culturel traditionnel, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, 
Traditional Creativity, Cultural Expressions and Cultural Heritage Section, Traditional 
Knowledge Division 
Brigitte VEZINA (Mlle./Miss), juriste, Section de la créativité, des expressions 
culturelles et du patrimoine culturel traditionnel, Division des savoirs 
traditionnels/Legal Officer, Traditional Creativity, Cultural Expressions and Cultural 
Heritage Section, Traditional Knowledge Division 
Thomas HENNINGER, administrateur adjoint, Section des ressources génétiques, 
des savoirs traditionnels et de la biotechnologie, Division des savoirs 
traditionnels/Associate Officer, Genetic Resources, Traditional Knowledge and 
Biotechnology Section, Traditional Knowledge Division 
Fei JIAO (Mlle/Ms.), consultante, Section des ressources génétiques, des savoirs 
traditionnels et de la biotechnologie, Division des savoirs traditionnels/Consultant, 
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Biotechnology Section, Traditional 
Knowledge Division 
Mary MUTORO (Mlle./Miss), consultante, Section de la créativité, des expressions 
culturelles et du patrimoine culturel traditionnel, Division des savoirs 
traditionnels/Consultant, Traditional Creativity, Cultural Expressions and Cultural 
Heritage Section, Traditional Knowledge Division 
Konji SEBATI (Mlle./Miss), consultante, Secteur des questions mondiales/Consultant, 
Global Issues Sector 
Jessyca VAN WEELDE (Mlle./Miss), consultante, Section de la créativité, des 
expressions culturelles et du patrimoine culturel traditionnel, Division des savoirs 
traditionnels/Consultant, Traditional Creativity, Cultural Expressions and Cultural 
Heritage Section, Traditional Knowledge Division 
Patricia ADJEI (Ms.), boursière en droit de la propriété intellectuelle à l’intention des 
peuples autochtones, Division des savoirs traditionnels/WIPO Indigenous Intellectual 
Property Law Fellow, Traditional Knowledge Division 
 

 ]ثهناية املرفق والويقة[
 
 

 


