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بو، عقدت ا .1 رف ملعاواثية رالوارد املوية والفكراملعنية بامللكية الية ولداحلكومية اللجنة يبدعوة من املدير العام للو
نة أو ا(ر لفولكلوية والتقليدا رشيندورهتا احل) ليةولدامية حلكواللجنة للجا يف من لعادية وا  .2012 أبريل 20إىل  16جن يف 

ثFواكنت اCول ا .2 ية  ممتا ل تني وأنغوالاجلزائر: ل ياجن واألر سا وأذريجان مين وأر يا وا ب وأسرتا من وبردوس بونغالديش لل
ياك  يا بويالروس بلجو يات–دو[ (ليفوبو تعددة القو م ا بود` والاكمريون ) مل نا فاصو وبوروندي و مكوالربازيل وبلغار` وبور كي

ندا ييلكو تا رياك وكوشـ و يا وكو سـ والصني وكولو ية  وكوت ديفوارمب هورية ا يك وقربص وا ية لتشـمجل هورية كور` ا لشعبو مج
ية  بويت وإكوادور ومرص طاCميقرا تويا جيواCامنرك و نوإ ندا وفرساسـ يويا و نوإ نل ب يافث يا ج وجور يو}ن ن وأملا والكريس الرسويل لوا

يا وإيران  ند وإندو نغار` وا ندوراس و سـو ه ه نيه ية–مجهورية (ل يا إووالعراق ) م اإلسال ليرندا وإيطا ياوجاماياك ل يان و ينوا  كل
يا  والكويت نان تفوال شقر لبو يا ومد توا يا و غو ن ي لي ندا واملغرب ومالزي` بل بال وهوندا ويوز يا و يامنار و} يك و يلوا ن ل ن ب يسـ يم مملك

يجر ويجري` والرنوجي وعامن  نوا تان لن بني وبوندا كسـو لوب� وراغواي وبريو وا هورية الفل هورية كور` لكونغو مجوقطر و مجو
يا و�حتاد الرويس  نوب ورواندانوروما نغافورة و يا و نغال ورص سعودية وا ج واململكة العرية ا سـ ب سـ ل يالب يا ورسي يقأفر با ن وإ سـ

سودان الناك  يداد وتوغو لوا ند وتر سورية و� هورية العرية ا سويد وسورسا وا نوا يمجل يل ل ب تحدة وتوغو يل ملوتونس وتريا واململكة ا ك
يةو تحدة األمر تحدة والوال`ت ا يا ا يكهورية تزنا ملمج مل بويفارية–مجهورية ( وفزنويال  وأوروغواين ل ا يت }م ) ل بابويفيو . موز

نة ته عضوا يف ا ثال أيضا  للجواكن �حتاد األورويب   .بصفمم

ية اCوية  .3 نظامت احلكو لوشاركت ا ية بصفة مراقب") IGOs("ممل تا لا يو: ل نظمة األوروية اآل سـا ب ية للرباءات مل
)EAPO ( تب األورويب للرباءات تحدة لألغذية والزراعة ) EPO(ملكوا نظمة األمم ا ملو نظمة اCوية ) FAO(م لوا مل

نظمة دول رشيق الاكرييب ) OIF(نللفرنكوفوية  يج العرية ) OECS(مو تعاون Cول ا تب براءات �خرتاع ´لس ا بو خلل ل مك
)GCC (يو ية يف ا تعاون وا ملنظمة ا من لتل تصادي م نظمة املؤمتر اإلساليم ) OECD(قدان � نوب)OIC(مو  جل ومركز ا

ية تجارة العا نظمة ا ملو ل ية )(WTO م نظمة الصحة العا مل و  .)WHO(م

ية  .4 نظامت غري احلكو ثلو ا موشارك  مل بني") NGOs("مم ية بصفة مرا تا قا ل ية الفكرية : ل ية لقانون ا ية األمر مللكا يك مجلع
)AIPLA( تفكري ا سة ا سـومؤ ل ية ملس ياسا ية وا بحوث اإلمنا ية  هادفة للرحب وا تتقF اCوية غري ا سـ ئ ل ن لل ملع  )IQ Sensato(ل

متع املدين األنغويل  ية ا ية من أجل  ´وا من ية الفكرية )ADSCA(تمجلع ية  ية الرباز للملكوا يل ومركز دراسات ) ABPI (مجلع
ية بغري امللموس  سو) CERDI(ملعنوحبوث القوانني ا يواملركز الصحي ا ية(رسي ل ناطقة لفر نطقة سورسا ا سـفرع  نل ي ) م

)CSSR(  ناعة يف �حتاد الرويس تجارة وا لصوغرفة ا نطقة األنديز  )CCIRF(ل شعوب  ية  ية اÔا نة القانوية  موا ل ت من ن للتللج
سان  )CAPAJ(األوائل  ية حلقوق اإل ية غري احلكو نظامت األفر ية ا نو ممل يق وثقافة  لوكروب اليف اCوية )CONGAF(منسق
شعوبتضامن  ية لا ية صلاأل بة القانون  )Afro-Indigène(يق األفر لطلوالرابطة األوروية   )ELSA International(ب

ساناو ييئ واإليكولوà من أجل اإلصالح الزراعي وحقوق اإل نوع ا نحتاد ا لبت بحوث ) FEEDAR & HR (ل سة ا لومؤ س
يني  ية وساكن اجلزر األ شعوب األ تعلقة  صلا صل ل به جزيرة سمؤ )FAIRA(مل ية يف  شعوب األ شـسة األحباث واCمع  صل لل

يةو) FRSIPC (القرم äية �ج تضامن والرفا شاريع ا سة  عمؤ ه ل م يات  )FOSBES (س شامF أل ية ا نظمة ا قلو ل لتمن م
يغمي ية )GLODEPM( لبا يا  هد اCراسات ا من و للتلعل ئة و) GIDS(مع يات لبيوبر}مج الصحة وا مرابطة احملافظة عىل القو
ي هéال` صلاأل هéال` و)HIWN(لة يف ا يات يف ا ساء األ لبكة ا صل ن ناين األداء لشـ بريي  لفو�حتاد األمرييك الاليين األ  يت

)FILAIE (نوية ندي ألمرياك ا بوا´لس ا جل ندية" توج أمارو"وحركة  )CISA (له تويق  ولها ية  شعوب األ ثمركز ا لل صل ل
بحث واملعلومات  يا والطب لوا´موعة اCوي )doCip(لوا نولو نارشين يف جمال العلوم وا جة  لتك واملركز اCويل  )STM(لل

تدامة  ية ا سـتجارة وا من مللل تجارة اCوية  )ICTSD(لت لوغرفة ا و�حتاد  )IFPMA(و�حتاد اCويل لصانعي األدوية  )ICC(ل
سخ  ية حبقوق ا نظامت ا ناCويل  ن لللم نود اCوية )IFRRO(ملع لجملس معاهدة ا لية اCوية لمجلاو )IITC( له يا إلع جنولو ث

تجارية  )SIEF(والفوللكور  لوالرابطة اCوية للعالمات ا يديو  )INTA(ل سة اCوية  )IVF(للفو�حتاد اCويل  لواملؤ س
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يا املعرفة ية  و)KEI (جإليكولو ناين األداء من أمرياك الال ناحتاد  ية رحل ) Latín Artis(تيف نظمة  تمنوجتربة ماساي و م
هادئ و (MANDO)نماتويوك  يط ا تاحف جزر ا لية  حملم ية  )PIMA(مجع ثقا ية ا بحث  فومجموعة ا لللملك لرابطة ومجموعة  ال

شامل ية يف ا شعوب األ ية  لالرو صل لل تعلمي يف  و)RAIPON( سـ بحث وا ية اCويل  شعوب األ با، مركز ا سة  لمؤ لل صل ل ي تيبتس
ياسة العامة، تني  لسـا نود األمر نة اCوية  يكوا ه ل نان و )INCOMINDIOS(لللج تجارة وحقوق تيهنو ثالثة  يس ا للية املقا ل يمجع

نصف تصاد ا سان و� ملاإل يد يف خدمة الغد وحتالف)3D (قن تقا ل وا ياغرب  ل ية يقأفر شعوب األ صل من أجل حقوق ا ل
)WACIPR(. 

تقرير يف مرفقه األول .5 شاركني مرفقة هبذا ا لوقامئة ا  .مل

رشينئق املوزعة يف اCورة احللو� موجزا عن اWIPO/GRTKF/IC/21/INF/2ثوتقدم الويقة  .6  .لعادية وا

بث عرب اإلنرتنتوأحاطت األمانة علام ملداخالت وجسلهت .7 يا  للا إلكرتو شات ويقدم جوهر ،ن نا تقرير ا ق ويلخص هذا ا مل ل
يل  تفا بني لك املالحظات املقدمة  صاملداخالت دون أن  ل سل الزمين للمداخالتودون أني سب ا سل تأيت لرضورة   .لتح

نا لورةو .8 بو أ ندالند من الو ند  يد  ياكن ا ي ي ي مسـ ف ف نةل رشين  للج احلادية وا  .لع

ند  ند ا ند ا ند ا تاح اCورة: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل1111للللببببا تاح اCورةا تاح اCورةا تاح اCورةا     ففففتتتتا

سفري  .9 ئة ريس اCورة سعادة ا بو  يس غري املدير العام للو يد فرا تح اCورة ا لا ن ي سـ ئت بهتس نل واين مكوك من جاماياك ف
تأكد من تقدم ا ته يف ا يه وعىل ر لعىل تفا ل ب بريلجنة إىل األمام، وأعرب عن سعادته لرؤية غن شاركة لكهذا العدد ا مل من الوفود ا

 ،Fه ست  ية  ناء يف  نة ولالخنراط ا مية اليت تولهيا الوفود  ية ا هرا مؤكدا لأل سوقال إن هذا احلضور يعد  يمظ معل ب للج لمه ّّ ل لعظ
تّوذك ثاين من ثالثة اجäعات  تعر احلارضين بأن �جäع اجلاري هو ا ناءة اليت سادت ل سأ[ حمددة، ومتىن أن الروح ا بين  لمب

نعقدة يف فرباير  رشين ا ملاجäعات اCورة ا ناول موضوعا 2012لع متر يف هذه اCورة اليت  ية  شأن املوارد الورا تت  ث ستسـب
نة يف تقدمي تقري بة ا يدية، وأعرب عن اتفاقه مع ر للجساوى يف صعوته وهو موضوع حامية املعارف ا غ تقل ب لت يا جدا ي برا إجيا

ته2012امة للجمعية الع تقدم اÔي  شأن ا حقق  ل ية ب ية وا ثيل امجلاعات األ نانه  حملل، وأعرب كذ$ عن ا صل ملم هم يف مت صإلخال
تفت إىل �جäع اÔي عقد يف  شاركهتم فهيا، وا ية و لهذه ا م نانه 2012 أبريل 15لعمل هذه اCورة، وأبدى ا تعدادا  ت ا مسـ ل

بو للبان املاحنة اليت ندوق الو ي سامهت يف  ندوق للتربعاتص لص وجدد دعوته للك الوفود بأن جتد طريقة لز`دة موارد ا
نه  ناء متكيو تخاب }ئب ريس أ نة إىل ا ية، وأشار إىل حاجة ا ية وا ثيل امجلاعات األ شاركة  مترار يف دمع  ثمن � ن للج حملل صل مم ئم سـ

Cنة يف ا ية وفق القرار اÔي اختذته ا للجاCورة احلا سابقةل  .لورة ا

ية إن الرتكزي والكفعىل ئوقال الريس مؤكدا  .10 تا حلكامت املدير العام � بفت نة هام  ماءة يف �لزتام بوالية ا تفق آندللج م 
شاركني، امعلهي يع الوفود وا مل ينب  نة بأنه مج ها، وأخرب ا يق أهدا ناء من أجل  سعى إىل العمل ا نة  للجوأضاف إن ا ب ت فللج حتق ّ ل س

سقني شار ا نا ملت هم وإرشادمه س شكر إلهيم عىل تفا ته عىل ضوء هذه اCورة وتوجه  شأن بر}مج العمل و يني  عل اإل ل ي ب مهنجمي قل
ندرا  يدة أ بة الريس ا شكر أيضا إىل } ناء، وتوجه  سـا سـ ئ ل لكب ل ئل ها، وشكر كذ$  غرازيويلّ ساعدهتا ود معمن سورسا عىل  م ي

ية،  ية وأفاد بأنه لاألمانة عىل إعدادها لورة احلا متع هبم � يني ومجموعاهتم وأنه  سقني اإل شاور القامئ بني ا نعىل عمل  مي ن سـيجت قل مل ل
تقى أيضا جب نة بأنه ا هرية، وذكر ا سة العامة بعد ا تكامل أعامل ا بل ا ناء اسرتاحة الغداء  لأ للج جلل سـ ّث لظ يةق  صلامعة القوقاز األ

همةوش ثلهيا عىل مداخالهتم واقرتاحاهتم ا ملكر  بوع، ومتىن ، وأعلن أنه مم ناء األ ية أ سـتقي هبم � ث ن متكن منسـيل  تقدمي مقرتح يأن 
ية  هرية، وأشار إىل أن اCورة احلا سة العامة بعد ا تكامل أعامل ا ند ا بوع  ية األ شأن  ته  للرب}مج العمل و جلل سـ ع سـ ب لظي بق مهنج

ية، واقرتتعترب دورة تفاوض  تا يا}ت ا تح ا´ال أمام أية  حوأن جدول األعامل ال  تيف ية فب تقدم ا´موعات اإل ميح إماكية أن  ت قلن
تقرير كام اكن الوضع يف  متل علهيا ا يث  تقدم هبا لألمانة  ية عامة أن  تا يا}ت ا بة يف اإلدالء  لواCول األعضاء الرا حب ت ت ب يشـغ ح فب

ية ال يف ا سة أ`م كام جاء يف  متر عىل مدى  ية  نظر إىل أن اCورة احلا مجلعدورات سابقة، ولفت ا تلك مخ ل بو، ستسـل يعامة للو
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نة أن ختل توجب عىل ا ُوقال إنه  للج نود جدول األعامل بشأنص إىل قرارات التفاق ي ند من  ب لك  ساهتا وأن ب ناء  جلأ ث
توبة  توزع  مكالقرارات  نة يف يوم وفق �تفاق املعقود لفعل سـ بل ا تصديق الرمسي علهيا من  للجمن أجل ا  أبريل 20ِقل

يمت إعداد تقرير اCور، 2012 يع الوفود للسو تقرير عىل  يوزع ا مجة بعد انعقادها و ل يث إنسـ شأنه، و يقات  ححصول عىل ا ب  لتعل
ست اكمF لالعäد إال يف دورة  تارخي فلن يعرض تقرير اCورة للغات ا يع من هذا ا رشة أسا يس إال   Fب لموعد اCورة ا ل ب ع ل ملق

رشين ثة وا ثا نة ا لعا ل ل  .للج

ند  ند ا ند ا ند ا تخخخخاب اب اب اب : : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل2222للللببببا تا تا تا تبننننا تبأعضاء ا تبأعضاء ا تبأعضاء ا     ملكملكملكملكأعضاء ا

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل2لب
 -مجهورية (بناء عىل اقرتاح وفد إيران  .11

ية ية من )ماإلسال يا، و ن، مس مجموعة بان آ بتثسـ
ية ووفد  بان األفر يقوفد مرص مس مجموعة ا ل

بت اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل  ية، ا تخا نمن لت
يد نة ا سـا نجو}ن من إندوبببي لللج ن  با ج ئيا } يسـ

نة، للفرتة للج�ن لريس ا  . 2013-2012 ئ

ند  ند ا ند ا ند ا     اعäد جدول األعاملاعäد جدول األعاملاعäد جدول األعاملاعäد جدول األعامل :::: من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل3333للللببببا

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل3لب
رشوع جدول األعامل كام  .12 مقدم الريس  ئّ

 ثالويقة ّهو معمم يف
 WIPO/GRTKF/IC/21/1 Prov.2 

 .ّالعäده، فمت اعäده

ند  ند ا ند ا ند ا نظامت: : : : لللل من جدول األعام من جدول األعام من جدول األعام من جدول األعام4444للللببببا نظامت ا نظامت ا نظامت ا  ململململاعäد بعاعäد بعاعäد بعاعäد بعضضضض ا

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل4لب
يع  .13 نة إلجامع عىل اعäد  مجوافقت ا للج

نظامت املذكورة يف مرفق  ملا
 بصفة WIPO/GRTKF/IC/21/2 ثالويقة

مجعية شعب املابوتيش : مراقب مؤقت، ويه
تدامة  ية ا سـاألصيل واملركز األصيل من أجل ا ملمن لت

)CINDES (ية ا لو ية مجع مجعثقافة الزاندية و
ية شعيب اإلنغا ) ABL(بييس لواك`  مجعو

نطقة بوتومايو ورابطة موالاك يني يف  مسا األ صل نت
ميون مابوتيش ياكويركن  ئة ا لعل وا مجعية رقصة " لهي

ية بو ليفد`با ا ية يف "ل صل ورابطة امجلاعات األ
منطقة بوتومايو احلدودية 

)FECONAFROPU ( وفرقة العمل من أجل
ية تع نظمة ا ية و ثقا ية وا äيالك �ج منزيز ا ل ع لته م ف ل
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يغمي يات ا شامF أل با قل ) GLODEPM( لل
تجات  نظمة ا ية و نظمة رايوامنا� غري احلكو ملنو م م م

يني  نظمة  ِواخلدمات القانوية للهنر القدمي و ْن ِ بم ن
ية ) PDO( للتمنية قلميوالرابطة العامة للمراكز اإل

تدامة ية ا سـتعلمي وا من مللل تان يف قلت ) RCE( سـريغزي
تضامن من أجل عامل أفضل نظمة ا لو  ).SMM( م

ند  ند ا ند ا ند ا ية: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل5555للللببببا ية وا يةشاركة امجلاعات األ ية وا يةشاركة امجلاعات األ ية وا يةشاركة امجلاعات األ ية وا حمللشاركة امجلاعات األ صل حمللم صل حمللم صل حمللم صل     م

يقعرض الريس الو .14 ، وأشار إىل قرار WIPO/GRTKF/IC/21/INF/5و WIPO/GRTKF/IC/21/3 تنيثئ
ندوق تربعات  شاء  بو بإ ية العامة للو صا ن ي متعات األمجلع صلفائدة ا متدة´ ية ا ملعية وا حملل ندوق ("ل ثيل ") لصا شاركة  ممCمع  م

متدة  ية ا نظامت غري احلكو ية من ا ية وا ملعامجلاعات األ م مل حملل نجاح وأن صل ندوق متت إدارته  تفت إىل أن ا بوا لص كثريين يرون ل
تصف ية والكفاءة، يأنه  تقال ية و� شفا ل  سـ يا فل برية من وفد أسرتا سامهة ا لوأشاد  ندوق لعمل فé اليت مسلكمل للصحت 

ية للعام املايض  ثا سامهة ا رشين، وعالوة عىل ذ$ أشاد بأن ا ية وا ثا رشين وا رشين واحلادية وا نة ا نخيص دورات ا ل مل ن ل لعللج لع لع
نوب  ياجمن وفد  شكر إىل هذين الوفدين، يقأفر برية، وتوجه  ية  ل اكنت أيضا ذات أ ك ئريس بأنه عىل الرمغ من ذ$ وأفاد المه

ثة دستنف ثا ها أن تغطي اCورة ا ية اليت ميكن  يخلو من �عäدات املا رشين وأنه  ية وا ثا ندوق بعد اCورة ا ل أموال ا ل ل سـ ن ل للص لع
نة بأن األمانة  ية وجودهتا، وذكر ا ية ا نقص من مصدا رشين وما بعدها، وهذا أمر مؤسف للغاية ومن شأنه أن  للجوا لعمل ّي ق لع

وكام فعل املدير العام ، WIPO/GRTKF/IC/21/3ثمرفق مع الويقة " بيان حا["جود حبمF مجلع األموال وبوقد درت 
تاح اCورة  هدات حثفتيف ا تع الريس اCول عىل تقدمي  تربع ئ ل ية أن تفعل ذ$ من ل سعى لصال حندوق وطلب مهنا أن  ت لص

 .  األمرلزم إذا العامصة

سابعة  .15 نة يف دورهتا ا لووفقا لقرار ا بق اCورة )WIPO/GRTKF/IC/7/15ثالويقة  من 63الفقرة (للج سـ فقد 
نرب  ية  رشين احلا ماحلادية وا ل يد ت، ومن عروض اخلرباء عىل مدار نصف يوملع نرب ا سـرأس ا يكريوفلمل سة بندير  س ريس مؤ ئ

به جزيرة القرم ية يف  شعوب األ شـاألحباث واCمع  صل يابسـميفريوبول  يف )FRSIPC (لل مج جاءت العروض وفقا للرب}، ونأوكرا
)WIPO/GRTKF/IC/21/INF/6( تايب تقرير  نرب  ك، وتقدم ريس ا ب مل بو، ويرد نصه فé ييلئ   :يإىل أمانة الو

شوا" يون الواردة أسامؤمه فé ييل } قاخلرباء األ يدية املربطة "مسأ[  صل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تا تقل لث مللك
يديةلاملعارف اآفاق امجلاعات فé خيص : هبا تقلية ا لب تون ": ط يد بول  ينا لسـ ساعد للصحة العامة، جملس ل ملاملدير ا

ية  äية و�ج عإدارة الكري للخدمات ا ميزلصح جيج  نخلل بك  يين يف  بك، شعب الكري يف  كيس يت يدة ميسـ لسـدا؛ وا
تس نيلني ماري كرا شعوب ا-ل ية  ية ا نة الو سان، ا متكني وحقوق اإل تب ا لغالردو مديرة  ن ن للج ملعن ط ل نة مك ية، مد يأل صل

بني؛  ية شعوب لفلكزيون  يذي، بر}مج  بويكو كويب املدير ا يل  يد دا منوا ن تسـ نف م لتي ياغاألول  .بكينيك يف }كورو 

شأن تون جتربة شعب الكري يف تطوير اتفاقه  يد  تحدث الرييس ا بوناول ا ي سـ مل نت لئ با�ت املضادة ل رشوع حبث ا لن  م
تلف اجلامعات Cاء سكري مع علامء من  خم ا نرية واحلرةواكنت بكندا، ل بقة ا ملسـتاملوافقة ا رشط  ملسـ ليف جتربهتم يه ا

نفاذ إىل  نح ا شأن  شات  نا ناء لك ا نه أ لاÔي ال غىن  ب ق مل ث يدية وحاميهتا، مع ية ا تقلاملعارف ا لب  جامعة الكري حيث إنلط
تطاعت من خالل  نرية واحلرةسـا بقة ا ملسـتاملوافقة ا بادئ األسملسـ نهتجة يف نظام مل أن تضمن �عرتاف  ية ا ملا سـ

بحث ملزما قانويا الكري وقواعده واحلفاظ علهيا،  نواكن اتفاق ا ِل ياب قانون وميكن إنفاذه بني األطراف ُ غلرمغ من 
ندا يدية يف  ية ا كحمدد محلاية املعارف ا تقل لب  .لط

ية إىل  سكري توجه مدير من اإلدارة ا با�ت املضادة Cاء ا رشوع ا نذ بداية  شـو حملل ل لن م يين املعروفني م ملسـتيسيوخ ا
يا  نافع وأن يصلوا إىل توافق يف اآلراء، وجاء ردمه  سأ[ تقامس ا شوا حول  نا يطلب مهنم أن  قطعبصفهتم معاجلني  مل م ق ي تل
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رش،  سكري ويه ال لببأن فوائد اCواء حق للك ا ية أدوية ا هم فعا يجة  ها  لواكن رأهيم أن الفوائد املمكن  ل لفن ت حتصيل
تجارية تزال جديدة جيب ت نافع ا تفعوا مهنا يف لك األماكن، وألخص فإن ا رش اÔين ميكن أن  ها بني لك ا لقا مل ني لبمس

ها لك شعب الكري وأن  تقا نة جيب أن  ُا ت مس رشيملمك لبتخدم لالرتقاء بصحة لك ا  .سـ

نة تفادة اليت ميكن أن ترشد ا للجوجاءت جتربة الكري بعدد من اCروس ا  إطار ملزم من شأن" 1: "يف مفاوضاهتا ملسـ
برية لضامن حامية  تعاونة بدرجة  رس املفاوضات مع األطراف غري ا يدية أن  كقانويا محلاية املعارف ا مل تقل يين ية ل لطباملعارف ا

يدية؛  بعد من " 2"لتقلا يدية املوجودة مضن املR العام ال جيب أن  ية ا ستناء عىل جتربة الكري فإن املعارف ا تقل ب تب ل لط
سمح  "3"موضوعات امحلاية؛  تصف ملرونة وأن  يجيب عىل أي صك يوضع أن  ها أن حتدد ي ية  نفسللجامعات األ صل

تطورة؛  يدين من امحلاية وفقا ملامرساهتم ا ملهوية ا شفجيب أن يمت " 4"ملسـتف رشطلكا نرية  ب  بقة ا ملسـتاملوافقة ا من ملسـ
شفأحصاب املعارف، جيب  ُ  عن املصدر األصيل للمعرفة، وجيب عىل املعرفة أنلكا امرسات م وفقا للسـتخدم فقطت

ية ألحصاهبا ثقا فا تخدام جتاري أ` اكن؛ل نرية " 5 "سـ ا بقة ا ملسـتاملوافقة ا ية مطلوبة ألجل ملسـ  حتديدصلمن ا´موعات األ
ية ناءات  حمليدات وا ت ثي سـ ية/تق يدية باكمل مو" 6"؛ طنو ية ا تخدام الغري للمعارف ا تقلجيب أن يمت ا ب لسـ افقة أحصاب لط

هم لاملعارف و تخدام وجيب ) إذا أرادوا ذ$(معرشاكة  يدينسـلال سامح بأي ملسـتفأن يعرتف  ل مما قد يعين عدم ا
تخدام جتاري أ` اكن ًا  .سـ

تسوعرضت  يلني ماري كرا يدة  نا ل ية -لسـ يال  لعملغالردو  نريةحتل بقة ا ملسـتاملوافقة ا ية ملسـ تعلق حبقوق ا  éمللك واحلرة ف ي
ية يف ك بني، وأشارت إىل أن صلالفكرية للجامعة األ شاف اCواء يف ا يولوà وا شاف ا نغويت وال لفلون  ت ب تك كب ل سـ ب

ية ثقا ية ا فامجلاعات األ ل ها احلق يف / صل ية اكن  شعوب األ لا صل نريةل بقة ا ملسـتاملوافقة ا تخدام أو ملسـ سـ واحلرة ألي ا
ية يف  تخالص للموارد ا يعتطوير أو ا ها املوروث، وجاء تعريف لطبسـ نريةملاملوافقة الجما ملسـتبقة ا قانون  واحلرة وفقا لسـ

ية شعوب األ شأن حقوق ا بني  صلا ل ب يةلفل ثقا ية ا يع أعضاء امجلاعات األ ف بأهنا توافق يف اآلراء بني  ل صل شعوب / مج لا
تفق مع  ية مبا  ياأل تلفة اخلاصة هبم وبدون أي تالعب خارà أو تدخل أو إكراه وأن فالقوانني واملامرسات العريةصل W ا

نرية واحلرة قد جاءت بعد تكون امل بقة ا ملسـتوافقة ا شاط ونطاقه من خالل لغة كشفملسـ لن اكمل عن الغرض من ا
هام امجلاعة،  ية  تفهمو يذ قانون حامية معل هود إلهيا  ية يه الواك[ ا شعوب األ ية  ية ا نة الو نفواكنت ا تملع صل ل ن ن بللج ملع ط

ية ثقا ية ا ية امجلاعات األ فورش مصاحل ورفا ل صل ه شعوب/ ن يدمه لا تقداهتم وعاداهتم وتقا بة  ية مع املراعاة الوا ل األ ملع جصل
ساهتم  . سومؤ

يدة  تسلسـوأكدت ا يعة -نكرا يديةخاصةطبغالردو عىل احلاجة إىل نظام ذي  ية ا تقل محلاية املعارف ا لب شمل مضن لط ي 
ية  ية  معلنارصه األسا سـ نريةع بقة  مسـتموافقة  نافع، مسـ تقامس ا ية  مل وحرة ومذكرة تفامه وآ ل هم أيضا تكوين ل ملومن ا

يةالكفاءات  تفامه مبا لفنا يدية اخلاصة هبم ولرصد وإنفاذ مذكرة ا ية ا مية املعارف ا تحديد  ية  شعوب األ ل  تقل ب ل صل للل لط ق
يا من احلاالت املعروضة وجود حاجة لوضع معايري ملزمة  تضح  نفاذ إلهيا، وأخريا  هل ا شاكوى  ية  جلشمل آ ي ل لل ل يسي

متR غري نع ا لقانويا  مل يديةن ية ا رشوع للمعارف ا تقل ا لب لط  .مل

يا، وأكد عىل  يك يف  شعب األو يدية  ية ا شأن حامية املعارف ا بويكو كويب جترته  يل  يد دا نوعرض ا م يي غ ل تقل ب ب ب ن كسـ ل لط ل
هوم املع شمفأن  تعددة  يدية Y أوجه  تارف ا متقل نارصل بدعهيا : عمل عدة  تجابة  تفق مع ا تج بصفة عامة مبا  مـي  ن سـه ي ت ُف

يين الفردية أو يال بأسلوب رو ها عرب األ ها ونا ها؛ ومل يمت  هم  ثF وتفا ها ا ية و ثقا ئهتم ا ية  ت امجلا ج قل تعلم مع عل مي ف تي ملم ل قع لب
مترة من  ية  مسـسب لكهنا  معل تطور لك يوم حف تاكرية  يوية وا يدية  يف واإلبداع، فإن املعارف ا تحقق وا تا ب تقل ي حل ل لتك

تغرية ية ا äية و�ج تجابة للظروف ا ملا ع ي ئسـ  . لب

يمة ميكهنا أن تقدم  يدية  ية  بة معارف  ية بصفهتا صا شعوب األ ّوشدد عىل وجوب أن تعرتف اCول  ق تقلح ب صل طل
تدامة،  تصادية ا ية و� äية �ج سـساهامت [مة  ع من ملم ق يق للت بريا يف تعزيز ا بوجيب عىل اCول أن تلعب دورا  لتطك
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سان اCوية اليت توفر املعا لاحمليل لقوانني حقوق اإل يذ تدابري خاصة ن ية وتضع حمل ا شعوب األ شأن حقوق ا لتنفيري  صل ل ب
ياسات يق ا ية يف رمس و شعوب األ شاركة الاكملني  تفاعل وا سـرس ا ب صل لل مل لل تط  ."يت

ند و .16 تعلقة  يقات ا باب أمام ا بتح الريس ا مل تعل لل ل ئ  . من جدول األعامل5ف

ثل  .17 ية وساكن اجلمموحتدث  شعوب األ تعلقة  بحوث ا سة ا صلمؤ ل مل ل ينيس ية مس صلزر األ   مو^اصلجامعة القوقاز األ
تربعني  شكر للامحنني وا لا مل يل حيث إنلصندوق ل شكر احلكومة بمتثه مسح  نة عرب فرتة من الزمن، وخص  يني يف ا للأل للج صل

بري ووفد الرنوجي و ها ا ية عىل ترب لكاألسرتا ع ية الفكريل سورسي  هد الفدرايل ا للملكا يملع  .ةل

ثل  .18 نطقة األنديز األوائللجنلامموأشار  شعوب  ية  ية اÔا مة القانوية  ل ت من تفادوا للتن ته قد ا ثيل  سـ إىل أن عددا من  نظم ممم
هم اجلاد وأكد هلم أن  ية، وشكر األمانة واCول املاحنة عىل  شعوب األ ندوق وأن هذا صب يف مصلحة ا معلمن دمع ا صل ل لص

نه  هم و^ودمه حتدث فارقا لفعل،  لكد يني أكرث، تت أيضا أن أرادمع شاركة األ صلسع  سامه يف م ية  شعوب األ تنذ قرون وا صل ل مف
سامهة،  نعكس اجتاه تR ا نطلق أخاليق ومادي أيضا أن  ملثروات العامل ولعل الوقت حان اآلن من  ي ندماوقال إنم  ت عرثعه 

ية  با ية إ نة رشا ية عىل  شام نرشكة من أمرياك ا سـ ع ي ل توي عىل ذهب وفضة من أرضسفل شعوبحتغارقة  يةل ا بت  صل األ لطا
يا  با مبإ ن رشعي، ورصح بأنه لكية سـ ية وجاء احلمك بأهنا املا$ ا لالكزن يف احملامك األمر ُ ية لاحداث األ بسببيك شاهبة ملاخيتار

ية  با با للحكومة اإل نا نيكون  سـ سـ مسـ ندوقوف تربع  للصدول أخرى أن   . ت

ثل  .19 ية ذات معايري مزدوتوج أمارومموأشار  تقا يزي ا ياسة  ئ إىل  ن مت ناديق سـ ية من  صجة يف توزيع �عäدات املا ل
ية،  شعوب األ ثيل ا تحدة عىل  ئات األمم ا بو وغريها من  صلتربعات الو ل مم مل ي ته بأن ذات األشخاص من ذات هي حظوأضاف مال

باب ا تقارير، وساءل عن أ ها كام جاء يف ا سامهوا يف أعام نة لكهنم مل  بان حرضت اجäعات ا لاألقالمي أو ا سـ ت ل ي للج متيزي لل
بة  بان كام هو الوضع  ية وا شعوب األ لالظاهر ضد بعض ا سـ ل صل يا لنل يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  سب ما قال – اليت )م حب 

يةُ مل يدع– شعوب األ تني ملائة من ساكهنا من ا نة لرمغ من أن  ثل مهنا حلضور ا صل أي  ل سـ للج  .مم

ثFتوتو^ .20 هادئ مم  يط ا تاحف جزر ا لية  حملم شكمجع نة ل  شاركة يف ا يهنا من ا ندوق عىل  تربعني  للجر إىل ا مل للص متكمل
نظمهتا و  Fلث مل ية لمكم هادئصلشعوب األ يط ا نطقة ا ليف   .حملم

ندوق، وأ�رت بعض �هäمات  .21 يا وسورسا عىل تربعاهتا  ثل أسرتا ئة با}  ثF بر}مج الصحة وا للصوشكرت  ل ب يمم م ي ل
ثل رشط بات  ية تقدمي ا تعلقة  ما لطل بعمل ية يف اسـäرة الطلب مل نظمة غري حكو شعب أصيل بدال من امس  م تقدمي امس  م ل

يل   Fبون وق يني اÔين ال يقرأون وال  بات من األ ثوصعوبة احلصول عىل تأشريات اCخول يف حا[ مقديم ا ت صل متلطل يك
ندوق يدين من ا ية بني ا ية األفر شعوب األ لصا صل تفل  .ملسـيق

ثل  .22 تفت  مموا يال لعلهد اCراسات ا نة مع نفاذ إىل مفاوضات ا ية ا شعوب األ يع ا ية أنه من الرضوري أن  للج  ل صل ل تط تسـمن للت
تاتور`،  ية يعد أمرا د شعوب األ ياب ا يدية يف  شة املعارف ا نا بة هلم، وقال إن  ناول موضوعا [ام  يكاليت  م صلت ل غ تقل ق سـ لت لن

ندوق تربع إىل ا لصوطلب إىل اCول األعضاء ا  . ل

ثل  .23 ندمموأشاد  نويةلها´لس ا بي ألمرياك ا ته آ جل ندوق  ل ية متكبصفلص ّية إجيا شاركة يف ب ية من ا شعوب األ ملن ا صل ل
يني من  تفادة ذات األشخاص األ شأن ا تلف يف الرأي  شـهتا، وا نا هم القضا` اCوية اليت يمت  نة وساعدمه عىل  صلا سـ ب ق ل ت خللج م ف

ند يدين من ا ندوق لك عام ودعا إىل مراجعة نظام حتديد ا لصا  .وقملسـتفلص

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل5لب
نة علام  .24 للجأحاطت ا

لو�ئق WIPO/GRTKF/IC/21/3 
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 WIPO/GRTKF/IC/21/INF/5و
 .WIPO/GRTKF/IC/21/INF/7و

يع  .25 شدة أعضاءها و نة  مجوجشعت ا ب ّللج ّ
ثهتا  متة يف القطاعني العام واخلاص و ئات ا ّا ح مله لهي

تربعات لف بو  ندوق الو هام يف  للعىل اإل ي ص ائدة س
متدة ية ا ية وا متعات األ ملعا حملل´  .صل

ية  .26 gتخاب األعضاء ال نواقرتح الريس ا ن ئ
شاري للعمل  ية أسامؤمه يف ا´لس � تا تا ل سل

نة لزتية بهتم ا ية وا كبصفهتم ا للج تخ نشخص يد : ل لسـا
نة القانوية  ساغريري، ريس ا نتوماس أالركون أ للج ئي

نطقة األنديز األ شعوب  ية  مية اÔا ل ت وائل للتمن
)CAPAJ(نا يف تو ك،  يلني مب يدة  ل بريو؛ وا ري السـ

شاري-تسناكرا برية ا تياردو،  سغ سةخ ة س، مؤ
بحث  ية اCويل  شعوب األ للبا، مركز ا صل ل تيبتي
ييت يف  يو  با ياسة العامة،  تعلمي يف ا سوا غ ب سـ لل

ساعدة مدير  نا لويس،  يدة إد بني؛ وا ما ي سـ فلفل ل
تب  تعاون اCويل،  ياسة العامة وا مكسم ا ل سـ لق

يأ ية الفكرية، باكلسرتا يا؛ نيربللملكا  لا يف أسرتا
ية يف  شارة ر ساك،  سو يدة إيفا  سـوا ت ف ي يسـ ئل سم ل
تب  تعاون اCويل،  بة ا ياسة العامة،  مكا ل شع لسـ

يد  سـبوندا للرباءات، بوارسو يف بوندا؛ وا ل لل
ثة اCامئة  سول ماترووس، سكرتري �ن، ا بعماند ليك

نوب  جهورية  يامجل يد يقأفر يف؛ وا سـ يف  لن خوان ج
ثة اCامئة  يلو ساريزتيك، سكرتري أول، ا لبعاك م

يجونغ سونغ، }ئب  يد  يف؛ وا يا يف  كلكولو سـ ن لب ج م
ية الفكرية، بداجيون يف  تب كور`  للملكمدير  مك

نة  مجهورية كور`؛ يدة �رييس فانديلو، األ يوا مسـ ل
هادئ  يط ا تاحف جزر ا ية  لالعامة  حملم مجلع

)PIMA(يال يف فانواتو؛ وعني بورت   ،ّ ف ئ الريس ب
يدة ته ا سـ} لئ سة للمجلس  ب ندرا غرازيويل ر يأ ئسـ لك
شاري  .ست�

ند  ند ا ند ا ند ا      من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل6666للللببببا

ند اقرتاحه بر}مج معل Cورة وأخرب .27 يني، وقال إنه  سقني اإل ثفة اليت عقدها مع ا شاورات ا شأن ا ع الريس  مي ن مل قلب مل ملك ئ
ية والعدل واإلنصاف و شفا بادئ ا سرتشد  ية  نة احلا فا ل مب ي ل باط، ووضع الريس اسللج نظمي والرتكزي و� ية وا ئشموية والفعا نض ت ل ل لل

يس نصا جديدا،  نص املوجود أما[ا  نة وأن ا رشون  ية يه احلادية وا باره أيضا أن اCورة احلا لحمل ا ل للج ل لعت وأشار إىل أن ع
تب أوال يف  نص  ُكا تارخي، وأ2004ل نذ ذ$ ا نة  نصوص يف دورات ا ُ مث تواىل العمل عىل ا ل للج دخلت تعديالت [مة عىل مل
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ثاين للفريق العامل ما بني اCورات اÔي ُع ناء �جäع ا نص أ لا ث يه 2011رباير قد يف فل تفاوض  نص مت ا عل، وأضاف أن ا ل ل
رشة يف مايو  نة  ثا نة ا ناء دورة ا عأيضا أ م ل للج رشة 2011ث تاسعة  نة ا ية يف دورة ا ع، مث جاء الرتكزي عىل بعض املواد الر ل للج ئيسـ

تايل تعد أكرث 2011لويو يف ي نة املرفق تطورال، وقال إن تR املواد  نص املوجود بني يدي ا للج من غريها، وÔ$ فإن ا ل
ناء ّقد مر WIPO/GRTKF/IC/21/4ثلويقة  نة وأ سة العامة  ناء ا تابة أ شة وا نا ث لفعل بعدة جوالت من ا للج جلل ث ق لكمل

نه ية لكاجäع الفريق العامل ما بني اCورات،  سائل الر تظر احلل، وا سائل املعقدة ال تزال  سـ أفاد بأن العديد من ا مل ت ئيمل ن
يدين ونطاق امحلاية و� نة يه تعريف موضوع امحلاية وا سـسب ما حددته والية ا ملسـتف للج يدات، إذا فاملزيد حب يناءات وا لتقت ث

تيض تقدمي نص أو نصومطلوزال من العمل ال ي نة  تق مع تذكر أن والية ا ية العامة للج توبر للجمعص  بو يف أ كللو ية 2012ي بغ 
شأن  تخذ قرارا  تقدم احملرز وليك  نظر يف ا يمي وا با ت ل ل ئوهبذا الصدد رأى الريس أنه يف حني أن اCورة ، عقد مؤمتر دبلومايسلتق

سائل األربع املذكورة إال  رشين يه تقدمي نصمة [أن ملعلهيا أن تركز عىل ا شأن لعاCورة احلادية وا يديةب   لتقلاملعارف ا
ية، بأمكmللجمعية العامة يكون قد خضع  ناء اCورة احلا ل للمراجعة أ تفق مع انهتاج هنج مäسك وشامل ث يوقال إن ذ$ 

بدأ اCورة ملواد  ية العامة وÔ$ اقرتح أن  بل ا ية يه األخرية  نة أن دورهتا احلا يدية، وذكر ا تللمعارف ا مجلع ل للج قتقل ّ  2 و1ل
نص متىن الريس أنه  من 6 و3و شأن ا تقدم  بادئ، وفé خيص إحراز ا ية مث األهداف وا ها املواد ا نص عىل أن  ئا بق لبع ب ل مل ت تل ملت

يارات  سخة  تضمن ا ية العامة عىل أن  نص إىل ا سخة القادمة من ا نة أن ترسل ا يع ا خحبلول هناية اCورة  ن ت مجلع ل ن للج لتط ل ستسـ
يداأقل وتكون أكرث  ًتو يارات حمددة عىل األكرث حتت لك مادة، جنة إىل وجود ما ال يزيد عىلللدف اورأى أن هت، ح خ ثالثة 

شة عامة  نا بدء  هدف اقرتح الريس ا يق هذا ا هذا أفضل، ولغرض  يار واحد فقط  بع هو وجود  ثايل  قوالوضع ا مب ل لط ئمل ل حتق ف خ
ثنص الويقة  ناء تR اواقرتح أ، WIPO/GRTKF/IC/21/4ل نص أ تابة يف ا ثال تمت أية  ل ئملرحF األوىل، وخطة الريس يه ك

يدة املعدة  WIPO/GRTKF/IC/21/INF/4ثتقدمي لك مادة كام جاءت يف مرفق الويقة  ملفمع اإلشارة إىل املالحظة ا
سفري  نه يعي فيليب أوادلبواسطة سلفه سعادة ا سة العامة يه حمل املفاوضات واختاذ القرارات،  يا، وأفاد بأن ا لك من  جللن كي

همة فé جللأيضا أن ا شوا يف األمور ا نا تلفة أن  برية وطلب إىل الوفود لك عىل حدة وكذ$ يف مجموعاهتم ا ملسة العامة  قت ي W ك
ية بيهنم  يدية ومه امجلاعات األ نني عىل املعارف ا بني وألخص املؤ نطلق حث املرا هم، ومن ذات ا صلوفé بني أقا تقل مت لمل ق لمي

Cتفاعلوا معا ومع ا ية عىل أن  يوا نة أن هذا األمر هو حملل بني، وذكر ا تفاعل اCول األعضاء أيضا مع املرا للجول األعضاء وأن  قت
شات و� نا تقدم إال من خالل ا تحقق ا قمفاوضات، ولن  مل ل ناءي بادل والهنج العميل ا بحرتام ا لت يع األطراف، ويف حني مل مج من 
تفاعل معا فمل يقرتح  بني عىل ا لأنه جشع اCول األعضاء واملرا ثابة ق تكون  يس أية مجموعة  مبالريس تأ ل س أو ما " ئأصدقاء الريس"ئ

نه يشـبه ذ$ من  بداية،  يادة أية مجموعات صغرية من ا توىل  شئ الريس ولن  تايل فلن  تفاوض الصغرية، و لكمجموعات ا ق لئ ي ن ل يل
رسين، وناء عىل  يني ا متر ممارسة  سة العامة عىل العمل أن  ساعدة ا باقرتح لغرض  تع جلل مليم توىل تسـ سة العامة  شات ا ينا جلل ق م

نص وإزا[  يع ا ية  رسون  لهؤالء ا جتم معل يةملي يه، ج�زدوا نه ودمج أية أفاكر جديدة  ف  وكام اكنت املامرسة يف املايض يكون م
ية  سائل ا رسون خرباء يف ا نا لفمل ياغةوالقدرة عىل ملي هم ولن يدخلوا يف مفاوضات، لكهنم لصا ثلوا باهنم أو أقا لمي، ولن  مي

بني شاورة الوفود واملرا قيعون  م يةيسـتط شاورات غري ر مس  يضاح املداخالت اليت م سة سـتكون قد وردتست ألجل ا جلل يف ا
رشة يف يويو  تاسعة  ناء اCورة ا لالعامة، وقد ورد إىل عمل الريس أنه أ ل عث يدية هام 2011ئ يان ملعارف ا رسان ا تقل اكن ا لن ملع يمل

يد  يور لسـا سـيكوال  ندا والين سـمن  سة العامة، نأندر` بويت لوبزييدة لك تقدير واسع من ا هام حاز  يا وأن  جلل من كولو ب معلب م
شة إماكية حيث إنو نا سمح الريس  ية، و رسان لورة احلا نا  مترارية اقرتح أن  ن oهام موجود ولغرض � ق مب ي ل ئي س مي يع سـ

يد  يد ا يث  رس آخر  سـإضافة  لحب سـتفم يدة ليسـيوريي يعرض  من اCمع نبويت لوبزيلسـ وا ية، و سـاإلضايف يف اCورة احلا ل
نص رسان زائد واحد إذا متت املوافقة )"Rev. 1" (لا يعده هذان ا ملي اÔي  سة العامة للمراجعة، ويف تR املرحF سـ جللأمام ا
ياغةستمت  ند الوصول إىل ذ$ اجلزء من �جäع، لصا يقرتpا الريس   Fه تخدام قواعد واحضة و سة  ناء ا ع أ سـ سـ جلل ئث س

رسين لو ية أن يمت توسعة نص ا هدف من اجلو[ احلا ملييس ا ل ثل أفاكرا جديدة فعال ذات Rev. 1ل مت إال يف حا[ أن اإلضافة 
نص املرفق مع الويقة نص، وأشار الريس إىل أن ا ية ألهداف ا ثصF وأ ل ل  قد خضع  WIPO/GRTKF/IC/21/4 ئمه

نوات مضت، فال شات عرب عدة  نا سـلفعل لعدة جوالت من ا ق شغل مل نص أو أن  يد ا ست أن نزيد من  نفكرة إذا  ل ني تعقل
يعود الريس إىل تR القواعد يف  يدا، و يكون احلذف  متل احلذف  نه اليت  ية، وفé خيص األجزاء  ته احلا ئيا ج سـم سـ ل غ فبص حت

نة مرحF الحقة، و ساقا مع قواعد وممارسة ا للجا بني ت ية من املرا قسمح الريس قرتاحات  نصئ تابةسي ناء ا لكأ تدخل تR  ،ث سـو
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شاشة وتظل  يد دو[ عضوعلهيال�قرتاحات عىل ا سة العامة ي يف حا[ تأ جلل واحدة عىل األقل، وبعد تR املراجعة بواسطة ا
ثتعود ويقة  يعاهنا، مث يعود Rev. 1سـ يعات أخرية  يذ أية  تاح أما[ام فرتة قصرية من الوقت  رسين و تط إىل ا جتم سـس يمل نف تت لي

رسين املعدل  تقطاع ) Rev. 2(ملينص ا سمح للوفود   Fاملرح Rسة العامة لغرض املراجعة األخرية، ويف ت سـإىل ا ي سجلل
يكون هو  نص يف ذ$ الوقت  تابة جديدة ألن ا نص ولكن بدون  شأن ا شاورات والعودة إلدالء املالحظات  سـالوقت  ل ك ل ب للم

ية العامة،  نص اÔي سريسل إىل ا مجلعا نة القادم املعين بولن ميكن إمتام أي معل إضايف ل نص إال يف اجäع ا للجشأن ا ل
يدية،  سة العامة ثالث جوالت من العمل لتقلملعارف ا تعقد ا تايل  جللو سـ رسان جوتان ل يعقد ا ية و ناء اCورة احلا لأ سـ ل مليث

ية  بحسـمن العمل، وبعد هذه املعلومات األسا تاح يف اصأ شاشة و ي الرب}مج املقرتح من الريس معروضا عىل ا سئ خلارج أيضا ل
تفامه  سامح وا نة ا متس الريس من ا سابق ا مترار، وكام اكن يف ا شارته  لال ت للج ل لت ئس ل ضيق يف هذه اCورة  الوقت حيث إنسـ

ثريااملطلوب إجنازهاألمور و نص إال للغة اإلنلكزيية، ةك  تاح تعديالت ا ل وÔ$ لن  ست ت شفوية للغات ا للكن الرتمجة ا ل
تاحة،  تظل   Fماكم شاورا ذكوأخريسـ يظل موجودا  للمر الريس أنه  سـ يفام ووقä ئ بني  كة يف أي وقت مع اCول األعضاء واملرا ق

نة بأنه  يني وا´موعات األخرى بني احلني واآلخر، وأراد أيضا أن خيرب ا سقني اإل سعى لالجäع  للجتيض احلاجة، و مي ن قلي مل س تق
ساكن تدى ا متع مع  لا من سابق وج يوم ا يني يف ا ل األ ل يا معصل متع يو مأنه  يةئ ريس سـيج يد صلجامعة القوقاز األ هذه اCورة ا لسـ  ل

ثل  ينيممجمي وولكر  ية وساكن اجلزر األ شعوب األ تعلقة  بحوث ا سة ا صلمؤ صل ل مل ل باب أمام س تح الريس ا ل، مث  ئ يقات ف لتعلا
تفضل هبا يف ه يقات أن  ميه ودعا اCول األعضاء اليت Cهيا  تشأن إطار العمل أو  تعل  .ذا الوقتتنظب

شكر إىل اوحتدث وفد مرص مس مجموعة  .28 ية مو^ا ا بان األفر لا شاور معه، وأشار إىل يقل لتلريس عىل فرصة ا ئ
تاج وفقا  ية وأهنا  نة يف دورهتا احلا يف الواحض  حتا ل للج ية العامة إىل العمل إلرساع املفاوضات للتلك نص القامئة عىلمجلعقرار ا ل ا

شأن يدية، بهبدف الوصول إىل اتفاق  واتفق الوفد أن لتقل نص صك قانوين دويل أو صكوك تضمن امحلاية الفعا[ للمعارف ا
يس جديدا وأنه و نة  نص املوجود بني يدي ا ُرشوع ا ل للج ل ها نص م نة رمبا يكون  معضع عىل مدار فرتة من الوقت وأن ا للج

توفر امحلاية الفعا[، ورأى أيضا أن معل ا يارات اليت  للجتوي عىل ا سـ خل بادئ حي تفادة من ا متر يف � ملنة جيب أن  سـ يسـ
ناء  يقي أ هدف هو إحراز تقدم  تقدم، وا شموية واحلاجة إىل إحراز ا ية وا شفا بادئ ا بع  شمل  ثالواحضة اليت  ل ل ل ل لط حقت ل ف م

تطاع إىل  س" نص مطابق"ملسـاCورة وحماو[ الوصول بقدر ا يح بر}مج العمل  ية العامة، ومتىن أن  تيقدم إىل ا ي مجلع مل عا من ت
نظر  تقاء و^ات ا توصل إىل ا يث يمت ا ية واملفاوضات بني الوفود  شاورات غري الر يذ ا لالوقت  ل ل حب مس مل نا دمع لتنف بح  ممكو يص

بري عهنا سابقا  يري عىل املواقف اليت جاء ا تجد أي  نص، وهبذا الصدد متىن أن ال  شأن ا تقدم  ية وإحراز ا تعهذه ا تغ سـ ل ب ل للعمل ي
نص، وأكد الوفد أ لشأن ا بوعب ناء األ ناءة وفعا[ أ تطلع إىل مفاوضات  ية وأنه  يفعل قصارى ^ده Cمع ا سـنه  ث ب ي لعمل  .سـ

ية العامة حول بر}مج معل وحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب ودوY األعضاء  .29 يف ا مجلعمعرتفا  بتلك
يدية مع الرتكزي عىل املواد األربع ال شأن املعارف ا تقلهذه اCورة  يدين ونطاق امحلاية لب ناول موضوع امحلاية وا تفيت  ملسـت ت

ناءات،  يدات و� تثوا سـي يدية لتق شأن تعريف املعارف ا برية عىل وجه اخلصوص للوصول إىل اتفاق  ية  تقلوأوىل الوفد أ ب ك لمه
يدين يف املادة 1يف املادة  با ج، 2ملسـتف وا بح  يدين  تعريف وا شأن ا بق  صعوبدون �تفاق ا يص ل ب سـسـ فمل دا الوصول إىل ملسـتف

يغة املواد األخرى، وأعاد ذكر موقفه فé خيص  شأن  ية  صيغة هنا ب ئ بدءص ياسة مب لا شة أهداف ا سـنا بادئ ") األهداف("لق ملوا
ية العامة  تو جهيا بادئ("ل نوا}ن WIPO/GRTKF/IC/21/4ث يف بداية املرفق للويقة اليت وردت") ملا لع، وقال إن هذان ا

ش تايل فإأن بيعدان األساس ألي صك  يدية و لاملعارف ا شة رضورية لتقل نا قن تR ا ية املواد مل توى  بقيد الطريق أمام  حم لمته
رسور حلصول  هو  شة املواد  نا بل  بادئ  شة األهداف وا نا بدأ  ية، ولرمغ من أن الوفد اكن يفضل أن  ماملوضو ف م قق مل ق مب ي ع

تكريس وقت خمصص Ôعىل طمأنة  بمن الريس  نني Cهيام ّوأيد الوفد أيضا $، ئ بار أن ا رسين مع � يني  ياقرتاح  ت ملعتع ع يم
ته نا سة العامة  يعرض عىل ا ناجت  نص ا شـاخلربة الالزمة وأن ا مل جلل سـ ل  . قل

ية-مجهورية (إيران وأعرب وفد  .30 هود الريس اCؤوبة )م اإلسال يا عن تقديره  تحد� مس مجموعة آ ئ  جل شاورة سـم ميف 
ية مهنج للعمل  يني  سقني اإل بغا مي قلن ية العامة يف مل ئ، واتفق مع اقرتاح الريس ومهنج 2012للجمعحىت يمت إرسال نص واحد 

يجة ملموسة ناءة و شة  نا تطلع إىل  ية، وقال إنه  شموية والفعا ية وا شفا تالعمل اÔي حياول أن يضمن ا م نف ب ق ي ل ل ل  . ل
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يه هو أن ا .31 تفق  للوأشار الريس إىل عدم وجود اعرتاضات عىل الهنج املقرتح وأن ا عل مل يه ئ شار إ بع اإلطار ا لنة  مل ت تج سـ
ته  . لكميف 

ساعد يف  .32 بري إضايف  شأن  يقات الريس  ية وقال إنه اسرتشادا  بان األفر يوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ب تعل خل ئ بيق
شار تور ويد طه وهو قاض بوزارة العدل و Cسعده أن يرحش ا سري  تية ا ل ك ي ي سمعل ف مت يؤدي [ام ٍل ية املرصية  ل بوزارة اخلار ج

نذ ملا يدية  شأن موضوع املعارف ا ية الفكرية وأنه يعمل  تور ويد طه Y خربة يف قضا` ا Cمرس �لث، وأضاف إن ا تقلمللك ب ل لك ي
  . أربعة أعوام

يقات من الوفود  .33 سري، ودعا إىل ورود ا ية ا ها  ية عىل د بان األفر تعلوأعرب الريس عن تقديره ´موعة ا ي لعمل لل لت مع يق ئ
ثالث، وملشأن اقرتاح اباألخرى  لرس ا رسين، وحيث إني تور ويد طه يف فريق ا Cيقات رحب الريس  مليه مل ترد أية  ل ك ئتعل قال ّ

نة إن  شة مرفق الويقة سـمتيض للجا نا ثقدما  ق تكون هذه  WIPO/GRTKF/IC/21/4مب سة العامة، و سـيف ا شة ملاجلل قنا
سللمسائل من  سة ا هم، وكام أشار يف ا رسين يف  ساعدة ا لأجل  جلل معلم يب أواد من ابقة فإن مالحظات سعادةملي سفري  يل ا فل

نة، كينيا جاءت ساعدة معل ا يدة جدا يف دفع و للج  م ية اليت حيث مف سائل األسا سـيقدم الريس لك مادة مع اإلشارة إىل ا مل ئسـ ّ
شة  نا يد ا قال تزال  مل سفري أواد موجودة مضن ق تابعة فإن مذكرة ا هو[ ا سفري أواد، ولغرض  لكام حددها ا مل سل

تح الريس بعد هذه و، WIPO/GRTKF/IC/21/INF/4 ثيقةالو ية  ئاملعلومات األسا ف شة املادة مل ا´السـ  . 1قنا

نة .34 نظافة أن جتعل ا نة من ا ية إخراج نص عىل أكرث درجة  يك  للجواقرتح وفد ا ل بغ ممكسـ يار ملك  هو أساس 2خل ا
شة  نا قا يار حيث إنمل ساعا من ا خله أكرث ا ية اهäمات و1ت نه  تع و تغط  .ليقات الوفود األخرىميك

نرص  .35 يدية هو  تحد� مس �حتاد األورويب ودوY األعضاء أن تعريف املعارف ا عورأى وفد �حتاد األورويب  لتقل م
تعريف ميكن  شأن ا يدية، مفن خالل �تفاق  شأن حامية املعارف ا ثور عىل حلول  نة فé خيص ا لأسايس من معل ا ب تقل ب لع لللج

شرتكة وللجنة أن تضمن أهنا تع سـمل عىل أرض  شأن املواد م ية  يغ هنا سمح لوصول إىل  بيكون ذ$ أفضل موقف  ئ ص ي
يار  هو يؤيد العمل عىل ا  $Ôيطا و خلاألخرى، وقال الوفد إنه يفضل تعريفا واحضا و فسـ ، 1.1 كام جاء نصه يف املادة 1ب

يار 1.1دة ولغرض الوصول إىل تعريف أكرث وضوحا اقرتح الوفد أن تضاف إىل هناية املا بارة هذه 1خل يف ا  وفقكام ورد : "لعا
ية تعريف واملعايري الyين جيب قراءهتام معا، يحب" هلمعايري األ تأسس الصF بوضوح بني ا لث  يار ت  يف 2خلورأى الوفد أن ا

ية رأى أن وجود قامئة ملعايري هو أس1.1املادة  هم، وفé خيص معايري األ توحا أمام ا هل يرتك جماال  لف يد مف تأ ناسب  يلوب  ل م
يار  يدية، وÔ$ ميكن للوفد أن يؤيد ا خلتعريف املعارف ا  فال ميكن للوفد أن )د(، لكن فé خيص اجلزء 1.2املادة  يف 1لتقل

بقة "وال إىل " فرتة معقو[ من الوقت"يؤيد اإلشارة إىل  نريةملسـاملوافقة ا بارتني، " ملسـتا ورأى أيضا لعواقرتح حذف هاتني ا
يار أن املعاي ية واقرتح أن ي1خلري الواردة يف ا يار، ورأى كذ$ أن " و " حرف العطفضافمك جيب أن تكون ترا معبني لك 

يار  يدية لقدر الاكيف ال تدمع تعريف ا2.1 فé خيص املادة 2خلاملعايري املذكورة يف ا  .لتقلملعارف ا

يار وأشار وفد الاكمريون  .36 تصف  فé خيص تعريف املعارف ا1خلإىل أن ا ييدية موجز لفعل لكن رمبا أنه  لتقل
تطورة وأن  يوية و يدية  يط الزائد وحىت أنه حممك متاما، وذكر بأن املعارف ا م ح تقل لسـ ّب تعريف املقرتح مضلت هر يف ا لهذا مل  ن يظ

يار  تضمن ا1خلا ِتعريف هذه الفكرة يكون قد حذفي، وإن مل  ُ يدية، ويف ذات الوٌ جزءل قت قال فé لتقل من فكرة املعارف ا
يار  يار بني لفظي 2خلخيص نص ا تاج إىل � نة قد  ت أن ا حت يان " متطور"و" حيوي"خللج نني  نألن الوفد يرى أن � يعث

 . ذات اليشء

يار إكوادورواتفق وفد  .37 يل ا يث  يك والاكمريون من  خل مع وفدي ا تفض حسـ يل من روح ، 2ملك يوية يه جزء أ صفا حل
يقة  يدية كام يه  حقاملعارف ا يدية ال لتقل يل، ورأى أيضا أن املعارف ا يل إىل  تقل من  يدية جيب أن  تقلأن املعارف ا ت لتقل جل ج ن

ثل  يولوà وعريق  نوع  يه   ب بة  با تايل  تخصصة و ترص عىل املعارف ا مجيب أن  ف ف بتق ت ل سـ ل بح حامية املعارف إكوادورلنمل تص 
يدية رضورية جدا، وفé خيص  يقامئة لتقلا ية مضن ا خلمعايري األ يف ذي حدين 1ار هل ثابة  تكون  ثل هذه القامئة  سـ فإن  مب سـ م
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يار  تايل يفضل الوفد ا يار، و تكون تR الواردة يف ذ$ ا يدة  ية الو خلألن معايري األ ل خل سـ تفق مع وفد الاكمريون من 2حهل ي و
شاهبني للكميت  يني ا بب ا سني  تخدمة  ية اللغة ا تيث قا ن تح سـ ملبل ملعب لل سمل  ".متطور"و" حيوي"ح

يار وأشار و .38 هو يؤيد 1خلفد الرنوجي إىل أنه يؤيد ا ية  يدية، وفé خيص معايري األ ف فé خيص تعريف املعارف ا هل لتقل
يار  ية الواردة يف األجزاء 1خلا ثاين )د( وجزء )ج( و)ب( و)أ(هل أيضا، وعالوة عىل ذ$ قال إنه جيب عىل معايري األ ل ا

ية، وأما اجلزءين )ز(و هامف )و( و)ه(مك أن تكون ترا  .فيجب حذ

ثل  .39 يار توج أمارومموأراد  نظر يف ا يك  خل أن يؤيد اقرتاح وفد ا ل يدية، واكن Y 2ملكسـ لتقل لغرض تعريف املعارف ا
يار  شأن ا خليقات  ب ند ذكر األشاكل احملددة من املع2تعل هم  تعلق مبا هو اÔي  ع  ياغة ارفُيفت شار إلهيا، وأراد من أحصاب  ص ا مل

رشحوا تعريف أن  يهذا ا ية تريد تعريفا واحضا واكمال ل شعوب األ نة، فإن ا بارة أنظمة املعارف ا صل مرادمه حتديدا من  ل ن ملقع
هم بوضوح،  نني ُيفو نذ ماليني ا يدية املوجودة  سفي وهو تعريف املعارف ا سـوإنه أمر معقد للغاية و تقل لتع ياهتا مل ها  حواليت  ل
تقلت يال، وأضاف أنناخلاصة وا يع ج عرب األ يقايسـتط ال أحد  يدية تعريفا د قتعريف املعارف ا  .لتقل

ثل هئوقال الريس إن .40 شعر حتد` يف قول  مم ا يه أن جيعل  أماروجتوست ها، وطلب إ يدية ال ميكن تعر ل أن املعارف ا يفتقل ل
نة  يارات املوجودة بني يدي ا شأن ا للجيقاته حمددة  خل ب  .  اإلرساع يف سري العمل رضوريحيث إنتعل

ثل  .41 تعريف روتوج أمامموأشار  نه أراد اقرتاح مادة جديدة  يار أو ذاك،  نه القول بأنه يفضل هذا ا لل إىل أنه ال  لكخل ميك
ها  يوي : "لتايلاكنصيكون  يط ا هم عىل أهنا ا يدية أن  حلألغراض هذا الصك اCويل من شأن مصطلح املعارف ا خلل يفتقل ل

يدية  يدية املكونة من املعرفة ا تقلواملرتامك من املعارف ا لتقل تجارب واملامرسات ل تاكرات وا مترار و� تطور  ية اليت  لوامجلا ب ت سـع
ية  ية ودورات عاإلبدا ية والروحا äية ذات العالقة الويقة مع اللغة والعالقات �ج يدية واملعرفة ا يات ا نولو نوا ع ث ي ئتقل ج بتك لل ل

يل ب تدام و�تصال األ تخدامه ا يولوà وا نوع ا يعة واحملافظة عىل ا صا سـ سـ ب ت ملب ل ل يعة لط ية واألرض وا شعوب األ بني ا صل لطل
يل يل إىل  تقلت من  نذ غابر العرص واألوان واليت ا ية  جوتR املعرفة احملفوظة يف امجلاعات األ ج نم ثاين "صل ل، وأما اجلزء ا

تايل لنصه ا متع: "ف هم ا رشي وقدرته عىل  نوع ا بقرية ا بة و تاجئ اإلبداع امجلاعي ومو يدية  ´ثل املعارف ا ف لب لل ع ه ن تقل  والعامل ويه مت
ساين عرب الزمان واملاكنالرتاثتشلك جزء جوهر` من  تارخي اإل يل إجيايب  ن العاملي ويه د لل  ."ل

يس من بني الوفود  .42 لوأفاد الريس بأنه  ياغة يؤيد إدخال منئ ثل لصا  .توج أمارومم اجلديدة املقرتحة من 

نص تعريفا ج .43 يط ا ندا بغرض  لواقرتح وفد  سـ يتبك يار دية كام جاءلتقلديدا للمعارف ا شأن 1.1 من املادة 1خل يف ا ب 
تايلموضوع امحلاية،  ها اك  Fبدي ياغة ا لوا ل يدية تعين املع: "نصلص شمل التقلاملعارف ا شاط الفكري مبا  ناجتة عن ا يرف ا ن اCراية لل

ه ية وا ملا تعمللعمل تاكر واملامرسة وا لارة و� بطة ب ياليت عيا وجامملسـتن ا ياق  تقل يف  تقلحتفظ و سـ نت يالدي ُ  بداخل جامعة جبني األ
ية ية أو  حملساكية أ صل يار 2.1وفé خيص املادة ، "ن  mي ندا  ية أوحض وفد  ناول معايري األ للخ اليت  تفض ك هل ثلام أشار وفد 1تت م 

ية للحامية وما يه املعارف يدية ذات األ يح ما يه املعارف ا هم تو ياغة من ا ند ا هل�حتاد األورويب، وقال إنه  تقل ض لص لع  مل
ية وذ$ يوفر  يار ألن القامئة ترا يه، وهو يفضل هذا ا نظر  نرص [م جدا  ية للحامية، وهذا  يدية غري ذات األ مكا خل لل ع هل فتقل ل

ثالثة  نصوص ا نظر يف العالقة بني ا تاج إىل ا نة إىل األمام  لالوضوح اإلضايف، وأخريا أوحض أن اCفع بعمل ا ل ل يح سـللج
شأن ا نص  باملوجودة بني يدهيا ويه ا شأن ل يدية وذ$  بملعارف ا شأن املوارد لتقل ثالث  يدي وا ثقايف ا بري ا بأشاكل ا ل تقل ل لتع ل

تاج إىل مراجعة  نة  ية، وأضاف أن ا حتالورا للج نودث ثالثة لضامن وجود الرتابط لبا نصوص ا ل اخلاصة مبوضوع امحلاية يف ا ل
تعلقة مبوضوع امحلاية ياغات ا تداخل بني ا نطقي وأقل قدر من ا ملا لص ل  .مل

يار  و .44 يدية تضمن العديد من �قرتاحات ال2خلأفاد وفد الصني أن ا قادمة من وفود لتقل فé خيص تعريف املعارف ا
يا و ياسـآ يار يقأفر ية 2خل، وقال إن ا بة ملعايري األ باب، وأما  هذه األ يار  توح، وهو يفضل هذا ا يق واكمل و هل د سـ سـ لنخل ل مف ق

يار   إىل )د(، وأضاف إىل أن املعايري الواردة يف األجزاء )ز( إىل )أ(خمتلفة يف األجزاء  أورد معايري 1خلفأشار الوفد إىل أن ا
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توحة، وفé خيص )ز( يل مما يعين أهنا  يل إىل  ناقلت من  شاهئا  يدية بعد إ تدعي اهäم خاص، فإن املعارف ا مف  ج ج ت ن تقل لسـ ت
يل يدية عىل  ية ا تارخي الطويل يف املعارف ا بة ا بان صا با سح تقل ب ل لل يدية فقد مت يف لط ثال وغري ذ$ من املعارف ا تقل ا لمل

يان  يدية تتقنيهنا واكنحبعض األ نوع من املعارف ا ناقل عىل نطاق واسع، والواحض أن هذا ا تقل  ل لت لناس خارج ى ا Cمعروفت
ية  نع صلامجلاعة األ تاج إىل امحلاية من أجل  ـي  توحة أو ال تزال رسية  نظر عن كوهنا  ملكن بغض ا ه حتمف ف رشوعاّل ملمتR غري ا ، ل

بعاد املعارف  يدية مطلوبة وأنه ال جيب ا بة محلاية املعارف ا نا تدابري ا باب اقرتح وفد الصني أن املعايري وا توهذه األ سل تقل سـ مل ل لسـ
يدية املوجودة لفعل يف املR العام  .لتقلا

يار   .45 يا أن ا خلورأى وفد أسرتا ياغة تعكس بوض2.1 و1.1 يف املادتني 1ل تفت إىل وح موضوع امحلاية، ص هو أفضل  لوا
يدية  يعة املعارف ا تعلقة  تقلاملالحظات ا ب لمل يوية"بط تطورة"و" حلا ] نوشأت"[عبارة  واتفق مع هذه الفكرة إال أنه رأى أن" ملا

يدي ياق  تقليف  يار " سـ ياغة، واتفق أي1.1 من املادة 1خليف ا ست أفضل  يدا لرمغ من أهنا  تقط املعىن  ص  ي لتل ضا مع ج
يار املدا ية يف ا نظر يف معايري األ ند ا ية، و ية جيب أن تكون ترا خلخالت اليت اقرتحت أن معايري األ هل ل ع مك  2.1 من املادة 1هل

ناول ذات املوضوع )ز( و)ه( و)د(الحظ الوفد أن األجزاء  يعا  بدو وأهنا  تت  مج ياسايت ت تاحة يف ا´ال لسـا ملوهو املعرفة ا
تلخص املالعام،  يط هذه  يوميكن  لسـ تفظ جلزء تب يار واحد، وأراد أيضا أن  حيوضوع يف  يلك تنتظر كعالمة ماكن )و(مع ه 

يفة املادة  ياغة 9ظوو يل"ص، وفé خيص  جيل إىل  ياغة ميكن أن يكون " ج تفق مع فكرة نقل املعرفة لكن هذه ا لصقال إنه  ي
يدي ثقايف ا بري ا بب أن العديد من أشاكل ا يا  تقلها أثر سليب يف أسرتا ل تع لل ل س يال أو أهنا  بل تخطى األ يدية  جواملعارف ا ت لتقل

تفق  يتقل بأسلوب ال  نت نت سجن، و ثل �نفاكك أو الفقر أو الصحة أو دخول ا بب أمور  ية  يق العر تضمبدقة مع املوا ل مث س بف
نص  سابقة يف ا ياغة ا لا ل يال"لص ثل" جبني األ يف ما يوحض األمر  تعامل مع هذا املوضوع أو أن  بارة  مولعل هذه ا نض ت  لع

بة" تعا قست دامئا  م باب �هäم "لي نه أراد إلقاء الضوء عىل أ ياغة  يريا يف ا يا يقرتح لرضورة  سـ، ومل يكن وفد أسرتا لص تغ لكل
ياغة احملددة اليت يه  يل"لص يل إىل  جمن   ".ج

يار  .46  mي للخوأعرب وفد املغرب عن  نه أشار إىل 2تفض املعارف "ض الصك احلايل فإن مصطلح اغرألأنه لك، 
يدي وشلك " تقليديةلا ياق  يل يف  يل إىل  تقل من  تطورة اليت  يوية وا شطة الفكرية ا بيعين لك املعارف واأل تقل سـ ت مل حل جن ج ن

 .ّمقنن سواء اكن شفو` أو غري ذ$

يار  .47 خلوأيد وفد سورسا ا ي ء وفد الرنوجي ومل يؤيد األجزاء  اتفق مع آرا2.1، وفé خيص املادة 2.1 و1.1 يف املادتني 1ّ
ياس)و( و)ه( تعريف ايتلسـ ألن الغرض ا شة اقرتاح ا نا توسع يف  ل من وراهئام ال يزال غري واحض، ورأى أنه من ا´زي ا ق مل

ندا  يقا، حيث إنكاملقدم من وفد  بدو موجزا ود قه  شلك أفضلي ته  يع درا تابة  نص  بنه أراد احلصول عىل ا سـ تط ك ليسـل  . لك

ية أن تعريف امل .48 تحدة األمر يكورأى وفد الوال`ت ا نة، وأعرب مل بة لعمل ا يدية هو أمر حموري  للجعارف ا سـ نتقل لل
يارين ورأى أن فكرة  تعريفات املطروحة يف ا ساع ا خلعن قلقه إزاء ا ل يديةأنت تقللتقل املعارف ا يل تن جيب أن  يل إىل  ج من  ج
يار  خلجيب أن ترد يف تعريف واحد عىل األقل، وÔ$ فضل الوفد ا يارين املوجودين 1ّ  يف إدخال 1.1يف الفقرة خل من بني ا

يد يد أن املعارف ا تقلا لي يل، لتق يل إىل  تقل من  جية جيب أن  ج ناءة من خالل تن ته ا سا ندا عىل  شكر وفد  بوأراد أن  مه م ك لي
يؤيدها ياغة ويقرر إذا اكن  متعن يف تR ا نظر  بل أن  تعريف اÔي تقدم به  سـا لص ي بل  فضل الوفد 2.1 ال، وفé خيص الفقرة  أمق

يار  ثاين )د(ىل أساس نطاقه، وإضافة إىل ذ$ فإنه يدمع جزء  ع1خلا بديل ا ل ا ألنه رأى أن أي موضوع للحامية معروف عىل ل
ية ال جيب أن يصلح للحامية  تخدم خارج امجلاعة األ صلنطاق واسع أو  نرية، مسـ بقة ا نظر عن املوافقة ا ملسـتبغض ا سـ وأخريا ملل

شأن اجلزء  ية الفكرية ن ألنه رأى إماكي)و(بأعرب عن قلقه  يدية وحامية ا مللكة وجود تداخل بني املعارف ا كام هو موجود لتقل
ثال يل ا ملعىل  تجاريةرسار األل  جمايف بس  .لا

يار  .49 ند ا خلوأيد وفد ا له هام 1.1 من املادة 2ّ س اÔي اختذ من إ تفكريُ شاهبة ا بان ا لا مل  يف ل
بارةحيث إنورأى ، WIPO/GRTKF/IC/21/5 ثالويقة تطورة "لعه مع وجود ا يوية و ممعارف  رمبا ال يوجد داعي " ح
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تخدامات  شاطات فكرية"سـلإلشارة إىل ا شطة، حيث إن" نمثرة  تطورة يه مثرة تR األ يوية وا يدية ا ن املعارف ا مل حل لتقل
يارات تعريف هذه ا رسون  ندما جيلس ا يقة  Cتعديالت ا تاج إىل بعض ا ياغة  خلوالحظ أن ا ل ع ل حت مليلص  . ق

ند .50 يوز يلوأعرب وفد  يار ن  mي للخا عن  ية، ورأى كام أشار 1تفض يدية ومعايري األ هل يف لك من تعريف املعارف ا لتقل
يدية القابF للحامية،  يدية واملعارف ا يوحض الفرق بني املعارف ا ندا أن هذا  تقلأيضا وفد  تقل سـ لك ثل غريه من الوفود رأى أن ل مو

يق وفد أ ية، وأيد  ية جيب أن تكون ترا تعلمعايري األ مك شأن املعىن املقصود من ّهل يا  بسرتا يل"ل جيل إىل  هومه هو "ج مف، ويف 
سب حتديد م يلني  يال أو  يدية  تخطى املعارف ا ثريا ما  َأيضا  حب تقل جت ج يط املعرفة، واقرتح لفك تقط  سب خشص  خن هو أ يل لن

تعلق  رسين، �قرتاح األول  نفع عىل ا نص اليت ميكهنا أن تعود  يط ا خلبعض األفاكر  ي ل ل مليسـ هوم 2يار لتب هر  يث  مف  ظ ح
يل" يل إىل  جمن  ية قد يرى " ج بدو وجود ازدوا نا  ية، و يدية مث يف معايري األ جمرتني يف لك من تعريف املعارف ا ي ه هل لتقل

ثاين  يق، و�قرتاح ا تد تاج إىل ا رسون أهنا  لا ل قحت يار ملي ية يف ا تعلق بقامئة معايري األ نص  يط ا خلشأن  هل ي ل سـ ، واقرتح 1تبب
نظروا يف األمور الواردة يف القامئة وتR يف اجلزءين ملالوفد عىل ا يرسين أن  تحديد وجود أو عدم وجود )ز( و)د(ي ل 

شأن نطاق امحلاية،  ية مع املادة  بازدوا شلكة ألن هذه ج ثل  ميكن أن  هذه األمور يف موضوع امحلاية  مأما الورود العام  مي ف ل
بد ندما  يهنا  يزي  نة إىل ا تاج ا تسائل قد  ع مت للج حت بم نة ميكن أن تظل عىل ل ثاال أن ا نطاق، وأعطى الوفد  شة ا نا للجأ يف  ل مق م

ية  ندما يوجد حق قامئ  يدية أو أن تطلب �عرتاف  تخدام غري احملرتم للمعارف ا بة يف توفري امحلاية ضد � للملكر ع تقل سـ لغ
يا ميكن أن ي ُالفكرية، وقال إن اقرتاح وفد أسرتا تعامل مع هذا األمر، ّعدل تالفات بني ولل طريقة  خأخريا الحظ الوفد ثالثة ا

ند العمل،  تفكري فهيا  بوا يف ا رسين أن ير يدية ميكن  يدي ونص املعارف ا ثقايف ا بري ا نص اخلاص بأشاكل ا عا ل غ تقل تقل ل تع للميل ل ل ل
ها اكآليت ية  ية هنا شمل فقرة فر يدي  ثقايف ا بري ا يارين يف نص أشاكل ا نصاألول هو أن o ا ئ ع ت تقل ل تع لخل تحدد جيب أ: "ل تن 
ميي ميي ودون اإل توى الوطين واإل تخدمة لوصف موضوع امحلاية عىل لك من ا قلاملصطلحات ا قل سـ ملسـ ، لكن هذا غري "مل
يدية إىل  ثاين هو وجود إشارة يف نص املعارف ا تالف ا يدية، � تقلموجود يف نص املعارف ا ل لتقل ية"خل ثقا هوية ا فا يف حني " لل

ثقايف ا بري ا تقأن نص أشاكل ا ل لتع يه إشارة إىل ل فيدي  ه"ل ية والرتالا äية و�ج ثقا عوية ا ثقايففل ، والحظ الوفد أن "لث ا
ثقايفالرتا"مصطلح  ساءل عن مدى صF املصطلحني " لث ا نه  يدي،  ثقايف ا بري ا تيقرتن أكرث بأشاكل ا تقل ل لكتع ل هوية "ل لا

ية äية"و" ع�ج ثقا هوية ا فا يدية، وأخريا أشار وف" لل تقلنص املعارف ا ثقايف لب بري ا ندا إىل أن نص أشاكل ا يوز لد  تع يل لن
يدي  ثقايف ا بري ا ية هو أن تكون أشاكل ا يار إضايف لأل توي عىل  يدي  تقلا ل تع هل مع حي لتقل ل تخدمة "ل مسـحمافظ علهيا و

تطورة يدية، والحظ أيضا أن الفقرة " مو هر بوضوح يف نص املعارف ا لتقلوهذا ما مل  يار 1.1يظ  ]نشأت "[ورد فهيا 1خل من ا
يدي ياق  تقليف  نص اخلاص بأشاكل " سـ هوم لكن لعm مل يصاغ بذات الوضوح كام جاء يف ا بدو أن هذا هو ذات ا لو ملفي

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  .ل

ثل  .51 ينيمموحتدث  ية وساكن اجلزر األ شعوب األ تعلقة  بحوث ا سة ا صلمؤ صل ل مل ل ية مس س  مؤيدا صلجامعة القوقاز األ
يار املقدم من وفد ا ملا يار خل خليك فé خيص ا يار 2كسـ تعريف يف ا ية مضن ذ$ ا نه أراد إدخال اللكامت اآل خل،  ل ت : 2لك

ية" ثقا تقدات ا فا ل نص" ملع ليث يكون ا يدية كذ$ املعارف املربطة : "حب توشمل املعارف ا تقل ية ولت ثقا فتقدات ا ل نوع ملع لتا
ية يدية واملوارد ا ياة ا يولوà وأمناط ا يعا تقل حل بب ل يدية ألنه كام" لطل شأت املعارف ا ية  شعوب األ ناء ا تقل يعمل أ ن صل ل من لب

ية، وأضاف أن ثقا تقدات ا فا ل ية أيضاملع شمل فكرة الروحا ن هذا   .ي

ثل  .52 يد من أي من اCول األعضاء القرتاح  مموأفاد الريس بأنه ال يوجد تأ ي ية ئ شعوب األ تعلقة  بحوث ا سة ا صلمؤ ل مل ل س
يني يةجامعة القوق مس صلوساكن اجلزر األ  .صلاز األ

تحدةّوأيد وفد  .53 يا ا ملهورية تزنا ن يار مج يري 1.1 من الفقرة 2خل ا يار رأى الوفد احلاجة إىل  تعلق هبذا ا  éتعريف، وف تغ  خل ي لل
ياغة  صيف عىل  بدو " نشاط فكري"طف يار حمريةتاليت  ية أيد الوفد ا بط، وفé خيص معايري األ تاج إىل  خل و هل ض  . 2ّحت
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يا ّوأيد وفد  .54 يات-[دو(ليفبو تعددة القو م  يار )م تعريفني وأراد إضافة بعض املصطلحات لز`دة درجة 2خل ا ل من ا
يار يوية واملعار: "خلالوضوح يف ذ$ ا يدية معارف  حف ا يل إىل آخر،تطورلدامئة التقل ها  شاطات فكرية  ج ويه مثرة  ينقل  ،ن

 Fسـمي أو الوصفللتحويلويه غري قاب تاكر وطريقة ر أخرىمن بني أموت وشمل ، الطيبلتق أو ا هارة و� ية وا ب اCراية ا مللعمل
تدريس  تعمل وا نع وا لا ل تلمذلص ية أو يف أي شلك آخر من هذه األنظمة لتوا نة أو  ية  هيف أنظمة معر شفن مق يدية،ف ت وشمل لتقل ا
يدية كذ$ ية لتقلاملعارف ا تار ية وا خياملعارف اإل ل يةقلمي يولو ن والروحا نوع ا باملعارف املربطة  ت لت ية وأمناط ل لطبيعوà واملوارد ا

يدية ياة ا تقلا  ".لحل

يار  .55  mي للخوأعرب وفد بريو عن  تعريف، ورأى أن ذ$ ا2تفض شأن ا خل  ل شلكب  أساسا سييار يعد أكرث اكäال وأنه 
يار  سط عىل حنو زائد ومل يقدم امحلاية املطلوبة، 1خلأفضل، وأضاف أن ا نه  ّ مäسك  مب ية لك رأى أن هلوفé خيص معايري األ

يار  ية، 2خلا نارص ميكن أن توفر حامية اك متل وشمل  ف واحض و ع ي تقرر ما هو اÔي مك ية [مة ألهنا  سـوذكر أن معايري األ هل
ية ية ملصلحة امجلاعات األ يدية  تضمن أن املعارف ا صلحيظى محلاية و محم تقل  .لسـ

ثل ا .56 نطقة األنديز األلمموأكد  شعوب  ية  ية اÔا منة القانوية  ل ت من ن ثل وائلللتلج  Fتعلقة مم عىل أن مداخ بحوث ا سة ا ملمؤ ل س
يني ية وساكن اجلزر األ شعوب األ صل صل ية مس ل بني صلجامعة القوقاز األ ية فé بني لك املرا تاج مداو[ جام ق اكنت  ع ن

يني،  يد أي من اCول األعضاء لالقرتاح وقال إهنم أرادوا أن صلاأل هوم ايدجمويوأعرب عن أسفه لعدم تأ املعارف مف يف 
تعريف  يدية مضن ا لا شقلتقل يدية، لا شعوب ا يدية فé بني ا تاج املعارف ا تقل الروحاين يف إ ل تقل لن شاط ل تاج  ست جمرد  نـي  ن ي لف ه

يقة ما ميزيها عن  ية، وهذه املكو}ت يه يف ا تقدات الروحا ية وا ثقا تقدات ا شمل أيضا مكو} من ا حلقفكري بل إهنا  نف ملع ل ملع ت
ية،  يدية مياملعارف األاكد شعوب ا ند ا يدي  ناء ا تاج فكري خالص يف حني أن ا ية يه  تقلوقال إن املعارف األاكد ل ع تقل ب ن لمي ل ل

رسون هذا  تفكر يف هذا األمر، واقرتح أن يضع ا ية، وطلب إىل اCول األعضاء أن  تقدات روحا مليشمل أيضا جتارب و ت ن مع ي
شاهتم نا ناء  بارمه أ قاألمر حمل ا ث مت  . ع

يار .57 خلوأيد وفد مرص ا تفت إىل وجود 2 ّ يدية، وا تعريف ألنه أكرث مشوية وألنه يوفر تعريفا واحضا للمعارف ا ل من ا تقل ل لل
يار  شابه بني ا خلبعض ا يار 1لت تاكرات واملامرسات حيث إن 2خل وا هارة و� ية وا سائل اCراية ا ب oهام أورد  لعمل ملم

رسون ا نطلق متىن أن جيد ا تعمل، ومن هذا ا تدريس وا لصوا مل ل ية أيد مليل يارين، وفé خيص معايري األ تجمع بني ا ّياغة اليت  هل خل سـ
يار  بديل 2خلالوفد ا تفكري، وواجه صعوبة يف ا شاهبة ا بان ا ياغة املقرتحة من ا تفق مع ا ل ألنه أكرث وضوحا وساطة و ل مل ل لص ي ب

يار  ية محلاية املعارف 2.1 يف الفقرة 1خليف ا يدية، ولرمغ من إماكية وجود املعارف لسلب ألنه يدعو إىل قامئة من املعايري ا نا لتقل
يدية يف املR العام إال أن الوفد رأى أ  . ن حاميهتا ال تزال [مة وكذ$ �عرتاف هبالتقلا

يا اإلشارة إىل الويقة  .58 ثوأراد وفد إندو تفكري يف يل WIPO/GRTKF/IC/21/5نيسـ شاهبة ا بان  ل اليت أعدهتا ا م ل
ها يف، وفé يلمث متت مراجعهتا وتعد يدية أعربجن يف  يار لتقلخيص تعريف املعارف ا  mي للخ الوفد عن  ثلام جاء موقف 2تفض م 

يار  هو يؤيد ا ية  تفكري، وفé خيص معايري األ شاهبة ا بان  خلا هل ل م ن لرمغ من إماكية إدخال تعديالت حمددة، وأراد أن 2فل
نظروا يف املعايري املقرتحة من  رسين أن  ييطلب إىل ا تفكري يف الويقة ملي شاهبة ا بان  ثا ل م  . WIPO/GRTKF/IC/21/5ل

يار  .59 خلوأيد وفد الربازيل ا بة 2ّ يل، لنسـ تاج إىل  تعريف  يدية، ورأى أن هذا ا تعريف املعارف ا تفص  حي ل تقل وأراد أيضا لل
يدية بصفهتا شري إىل املعارف ا شة اليت  نا ياغات سابقة إىل هذه ا نارص من  يف بعض ا تقلأن  ت ق مل ص لع  للتحويلغري قابF  "ليض

سـمي أو الوصف ية مباكن ، " الطيبلتقأو ا شات سابقة، ورأى من األ نا ثالثة اكنت موجودة يف  نارص ا مهوالحظ أن هذه ا ق ل ملع
يار  هو يفضل ا ية  تعريف، وفé خيص معايري األ نارص يف ا متر وجود هذه ا خلأن  هل ل فلع يار حيث إن 2يسـ ساطة من ا خله أكرث  ب

بهيا وألنه يؤدي احلا1  .يلجة اليت حياول هذا الصك املقرتح أن 

تفكري يف  .60 شاهبة ا بان  ته ا يدية اÔي اقرت لوأشار وفد رسي الناك إىل تعريف املعارف ا م ل حتقل ل
تعريف حيث إن WIPO/GRTKF/IC/21/5 ثالويقة يده Ô$ ا تفق متاما مع تR الويقة، ومع ذ$ فرمغ تأ ل الوفد  ي ث فهو ي
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يه بعض ا يف إ ليود أن  ل يدية تعين صياغاتيض تعديالت، ورأى أن املعارف ا تقل وا ناجتة عن "لل ية ا توى أو املادة املعر لا فحمل
شلك  تعمل اليت  تاكرات واملامرسات وا هارة و� ية وا يدي وشمل اCراية ا ياق  بصار يف  شاط الفكري و� تا ل ب لعمل ت تقل سـ س ملن ت ل

سدة يف منط  يدية واملعرفة ا تججزء من نظام املعارف ا ملتقل نة يف أنظمة ل يدي مجلاعة ساكية أو شعب أو ا ياة ا تضما ن تقل ملحل ل
يدية  شمل معارف  نحرص يف أي جمال حمدد وميكن أن  يدية ال  يال واملعارف ا تقل بني األ توبة  نة أو  تقلمعارف  ت ت تقل ت لن ج ن مك مق

ية أو مكو}ت أخرلبية وايف جماالت الزراع ية والطب وتربط ملوارد الورا ثئة والرعاية ا ت يولوà واCراية لصح نوع ا بى من ا لت ل
ناء يات ا نولو يدية و ية لعامرة ا با تقل للعمل جل  ".تك

يار   .61  mي يان عن  للخوأعرب وفد ا تفض تعريف 1ل يدية أكرث حيث إنلل  يجعل نطاق املعارف ا يق  تعريف األ تقل ا سـ ض لل
يدية، ورأى رمغ ذ$ أن نطاق امل بة للمعارف ا نا يؤدي إىل حامية  تقلوضوحا مما  سـ لسـ يدية ال يزال غري واحض يف م لتقلعارف ا

يار  يار 1خللك من ا هر عىل اإلطالق، وعالوة عىل ذ$ " تقليدية"، وقال إن رشط أن تكون 2خل وا ثال ال  يل ا يظعىل  ملب س
شمو[ يف مفن غري الواحض  يدي"ملما يه األمور ا ياق ا تقلا لسـ تاج إىل تعريف واحض إىل درجة"ل يدية  حي، ونطاق املعارف ا  لتقل

شك وسمح تال تدع جماال  بؤ، وبص كذ$لل شأن موضوع للحامية ال لتن  بفة عامة مفن غري الالئق فرض أية معايري صارمة 
ناء  ثف يف العام املايض أ يدية حىت بعد العمل ا ثيعرف نطاقه بوضوح، وعىل الرمغ من عدم وضوح نطاق املعارف ا ملكتقل ل ُ

بل امليض قدما خبطوات أخرى، وفé دورة الفريق العامل ما بني اCورات ودورة  تعريف الواحض رشطا  نة ال يزال ا قا ل للج
يارين حىت 2.1خيص املادة  يان أن نطاق موضوع امحلاية ال يزال غري واحض يف o ا خل رصح وفد ا ل يف حا[ امجلع بني ّ

تعريف2.1 و1.1 املادتني يقة إال يف حا[ أن ا ئا لن حيل يف ا ل، وشدد عىل أن  حلقش ّي نجاح أن ُ يع  ب يف املادة األوىل  سيسـتط
بديلني  يدية، وأخريا رأى الوفد أن ا ناسب للمعارف ا نطاق ا لحيدد ا تقل مل يار )ه( و)د(لل يا عىل أساس 1خل يف ا نسب هام أفضل 

تاكر نع � يدية املوجودة لفعل يف املR العام من شأنه أن  بأن توفري امحلاية للمعارف ا مي  . لتقل

ثل وفد  .62 تجارة اCويةمموأعرب  لغرفة ا يار ل يده  للخ عن تأ تعريف، 1ي وقال إنه عىل األقل أكرث وضوحا من ل فé خيص ا
يار  هذه 2خلا بني  نظور األشخاص املرا شأن عدم الوضوح فالوضوح من  يان  يق وفد ا هّم  ل، و ق م بتف ل ية اعاملتعل مههدات Y أ

يار قصوى،  يده  ية عرب عن تأ للخوفé خيص معايري األ ي ية أن  1ّهل ُمهأيضا، ورأى من األ  )ه( أو )د(ستبعد أي من اجلزءين ي
تداوال عىل نطاق واسع، ومن األشخاص من مل  رش وألخص إن اكن  سخة ما مهنام، مفن الصعب جدا حامية ما هو  مأو  منت ن

شأن امحلاية من )و(يسعد جلزء  ية الفكرية، ومل يرب  ثل مللكخالل حق ا تجارة اCويةمم  لغرفة ا يذ هذا  ملل تنفاذا جيب 
ية الفكرية بصفة ناء، وقال إن حقوق ا مللك� بسـتث تظام وال يوجد  تداخل  س عامة  ن يه، وذكر ت ّب جيعل ذ$ غري مرغوب  ف

بحث نوعا جديدا من حق نة  تأن ا نع وقللج بب  ية الفكرية، وال يوجد  مي ا س يدية من نوع حمدد موضوعا مللك تقلأن تكون معرفة 
ها يا إىللت أحصاب تR املعرفة ايطبقلعالمة جتارية  يقدم عو} إضا فيدية مما  سـ هم فهياقل  . ق ممارسة حقو

سائل مجهورية كور`ورأى وفد  .63 ناول أية  بق  برية وÔ$ فوضوحه رشط  ية  يدية Y أ م أن تعريف املعارف ا ت سـ ك مه لتقل م ل
يدية،  تعلق حبامية املعارف ا تقلأخرى  سامه يف احللت ية أن  توجيب عىل معايري األ ياسهل ، وفé ايتسـد من أي مغوض قانوين أو 

سأ[،  يهتا وأكد صعوبة هذه ا تعلقة ملR العام أراد الوفد أن يذكر اCول األعضاء بأ ية ا ملخيص معايري األ مه مل كز روأراد أن يهل
يدية غري املوجودة يف املR حتديدا عىل  يدية يف املR العام واملعارف ا يزي بني املعارف ا تقلا تقل لمت ل نة ل للجالعام، وقال إن ا

تجارب  تدريس وا تجارية ألغراض ا تخدامات غري ا يدية و� تخدام اخلاص للمعارف ا يزي بني � لتاج إىل ا ل ل سـ تقل سـ مت لحت ل
gي يدية  ناء محلاية املعارف ا هم وجود ا بحث العلمي، وأضاف إنه من ا حوا ث تقلمل ت لل ية للعالج  يكون موضوع امحلاية أسلوسـ بغ 

رش شفاء  للبا يار ل يار 1خل، ويف هذا الصدد أراد أن يؤيد ا يدية وا تعريف املعارف ا خل  تقل ية، وفé خيص اجلزء 1لل هل ملعايري األ
يار )د( نرية،  2.1 من الفقرة 1خل يف ا بقة ا يÔ m$ اجلزء بدون املوافقة ا ملسـتأعرب عن  سـ واقرتح أيضا إضافة حرف ملتفض

يح"و"العطف  بارة لغرض تو ند هناية لك  ض  ع يةع يدية اليت جيب أن تكون ترا ية للمعارف ا مك خصائص معايري األ تقل  . لهل

يار  .64 تعريف يف ا نارص ا يح بعض  خلوشدد وفد تريا عىل رضورة تو ل ع ض يا، وفé خيص اللكامت  2ك لثلام أشار وفد أسرتا م
يل" يل إىل  جتقل من  ج مت" تن يل  يال املقصود وأن فكرة ا تفت إىل أهنا ال توحض عدد األ تعا جل ست جل شخيص و هم ا يد عىل ا لل لف
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ية،  تطورة لرضورة وأهنا من املمكن أن " ةتطورم"وفé خيص لكمة عموضو ست  يدية  مأشار الوفد إىل أن املعارف ا ي لتقل ل
نذ قرون سابقة يه  يوم اليت اكنت  متكون عىل نفس الوضع ا عل  . ل

ية-مجهورية (إيران وأشار وفد  .65 يارين  إىل أنه يف هذه املرحF من ا)م اإلسال نة أن تدمج ا خلملفاوضات جيب عىل ا للج
تطورة للمعارف 2 و1 يوية وا يعة ا ثل ا بار  ية حمل � نارص الر ناء معل ذ$ جيب وضع ا تعريف، وأ مل  حل ب ت سـ لع ث لطلل ع مي ئ

سلكوا هذا  رسين أن  يال، وطلب إىل ا يعهتا يف �تقال بني األ يدية و يا ن ب مليتقل ط ية لالطريقجل لحامية هل، وفé خيص معايري األ
يار  يل، ويعطي هذا 2خلرأى أن ا يل إىل  نرص ا ية و ثقا هوية ا ثل الربط مع ا همة  نارص ا همه وشمل ا هل  ج  ف ل م مل ف جلس ع ل لع ي ي

يار فكرة أوحض عن ما هو اÔي ميكن أن حيظى محلاية  . خلا

يداد وتوغوواتفق وفد  .66 تاج إىل ينتر ياغة  حت مع وفدي الاكمريون وإكوادور يف الرأي بأن ا حت سني، وأعرب عن لص
يار   mللخي يار 2تفض هو يرى أن ا يدية بدقة  يارين، ويف حني أنه يدرك صعوبة تعريف املعارف ا خل من بني ا تقل فخل  أكرث 2ل

يار  يدية يف الوقت الراهن، ورأى أيضا أن  معمشوية وأنه أقرب ما يعكس تعريف املعارف ا تقل يل"لل جيل إىل  ية " ج مهY أ
بري رصحي يديةتعوجيب أن يرد يف   .لتقل يف أي تعريف للمعارف ا

يار  .67 سائل، Ô$ رأى أن ا بع من أمه ا تعريف هو  خلوقال وفد �حتاد الرويس إن موضوع ا مل لط بول بدرجة 1ل مق 
يار، أكرب،  سني هذا ا بعد إماكية  خلنه ال  حت ن تس سني يلك شأن  يا عىل اقرتاحاهتام  ندا وأسرتا شكر إىل وفدي  حتوتوجه  ب ل ك ل
يار  بار، وفé ، وق1خلا تعريف من شأهنا قطعا أن توضع حمل � سني هذا ا تال إن اقرتاحاهتام وغريها من �قرتاحات  ل عتح ل

يار  ية رأى أن ا خلخيص موضوع معايري األ شات1هل نا ية من ا ق هو األفضل يف املرحF احلا مل  . ل

شة املادة  .68 نا باب  تح الريس ا قو مل ل ئ  .WIPO/GRTKF/IC/21/4ث من مرفق الويقة 2ف

يار  .69 يار 1خلورأى وفد مرص أن ا تضمن يف ا خل  يار )ب(و) أ( وألخص يف اجلزءين 2م خل، وأيد ا  عىل يشـمتل ألنه 2ّ
يار  يارين 1خلا ساطة ا رس أن يدمج  نطلق أراد أن يطلب إىل ا خل ومن هذا ا ب بمل  . 2 و1ملي

تحد� مس �حتاد األورويب ودوY األعضاء أن حت .70 يدين من حامية املعارف مورأى وفد �حتاد األورويب  ملسـتفديد ا
يدية يف املادة  نه وبني تعريف املعارف ا يدية أمر [م، ومجلع  تقلا ب لتقل شلك أساس معل 2يل تضح حمورية هذه املادة اليت  ت  ت

نة،  بني مللجا َوتوجد حاجة إىل وجود إشارة واحضة  يدية، وهذا  هلم املفرتض مهنت يدوا من حامية املعارف ا لتقل أن  يسـتف
ثيربط ارباطا وي ت نافعت نفاذ وتقامس ا سأ[ ا ملقا  ل يار ، مب يده  للخوأعرب وفد �حتاد األورويب عن تأ شعوب 1ي ل، ورأى أن ا

يار  يدية، وÔ$ مل يؤيد ا يدين من حامية املعارف ا ية جيب أن يكونوا ا ية وامجلاعات ا خلاأل تقل حملل لصل ، وإضافة إىل ذ$ 2ملسـتف
يث حتديد  واألرسرأى أن اإلشارة إىل  ست واحضة لقدر الاكيف من  ـي   $Ôحاألفراد ميكن أن تكون غري واحضة و يه لف

تفق الوفد مع إماكية أن تكون  يدين، وعالوة عىل ذ$ مل  نا ي هم عىل أمكل وجه و^ة نظر األممملسـتف نه  يدين  تف من ا لك يتف ملسـ
ية وامجلاعا شعوب األ صلبعض اCول األعضاء، ورأى لرمغ من ذ$ أن ا نطقة مه من جيب أن يعدوا ل ساكية يف تR ا ّت ا مل ن ل

يدين ويس  لا  .األمة أو اCو[ملسـتف

يار  .71 يل ا تفق مع وفد �حتاد األورويب يف  يك أنه  خل وأعرب وفد ا تفض ي يث 1ملكسـ حب مع إضافة واحدة يف الهناية 
نص الاكمل يدية، كام مه معرفون يف ا: "ليكون ا يدون من حامية املعارف ا لتقلا شعوب1ملادة ملسـتف ية /ل، مه ا صلامجلاعات األ

ية رشيع الوطين للك دو[ وغري ذ$ من حمللوامجلاعات ا تواجد يف إطار ا لتا´موعات اليت حتظى   ."ب

بان  .72 يا مس ا موحتدث وفد إندو ل يار تنيسـ تفكري مؤيدا ا خلشاهبة ا تفكري الوارد 2ل شاهبة ا بان  هام ا ل، وأشار إىل إ م ل س
يارات  WIPO/GRTKF/IC/21/5ثيف الويقة هم  تخدموا هذا يف  رسين أن  للخوأراد  ضبطسـ يي  .للم
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يار  .73 خلوأيد وفد الرنوجي ا يار بني املصطلحني 1ّ ية"خت، وفé خيص � شعوب األ صلا ية"و" ل ّأيد " صلامجلاعات األ
تخدام املصطلح  ية"سـا شعوب األ صلا  ".ل

يار بردوسوأيد وفد  .74 سمح حب2خل ا يد اÔي  يار الو ي وهو ا سخل يدية يف ح سواد األعظم من املعارف ا تقلامية ا لل
تواجدون يف بردوس ية اÔين ال  شعوب األ يدية غري مملوكة  ي ألن املعارف ا صل لل  .  حمددحنو عىل بردوسلتقل

يار  .75 تعديالت، 2خلوأيد وفد الربازيل ا بح ل وأرادل مع بعض ا تصبارة األوىل أن  يدون من حامية املعارف "لع ملسـتفا
يدية، يدية بواسطة أفراد  ،1 كام مه معرفون يف املادة لتقلا ية، حىت يف حا[ متR املعرفة ا ئات اآل شملوا ا تقلميكن أن  ت لي لف

ئات شمل "لفداخل تR ا شعوب"ت، مث عىل القامئة أن  يدية/لا ية وامجلاعات ا ية وامجلاعات ا تقلامجلاعات األ حملل ، وأبدى "لصل
تعديل املقرتح، ) األفراد ()و(إن اجلزء ، وقال )األمم ()ه(و) رساأل) (د(الوفد حتفظاته فé خيص اجلزءين  للفعل موجود يف ا

ند )ز(وفé خيص اجلزء  تحديدإذا اكنت املعار"ع  سوبة  يدية غري  لف ا ن متقل بح " ل بارة األوىل  تصأراد أن يعدل ا للع وأي "ّ
 ". حيدده القانون اCاخيل ميكن أنكيان وطين

يار ملوأيد وفد الوال`ت ا .76 ية ا خلتحدة األمر سب 2 من املادة 1يك ية مه أ شعوب وامجلاعات األ ن ألنه رأى أن ا صل ل
يار  شأن مشول األرس واألمم واألفراد يف ا يدية، وأبدى قلقه  يدين من حامية املعارف ا خلا ب لتقل ، وإضافة إىل ذ$ طلب 2ملسـتف

شأن معىن  يحا  بتو يدية"ض يار " لتقلامجلاعات ا  .2خليف ا

هم ّورصح وفد  .77 هم ويؤيد حقو نه  ية  شعوب األ هوم ا يس فهيا  قالصني أن بالده  يف لك مف صلل باهتم يف هذا الصدد، ل لومطا
يار  يده  للخوأعرب عن تأ تجاب ملواضع اهäمه وألخص اجلزءين 2ي ية وأيضا ا شعوب وامجلاعات األ سـ ألنه مشل ا صل ) ه(ل

يا}ت األرس واألمم، وأكد عىل أن الصني )ز(و تعلق   éبك ف يدية ي ية وأن املعارف ا يه العديد من ا´موعات العر بري   تقلب لك ق ف
ها يؤدي إىل أوضاع معقدة، وÔ$ رأى وفد الصني أن  يدية و تفاظ هبذه املعارف ا نقلثرية جدا يف الصني، وإن � لتقلح

ية تفق مع األوضاع الو يدية جيب أن يكون مر} وجيب حتديده مبا  نهوم امجلاعات ا ي طتقل ل  . مف

يار وأ .78 خليد وفد املغرب ا يني جيب أن يكونوا 2ّ يدين الر نة يف أحناء العامل، وإن ا ئيسـ ألنه يغطي لك احلاالت ا تفمل سـملمك
شعوب ية، وأشار إىل لا ية أو امجلاعات ا شعوب األ هوم ا بل  بان اليت  ست لك ا ية لكن  ية وامجلاعات ا حملل األ صل ل ل ي حملل مفصل تق ل

توي عىل املعارف بان قد  حتأن ا سوبة إىل ش ل يدية وال تكون  نا متقل يار ل ية، وقال إن ا ية أو جامعات  خلعوب أ حمل  2صل
نةيشمل  . ملمك لك الظروف ا

تفكري كام ورد يف الويقة  .79 شاهبة ا بان  ثوأيد وفد رسي الناك اقرتاح مجموعة ا ل م ل ّ WIPO/GRTKF/IC/21/5 مع
ناء أنه يريد اإلشارة إىل   ".انون احمليلالق"بدال من " القانون الوطين"سـتثا

يث تريض حمم جيب أن تكون عىل أكرب درجة 2ة كورأى وفد تريا أن املاد .80 شموية  حبنة من ا ل ل واجئ اCول األعضاء ك
شعوب يار لوأيضا ا هو يؤيد ا بب  ية، وهذا ا خل األ فصل س  . 2لل

نظمهتا يف الاكمريون، ويف هذا الصدد مل يكن Cهي .81 ئة إن مقر  ثF بر}مج الصحة وا موقالت  بي بة لمم لنسـا صورة واحضة 
ية"ملعىن  شعوب األ صلا توي عىل ما يقرب من "ل تلفة  ناطق الاكمريون ا حت، وقالت إن  W تلفة للك مهنا  مجمو240م ية  خمعة عر ق

ي يار صخصو ية يف هذا ا´ال، وأرادت أن تؤيد ا ية أو  رشيعات و خلهتا املمزية، وأضافت إنه ال توجد أية  حمل طن  حىت ميكن 2ت
لية لك ا ية، لكهنا الحظت أن اتغط شعوب األ نة  لتجمعات ا صل لل يس واحضا يف اجلزء ملمك ، وأكدت عىل )ز(لنص الفرنيس 

توفر امحلاية للمجموعات ا ية يه اليت  ملرضورة وضوح فكرة أن القوانني ا سـ  .)ز(شار إلهيا يف اجلزء حملل

سق مع القوان .82 ية يف العديد من األنظمة  توأوحض الريس أن القوانني ا تحملل بني املرتمجون ئ ية واقرتح أن  يني الو طن
تلفة،  ية يف األنظمة ا يه القوانني ا يح ما  نحو ا شفويون عىل ا Wا حملل ن لصح ل وإن مل يكن املؤيدون يقصدون �نفصال عن تعل
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ياغة، ويف تR احل بة  نا ئة ميكن معاجلهتا من خالل املراجعة ا ثF بر}مج الصحة وا للصهم فإن نقطة اهäم  سـ مل ب يمم ا[ لن لبعض
ئة،  ثF بر}مج الصحة وا ته  يد إحدى اCول األعضاء ملا قا بيتاج إىل طلب تأ مم ل ي ثار لحي رسون ذ$ األمر ا ملواقرتح أن يضع ا ملي

بارمه  . عتحمل ا

يار  .83 خلوأيد وفد بريو ا نظر 2 من املادة 1ّ نه رأى أنه  يدين،  يب يف تعريف أو حتديد ا ل ألنه يغطي أمه األسا لكل ملسـتف
س شعوب لنيف ا هوم  بان اليت شعرت أنه ال يوجد  ثور عىل إماكية إرضاء بعض ا بكرة من هذه املادة ميكن ا للخ ا ل ن لع مفمل

ية إضافة إىل بعض نقاط �هäم اليت أعربت عهنا وفود أخرى يف وقت سابق  .صلاأل

يار  .84 يده  للخوأعرب وفد �حتاد الرويس عن تأ يار 1ي بة  للخ، وأما  راد واألرس فé بني  فإن مشول األف2لنسـ
ي نظر  يدين جيب ا فا لتف متعن أكرثهملسـ شمو[ب  ئات ا يدخلون مضن ا مل إن اكنوا   . لفسـ

يوياّوأيد وفد  .85 بإ يار ث يدية واحملافظة علهيا2خل ا تاج املعارف ا سامهني يف إ تقل ألنه حيمي مصاحل لك ا ن  . لمل

يان مع وفد �حتاد األورويب يف  .86 يس أن موضوعي امحلالواتفق وفد ا يو`ن لغرض تأ نرصان  يدين هام  سية وا ح عتف ملسـ
يدية غري واحض  بب أن نطاق املعارف ا يدين غري واحض  ها، وأكد عىل أن نطاق ا تعلق محلاية وموضو تقلصك  لي س تف بع ملسـ

 . أيضا

يار  .87 يده  للخوأعرب وفد سورسا عن تأ ي هم مصطلح 1ي ية"ف، ورأى أنه جيب  ُهام واسعا حىت ي" حمللامجلاعات ا  يف لِدخف
يدية،  تفظة ملعارف ا بريا من امجلاعات ا تقلإطاره جماال  حمل يار لك يد ا خلواتفق مع وفود أخرى يف عدم تأ بب ذكر 2ي بس وخاصة 

يديناألمم مضن  نني من امحلاية، وعالوة عىل ذ$ شكك يف مشول األرس واألفراد مضن ا يدين ا تفا ملمك سـتف ملسـ  . مل

يار  .88 هورية كور` ا خلوأيد وفد  مج برية وأنه يربط بني وق، 1ّ ية  يدية Y أ يدي املعارف ا تعريف  كال إن ذ$ ا مه تقل لل ملسـتف
يدي  ياق  تقلت يف  شأت وحفظت وا بة يف توفري امحلاية ووجود املعارف اليت  حبالر تقل سـ ن ن تا اربطت عىل وجه يث إهنُغ
ية للجام ثقا هوية ا يال من ا فاخلصوص جبامعة ساكية حمددة أو شعب حمدد واكنت جزء أ لل ص عة، ورأى أن أحصاب املعارف ن

شأ ونقل املعارف ية ألهنم من أ ية وجامعات  يدية جيب أن يكونوا شعو أ نا حمل صل  . لتقل

ثل  .89 يارين توج أماروممواقرتح  ها اكآليت2 و1خل مادة تدمج ا يدون من امحلاية القانوية للمعارف : "نص، و نا ملسـتف
ية كام ورد ا ية وعا يدية ومه ذوي أبعاد و ملا ن طتقل ية 1 يف املادة لتعريفل ية وامجلاعات ا شعوب األ حملل مه ا صل  )أ: (هتموسالالل

نو سؤولونمتاÔين مه مؤ يدية و م عىل املعارف ا تفق مع القوانني التقل ية؛ ين عن رعايهتا وحاميهتا مبا  يسـتخدمون اÔين  )ب(فلعر
يل  يل إىل  يدية من  نقلون املعارف ا شؤون و جو ج تقل ي لن يFي ية وأ صمكظاهر  هيقحق ية وترال  äية و�ج ثقا عويهتم ا ثقايف، فل ل�م ا

ساوية  نافع العاد[ وا تع  يدين أو املالكني احلق يف ا تو مل ملمت لسـ تف يدية واملامرسات ذات للم هم ا تاكرات معار رش ا ناجتة عن  تقلا ب لل ف ن
تدام ملكو}هتم تخدام ا يولوà و� نوع ا ية احلفاظ عىل ا  Fسـالص سـ ب ت ملبغ ل يق أ، "ل ية معوشدد عن  شعوب األ صلسفه ألن ا ل

ية وثرواهتا ألجل أن تقدم اقرتاحات شعوب األ تغالل ا صلتاج إىل إذن من اCول األعضاء اليت أساءت ا ل سـ  . حت

يد من أي دو[ .90 يوأفاد الريس أنه ال يوجد تأ ثل ئ  .توج أمارومم من اCول األعضاء القرتاح 

يا وأعرب وفد  .91 يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  يد)م يار ي عن تأ بق املؤدي إىل هذه 1للخه  بول �قرتاح ا ملسـ مع افرتاض  ق
ياغة تف، " أو احمليل حيدده القانون اCاخيل ميكن أنكيان وطينوأي : "لصا  يعارض ق مع مشول األرس واألفراد ألن هذايومل 

يدية تضمن يف املعارف ا ية ا تقلهوم املعارف امجلا مل لع  . مف

ثل  .92 تعلقةممواقرتح  بحوث ا سة ا ملمؤ ل ينيس ية وساكن اجلزر األ شعوب األ صل  صل ية ل تحد� مس جامعة القوقاز األ صل  م
تخدام املصطلحات ية: "سـا ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل يارين " ل شعوب 2 و1خليف لك من ا يث حتدد املصطلحات ا ل  حب
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يصا األ ية  خصية وامجلاعات ا حملل ساكية، وأوحض يف هذه اصل يس لك امجلاعات ا نلكن  ل ) أ( احلاجة إىل تعديل اجلزءين حلا[ل
يار )ب(و شري اجلزء 2خل من ا يث  ي  ية"  إىل)أ(حب شعوب األ صلا ية" إىل )ب(يوشري اجلزء " ل  ".حمللامجلاعات ا

يا يؤيد اقرتاح  .93 لوأفاد الريس إىل أن وفد أسرتا ية وساكن اجلزر ممثل ئ شعوب األ تعلقة  بحوث ا سة ا صلمؤ ل مل ل س
يني تحد� مس جامعة صلاأل يةم   .صلالقوقاز األ

ثل  .94 نويةممواتفق  ندي ألمرياك ا با´لس ا جل ثل توج أمارو له شعوب"يف أن مم مع  ب أن تدخل مضن قامئة جي" لا
يدين  .ملسـتفا

يداد وتوغوّوأيد وفد  .95 يار ينتر خل اقرتاحات وفد بردوس وأشار إىل أنه يفضل ا بان 2ّ ل، وقال إنه يف بعض ا
يدين من وألخص يف دول اجلزر الصغري شأن ا تايل رأى أن نصا  ية، و ية أو جامعات  ملسـتفة ال يوجد شعوب أ ب ل حمل صل

ية  شعوب األ يني مه ا يدين الر يه أن يعكس هذا الواقع، واتفق أيضا مع وفد املغرب أنه لرمغ من أن ا صلامحلاية  ل سـ ئيعل سـتفمل
نة وخاص شمل لك الظروف ا نص جيب أن  ية إال أن ا ملمكوامجلاعات ا ي ل تص هبا دول اجلزر الصغريةحملل  .ختة تR اليت 

ي .96 سودان ا خلوأيد وفد ا ل نه أراد أن يعدل اجلزء 2ار ّ  ،ّ بح)ز(لك يث  يص   حيدده القانون  ميكن أنكيان وطينوأي : "حب
تحديد إذا اكنت املعارالوطين سوبة  يدية غري  لف ا ن متقل ترصة عىل،إىل ل ية، أو إذا مق، أو  حمل شعب أصيل أو جامعة 

تحال بطهتاسـا  ".سـتن حتديد امجلاعة اليت ا

ثل  .97 نطقة األنديز األوائلمموسعد  شعوب  ية  ية اÔا نة القانوية  ما ل ت من ن ثل للتللج يا القرتاح  يد وفد أسرتا تأ مم  ل ي سة ب سومؤ
يني ية وساكن اجلزر األ شعوب األ تعلقة  بحوث ا صلا صل ل مل ية ول هذا أسلوب مشويل للعمل يف صل مس جامعة القوقاز األ

سة  ناء العمل جللا هذه �قرتاحات أ ناوهلم  ند  رسين  ثالعامة، واقرتح عىل ا ت لع ية ملي تذكروا وجود جامعات وشعوب أ صلأن  ي
رشيع واحد لكن يف الواقع ميكن أن يؤثر فهيم القانون احمليل الوطين لعدة بان هم أي  تعابرة للحدود ال   .شملي

ئمث قدم الريس املادة  .98 تح ا´ا3ّ شةف اخلاصة محلاية و نا قل   .للم

يار  .99 يك أن يكون ا خلواقرتح وفد ا شة، ورأى أنه أكرث توجهيا ووضوحا يف قواعده 3 من املادة 2ملكسـ نا ق هو أساس ا مل
يار  يات والزتامات اCول، ونص ا سؤو يال ويقوم عىل  خلوأنه أيضا أكرث  ل م نه نص أيضا 2تفص ية  شعوب األ لك عىل حقوق ا صل ل

يث حامية   من )و(و) ه(و) د(تR احلقوق، واقرتح يف لك الفقرات وألخص يف األجزاء حعىل الزتامات اCول من 
بدل لكمة 1.3 الفقرة تقل ، "ّمالك"بلكمة " أحصاب"تست أن  يدية وأن املعارف  تنوقال إن امجلاعات مه مالك املعارف ا لتقل ّ

ها، وأض يس مالاك  با للمعرفة لكن  بح يف تR احلا[ صا يب اÔي  يا} إىل  لأ ل ح ب يصح  )ه(اف أنه يرى وجوب حذف اجلزء ط
هوم اÔي حيث إن 1.3من الفقرة  ي ا شمول يف اجلزء ملف يه لفعل  مشري إ نرية، )د(ل بقة وا سأ[ املوافقة ا ملسـت فé خيص  سـ ملم
يك، 2.3وأما الفقرة  بو[ لوفد ا ـي  سـ  ملكف مق ئا 3.3وفé خيص الفقرة ه ساق يف اجلزء شي رأى  تسريا من عدم �  اÔي )ج(ي

يد`ب أن يكون جي يصبح  و)ج(لتايل جيب حذف اجلزء و، )ج( بدال من أن يكون اجلزء املرمقة األوىلفقرات ل لمتهنصا 
تقال، ويف  نوا}  سـتواها  ع بدال لكمة " 1"الفقرة محم جيب عىل نص " 3"و" 2"ويف " ما$"بلكمة " صاحب"ستجيب ا

نص  بح ا يث  تغري  ياغة أن  لا يص حب ي تخدام ": "2"لص سـيع ا ها تشج ية ملال ثقا يدية بأسلوب حيرتم العادات ا كاملعارف ا ّف ل لتقل
نص " وممارساهتم بح ا لو تخدمهيا، وألخص ": "3"يص يدية وأحصاهبا أو  تفق علهيا بني مالك املعارف ا سـوضع رشوط  متقل ل ّ م

شارها عىل نطاق واسع، مبا يوفر �حرتام لقرا يدية أو حاالت عدم ا تيف حاالت رسية املعارف ا نتقل يدية ل لتقلرات امجلاعات ا
نفاذ إىل تR املعارفيف إعطاء اإلذ نع ا لن أو   ."م

نص، ورأى أن املادة  .100 يط ا ية  ندا تقدمي بعض �قرتاحات  يوز لوأراد وفد  سـ بغ يل برية يف 3تبن ترص بدرجة  ك ميكن أن  خت
ميي، وقال إن  ثارية واآلخر يعكس الهنج ا لتنظيارين أحدهام يعكس هنج احلقوق � ئ يقه من خالل إزا[ هذا سـتخ حتقميكن 
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يار  تكرار املوجود يف ا خلا يار 2.3 من الفقرة 1ل يارين هو قامئة، وأ1.3 من الفقرة 2خل ويف ا  من خلشار إىل أن o هذين ا
بات  تالفات يف نطاق الوا هام معا، وأشار أيضا إىل وجود ا ثارية وميكن د ها منوذج احلقوق � جالعوامل اليت  خ جم ئ سـتشمل يس

شف يف حني أهنا غري موجودة يف سبفعىل  نرية وا بقة ا ثال توجد يف إحدى القامئتني إشارات إىل املوافقة ا لكيل ا سـ ملسـتمل مل
ثري، األخرى،  سط  يارين أ نص يف  ترص ا ها يف أقواس مربعة وهذا  ساطة و بكوقال Ô$ من املمكن  خ بضع ل يخ سـب وفé خيص ب

تفت أي نه ا يد  تعامل قال إن وجوده  لتعريف � لكسـ نص، يسبب إعاقة يفضا إىل أنه مف تعريفات ل ا للوقال إن أفضل ماكن 
يF للحفاظ عىل ماكنه  هامش كو رسون هذا األمر يف ا ناء عىل ذ$ أن يضع ا تعريفات، واقرتح  سـعىل األرحج هو جزء ا ب لل ملي

رشيع احمليل تعامل معه الحقا، وأخريا فé خيص ا تقاطه وا لتيث يمت ا ل ل يوز/حب يلندا إىل أن هذا األمر مت نالوطين أشار وفد 
شة نا يجة تR ا شارة  نة واقرتح ا تعامل معه لفعل يف دورة سابقة  قا مل ن ت للج تل  .س

101. ثل تو شأن نطاق امحلاية3 أمارو أن يقرتح نصا جديدا للامدة جمموأراد  تعاقدة بأحصاب : "ب  ملتعرتف األطراف ا
يدية  يدي املعارف ا لتقلو هم �2لامدة ل وفقامسـتف سـت وحقو تغالل وممارسة : ئثاريةق تحمك يف واحلفاظ عىل وتوزيع وا سـيف ا ل

نفاذ  يدية؛ وتفويض أو إعطاء ا بريمه ا هم وأشاكل  لمعار تقل لتع رشوع ف متR غري ا تخدام أو ا نع سوء � نفاذ أو  نع ا ملأو  ل سـ مل م
نع  تفق علهيا  رشوط ا تفق مع ا تقاهتا مبا  يدية و ملللمعارف ا مل ي شـ لتقل م تخدام غري املربرل رشوع  سـ� تخدام غري ا ملو� سـ

نرية واحلرة  بقة ا يدية بدون املوافقة ا تغالل هذه املعارف ا تخدام وا يال وسوء ا � Fي ساب بو سـتو� ح ملك سـ تقل سـ سـ ت سـ ملت ل
ية الفكرية  يدية وحقوق ا مللكالرضورية من أحصاهبا؛ وفé خيص املعارف ا يدية بدون تفويض لتقل تخدمون املعارف ا تقلملن  لسـ ي

يدية من أحصاهبا تخدام املعارف ا نع ا نرية واحلرة؛ لغرض  بقة ا يل عىل املوافقة ا هار د شأ وبدون إ تقل يف ب ا سـ سـ ل لن ممل ت سـظ ململ
يدية، وإن أفعال  شأ هذه املعارف ومبا يرض أحصاب املعارف ا يدي وبدون �عرتاف مبصدر و ها ا يا تقلخارج  ن تقل لسـ مل ق

سة غري الع نا ثل وسائل ا تخدام  ساب و� ف� مل سـ مت نفك شمل اللجوء إىل ا رسقة واخلداع مبا  لعاد[ من خالل ا ي  من أجل ل
يات  تعاقد آ شئ الطرف ا ية، و نا ية وا يعرض للعقوت املد ية  ية وما نا نافع جتارية وممزيات  لاحلصول عىل  مل ن ئ جل ن سـ ل ع سـيص ّ م

يه هذه املا نص  يدية كام  يق احلق يف حامية املعارف ا بة وتدابري فعا[ لضامن  علنا ت تقل ب لسـ تط ية م تفق مع القوانني العر فدة مبا  ي
ية صلشعوب األ  ".لل

ثل  .102 يد من أي دو[ من اCول األعضاء القرتاح  مموأفاد الريس أنه ال يوجد تأ ي  .توج أماروئ

يار  .103 ند ا خلوأيد وفد ا له يارات اليت ورد اقرتاpا سابقا يف 3 من املادة 2ّ تاج دمج ا سأ[ أنه  نه يواجه صعوبة يف  خل  ن م لك
رسي يار ملينص ا يقة أن ا خلن، وا رسين، ولألسف أن 2حلق تفكري اÔي وضع كام هو يف نص ا شاهبة ا بان  ملي هو نص ا ُ ل م ل

يار 3.3الفقرة  يفت يه األخرى كجزء من ا خل أ يار 3.3، وطلب فصل الفقرة 2ض هذه الفقرة أن 2خل عن ا يث ميكن  ل،  ح
يار  تقل، وعالوة عىل ذ$ فإنه ي1خلتكون جزء من ا يار  سـ أو  يار مكخ ندا بدمج ا يوز شلكة يف اقرتاح وفد  خلرى  يل ن  من 1م

يار 2.3الفقرة  تالفات نظرية، 1.3 من الفقرة 2خل مع ا يهنام ا ثارية إال أن  تعامل مع احلقوق � خ، ففي حني أن لكهيام  ب تئ سـي
ثل [ام وجيب  شف اÔي رآه ا ثال يف اإلشارة إىل رشط ا يل ا تالفات عىل  ملموأشار إىل وجود ا لك مل بس يهخ  يف علاحلفاظ 

يار   . كام هو2خلا

ند توفري   .104 تحد� مس �حتاد األورويب ودوY األعضاء أنه جيب وجود بعض املرونة  عورأى وفد �حتاد األورويب  م
يار  هو يؤيد ا  $Ôيدية، و بة فé خيص نطاق حامية املعارف ا نا تدابري ا خلا تقل سـ مل فل يار 3 من املادة 1.3 يف الفقرة 1ل خل، هذا ا

يهنابنودنيوفر اإلماكية الالزمة لول األعضاء أن تضع  ية يف قوا نا اك نه رأى أنه ال جيب أن توجد إشارة إىل ف ية،  لك الو طن
رسية يف اجلزء امل يدية ا لعارف ا تعريف )أ(لتقل تخدا"ب، وأعرب عن اهäمه  تجاريسـ� يد )ج(يف اجلزء " لم ا تطع تأ ي، ومل  يسـ

يار  بول، وعىل وجه اخلصوص ال  ألن ه1.3 يف الفقرة 2خلا ياغة معاهدات ملزمة وهو األمر غري ا تضمن  يار  ملقذا ا ص ي خل
بول اإلشارة يف اجلزء يسـتطيع الو يار 1.3 من الفقرة )ه(قفد  شف اإللزايم2خل يف ا بة للفقرة لك إىل رشط ا  من 3.3لنسـ، و

يار  يار  فإن2خلا شمو[ يف ا خل هذه الفقرة   .1م
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تعلقة ملادة ووجد وفد الرنوجي أن � .105 تلفة ا ملقرتاحات ا W3 ،ثرية بة  سائل  تعامل مع  يد ألهنا  ك فهيا قدر من ا صع م ت لتعق
نه ال يرى  شف اإللزايم  ثال، والوفد يؤيد ا يل ا شف اإللزايم عىل  سائل هو ا لكوإحدى هذه ا لكب مل س لك ها أن مل سأ[  لهذه ا مل

نطاق امحلاية،   Fها جيب أن يرد يف بص تعامل  معورأى أن ا نفصF، وأراد اقرتاح نص بديل للامدة ل ٍمادة   وهو جيمع بني 3م
ناول نطاق امحلاية و3، واملادة 4 و3املادتني  تخدام : "1العقوت، ويكون نص الفقرة سـتت اجلديدة املقرتحة  نفاذ إىل وا سـا ل

ية أو امجلاعة ا شعوب األ نرية من ا بقة ا شرتط املوافقة ا يدية  حمللاملعارف ا صل ل سـ ي ملسـتتقل مل يدة من امحلاية وفقا للامدة ل ملسـتفية ا
هذه 2 رشط للموافقة، وميكن  ها  يد اليت ميكن أن  رشوط ا ثل هذه املعرفة وفقا  تخدام  ل، وجيب أن يمت ا يضع تف كم سـ ملل سـ

تخدام املعرفة  ناجتة عن ا نفعة ا رشوط من بني أمور أخرى أن حتدد أن ا سـا ل مل يدل ها مع ا تفجيب تقا ويكون نص الفقرة ، "ملسـمس
نصوص علهيا يف الفقرة : "2 تخديم املعارف ا1ملإضافة إىل امحلاية ا تق جيب عىل  لسـ يار الواردم توفني  للمعيدية ا سـ  الفقرة  يفملل
يد بغري ذ$؛ ) أ(: 1 املادة من) أ(2 يد إال يف حا[ قرار ا بوها إىل ا يدية و تفأن يعرتفوا مبصدر املعارف ا سـتف ملسـ مل سـي نتقل ل
تخدموا املعارف بأس) ب(و يديسـأن  نفاذ إىل املعارف : "3، ويكون نص الفقرة "ملسـتفلوب حيرتم ثقافة وممارسات ا ليف حا[ ا

نايف تخدا[ا بأسلوب  يدية أو ا يا سـ نودلتقل يد احلق يف2 و1 الواردة يف الفقرتني لب أي من ا بح  للمسـتف  أن يطلب من ) أ: (يص
تعدي نع عن املزيد من ا تعدي أن  ية أن تأمر ا سلطات القضا لا ت مل ئ تعدي اÔي اكن عىل عمل، ) ب(؛ وميل ملتعويض عادل من ا
تعدي شاط ا ندما ارتكب ا يح Y العمل،  ية  ملأو Y أسس  ن ع ت لم ت يدية : "4، ويكون نص الفقرة "نطق لتقللن تؤثر حامية املعارف ا

ش) أ: (مبوجب هذا الصك عىل يدية  تقالل عن املعارف ا تخدام املعارف اWرتعة  نفاذ إىل أو ا للا تقل سـ سـ ية أو لل صلعوب األ
ية أو تR اليت ا تُامجلاعات ا ية؛ وكحملل ية أو امجلاعات ا شعوب األ حمللشفت من مصادر أخرى غري ا صل شاء ) ب(ل املعارف نإ

يدية  تخدا[هانقل وهاِحفظ وهامسوتقالتقلا تادسـ وا تخدام ا ملعا � تادسـ يدي وا ياق ا يدين يف ا ملع بواسطة ا تقل لسـ ل وأخريا ، "ملسـتف
يق وإنفاذ األحاكم الواردة يف الفقرات : "5ة يكون نص الفقر ية والفعا[ لضامن  تدابري الاك بعىل األطراف أن توفر ا تطل ف

 ".3إىل  1 من

يار  .106 خلوأيد وفد املغرب ا تخدام، وأعرب عن شعوره برضورة 2ّ تعريف إىل مادة خمصصة ال سـ وأيد كذ$ نقل ا ل ّ
تخدام للمتRوجود تعريف  رشوع وسوء � سـ غري ا يار مثمل تعريف ، )د( اجلزء 1.3 الفقرة 2خللام هو موجود يف ا لواقرتح ا

تخدام: "اآليت رشوع وسوء � متR غري ا ياق الصك احلايل يعين مصطلحا ا سـداخل  ملسـ تخدام ) أ: (ل ساب أو متR أو ا سـا كت
نص  يدية مبا خيالف أحاكم هذا ا لاملعارف ا نرية ولتقل بقة ا ياب املوافقة ا ملسـتوألخص يف  سـ يدين كام ورد ملغ ملسـتفاحلرة من ا

ها يف املادة  شخص احلاصل علهيا ) ب(؛ و2يفتعر يدية يف حا[ أن ا تخدام املعارف ا لاحلصول عىل ممزيات من متR أو ا تقل لسـ
تخد[ا، سواء  ها أو  مسـأو  بت أو اكن ممتلك يدية اليت ا تمن مزية تR املعارف ا كتُسعىل عمل أو عىل غري عمل، قد ا تقلل غ

تخدمت ُا نصفسـ  ".م بأسلوب غري 

يار  .107 خلوأيد وفد الربازيل ا شأن حذف الفقرة 2ّ ند  يقات وفد ا ب، وأيد كذ$  ه اقرتاح ه ي، وأضاف أن 3.3Cلتعل
يار ب ية 2خلتعديالت عىل ا بارة األوىل" تكفل"بعد لكمة ت، وقال إنه يود إضافة اللكامت اآل رشيع الوطين: "لعيف ا ، "للتوفقا 

بارة لعتكون ا رشيع الوطين،Cول األعضاءتكفل ا : "ف يدينللت، وفقا  ، وأراد أيضا أن حيذف لكمة  (...)"للمسـتف 
ثارية" بارة، ويف اجلزء " سـتئ� ثار`" أراد حذف لكمة 1.3من الفقرة ) أ(لعمن تR ا يm لورود "سـتئا تفض، وأيضا أعرب عن 

تحمm اC) ه(اجلزء  شري إىل واجب  همه  سب  تقF ألهنا  تمضن فقرة  ت حب فسـ تقF أراد أيضا م ملسـول األعضاء، ويف تR الفقرة ا
سطر األولتنفيذ تعديلني،  بح ا لاألول هو أن  ند: "يص تقدم بطلبع�شرتاط  ية الفكريةمل ل ا ثاين  (...)"مللكنح حقوق ا ل، وا

هادة شري إىل  هذه الفقرة  ية  بارة هنا شأنه أراد إضافة  تل ئ ثالع نفاذ إىل املوارد ربوتوكول }غو`لل املعرتف هبا دويا مت � شأن ا ل  ب
 àيولو نوع ا ية ا ثق عن اتفا ية ا متدة من �تفاع ملوارد الورا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا ية وا بالورا ت ن ث ن للم مل ل لث ل قمل ب ملسـ

بارة)"بروتوكول }غو`"( يث يكون نص ا لع  ثال معرتف هبا : "حب هادة ا ثل هذه األد[ من خالل  متوميكن احلصول عىل  ش م
يدي"أراد وفد الربازيل إدخال اللكامت ) و(وأخريا فé خيص اجلزء ، "لدويا ها ا يا تقلخارج  لسـ املعارف "بعد لكميت " ق

يدية بارة" لتقلا لعيث يكون نص ا يدية : "حب تخدام املعارف ا نع ا تقلو لسـ يديم ها ا يا تقلخارج  لسـ   (...)". دون �عرتافق



WIPO/GRTKF/IC/21/7 PROV. 2 
23 
 

سان وفد �حتاد األور .108 لوأيد وفد فرسا ما جاء عىل  ن يار ّ  mي للخويب وأعرب عن  ناء اإلشارة إىل 1تفض سـتث مع ا
يار  بول ا نه  رسية، وقال إنه ال  خلاملعارف ا ق ميك تور بالده2ل ية غري معرتف به يف د هوم احلقوق امجلا سـ ألن  ع  .مف

يار  .109 ية ا تحدة األمر خلوأيد وفد الوال`ت ا يكمل يار 3 من املادة 1ّ ي" إضافة لكمة 1خل، واقرتح يف داخل ا بعد " ةحملما
يدية"عبارة  يار ، 1.3الفقرة ) ج(إىل ) أ(يف األجزاء " لتقلاملعارف ا يارية يف 1خلوكذ$ يف ا خت مل يؤيد الوفد اإلضافة �
بول 2.3الفقرة  نه  ية بدرجة زائدة، وأخريا ال  ق ألهنا تو ميك شف اإللزايم يف اجلزءين وجودجهي يار ) و(و) ه(لك ا  . 2خليف ا

ند واملغرب والربازيل إضافة إىل ّوأيد وفد مرص مداخالت .110 تفكري،  املقدم منقرتاح�له وفود ا شاهبة ا بان  ل ا م وأراد ل
ية املربطة  ية يه أحد املفاهمي األسا ية، ورأى أن احلقوق امجلا سأ[ احلقوق امجلا شأن  يح  تأيضا احلصول عىل تو سـ ع ع م ب ض

يدية،  تخلوا عن احلقوق امجللتقلملعارف ا ناس أن  يمفن املمكن  ثل لل ية لكن ذ$  ميا يد خطوة للوراءسـع تأ ك  .ل

بب يف عدم  .111 بارات اليت ميكن أن  تخدام بعض املصطلحات وا باه ال سوأراد وفد الاكمريون أن يلفت � تتت لع سـ ن
شلكة لغوية  ياغة نص قانوين وجيب أن تكون عىل أكرب قدر ممكن من اCقة، وأشار إىل  نة بصدد  مالوضوح، وقال إن ا ص للج

يارية يف اجلزء يف اإلضافة يار 2.3من الفقرة ) ج(خت � نافع، 1خل يف ا نصف من ا يب عادل و ناول  مل اÔي  مي نص وقال إن ت
يفا أن بعض " عاد["تأيت من القانون يف حني أن لكمة " منصف"لكمة  تلفان  هومان  هام   $Ôمضتأيت من العدا[ و خم مف ف

نصفة، ورأى أن بارةمالصفقات ميكن أن تكون عاد[ وال تكون  بح ا لع لكمة اإلنصاف يه األكرث مرونة وأراد اقرتاح أن  : تص
نصفا" يب عادل وأن يكون عىل األقل  ماحلصول عىل  يارية الحظ الوفد بعض "نص خت، وأيضا فé خيص تR اإلضافة �

تفق اتفاقا اكمال مع �قرتاح بإماكية اCمج بني تلفة، ومل  ية ا تكرار فé بني الفقرات الفر نا ي W ع ، وأراد تقدمي )د(و) ه( اجلزءين ل
ياغةاقرتاح جديد  تخدام هذه ا شلك واملضمون معا  يث ا با من  نا لصيكون  سـ ل سـ حسـ رشوع وسوء : "م متR غري ا ملنع ا ل م

تخدام، مبا يف ذ$ تعاملسـ� يدية، دون و سـ إساءة � هم ا تعامل أو ممارسة ملعار ساب أو متR أو ا تقلأي ا سـ لت ف الوجود ك
تفق علهيارشوطلالرضوري  شأ املعارفم   ".من أو حتديد 

نوب  .112 ياجوأعرب وفد  يار يقأفر  mي للخ عن  تفت إىل أن3.3 مع حذف الفقرة 2تفض ند، وا ل كام اقرتح وفد ا ه جيب له
نظر إىل توافق مع لا ية  سأ[ احلقوق امجلا ل  ع يدين، م نطاق وا ملسـتفا يار 2ولرجوع إىل املادة ل يدين 2خل وا ملسـتف مهنا املعين 

ية وأما األجزاء ) ج(و) ب(و) أ( أن األجزاء ُيالحظ ئة امجلا عتأيت مضن ا  .فسـتخرج مهنا) و(و) ه(و) د(لفسـ

هورية كور`  .113 نطاق أن تمجورأى وفد  ناول ا لأنه جيب ملادة  سمح تت يث  تعطي اCول األعضاء احلد األقىص من املرونة  حب
ية،  ناء عىل القوانني الو تعريف نطاق امحلاية  نها  ب طب شأن ويفل نرية  بقة ا ب هذا الصدد أراد اإلشارة إىل أن املوافقة ا ملسـتسـ مل

تضع  يدية  سـاملعارف ا باءلتقل بب آ�را عأ نني و يدية ا تخديم املعارف ا س عىل  تملمك تقل لسـ تاكر، م وعالوة عىل ذ$ بضارة لال
يف ميكن  يس واحضا  كقال إنه حىت  يF لكشف براءات �خرتاع أن يل كيدية ويفمحلاية املعارف اسـكون و  سـيؤدي لتقل

يات  سؤو تحمل ماكتب الرباءات  بب يف أن  شف  يدية، وقال إن رشط ا شف إىل حامية املعارف ا لرشط ا م ت لك تقل يتسلك سـل
يده للفقرة  نح الرباءات، وأعرب عن تأ ية  ية خارج  يإضا ممعل يار 1.3ف  .1خل من ا

يار  .114 خلوأيد وفد سورسا ا ي يار يوفر محيث إن 1.3 من املادة 1ّ يذ الوطين، وأشار خل هذا ا ية  نفواضع املرونة الاك للتف
يدية أيضا، وعىل الرمغ من ذ$ شعر الوفد أنه ال  شف املصدر تغطي املعارف ا شأن  تقلإىل أن �قرتاحات اليت قد[ا  ك لب

شف يف املادة  سأ[ رشوط ا تعامل مع  لكجيب ا م يار 3ل نص احملدد املقرتح 2خل كام ورد �قرتاح يف ا يف اجلزء ل، وفé خيص ا
يار 1.3من املادة ) ه( يدية، وفé خيص �قرتاح بإضافة إشارة  مل ير الوفد 2خل يف ا شأ للمعارف ا تكون ب ا تقلماذا  ن لسـ مل

ثال املعرتف هبا دويا يف هذا اجلزء  هادة � لإىل  مت بق بروتوكول }غو` ذات الصF من مواد 17أوحض أن املادة ) ه(ش تنط 
يدية، وÔ$ ال يرى الوفد أن اإلشارة إلهيا  يف اجلزء فقط عىل املوارد الور يس عىل املعارف ا ية لكن  تقلا لث با ) ه(ل سـنا م

يدية فقط، وفé خيص تعريف مصطلح حيث إن ناول املعارف ا تقل اجلزء  لي تعامل"ت يار " سـ� هم 2.3 من املادة 2خليف ا مل من ا
برية، بروتوكول }غو`من  2أن تعريف ذات املصطلح ورد يف املادة باإلحاطة علام  تلفان بدرجة  تعريفني  ك وأن ا خم وقال إنه ل
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تلفا عن تعريف ذات املصطلح يف صك دويل  نة وخيرج  شأن مشول تعريف يف صك دويل تمت مداوته يف ا خمÔ$ مرتدد  للج ل ب
Fآخر ذي ص. 

ية ضامن املرونة يف املاد .115 شأن أ ندا مالحظات وفد �حتاد األورويب  مهوأيد وفد  ب ك يقات وفد 3ة ّ تعل، وأيد كذ$  ّ
تاكرات،  تدبري يدمع � ية ضامن أن ا شأن أ بهورية كور`  ل مه ب نص أكرث اقرتح الوفد مج يح ا لولغرض تو  1.3 املادة متهيدض

ياس اCول األعضاء توفر: "اكآليت ية والفعا[، القانوية أو ا تدابري الاك سـا ن لل تفق مع تاف ية يية، كام يلزم ومبا  يهنا الو طنقوا تلفةن  ".Wا

ية-مجهورية(إيران ّوأيد وفد  .116 يار )م اإلسال ية لضامن امحلاية الفعا[ للمعارف ي ا2Ôخل ا نارص ر متل عىل  سـ ا ئيع شـ
ثل املوافقة ا يدية  سـا ملتقل شف اإللزايم، واقرتح حذف املادة بمل نرية وا لكقة ا يار 3.3ملسـت ها عن ا خل أو  ، واقرتح حذف 2فصل

 ). ج (3.3يف املادة " ُيعرف"لكمة 

ئوقدم الريس املادة  .117 يدات "6ّ ناءات وا ي� لتقت ث يقات" سـ تح ا´ال  للتعلو  .ف

يا أنه نظر إىل املادة  .118 لورصح وفد أسرتا يط، وإحدى الطرق إلعادة تريهبا هو امجلع بني6ّ نطلق ا ك من  لتبسـ  1.6 املواد م
بع ذ$ إديه حيث إن 3.6 و2.6و نارص، وميكن أن  شأن هذه ا يتبدو وجود تقارب  لع مث  أقواس مربعة، بني 6.6خال املادة ب

يارية من املادتني  تها اإلضافات � خت شلك 5.6 و4.6بعت ل، وقال إن إعادة الرتيب هبذا ا ية سـتليبك ملعن لك �هäمات ا
ياسات نة، فاملادة لسـ تعامل مع 1.6ممك بأنظف طريقة  نطقة ت  همة اخلاصة  سأ[ ا مبا تاليق وململ تفاعل بني القوانني الا ية لا فلعر

ياغة املادة  ية، واقرتح إعادة  صوالقوانني الو يد : " كام ييل1.6طن ّبغي أال  تق يديةين باط املعارف لتقلتدابري حامية املعارف ا سـتن ا
يدي والعريف عىل يد  ياق ا يهنا يف ا  éها وتطويرها داخل امجلاعات وف ها وباد تخدا[ا العريف و يدية وا تقلا سـ ت سـ لتقل ل بل ل نقل

يدين ية لو[ العضو مباملسـتفا سق مع القوانني الو ن  طت  ".ي

ية للامدة  .119 ياغة اآل يك ا تواقرتح وفد ا لص يدية،: "6ملكسـ يد تدابري حامية املعارف ا تقلبغي أال  لي ّ تق وفقا للقانون [ن
يهن]الوطين،/اCاخيل  éها وتطويرها داخل امجلاعات وف ها وباد تخدا[ا العريف و يدية وا باط املعارف ا ب ا ل نقل تن سـ تقل لت ا يف سـ

يدين يدي والعريف عىل يد ا ياق ا ملسـتفا تقل لسـ يدية عىلل يدية يف ) أ: (لتقل، وال تؤثر حامية املعارف ا تخدام املعارف ا تقلا لسـ
ثقايف ألغراض غري جتارية مبا فهيا للمحافظة  ية لرتاث ا ية ا ثقا سات ا تاحف أو املؤ بات أو ا لدور احملفوظات أو ا ن ل س مل ملعت ف ملك

باب األمن واحملافظة عىل املعارف و) ب(عليه ولعرضه؛  بة أل يدية بواسطة دار للمحفوظات أو  تاج املعارف ا سـإعادة إ ت تقل مكن ل
تفاء؛  تعرض خلطر � يدية اليت  خا ت نطاق األاكدميي واخلاص ألغراض غري جتارية؛ ) ج(لتقل يدية يف ا تخدام املعارف ا لوا تقل لسـ

بحث ال) د( شطة ا يدية يف أ تخدام املعارف ا لوا ن تقل نولوàلسـ تاكرلتكعلمي وا تعلمي أو � بحث ألغراض ا تجرييب ا ب ا ل ل ؛ ل
تاج يف إجراء إداري أو قانوين )ه(  ".نوإعادة اإل

ندا إض .120 هم أن"افة كواقرتح وفد  يدي ل" تفاCول األعضاء  نص ا هيف ا بدال 1.6لامدة لمتل " اCول األعضاء"ست وكذ$ ا
يدي للامدة  نص ا هيف ا بدال املادة "كهناوأهنا مي" للكامت 3.6لمتل سامح "للكامت ) أ (4.6ست، واقرتح أيضا ا لوجيب ا

ية املعرتف هبا مضن القوانني  ثقا سات ا تاحف أو املؤ بات أو ا يدية يف دور احملفوظات أو ا فتخدام املعارف ا ل س مل ت تقل ملكسـ ل
ثقايف ألغراض غري جتارية أو أغراض أخرى  ية لرتاث ا بة ا نا ية ا لالو ن سـ مل ملعن يه ولعرضهة العامةللمصلحط  عل مبا فهيا للمحافظة 

بحث بح مؤك"للو يث  يح  تو يري هو ا َ، وقال إن الغرض من ا يص حب ض ل ية يه تR املعرتف هبا مضن لتغ ثقا سات ا فدا أن املؤ ل س
بة،  نا ية ا سـالقوانني الو مل تلفة العامةلحواإلضافة األخرى يه للمصطن ية ا تواء احلقائق الو سمح ملرونة ال يث   W ن ي طحب  . ةح

يوز .121 يوأيد وفد  ن ياغة من لندا اقرتاحّ شأن لص ا يا  بوفد أسرتا يارات، ل تلفني للامدة خلتقصري ا يارين ا Wوفé خيص ا  3.6خل
يه إشارة إىل  يهنام هو أن أحدهام  تالف  ففاال ب يدين"خ نرية  بقة وا تفمع املوافقة ا سـت للمسـ مل ، واقرتح وضع اإلشارة إىل "ملسـ

نرية  بقة وا ملسـتاملوافقة ا يارين للامدة ملسـ يارين، والغرض األسايس من ا يث تعكس ا خلبني قوسني  خل  هو تقدمي معاد[ 3.6حب
ية،  ناءات ا شاء � حمللية إ ت ن ثلك يارين يف املادة سـيف يار ا تىن بإماكية ا خلوا ت ن جمة من املعايري، واقرتح وضع  مكجموعة مد3.6خع
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ية" سامح ألفعال اآل تبغي ا ل بارة وردت لفعل يف ) أ (4.6بني قوسني يف املادة " ني يديلعألن ا نص ا ها ، وفé خيص املادة لمتل
يدي5.6 ثقايف ا بري ا نص اخلاص بأشاكل ا ها يف نطاق امحلاية كام ورد يف ا تعامل  تقل رأى أنه جيب ا ل تع ل لل ل  .مع

ياغة هذه املادة6ّورصح وفد الرنوجي أن املادة  .122 نة، وجيب  ناءات ا تعامل مع العديد من � ص  ت ملمكت ث  بأسلوب أوجز سـ
ناء عىل املادة واقرتح نصا جديد، ّمعوأ رشط أن هذه : "ي تربس من اتفاق30با  بة  نا ناءات  متد ا بميكن لألطراف أن  سـ مت ث سـ تع

تعامل تعارض مع � ناءات حمدودة وال  سـ� ت ثت يدين وفق اسـ  وال ترض بال مربر املصاحل 3ملادة ملسـتف العادي حلقوق ا
يدين مع وضع  رشوعة  سـتفا بارللممل رشوعة للغري حمل � عتاملصاحل ا ها أن "مل يدية ال جيب  ل، ورأى أن حامية املعارف ا لتقل

ناوها مضن املادة  سائل جيب  نه رأى أيضا أن هذه ا  ،Fتق شافات ا تخدام العريف أو أن تؤثر عىل � لترض ال تلك مل سـ ت ملسـ  3ك
بق واقرتح  . سـكام 

يار 5.6ورأى وفد الصني أن املادة  .123 يدية ما �رخيه  قا1خل من ا توجد من املعارف ا يق نطاق امحلاية،  تقلمت  لي فتض ب
يد، Ô$ فإن  تحديد ألي  سوب  ية أو غري  نه غري حمصور يف جامعة  شار وموثق أيضا  تفيد وواسع � سـلك م من ل ن حمل ت بع

يدي بسة املفرتض من هذا الصك توفريها لتقلامحلاية الاكمF للك أنواع املعارف ا تتأثر يف حا[ ا ثل هذه املعارفست  .معاد 

نوب  .124 ياجوقال وفد  ياري املادة يقأفر شأن  شرتكة  ية إن مثة أرض  بان األفر تحد� مس مجموعة ا خ  يق بم م  2.6 و1.6ل
ناوالن  بدأ يف املادة يتالyين  تالف  تخدام تR املعارف بداخل جامعاهتم، وأما � يحقوق أحصاب املعارف ودميومة ا فسـ  3.6خ

ناول حقوق ا نص، وفé خيص تتاليت  يف ا تالف  لتخدمني، ولغرض توفري الوقت اقرتح الوفد الرتكزي عىل � نظ تسـ لمل خ
يار بدائل 2 خلا ياراتحمريةل رأى أن ا تلفة لرتقمي تR ا ميكن أن توجد طريقة  نظمي،  تاج إىل  خل و خم ت  . فحت

تعامل أنه جيمس �حتاد األورويب ودوY األعضاء متحد�  وفد �حتاد األورويب ورأى .125 يزي واحض بني � سـب وضع  مت
ا، وميكن Y أن يؤيد املادة  تعامل خا̂ر ية و� ية وامجلاعات ا شعوب األ سـداخل وفé بني ا حملل صل يار 1.6ل  مبا يف ذ$ 1خل يف ا

ثاين للامدة 3.6نص املادة  بديل ا ل وا تني 3.6ل يدات جيب)ب(و) أ(عي يف الفقرتني الفر ناءات وا ي، ورأى أن � لتقت ث  أن سـ
بديF للامدة  ياغة ا هو ال يؤيد ا  $Ôنرية، و بقة ا لمتد عىل املوافقة ا لص فسـ ملسـت مل ية يف املواد 3.6تع بل اللكامت اإلضا ف، و  4.6يق

باب اليت تربر اكمال 5.6و بني احلاالت ذات األ سـ اليت  سموحة اليت ميكن أال تكون يف حاالت أخرى وفقا ت ملاألفعال ا
رسية أو املقدسة6.6ة ، وفé خيص املاد6 للامدة يدية ا سأ[ املعارف ا تحديد  ناول  ل مل ير الوفد احلاجة  تقل م ل لت  .ل

تفت أيضا  .126 سأ[ املR العام وسلط الضوء عىل صعوبهتا، وا ية  هورية كور` نظر الوفود األخرى إىل أ لولفت وفد  م مه مج
Rالعام وت Rيدية املوجودة يف امل يزي بني املعارف ا سأ[ ا تقلإىل  مت لم يزي بني ل مت غري املوجودة يف املR العام، واقرتح وضع 

بحث العلمي، وجيب أيضا  تجارب وا تدريس وا تجاري ألغراض ا تخدام غري ا يدية و� تخدام اخلاص للمعارف ا ل� ل ل ل سـ تقل لسـ
رش، وأيد يدية يف احلاالت اليت يكون فهيا موضوع امحلاية هو أسلوب لعالج ا ناء للمعارف ا ّوجود ا لب ل تقلسـ  2.6 و1.6 املواد ثت

يار 5.6 و4.6 و3.6و بدائل1خل من ا  . ل ومل يؤيد ا

توازن بني  .127 بار يف ا نظر بعني � تأسس مع ا يدات جيب أن  ناءات وا لورأى وفد �حتاد الرويس أن � ت ل ت ي عت لتقسـ ث
بة،  نا سـاملصلحة العامة وامحلاية ا يار مل نه مل 1للخوجيب  ي أن يكون هو األساس للمزيد من العمل،  سامح ستبعد لك لإماكية ا ن

ها دمج املواد  يعون من خال تفكري يف طريقة  لرسين  تط سـل يللم ها والوصول إىل نوع من 3.6 و2.6 و1.6ي جم، مفن املمكن د
شرتكة،  ياغة ا ملا نظر فهيا 5.6 و4.6ورأى أنه من الرضوري اإلبقاء عىل املادتني لص نود ميكن ا ل، ورأى أيضا أن عددا من ا لب

نب أي تداخل أو تكرارجبانب مواد أخر  .جتى لغرض 

يار  .128 ية ا تحدة األمر خلوأيد وفد الوال`ت ا يكمل بديF 6 من املادة 1ّ  اقرتح 5.6، وفé خيص املادة 3.6ل وكذ$ املادة ا
Cبدال ا يدية: "باجة آليتيستا يةواق، "لتقللن يوجد تعدي يف حا[ أن املعارف ا تا لرتح إضافة الفقرات ا ترب،7.6: "ل  تع لن 

ية يدية ا تخدام يف حا[ أن املعارف ا ساءة � رشوع أو  متR غري ا تعرضة  يدية  حملماملعارف ا تقل سـ م لتقل ملل لل مت احلصول " 1: "م
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بوع؛ أو  شور  مطعلهيا من  ية مع موافقهتم " 2"من يدية ا حملممت احلصول علهيا من واحد أو أكرث من أحصاب املعارف ا لتقل
نرية؛ أو  بقة وا ملسـتا نفعة وأن �تفاق علهيا مت عأهنا " 3"ملسـ نفاذ وتقامس ا تفق علهيا  رشوط  ملختضع  لل م ىل يد نقطة �تصال ل

ية،  سموحا يف سـت ،8.6طنالو يكون  شف وإىل درجة أن أي فعل من الغري  رسية من ا يدية ا مناء حامية املعارف ا سـ لك لتقل ل ث
ية لرباءات أو بقوانني رسية ا ية للمعارف ا حملمظل القوانني الو نوعا مبوجب حامية املعارف طن ممتجارة لن يكون هذا الفعل  ل

يدية،  ِبعستَ، 9.6لتقلا سلطاتست ُد ا يود، ل هور بدون  تاحة لفعل لعامة ا يدية ا ية من امحلاية تR املعارف ا ق الو مجل مل تقل لن ط
ية لعالج 10.6 ية واجلرا ية والعال يب ا بعد من امحلاية األسا ية أن  سلطات الو ح،  ج يصت ل س ن شخلل ت يوا}ت، لتط رش أو ا حلا لب
تخدام 11.6 ية أو ظروف أخرى ملحة إىل أقىص درجة أو يف حاالت � ية يف حاالت الطوارئ الو سلطات الو سـ،  ن ن طلل ط

ية يدية ا ية بدون موافقة صاحب املعارف ا يدية ا تخدام املعارف ا سمح  تجاري أن  حملمامجلاهريي غري ا تقل حملم تقل سـ ت لل  ."ل

ثل   .129 نة القانممواقرتح  نطقة األنديز األوائلللجا شعوب  ية  ية اÔا موية  ل ت من ، وقال 6.6 إزا[ األقواس من حول املادة للتن
بالرمغ من املعا} ية،  شعوب األ فإن هذا أسايس  صل تعامر إال أن لل نوات طويF من � سـة  مترة يف لسـ ية  شعوب األ مسـا صل ل

نارص بون  تو تاكرات اجلديدة، ويف بعض احلاالت  شاء وتطوير � عإ ع سـ ب يدية ين لتقل من ثقافات أخرى، ورأى أن املعارف ا
يدات ناءات وا رسية واملقدسة ال جيب أن ختضع لال يا تقت لل ث  . سـ

يار  .130 خلوأيد وفد سورسا ا ي يدة Ô$ يه حذف املكرر من 1ّ نص احلايل، وإحدى الطرق ا يط ا جل، ورأى إماكية  ل سـ تبن
نصوص املطابقة وإضافة األقواس املر يارين من خالل دمج ا لا تالفاتخل  . خبعة حول �

ية-مجهورية (إيران واقرتح وفد  .131 بدال )م اإلسال تعاقدة" "اCول األعضاء"ست ا نص مبا " ملألطراف ا ليف لك أجزاء ا
يار 1.6ّفهيا تR املادة، وأيد املادة   . 2خل من ا

ينيممثل واقرتح  .132 ية وساكن اجلزر األ شعوب األ تعلقة  بحوث ا سة ا صلمؤ صل ل مل ل تحد� مسس ية م   صلجامعة القوقاز األ
يار 6.6إزا[ األقواس من املادة  يار 4.6 واملادة 1خل يف ا يار ) أ (4.6، واقرتح وضع األقواس حول املادة 2خل يف ا ، 1خليف ا

يدية موجودة يف  ية لرتاث تقلوقال إن أية معارف  ية ا ثقا سات ا تاحف أو املؤ بات أو ا ندور احملفوظات أو ا ل س مل ملعت ف ملك
ثقايف تخدام تR املعارف كام ورد يف املادة لا نع أي خشص من ا سـ ألغراض غري جتارية ال   .5.6، واقرتح حذف املادة 5.6مت

يا ئوأشار الريس إىل أن وفود رسي الناك و .133 يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  ممثل  وإكوادور تؤيد �قرتاح املقدم من )م
ية وساكن اجل شعوب األ تعلقة  بحوث ا سة ا صلمؤ ل مل ل ينيس تحد� مس صلزر األ يةم   .صلجامعة القوقاز األ

بويفارية إزا[ األقواس من املادة  .134 هورية فزنويال ا لوأيد وفد  ل مج رسية واملقدسة جزء من 6.6ّ يدية ا ل، وإن املعارف ا لتقل
تأيت ها  تجارة أو للرباءات، واقرتح إزا[ األقواس وحتر ية  ية وال جيب أن ختضع ألي قا شعوب األ لا لل بل صل بادئ" حتت يكل ، "ملا

ية9.6ومل يؤيد املادة  تحدة األمر يك اليت اقرتpا وفد الوال`ت ا  . مل

تحد� مس �حتاد األورويب ودوY األعضاء مع إزا[ األقواس من حول املادة  .135 تلف وفد �حتاد األورويب  موا ، 6.6خ
هر  نص  تظفاألقواس يف ا تالفال رسخا يدية ا شأن املعارف ا ل يف اآلراء  تقل  .ية واملقدسةلب

ية عدم اCخول يف : مالحظة من األمانة[ .136 تحدة األمر شأن إزا[ األقواس واقرتح وفد الوال`ت ا شة  نا يكُعقدت  ملم ب ق
سأ[  تولوا األمر، ووافق الريس عىل العودة إىل  رسون  ية يف تR املرحF وأن يرتك ا ية امجلا تابة ا ممترين من ا ي ع ئللحظ ّلك ل يمل ُ

 .]قةاألقواس يف مرحF الح

ئوقدم الريس املادة  .137 شأهنا"حلقوقالعقوت واجلزاءات وممارسة ا "4ّ يقات  تح ب ا ب، و لتعل  . ف
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ثل توج أمارو إن املادة  .138 تفق مع .1: "واقرتح نصا جديدا اكآليت [مة جدا، 4مموقال  تعاقدة مبا  متد األطراف ا ي  مل سـتع
يات ف تلفة ومع الصكوك اCوية آ لمعايريمه القانوية ا ل W نوع أو غري ن  Rيدية ضد أي مت بة لضامن حامية املعارف ا نا ممعا[ و تقل لسـ م

تفق مع املادة .2 .مرشوع يدية املعرضة خلطر �نقراض ومبا  رشوع للمعارف ا متR غري ا ي يف حاالت ا لتقل مل  تؤسس 3ل
تحكمي والوساطة وإج ية  يق هذه املادة مبا فهيا آ بة  نا يات  تعاقدة آ للاألطراف ا ل ب سـ ل لتطمل سوية لتاءات فعا[ لإلنفاذ ورم

نافات زناعال يدية بدون اإلرضار بأحاكم صكوك أخرى للعقوت و� تخديم املعارف ا يدي و ئات بني  تتف تقل سـسـ ل م مسـ
ية نا ية وا سائل املد ئاإلدارية يف ا جل ن تفق مع املادة  .3 .مل بة مبا  نا ئة  يتؤسس  سـ مي ية وموافقهتم 4ه شعوب األ شاور مع ا صل و ل لت

نص لتقدمي ا يدين كام مه معرل ساعدة  ّح وا للمسـتف يق2فون يف املادة مل هم و ثال حلقو ب لضامن � تطت ق  احملددة يف هذه  العقوتم
ية  .4 .املادة ثال يف األرايض الو يق معايري � سري  يدين لغرض  ساعدة  تعاون وا تعاقدة ا نتقدم األطراف ا ت ب ي مل ل طمل متط ت سـ تفّ للم

تصو بان ا´اورة ا �وحدود ا مل  ." هذا الصكرة يفل

ثل  .139 يد من أي دو[ من اCول األعضاء القرتاح  مموأفاد الريس أنه ال يوجد تأ ي  .توج أماروئ

ندا  .140 يوز يلورأى وفد  يارين 1.4أن املادة ن بق فقط عىل ا خل  يار 2 و1تنط توي بداخm عىل مادة 3خل وأن ا  1.4حي 
يارين  ناولبند يوجد 3 و2خلخاصة به، وفé خيص ا شرتك  يت واحد  سوية م ن إماكية وجود طريقة إلعادة وأشار إىل، الزناعت 

يار  خلتريب هذه املادة، وفé خيص ا يدي، 3ت ثقايف ا بري ا نص اخلاص بأشاكل ا ثريا ا به  تقل وجد أنه  ل تع ل ك لشـ ل يF ي سـورأى أن و
ها هذا الصك جيب أن ختضع اإلنصاف ب اليت ورد فهيمينح لغرض احلفاظ عىل امحلاية اليت  لرشيعات ا . ا الطلب عىل امحلايةلت

هم نرص ا رسون Ô$ ا تطرق ا ملوأعرب عن أمm أن  لع  .مليي

ندا إنه كام أشار الريس .141 ئوقال وفد  بع أن يكون مر} فإنك ش�ت يه حتديد الهنج ا ت أحد ا يأو ململ ومن ، اجهي تو
رسين مالحظة وجود احäل هم  تفت إىل أنه يف حا[ الهنج املرن مفن ا للمينظور فين ا مل ند، ودعا لم لبني عىل األرحج المس ا

نوان  نظر يف إعطاء هذه املادة  رسين إىل ا عا ل يق"ملي ، واقرتح أن "العقوت واجلزاءات وممارسة احلقوق"بدال من " لتطبا
تايل نص اك ليكون ا يق هذا : "ل ية وفعا[  ياسة قانوية أو تدابري إدارية اك سعى إىل توفري  بعىل اCول األعضاء أن  ن سـ لتطت ف

تفق مع الصك بغي ومبا  ي كام  تلفةني ية ا يهنا الو Wقوا طن  ".ن

يان أن املادة  .142 توازنة بني اCقة واملرونة 1.4لورأى وفد ا نود أخرى يف هذا الصدد، وألن م  ية بدون أية  بوأهنا اك ف
يدية غري واحض  يmلتقلنطاق املعارف ا توي املادة عىل بعض املرونة، وÔ$ عرب عن  تفضمفن األفضل أن  ، ويف 1.4 للامدة ّحت
يار 2.4 فإن املادة 5.4 و2.4حني أنه ال يفضل وجود املادتني  بو[ بعد إضافة 1خل من ا بح  مق  ناسب"سـتص بني " مكام هو 

يهنا"و" إ�حة"  ".نمبوجب قوا

ئة أن املادة  .143 ثF بر}مج الصحة وا بيواقرتحت  تخدام 5.4لمم بدال " سوف"سـ جيب أن تكون أكرث تركزيا، واقرتحت ا
 ".ينبغي عىل"من 

هذا �قرتاح .144 يد  لوأفاد الريس أنه ال يوجد تأ  .يئ

شأن تريب املادة  .145 يقات  تحد� مس �حتاد األورويب ودوY األعضاء مع بعض ا كواتفق وفد �حتاد األورويب  ب لتعل ، 4م
تلفة وأن يكون الرت يارات ا يزي بوضوح بني ا رسين  Wوقال إنه توجد حاجة من ب إرشاد ا خل للمت قمي معموال لضامن وضوح ملي

يار  يارات لقدر الاكيف، وأيد ا خلا يار 2.4ّ وأيد أيضا املادة 2.4 كام ورد يف املادة 1ّخل تخدام 3خل من ا يm ا سـ، وأكد عىل  تفض
شعر أن هذا الصك جيب أن يكون ملزما" سوف"بدال من " ينبغي" نص ألنه مل  ييف لك ا  . ل
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تحدة اقرتاح و .146 ملوأيد وفد الوال`ت ا نوان إىل ّ يري ا ندا  لعفد  تغ يق"بك بقا مف، "لتطبا نوان لن يصدر حكام  سـثل هذا ا ملع
يجة املفاوضات، ويف املادة  يار "اCول األعضاء"بعد " ينبغي علهيا" اقرتح إضافة لكمة 1.4نتعىل  خل، وأيد ا  2.4، ويف املادة 1ّ

يار   ".أو [مل"و" سوف" اقرتح وضع أقواس حول 1خلمن ا

نو .147 جورصح وفد  ياب ّ تعريف وواحضة األلفاظ علام يقأفر نة ا بغي وجود عقوت وجزاءات وممارسة احلقوق  ل أنه  سـ حي ن
يدين اكنت واحضة األلفاظ،  يدية اكن مر} وحقوق ا ملسـتفبأن تعريف املعارف ا نة تعمل حنو لتقل للجوقال إنه أمر [م أن ا

نة علهيا أن تزيل أي مغوض أو ع للجصك ملزم قانويا وأضاف أن ا يار ن خلدم وضوح، وأيد ا  ألنه يقدم تعريفا واسعا 2ّ
تخدا[ا تلفة املمكن ا سـللصكوك ا W . 

يار  .148 يك ا خلوأيد وفد ا ملكسـ ّ2 . 

يار الربازيّوأيد وفد  .149 بدال 2خلل ا تعديالت، واقرتح ا ست مع بعض ا ية وإدارية"ل ية ومد ننا ئ ية أو جب" "ج ية أو مد ننا ئ
 اقرتح أن يضاف اآليت إىل بداية 5.4، وفé خيص املادة "املعجF" و"فعا[ال"و" تدابري حدودية"وحذف املصطلحات " إدارية
بارة تدابري ذات الصF/ينبغي توفري: "لعا ية"، ومل يؤيد أي إشارة إىل "لسوف توفر اCول األعضاء ا سوية لآ  Fلت بدي

نازعات  . 4.4، وÔ$ اقرتح حذف املادة 4.4يف املادة " ملا

نوان واقرتح وفد الاكمريون .150 بدال ا لع ا ية برمهتا مبا فهيا اجلزاءات، " تطبيق العقوت واحلقوقب"تس يغطي ا لعملمما  سـ
ياغة  يدي ويه اكآليت1.4جديدة للامدة صواقرتح  نص ا ها أيضا أن تكون ا ه ميكن  لمتل تدابري : "ل متد اCول األعضاء ا لسوف  تع

يق هذا الصك تال"تطبالالزمة لضامن  يارين خ، ورأى أنه ال توجد أية ا ية بني ا خلفات أسا هام، 3 و2سـ جم وÔ$ مفن املمكن د
يار  رسون فعل ذ$، وفé خيص ا يع ا خلومتىن أن  مليتط نظر يف 3يسـ ساءل عن إماكية ا ل،  ن ياسالات تتدابري ا  بصفهتا يةلسـ

يار 1.4عقوت يف صك قانوين، وفé خيص املادة  بارة األخرية هبذه3خل من ا بدال ا لع اقرتح الوفد ا با  ":تس نا سـيg يكون  م ح
باهنا  سـبغي عىل العقوت واجلزاءات أن تضع يف  حي يةن ية وامجلاعات ا شعوب األ شطة ا حمللأ صل ل  ".ن

يوأيد وفد سورسا املادة  .151 يغة املادة 1.4ّ نوان و شأن  ندا  نظر يف اقرتاح وفد  ص، ورأى مزية يف املزيد من ا ع ب ك  .4ل

هورية كور` �قرتاح املقدم من و .152 مجوأيد وفد  نوان املادة ّ شأن  ندا  عفد  ب يار 1.4ّ، وأيد املادة 4ك  من املادة 1خل وا
همل"، واقرتح حذف 4.2 يار " ملأو ا يار 3.4ّ، وأيد أيضا املادة 2.4 من املادة 1خليف ا  . 3خل من ا

شأن نص جديد للامدة  .153 نارص من العقوت واجلزاءات، 3بوأشار وفد الرنوجي إىل اقرتاحه  ورأى أن ع اÔي دمج 
يارات يف املادة ع ها يف املادة 4خلنارص العقوت واجلزاءات املوجودة يف بعض ا  كام ورد �قرتاح سابقا، واقرتح 3جم ميكن د

شف، و4أن املادة  شأن ا شمل الزتاما  بة أخرى ميكن أن  نا لك أو أية مادة  ب ت سـ يا 4مادة جديدة يه املادة اقرتح Ô$ م ن �
شف"بعنوان  ها كام" لكرشط ا يقات الرباءات و.1: " ييلنصيكون  بغي عىل  ب  تطي بان ناف ا نأ تعلق ت�لص ية خرتاع  ي ا ملعن

 ب شمل معلومات حول ا تخد[ا أن  يدية أو  لملعارف ا ي سـ يتقل با�تمسـتنبط  مجع اWرتع أو حيثل  املعارف أو حصل لنا
ب املقد(علهيا  �ا ب املقدم ) مل شأ يف حا[ أن ا لوب ا بملن ليس هو ذات ا يديةمنشأ  ل يق أن يرصح لتقلاملعارف ا لتطب، وعىل ا

تخدام،  أو عدم حصوYصوYأيضا حب نفاذ و� نرية  بقة  سـ عىل موافقة  لل مسـتسـ  1يف حا[ أن املعلومات الواردة يف الفقرة  .2م
تقدم ملصدر الفوري اÔي حصل اWرتع أو  تقدم لطلب سوف يرصح ا ملغري معروفة  با�تّللم نبط ا لت نسـ املعارف عىل  م

يدية نهلتقلا ها  م أو  تقدم لطلب لألحاكم الواردة يف الفقرتني ، 3، مجع ثال ا مليف حا[ عدم ا يذ 2 و1مت توقف  تنف سوف  ي
تقدم لألحاكم  ها ا ثل خال ية حمدودة  با�ت أن يضع فرتة ز تب الرباءات أو ا رشوط، وميكن  ية ا ملالطلب حلني  ت ن ن لب ميملك ل لتل م ل

تب الرباءات أو 2 و1الواردة يف الفقرتني  سموحة ميكن  بل انهتاء املدة ا ثل هذه املعلومات  ملك، ويف حا[ عدم تقدمي  ق ملم
با�ت أن يرفض الطلب،  لنتب ا شاف ، 4مك بب أي ا نوح  بايت  نف  نوحة أو  ثقة عن براءة  تأثر احلقوق ا تلن  مم ن ص مم ن كت سب ب مل
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ثال ألحاكم الفقرتني  تقدم يف � شل ا تالحق عن  مل أخرى خارج نظام الرباءات عقوت ن رمغ ذ$ فرض ميك، و2 و1مف
ثل الغرامات ية  نا ية مبا فهيا العقوت ا نصوص علهيا يف القوانني الو با�ت  ناف ا مونظام أ ئم جل ن ن طص  ".ل

شأن احلاجة إىل املرونة والوضوح يف املادة  .154 يقات العامة اليت وردت من الوفود  يا مع ا بواتفق وفد أسرتا تعل ، ورأى 4لل
يارات، واتفق مع وفد أن األغ تحديد يف أي من ا نا ومل ترد بألفاظ واحضة عىل وجه ا ية مل تعرف تعريفا  ياسا خلراض ا ل سـ ت حسـ ّل

يار  ندا أن ا خليوز يل هم وضع حمل �هäم أن أية إجراءات 3ن ية، ومن ا سائل الر  Yناو مل هو عىل األرحج األوحض يف  سـ للم ئيت
ئا عىل أحصاب املعارف  شلك  بنونة ال  ت عسـ سطة للامدة م يغة  يدية، واقرتح  با ص متقل ينبغي أن تكون هذه : " اكآليت3.4ل

نفاذ إلهياإلجراءات هF ا ل  يديةا وأن س ئا عىل أحصاب املعارف ا شلك  تقلال  ب لت  ".ع

يار  .155  mي للخوأعرب وفد �حتاد الرويس عن  بعاد، ورأى أنه يف الوقت احلايل ال جيب2.4 من املادة 1تفض  ست ا
تعلقا سوية الزناعملألحاكم ا  Fية بدي تة بآ يار لل يدة اليت ميكن 3خل، ورأى أن ا همة وا توى عىل عدد من �قرتاحات ا ملف ا مل ح

بارمه عترسين أن يضعوها حمل ا  . يللم

ئوقدم الريس املادة  .156 بة، إدارة أو إدارات"إدارة احلقوق "5ّ نا سـ  تح م ية عىل درجة من الكفاءة و ية أو إ ف و مي قلن بط 
يقات  .لتعلا

نواقرت .157 ندا ا لح وفد  تايلك يدية أن تؤسس إدارة 1.5: "لص ا شاور مع أحصاب املعارف ا تقل، ميكن لول األعضاء  لت ل
يه تصار  شمل اآليت بال حاجة لال ها أن  ية عىل درجة من الكفاءة، وميكن لوظا ية أو إ بة و نا علأو إدارات  ت مي ن قسـ ئف قلم ) أ: (ط

يدية وحاميهت شأن املعارف ا تقلرش املعلومات  لب شأن وضع ) ب(ا؛ ن تخدمهيا  يدية و شورة ألحصاب املعارف ا بتقدمي ا سـ تقل ممل ل
تفق علهيا؛  يدية) ج(مرشوط  هم ا تخدام معار يدية يف ا ساعدة أحصاب املعارف ا با،  نا تقليg أمكن واكن  سـ تقل م لسـ فل م ، "ح

ّتعني : " اكآليت3.5، واقرتح أيضا املادة 2.5واقرتح إزا[ املادة  نظمة العاي ية الفكرية هبوية اإلدارة أومل إبالغ ا للملكية   مل
ية ية أو اإل مياإلدارات الو قلن شاء إدارة أو إ: " اكآليت4.5، واقرتح املادة "ط نال خيل إ ية مبوجب هذّ ية أو إ ميدارات و قلن  اط

يدية يف إدارة أحصاببقدرة  صكال يةلتقل املعارف ا يدية وفقا للقوانني ا هم ا حمللمعار لتقل  إىل 5ية املادة تسم، واقرتح إعادة "ف
 ".اإلدارة"

ندا إعادة تريب املادة  .158 يوز كواقرتح وفد  يل ية مركزية 5ن يار األول اÔي يالمئ أكرث هنج إدارة و يارين، ا بح  ن  خل طتص خل
يار 3.5 و2.5 و1.5سيشمل املواد  يب ملن أرادوا هنج إدارة ذات كفاءة وأك2خل، وا شمل بديل يسـتج اÔي  سيرث راحة 

بو مل ير4.5 املادة و1.5املادة  يقه ي، وفé خيص إبالغ الو يصعب  بؤ بذ$، وأفاد بأنه  ب بوضوح ملاذا تريد بعض الوفود ا سـ تطت نل
ندا،  يوز ثل  بان  يليف بعض ا ن ندا،مل يوز بائل  سائل  تعامل مع هذه ا شاء إدارة واحدة  ية يف إ يلومل يكن Cيه أية  ن مل ت ن يثلقن  ح 

ندا   يفتوجد يليوز ثرية وفهيا سلطان كبائل  بو ق ثرية ومن الصعب جدا معرفة من مه وماذا يفعلون، ورأى أن إبالغ الو يت  ك
بل املادة  نص اÔي ورد  بان أن تفعل ذ$، واقرتح حذف ا بو لن ترغب  ثال والو تطلب مترنا خضام يف � قهبويهتم  لي لل ي ت ي مس

 . مكرر ألنه 1.5

يك إنه يوجد بديالن للامدة  .159 هام ، ومن األفضل)ب (1.5ملكسـوقال وفد ا لي إعادة تر بديلنيقمي لبحا ا ، "2"و" 1" ص
ية لعقوت) ج (1.5واقرتح حذف املادة  شمو[ يف املادة ا نألهنا لفعل   . ملعم

سمى املادة  .160 ندا بأن  توأيد وفد رسي الناك اقرتاح وفد  ك ، ورأى أنه جيب وجود "إدارة احلقوق"بدال من " اإلدارة "5ّ
شأن نه اقرتح لك، 5 حتت املادة إدارات كإجراء دراسة أوسع  ثل هذه، ب يس إدارة أو إدارات  مية تأ س ورأى أن تكون يف

ميي لن يليب حاجة أحصاب احلقوق،  ية دوية ألن الطابع الوطين أو اإل قلاإلدارة أو اإلدارات حكو ل رسين أن يفكروا م مليوعىل ا
يات اإلدارة أ ترص عىل املعارف حيف مكو}ت اإلدارات الالزمة، وفé خيص الوظائف رأى أن صال تقو اإلدارات جيب أال 

ثل هذه اإلدارة أو اإلدارات بحوا أعضاء يف  يني  ثيل األ شمل أمورا أخرى أيضا، وجيب دعوة  يدية وأن  ما يص صل مم ت لتقل  .ل
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يس نظام مركزي  .161 تأ تعلقة  ندا فé خيص الصعوت ا يوز يقات وفد  ية  تحدة األمر سوأيد وفد الوال`ت ا بيك مل يل ن تعل مل إلدارة ّ
تايل للامدة حلقوق، وا بديل ا لاقرتح ا ثني " 1: ""1.5ل با حبغي عىل ا لن نرية من وغريمه ي بقة ا سعوا إىل املوافقة ا ملسـتأن  سـ ملي

يدية ية،لتقلامجلاعات أحصاب املعارف ا ية للجامعات ا ملعن، وفقا للقوانني العر ف ية، ً يدية ا بل احلصول عىل املعارف ا حملم  لتقل " 2"ق
رشوط يتعني عىل األطراف � ية، وميكن  يدية ا نفاذ إىل املعارف ا ناجتة عن ا يات ا سؤو شأن احلقوق وا لتفاق  حملم تقل ل ل ل مل لب

يه  تفق  تخدام  ثقة عن أي ا نافع ا تقامس العادل  نص عىل ا يات أن  سؤو علاحلقوق وا سـ ن للم ل ت ل ممل ب نافع مل ية وتوفري ا ملللمعارف ا حملم
نفاذ حىت بدون  تخلصة من لمقابل ا نافع  سـأن تكون ا تخدام ممل تفق علهيسـ� بات أخرى  مأو تر تدابري " 3"ا، تي لتعني عىل ا ي

ئا عىل لك  شلك  بة وال  نا هومة و تفق علهيا أن تكون  رشوط ا نرية وا بقة ا يات للحصول عىل املوافقة ا بواآل ت سـ مل سـ عل ممل مف لت ملسـ
يقني الق يدية وأن تضمن الوضوح وا لأحصاب املصلحة ذوي الصF وألخص أحصاب املعارف ا  ".انوينلتقل

تحد� مس �حتاد األورويب ودوY األعضاء عىل إماكية أن تؤسس اCول األعضاء  .162 نووافق وفد �حتاد األورويب  م
ية وامجلاعات  شعوب األ ئات ميكن أن تأيت مبصلحة ا ثل هذه ا تفت إىل أن  ية، وا ية أو إ صلإدارة أو إدارات و ل ي ل مي هن لط م قل

يدي لل نص ا ية، وفé خيص ا ها ل ية ويه 1.5امدة لمتحملل ياغة احلا ل ميكن للوفد أن يؤيد ا شاور مع ،Cو[ عضو زجيو"لص  لت
يدية حصابأ شئ ،وفق قانوهنا الوطينلتقل املعارف ا بةأو تعنيتن أن  نا ية  ية أو إ تصة و سـ إدارة أو إدارات  مي ن مخم قل ورأى ، "ط

نه مَأن حتد يدية،  شاور مع أحصاب املعارف ا لكد وظائف اإلدارة  تقل لت تفويض من ل بع ذ$ مل ير أن الوظائف جيب أن تأيت 
ية أو واك[ لإلنفاذ،  هة قضا يدية، ومل ير أيضا أن تمكن اإلدارات من العمل  ئأحصاب املعارف ا كجتقل ّ ُ وعالوة عىل ذ$ ال ل

تR املعارف  يدية يف احلاالت اليت ال يوجد فهيا صاحب  تص بإدارة حامية املعارف ا لجيب لإلدارة أن  تقل هذا ال لخت يدية،  فا لتقل
تعلقة  شطة  شمل وفقا للقانون الوطين أ يدين، وأضاف أن وظائف اإلدارة أو اإلدارات ميكن أن  مسق مع تعريف ا نتف ت سـت ملي

تخدام  شأن اجلوانب اخلاصة ال يدية  ساعدة أحصاب املعارف ا يدية و سـرش معلومات خاصة حبامية املعارف ا ب تقل م لتقل ل نب
شأن املعارف  بو هبوية اإلدارةبواملامرسات  سأ[ إبالغ الو يدية، وأيد  يا م ّتقل  . ل

نوان املادة  .163 شأن  ندا  يده الاكمل القرتاحات وفد  هورية كور` عن تأ عوأعرب وفد  ب ك ي نص اجلديد5مج  .ل وا

يا واقرتح وفد  .164 يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  بداية)م ية أو : "ل إضافة فقرة يف ا شاء إدارة أو إدارات و نتعني عىل إ ن طي
هم لميية قإ يدية يف إدارة حقو رشيع الوطين لول األعضاء وحلقوق أحصاب املعارف ا تأسس وفقا  قمبوجب هذه املادة أن  تقل لي تلل

ية وممارساهتم يهنم العر هم وقوا فوفق موا ن يدية : " اقرتح اآليت2.5، وفé خيص املادة "ثيق تفق فهيا املعارف ا تقليف احلاالت اليت  لت
شاور مع 1يف املادة مع املعايري الواردة  ترص عىل جامعة ساكية ميكن لإلدارة  تحديد أو ال  سب عىل وجه ا ي� ال  ت و ن ل لن تقت ُح

ية] أحصاب[ّمالك  يدية وفقا للقوانني الو تطاعة أن تدير حقوق تR املعارف ا ند � يدية وموافقهتم  ناملعارف ا تقل سـ ع طتقل ل  ."ل

ش .165 نوأيد وفد �حتاد الرويس بصفة عامة فكرة إ ية إلدارة احلقوق، وفé خيص الوظائف اليت ّ ية أو إ مياء إدارة و قلن ط
يح،  تو تاج إىل مزيد من ا هذه الوظائف  ئة  ثل هذه ا ضسب إىل  ل حت ي فن لهم تخذ تسـ ثل هذه اإلدارة أن  تيس من املمكن  مل فل

شأن فعF حمددة  ثل ّ إن اكنت تعد تعد` يقرربقرارا أحاد`  نصفة، و مأو إن اكنت ممارسة غري  هذا القرار ميكن اختاذه فقط م
ثل هذه اإلدارة نة أن توحض وظائف  بة، وÔ$ طلب من ا نا ية أو إدارة أخرى  ئة قضا مبواسطة  للجم سـ ئ ، وأخريا  أكرثهي

يده للامدتني   . 4.5 و3.5يأعرب عن تأ

تحد� مس �حتاد األورويب ودوY األعضاء ذ .166 ثل توج أمارو إن وفد �حتاد األورويب  موقال  كر أنه ال يوجد ما$ مم
نني علهيا، و يدية أو املؤ يدية، وساءل من مه يف هذه احلا[ مالك املعارف ا متللمعارف ا تقل ت لتقل يه ّل نص  فقال إن ا أقواس مربعة ل

يع أبدا اعäد صك دويل،  نة لن  تطثرية جدا وبدائل Cرجة أن ا للج نوان 5واقرتح مادة تسـك تطبيق احلقوق "بع جديدة 
ية ها اكآليتيك" عامجلا يدية : "نصون  شاور مع مالك أو أحصاب املعارف ا شئ  تعاقدة أن  تقلتعني عىل األطراف ا ت ن مل لي ّ ل ت

ية تا ية لوظائف ا نرية واحلرة إدارة أو إدارات و بقة ا لومبوافقهتم ا ل ن طسـ بة لضامن حامية املعارف ) أ: (ملسـتمل نا تدابري ا سـاعäد ا مل ل
يدية؛  ندما يطلب ذ$ نرش املعلومات وتعز) ب(لتقلا يدية  بحث للمحافظة عىل املعارف ا عيز املامرسات واCراسات وا تقل لل
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يدية؛  باهتم يف حاالت الزناع مع ) ج(لتقلأحصاب املعارف ا هم ووا شأن حقو يدية  ساعدة ألحصاب املعارف ا جتقدمي ا ق ب تقل لمل
تخدمني؛  شأن اWاطر اليت تواجه املعارف ا) د(ملسـا هور  تإبالغ عامة ا لب تخدمني عىل ) ه(قليدية؛ مجل تأكد من حصول ا سـا ملل

نرية واحلرة؛  بقة ا ملسـتاملوافقة ا يدية، ) و(ملسـ تعامل املعارف ا ناجت عن ا نصف والعادل ا نافع ا تقلاإلرشاف عىل تقامس ا سـ ل مل لمل
ية أو اإل.2.5 يعة اإلدارة أو اإلدارات الو ية الفكرية  ية  نظمة العا تعني إبالغ أمانة ا ن  ب مل مل طي بط شاركة "قلمييةللملك شأت  مب اليت أ ن

ية شعوب األ صلا  .ل

ثل توج أمارو .167 مموأفاد الريس أن وفد رسي الناك أيد جزيا اقرتاح  ئ ّ  . ئ

ئوقدم الريس املادة  .168 نوان 7ّ يقات" مدة امحلاية"بع  تح ب ا لتعلو  . ف

يار  .169 خلوأيد وفد كو ا يار يف حا[ أن تعريف"ينبغي" مع حذف 1ّ يؤيد هذا ا خل، وقال إنه  يدية يف املادة سـ لتقل املعارف ا
تحويل والوصف الطيب1  Fلل مشل أهنا غري قاب. 

170. يقات اليت أدىل هبا وفد كو ثل توج أمارو ا تعلوأيد  تايل .لمم نحو ا لواقرتح نصا جديدا عىل ا تطبق امحلاية وتدوم :"ل
ية  شعوب األ ياة ا صلمدى  ل يه يف املادةح نصوص  نحو ا ية عىل ا علوامجلاعات ا مل ل تبقى امحلاية قامئة ما بقي الرتاث ) أ. (1 حملل

تاح يف املR العام ثقايف غري املادي غري  ما ية واملقدسة أبدا) ب( .ل رسية والرو يدية ا حتدوم حامية املعارف ا ل امحلاية ) ج( .لتقل
شعوب وامجلاعات األ يا أو جزيا عىل ذاكرة ا سـهتدف القضاء  ية أو أي تعد آخر  يولو نة ا لمن القر ئ لك ي ب ٍص ج ها ل خيية و�ر صل

 ."وصورهتا

ثل توج أمارو .171 مموذكر الريس أن وفد رسي الناك أيد �قرتاح اÔي تقدم به   .ئ

ية وساكن اجلزر مس  .172 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س ية وأيد �قرتاح جامعة القوقازمم صل األ
 .اÔي تقدم به وفد كو

تايل .173 نص ا ندا ا لواقرتح وفد  ل عضاء أن حتدد املدة املالمئة للحامية، واليت جيوز دوا[ا ما وفت املعارف لول األ:"ك
ية للحامية وفق املادة  يدية مبعايري األ هلا  ."1لتقل

يار  .174 يك ا خلوأيد وفد ا  .1ملكسـ

يار  .175 نحو اÔي أيده وفد كو1خلوأيد وفد إكوادور ا تقاده أن لكمة  .ل عىل ا بقى" يتعني"عوأعرب عن ا تبغي أن  وعن  ني
 .m أن يكون احلمك ملزماأم

يار  .176 تخدام لكمة 1خلوأيد وفد رسي الناك ا بارة أفضل من  ".يتعني"سـ مع ا تخدام  بغي ا عورأى أنه  سـ ما دامت "ني
يدية تفي ية" لتقلاملعارف ا نصوص اCبلوما سـ´افاهتا أعراف ا رسون ذ$ .ل وشدد عىل  .مليوأعرب عن أمm يف أن يالحظ ا

بغي إضافة 1املادة أنه نظرا لوجود إشارة إىل  شعيب"فين   .1إىل املادة " لالطب ا

يار  .177 يه وأيد ا خلوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء   .1ف

يار  .178 ند ا خلوأيد وفد ا  .1له

ندا .179 يار اجلديد اÔي اقرتحه وفد  ية ا تحدة األمر كوأيد وفد الوال`ت ا خل  .يكمل
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يار  .180 ها 1خلوأيد وفد الربازيل ا يدية وخصا مية املعارف ا نادا إىل  يزي بني رشوط امحلاية ا بm ا ئص نظرا لعدم  ت تقلتق س لمت ق ل
يار  يه يف ا شار إ نحو ا خلعىل ا ل مل  .2ل

يا وأيد وفد  .181 يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  يار )م تايل .1خل ا نص ا قرتاح ا يقات اليت أدىل هبا وفد كو لو�بع ا ل  :لتعل
ية للحامية وفق املادة لتقتدوم حامية املعارف ا" يدية مبعايري األ هليدية ما وفت املعارف ا تقل يدية من  .1لل تقل املعارف ا تقلو لت ن

تقادم ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  تلفة، وال ميكن ا يل بأشاكل  لليل إىل  ل ميخم ج  ."تقسـج

يار  .182 يداد وتوغو ا خلوأيد وفد تر يm للكمة  .1ني يقات و ".ينبغي"عىل " يتعني"تفضوأعرب عن  تعلق   éتعلاقرتح ف لي
تخدام لكمة   ".وفت"بدال من " تلّب"سـاليت أدىل هبا وفد رسي الناك ا

يار  .183 خلوأيد وفد تريا ا نص  .1ك يدية يف حاميهتا"لواقرتح إضافة ا يار " لتقلورغب أحصاب املعارف ا  .1خليف هناية ا

يار  .184 تخدام لكمة 1خلوأيد وفد مرص ا  ".يتعني"سـ مع ا

يوز .185 يوأيد وفد  يار ن خلندا ا يار  .1ل تقار ا خلوأشار إىل ا بدو2ف  éتوساءل إن اكن  .ي إىل مؤيد من بني الوفود حىت اآلن ف
يار  خلملقرتح ا يقه2ِ ية  يح  تو تفضل  ب أن  ض ب تطي ية تفريق القانون بني خصائص املعارف  .كيف هم  يفوقال إنه جيد صعوبة يف  كف

ميهتا يدية و قا  .لتقل

ي .186  .1ار خلوأيد وفد �حتاد الرويس ا

تخدام لكمة  .187 ها ال ئة عن  ثF بر}مج الصحة وا سـوأعربت  ب يلمم تفضي يقات اليت أدىل  ".يتعني"ل تعلق   éتعلواقرتحت ف لي
تخدام مصطلح  شعيب ا شأن الطب ا سـهبا وفد رسي الناك  ل با من غريه" الصحة"ب ثل  يزي ما  طلصعوبة  مي  .مت

188. Ôثاين ا لوذكر الريس أن وفد رسي الناك أيد �قرتاح ا ئةئ ثF بر}مج الصحة وا بيي تقدمت به   .لمم

نونة 8ئوقدم الريس املادة  .189 ية"ملع ا رشوط ا لشلكا يقات" ل تح ب ا لتعلو  .ف

يار  .190  mي يا عن  للخوأعرب وفد أسرتا تفض يار  .1ل تعلق   éياسات ف نظور ا خلوأ�ر سؤ� من  ي لسـ حيث ذكر أنه  ،2م
رش تيض بعض ا باب حمددة  بدو أي أ  éلال توجد ف تق سـ يديةي ية محلاية املعارف ا تقلوط ا لشلك بب  .ل سوقال إنه ال يرى أي 

يدية ية محلاية املعارف ا نة إىل فرض رشوط  تقلحمدد قد يدعو أي دو[ عضو يف ظروف  شلك لي  .مع

يار  .191 يار  .2خلوأيد وفد عامن ا تقد أن من شأن ا خلوقال إنه  شلك مالمئ2يع ٍ أن يوفر حامية  بان عىل  .ب لوحث ا
ساك جسال  .تمإ

يار  .192 نوساءل عن إماكية دمج املادتني  .1خلوأيد وفد كوت ديفوار ا  .2.8 و1.8ت

تقاده أن املادة  .193 ثل توج أمارو عن ا عوأعرب  يدية8مم نع حامية املعارف ا ثرية من شأهنا  تقل تضع عوائق  لك  .م

يار  .194 ي:"واقرتح نصا بديال .1خلوأيد وفد رسي الناك ا تقلتعني أال ختضع حامية املعارف ا يةلي ومع  .شلكدية ألي رشوط 
ية جسالت أو  ية ا سك اإلدارات الو يدية، جيوز أن  يقني واحلفاظ عىل املعارف ا ية وا شفا نذ$، حفرصا عىل ا ن مت تقل ل ملعل ط ل ف

يدية  ."لتقلحمارض أخرى للمعارف ا

ية .195 بغي أال ختضع ألي رشوط  يدية  تقاده أن حامية املعارف ا شلكوأعرب وفد بريو عن ا ي تقل نع كام أيد  .1يار خلوأيد ا .ل
يا يقات اليت أدىل هبا وفد أسرتا لا ية يف الصك .لتعل وقال إن وفودا  .شلكوقال إنه ال توجد جحة تربر احلاجة إىل وضع رشوط 
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يار  تعلق   éتقد ف يدية،ومع ذ$ فإنه  سأ[ اإلقرار ملعارف ا خلأخرى أشارت إىل  ي يع تقل ينبغي أن يكون " احلفاظ" أن 2لم
يار` ال رش  .طاختا

ية .196 ية عدم فرض رشوط  شأن أ يا}ت اليت أدلت هبا بعض الوفود  ندا ا يوز شلكوأيد وفد  مه ب ب يل سجالت  .لن لوقال إن ا
ية ال ترغب يف اضطالع اCو[ بدور يف تويق  بان اليت تضم شعو أ بة إىل عدد من ا ساسة  سأ[  ثثل  صل ل سـ ح م ٍمت لن

باب يدية لعدة أ هم ا سـمعار لتقل يان اÔي .ف يالبوكرر ا سجالت  .ل أدىل به وفد أسرتا بان جتد يف ا هم أن بعض ا لوقال إنه  ل يتف
بت يف ذ$، فوائد، سجالت إن ر بان  تفاظ تR ا تة يف ا غفال حرج ا ب ل حب نص عىل ذ$  ل لغري أنه ال توجد حاجة إىل ا

 .كتابة يف هذا الصك

يار  .197 شواغل اليت عرب عهنا بع .1خلوأيد وفد املغرب ا هم ا لوقال إنه  يليتف شأن ا سجض الوفود  بغي أ وأضاف .لتب يننه 
ية اCوية ترغب يف اخلروج بصك دويل  نة احلكو بان إن اكنت ا تلف ا يهنا شواغل  ليع الوفود أن تضع نصب أ للج ل خم ع ممجل

يار .حبق شاور مع أحصاب احل" : مع إضافة فقرة جديدة1.8 للامدة 1خلواقرتح اإلبقاء عىل ا قوق لتومع ذ$، فلول األعضاء 
يدية يل املعارف ا تو� أي شلك تراه مالمئا  تقلأن  سج لت  ".لت

يار  .198 هورية كور` ا خلوأيد وفد  تعلق ملادة  .2مج  éاإلدارة أو "، وإحالل "جيوز"حمل " ينبغي" إحالل 2.8يواقرتح ف
ية ية ا ناإلدارات الو ملعن ية"حمل " ط ية ا ناإلدارات الو ملعن  ".ط

يار وحتدث وفد �حتاد األورويب مس .199 يه وأيد ا خل �حتاد األورويب واCول األعضاء   .8 للامدة 1ف

يار  .200  mي للخوأعرب وفد إكوادور عن  تقد أن  .، واÔي رأى أنه يعكس مصلحة به عىل أفضل حنو1تفض يعوقال إنه 
يل بان اليت ترغب يف إقامة نظام  شلك عائقا أمام ا يار ال  سجهذا ا ل ي يع مع .للتخل بان  تطوذكر أن ا ل ذ$ مبوافقة تسـل
يدية شاء جسل بغرض احلفاظ عىل املعارف ا ية أو تقرر إ شعوب األ تقلا ن صل  .لل

يداد وتوغو �قرتاح اÔي طرحه وفد رسي الناك .201 يار  .ينوأيد وفد تر  mي للخوأعرب عن  ته 1.8 للامدة 1تفض فق وموا
يار  هام2.8 ملادة 1.8 للامدة 1خلعىل ربط ا  .جم أو د

سة  .202 ثل مؤ سوحتدث  ية وساكن اجلزر مس مم شعوب األ بحوث من أجل ا صلا ل يقات القوقازجامعة ل ية وأيد ا تعل األ لصل
يار  تعلق   éيا ف خلاليت أدىل هبا وفد أسرتا ي  .كام أيد اإلضافات اليت طرpا وفد رسي الناك .1.8 للامدة 1ل

تقاده أن حامية املعارف ا .203 ية عن ا تحدة األمر تقلوأعرب وفد الوال`ت ا ع لمل يةيك تطلب رشوطا  شلكيدية قد  وقال إنه  .ت
يار  تلزم"واقرتح إحالل  . مع تعديل2خلÔ$ يؤيد ا  ".تسـتلزم"حمل " تسـقد 

يار  .204 يدا .1خلوأيد وفد جاماياك ا ئا  يل أن يكون  مفوقال أيضا إنه يقر بأن من شأن وجود نظام  شي وأضاف أنه  .للتسج
ته نه يقر بأ مهيال يرغب يف فرض ذ$ إلزاما،   .لك

يار وأي .205 نظمي .1خلد وفد الربازيل ا بال عديدة  بع  ية  ية وامجلاعات ا شعوب األ تقاده أن ا توأعرب عن ا سـ ت حملل صل ل للع  .ت
ها، توب ملعار يس Cهيا أي جسل  ها يف الربازيل  فوقال إن  مك ل ية من أجل احلصول  بعض رشوط  بعد وفاءها   mشلكمما جيع بس ت ي

ها  .قعىل حامية حلقو

تقاد .206 يةعوأعرب وفد الصني عن ا بغي أال ختضع ألي رشوط  يدية  شلكه أن حامية املعارف ا ي نتقل تفق مع وأضاف.ل ي أنه 
يدية حرصا عىل 2.8املادة  نة جسالت أو حمارض أخرى للمعارف ا ية  ساك إدارات و نص عىل جواز إ تقل اليت  ي ن م لت مع ط

ية شفا فا  .ل
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يار  .207 تقاده أن ا خلوأعرب وفد �حتاد الرويس عن ا سب1ع سجالت إنه يرى جواز وقال فé .ن هو األ سأ[ ا تعلق  ل  مب ي
بت يف ذ$ نوع إن ر ية جسالت من هذا ا ساك إدارات و غإ ل ن  .طم

يار  .208 تحدة ا يا ا هورية تزنا خلوأيد وفد  مل ن ته يف اإلبقاء عىل لكمة 1مج  ".يتعني"غب وأعرب عن ر

نونة 9ئوقدم الريس املادة  .209 ية"ملع ا تدابري �تقا لا ن يقات" ل تح ب ا لتعلو  .ف

تايل .1.9الرنوجي نص املادة وأيد وفد  .210 نحو ا لواقرتح فقرة جديدة عىل ا ، فألي خشص بدأ يف 1لرمغ من الفقرة " :ل
يذ أن يواصل ذ$ �تفاع هبا  بل �رخي دخول هذا الصك حزي ا رشوع  شلك  يدية نفذ إلهيا  ن�تفاع مبعارف  ب تقل نفن تق لم

رشوط مماثF  .بنفس القدر سحب ذ$ احلق يف �تفاع  بو ني تR ن تربة لالتفاع  تعدادات  بعىل أي خشص أجرى ا ن مع سـ
يدية تعارض مع أي  .لتقلاملعارف ا يدية عىل حنو  نح احلمك الوارد يف هذه الفقرة أي حق يف �تفاع ملعارف ا يوال  تقل ن ٍمي ل

نفاذ إلهيا يد  ها ا للرشوط  تف  ."ملسـيضع

تدابري � .211 تعلقة  يق لألحاكم ا Cسق ا ندا أن ا لوذكر وفد  مل ن قك سب نوع الصكل تحدد  ية  حتقا ي ل رسين  .ن متس من ا مليوا ل
يل  تفا يارات ألن من شأن ذ$ أن يؤثر يف ا ياغة ا تلف أنواع الصكوك اليت ميكن توخهيا يف  يهنم  صأن يضعوا نصب أ ل خل ص خم ع

نص ية  للا  .لفن

ندا .212 يقات اليت أدىل هبا وفد  يا ا كوأيد وفد أسرتا تعل ية الفك .لل نامللكوقال إن من أراكن حامية ا بوت احلقوق  يرية  وبني  .يقث
ياري املادة   o ها2.9خأن يث األهداف املراد  تام من  بلغ حد الوضوح ا يق مل  حتقح ل نحو 2.9واقرتح بديال للامدة  .ي ل عىل ا

تايل تأكد من عدم تأثر" :لا لبغي لول ا ثة/ني بهتا لفعل أطراف � مترار حامية احلقوق اليت ا لا كتس  ."سـ

بة  .1خليار وأيد وفد الربازيل ا .213 هذا الصك أي أثر رجعي يف حقوق  همه ال ميكن أن يكون  مكتسـوقال إنه إىل حد  ل ف
تايل3.9واقرتح املادة  .سابقا نحو ا ل عىل ا يق أحاكم هذا الصك بأثر رجعي" :ل  ."تطبوال جيوز 

تصار .214 يه وأيد بلك قوة ا قوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  ية هذا الصك ف تغط 
توصل إىل �تفاق علهيا يف هناية املطاف للامدة  رشوط اليت  يدية اليت وفت  يذ عىل املعارف ا يند دخوY حزي ا تقل لع لت نف  .1ل

ية للصك يعة الهنا تعلق   éندا ف يا واليت كررها وفد  يقات اليت أدىل هبا وفد أسرتا ئكام أيد ا ب ي ك ل لطتعل تعلق ملادة .ل  éيوقال ف 
يار 2.9 ية الفكرية يف هذا الصدد وإنه يفضل ا ية  بغة ا ية ا خل إنه يدرك أ ن لص للملكمه  .1ليقي

ية املادة  .215 تحدة األمر يكوأيد وفد الوال`ت ا عند دخول "حمل " اعäد هذا �تفاق"واقرتح إحالل  . تعديلمع 1.9مل
نفاذ بري عن م ".لاألحاكم حزي ا تعديل هو ا تعوقال إن املقصد من ذ$ ا تاجئ لل نب اإلخالل  بنوقف الوفد الراغب يف  جت

يار  .املفاوضات تعديالت1خلكام أيد ا بارة " سـبق"واقرتح وضع لكمة  .ل مع بعض ا Cى اعäد هذه "عبني قوسني وإضافة 
يان انعدام األثر الرجعي .يف هناية هذه الفقرة" ثالويقة تعدا  .بوقال إن املقصد من ذ$ هو  يكون  لوقال إن الوفد  سـ لنظر مسـ

 .يف الفقرة اجلديدة اليت اقرتpا وفد الربازيل

تقاده بوجوب انعدام األثر الرجعي .216 يار  .عوأعرب وفد �حتاد الرويس عن ا  .1خلوأيد ا

نونة 10ئوقدم الريس املادة  .217 يقات" الäيش مع اإلطار القانوين العام"ملع ا تح ب ا لتعلو  .ف

نص  .218 بت بدقة يف ا ندا بأنه يصعب ا لورصح وفد  ل ية الصك اÔي ك ية اCوية أمر نو نة احلكو سم ا علعدم  ل للج مح
شه قنا يدي مبادة شديدة  .ت ثقايف ا بري ا ية اCوية عىل أشاكل ا نة احلكو باه إىل العمل اÔي قامت به ا تقلواسرتعى � ل تع ل للج لن ل م ت

به هبذه يه ذ$ من إرساع  .لشـا رسون تR املادة ملا قد يؤدي إ لعملواقرتح أن يراجع ا ل  .يةملي
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تايل .219 نص ا ثل توج أمارو ا لواقرتح  ل ينبغي أال تقلل األحاكم الواردة يف إطار هذا الصك بأي شلك من تدابري :"مم
نوحة سابقا يف ظل صكوك أو معاهدات أخرى ثقايف  .ملمامحلاية ا تفق مع احرتام الرتاث ا بق هذا األحاكم مبا  بغي أن  لو ي تط ني

ية ا هوم يف اتفا نحو ا رشي عىل ا قا ملف ل ثقايف غري املادي لعام لب ليوسكو محلاية الرتاث ا ن بغي أن تäىش متاما مع  .2003ل ينكام 
نظمة األغذية والزراعة ية لألغذية والزراعة2001لعام ) الفاو (ممعاهدة  با ية ا شأن املوارد الورا ت  ن ث بغي أن تäىش مع . لب ينو

متد ية ا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  ملعأحاكم إعالن األمم ا صل ل ب  ."2007 عام مل

ثل توج أمارو .220 مموذكر الريس أن وفد رسي الناك أيد �قرتاح اÔي تقدم به   .ئ

ياري املادة  .221 ندا بأن  يوز خورصح وفد  يل شاهبني للغاية1.10ن بدوان  ت  يارين يرتكز  .مي هوم األسايس يف ا خلوقال إن ا ملف
يةلعىل الäيش مع الصكوك اCوية  ي ،ملعنا يارين  تحقفال حاجة إىل  نرص �ن وهو  .ق ذ$لخ ٍواقرتح إضافة  ية "ع مللكا

تايل ".الفكرية نص اك لواقرتح أن يكون ا نوحة يف إطار هذا الصك مع الصكوك اCوية األخرى " :ل لبغي أن تäىش امحلاية ا ملم ني
ية ية الفكريةملعنا تعلقة  مللك مبا يف ذ$ الصكوك اCوية ا مل  ."ل

222. éئة ف ثF بر}مج الصحة وا بيوأشارت  يار لمم تعلق  خل  يولوà غري 1ي نوع ا ية ا ب إىل أن بروتوكول }غو` امللحق تفا لت ل ق
نقصه تصديق عدة بان يهور و شات، .مش نا ندا قانويا  قوأعربت عن عدم ارياpا الختاذه  للم ن سـ يغة  ت شار  سب أن  بصبل األ ي ن

ي ية بروتوكول }غو` امللحق تفا ية و قالعموم إىل صكوك دوية وإ نح مي تل ثل قل ية  با لوجود اتفاقات إ يولوà جا نوع ا مة ا مي ن ب قلت ل ل
بان ية الفكرية وغريه جيب أخذها يف ا ية  ية األفر نظمة اإل سـاتفاق ا مي حلمل للملك يق ية معرفة عدد الصكوك  .قل مهوشددت عىل أ

 .اليت سريد ذكرها يف املادة بدقة

يار  .223  mي ية عن  تحدة األمر للخوأعرب وفد الوال`ت ا تفض تايل، وطرح 2يكمل تعديل ا لا " َأي حقوق أو حامية"إحالل : ل
تضاء توفري اتفاقات أخرى محلاية حيث إن ،"َاحلقوق أو امحلاية"حمل ياغة يؤدي إىل عدم ا يف يف ا تعديل ا ق هذا ا لصلطف ل

يدية لرضورة  .لتقلاملعارف ا

يار  .224  .2.10 وبديل الفقرة 1.10 للامدة 2خلوأيد وفد الربازيل ا

يار وأعرب وفد �حتاد ال .225  mي للخرويس عن  تايل 2تفض نحو ا تصاره عىل ا ته، مع ذ$، يف ا لوعن ر ل خب ينبغي : "غ
نصوص علهيا يف  يري وأال تؤثر بأي شلك من األشاكل يف احلقوق أو امحلاية ا ملللحامية مبوجب هذا الصك أال متس بأي  َتغ ّ

لالصكوك القانوية اCوية ته يف حذف لك ما ورد بعد  ".ن لصكوك القانوية اCويةال"غبوهذا يعين ر يغة  ".ن لصوقال إن تR ا
بو[ ترصة  مقا W. 

يار  .226 يه وأيد ا خلوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  ، مع اإلبقاء عىل 1.10 للامدة 2ف
يس Y رضورة يهنا مما شعر أن  لاألقواس حول اإلشارات إىل معاهدات   .2.10قرة وقال إنه ال يؤيد الف .بع

تح 11ئوقدم الريس املادة  .227 ية، و ية والوسائل األخرى لالعرتاف حلقوق واملصاحل األ ف، اليت تعاجل املعامF الو ب نن جط
يقات  .لتعلب ا

ندا نوقال وفد  .228 نص بقي حىت اآلن حمصورا يف نطاق املعامF 11ن املادة إيليوز ثرية، وأن ا ل اكنت حمال خلالفات  ك
ية ية، خاصة يف ظل وجود حامية حمددة لكنه أشار إ .طنالو ساءلت عن مدى مالءمة املعامF الو نىل أن عددا من الوفود  طت

ية شعوب األ تعلق جبوهر العالقة بني اCو[ وا ية، مما  شعوب األ صليف عدة بان  ل ي صل ية اCوية  .لل نة احلكو لوقال إن ا مللج
ي ثل مما من شأنه أن يضايه ا  Fبدأ املعام ملعنظرت يف  مل يه يف الصك اCويل،م نصوص  علار ا غري أن أي ب يرغب يف  مل

بان  ب ال يلزمه إ�حة ذ$  ية يف ا شعوب األ يا نظرا لعالقة خاصة مع ا لالز`دة عىل ذ$ وتوفري حامية أعىل دا ل صل ل خل
يه. أخرى رسون  نظر ا يا،  ندا نصا، إثر نقاش مع وفد أسرتا يوز فواقرتح وفد  ملي يل ل يل  مواطين أي طرف أن ال جيوز ألحد" :ن
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يه هذا الصك يف أرايض طرف آخر، حىت ولو اكن ذ$ الطرف اآلخر يوفر حامية أوسع  نص  علتوقع حامية فوق ما  ي ي
يه نظروا فهيا."طنملوا رسين  تقر إىل الفصاحة، لكن املقصود هو طرح الفكرة عىل ا نص  يوقال إنه يدرك أن ا لل يمل  .يف

بل مالمئة وحتدث وفد �حتاد األورويب مس � .229 يه وأقر إقرارا �ما حلاجة إىل  سـحتاد األورويب واCول األعضاء  ف
نه  .نغري أنه ال يؤيد اخلروج من املفاوضات بصك دويل ملزم قانويا لالعرتاف بأحصاب احلقوق األجانب، ميكوقال إنه Ô$ ال 

نة11قبول املادة  ئهتا الرا ه عىل  تعلقة بأحصاب احلقوق األجانبٍواقرتح إجراء مزيد من املداوالت مل .هي شواغل ا ملعاجلة ا  .ل

نه يف املادة، .230 نحو املعرب  ية عىل ا هوم املعامF الو ية  تحدة األمر عوأيد وفد الوال`ت ا ل ن طمل مف سجل  يك يغري أنه رصح أنه 
ية شعوب األ يع ا يني فقط، ال شارات  يني األ صلشارات األمر ل مج صل  . سأ[ نظراملوقال إنه عىل ذ$ يرغب يف ز`دة هذه ا .يك

ندا11واقرتح وفد الرنوجي نصا جديدا يف املادة  .231 يوز يه مبا اقرتحه وفد  يل عىل درب  ن تعاقد : "بش متعني عىل لك طرف  ي
نصوص علهيا يف املادة  يدية اليت تفي ملعايري ا تعلق ملعارف ا  éملف تقل يدي امحلاية كام مه 1لي يه  مسـتف أن يعامل يف أرا ض

نفس األسلوب ، 2معرفون يف املادة  يه،  نون أرا تعاقدة األخرى أو  بون أساسا إىل أي من األطراف ا بممن  ض مل يسكسـ ٍ ينت
يه يدين من موا طناÔي يعامل به ا  ."ملسـتف

شعوب  .232 شأن حقوق ا تحدة  ها عالقة ويقة بإعالن األمم ا ته يف تقدمي مادة جديدة  ثل توج أمارو عن ر لوأعرب  ب مل ث ب لمم غ
ية  . صلاأل

بادئ واألهداف القامئةئووحض الريس أنه ال .233 ـي العمل عىل املواد وا مل ميكن إضافة أي مواد جديدة حىت  تح . نهتي فو
يقات عىل املادة  لتعلالريس ب ا  . 12ئ

نص املادة  .234 نقحة  يغة جديدة [ذبة ومعد[ و ثل توج أمارو  لواقرتح  ص ألغراض هذا الصك، تلزتم اCول " :12ممم
ي يg وجدت املعارف ا لتقلاألعضاء  ية واCوية ح ية واإل نا تو`ت ا لدية يف أرايض بان أخرى بوضع تدابري تعاون عىل ا مي ئ ث قلسـ ل مل

شاور مع  شرتكة يف تعزيز املعارف املذكورة أعاله، عىل أن يكون ذ$  بادل املعلومات واخلربات أو اخلربات ا تمضن إطار  مل لت
بقة مهنا نرية  ية ومبوافقة  شعوب األ سـا صل مل ية ودون اإلخالل .مسـت شعوب األ ية أو حقوق ا رشيعات اCا صل بأحاكم ا ل خل لت

ية  بارها أمرا يصب يف املصلحة امجلا يدية  تعني عىل اCول األطراف �عرتاف حبامية املعارف ا عتىض القانون العام،  ت تقل عي ل مبق
 ."للبرشية مجعاء

يد أي من اCول  .235 ثل توج أمارو إىل تأ تقار اقرتاح  ٍوأشار الريس إىل ا ي مم ف  .األعضاءئ

بارة  .236 يه وقال إن  عوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  بقة "ف ملسـاملوافقة ا
نرية بار .الواردة يف الفقرة األوىل غري مالمئة" ملسـتوا رسين أخذها يف � ياغة عىل ا سأ[  توأضاف أن هذه  ص عم كام قال إن  .يمل

سب إدراج مضمون الفقرة ا ية حتت نمن األ نثا بادئ"ل ية" ملاألهداف وا ته أكرث معو نه يف مادة لكون  مال  يع بي  .طتضم

يغة  .237  mي ية الفقرة األوىل وأعرب عن  تحدة األمر لصوأيد وفد الوال`ت ا تفض بغي"يكمل شأن  ".ينو بوأعرب عن خماوفه 
ية ثا يه يف الفقرة ا نصوص  نحو ا نافع، عىل ا تقامس ا ية  ية عا نجدوى وضع آ ل عل مل ل مل ل مل نص اجلديد و .ل لعالوة عىل ذ$، اقرتح ا

تايل ها" :لا يانة  هذه املعارف و ها، وحفظا  يدية ومو ية ممارسة املعارف ا لتويقا  ل ضع صيف تقل لك ية بذل ^ود  :لث نبغي لإلدارات الو طي ن
يدية  يا}ت للمعارف ا سني تطوير قواعد  يدية بغرض  تعلقة ملعارف ا ية ا بغتدوين املعلومات ا تقل ب حت تقل مل ه لل ل ية حفظ هذه لشف

يانهتا تاحة يف  .صاملعارف و تضمن املعلومات ا نفاذ إىل املعلومات، مما  سري ا ية الفكرية بذل ^ود  بغي ملاكتب ا ملكام  ي ل ي لتي مللك ن
يدية تعلقة ملعارف ا يا}ت، ا تقلقواعد  مل ية الفكرية احلفاظ عىل رسية هذه املعلومات،  .لب مللكوجيب أن تكفل ماكتب ا

ناء احلاالت ية سابقة خالل حفص طلب براءةسـتث نا ية  بارها حا[  ساق املعلومات فهيا  ع اليت  ص ن ت تقت  ."ع
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يط الفقرة  .238 يا  سـواقرتح وفد أسرتا تايل1تبل نحو ا ل عىل ا يدية يف أقالمي دول : "ل لتقليف احلاالت اليت تقع فهيا املعارف ا
تعاون تR اCول األعضاء يف معاجلة حاالت  بغي أن  تلفة،  تأعضاء  ي يدية العابرة للحدودنخم  ."لتقلاملعارف ا

يا}ت للمعارف  .239 شاء قاعدة  تعلق بإ  éية ف تحدة األمر يان املداخF اليت أدىل هبا وفد الوال`ت ا بوأيد وفد ا ن ي مل يكل
نفاذ إلهيا سري ا يدية حلفظ املعارف و لا ي تتقل  .ل

نطقة األنديز األ  .240 شعوب  ية  ية اÔا نة القانوية  ثل ا موقال  ل ت من ن للج بان للتمم واقع حلسـوائل إنه من املالمئ أن يؤخذ يف ا
تارخيي الطويل  ها ا تعامرية، و سات، حىت يف العصور � بان واملؤ هور`ت وا بل ا ية اليت وجدت  شعوب األ لا سـ س ل صل جسلل مجل ق

تواصل مع األرض واألنظمة  تالمح اCامئ وا شلكت من خالل ا ثقايف اليت  بري ا تاج املعارف وأشاكل ا مليف إ ل ت ل تع يةلن . جاإليكولو
تا^ا شعوب وإ ية إىل أجزاء، مما عطل تواصل معل تR ا يجة لظروف �ر سمت هذه األرايض  نومع ذ$، فقد  ل خي ن وقال  .تق

شعوب  نظور ا ية ألنه يرى من املالمئ من  تحدة األمر يل �قرتاح اÔي أدىل به وفد الوال`ت ا تقد بوجوب  لإنه  مل حتل ميع يك
سأ[ ال  ية أن تدرس ا ملاأل سـمي صل ية لرمغ من  شعوب األ تاج ا يث متكني تواصل إ نفاذ بل من  يث متكني ا تقمن  صل ل ن حل ح

ية ية أو جغرا يا فأراضهيا عىل طول خطوط  سـ بان .سـ رسين بأخذ ذ$ يف ا حلسـوعىل ذ$ فقد طالب ا  . يمل

بادئ  .241 شأن األهداف وا نقاش  باب ا تح الريس ا ملو ب ل ل ئ نة احل .ف شت ا نذ } للجوقال إنه قد مر زمن  ق ية اCوية م لكو م
باد ية الفكرية إىل حد أبعد مقارنة بأهداف أخرى .ئملاألهداف وا تعلق  ٍووحض أن بعض األهداف  مللك وذكر أن مثة جمال  .ت

تعلق من تR األهداف  بعاد ما ال  شلك خاص إىل ا ية اCوية  نة احلكو يل العدد وز`دة الرتكزي، ودعا ا يترب  س ب ل للج تقل تمع م ل
ية الفكرية يدية، مما يؤدي هبا إىل و .مللك رشوع للمعارف ا متR غري ا ية اCوية بصدد معاجلة ا نة احلكو تقلذكر بأن ا ل لللج مل ل م �

ية الفكرية  Fيدية ذات الص مللكمعاجلة أشاكل حامية املعارف ا بادئ .لتقل يقات عىل األهداف وا تح ب ا ملو لتعل  .ف

يه وكرر بعض وحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب  .242 �يقات الريس وذكر بأن ف واCول األعضاء  ئ تعل
سأ[ ية اCوية أن تقرص تR األهداف عىل هذه ا نة احلكو يدية وأنه جيب عىل ا ملالصك موجه إىل حامية املعارف ا ل للج متقل  .ل

ساعدة يف  ها وا تاج صك وتو ثل يف تغذية أعامل إ بادئ  ملوذكر كذ$ بأن دور األهداف وا ن مت جهيمل ي ياق الصك� سـهم  وقال إنه  .ف
نارص يف الصك باق الصك أو أداء دور ارتاكزي لضامن إدراج ا لعيس من مقاصدها ا تس نة  .ل للجوأضاف أنه جيب عىل ا

يل يقه، لكن ال يلزم أن يكون ذ$ هبذا القدر من ا ية اCوية إيراد ما ترغب يف  تفصاحلكو لل حتق نص وعرب  .م تفت إىل ا لمث ا ل
يارات ثلث األخري من الصفحة خعن شعوره بأن  بدأ يف ا ل األهداف اليت  بارة 3ت شمويل للمعارف " 1" "بع  لإقرار الطابع ا

يدية  تد إىل بداية الصفحة ..." لتقلا رشة األوىل4متو ست  بارش والرتكزي مقارنة ألهداف ا تعامل ا سم بقدر أعىل من ا ع  لت مل ل  ت
ت رشة األوىل وأيد ا ست  تربها بديF عن األهداف ا سـوا ل حمل لكمة " املمزي"واقرتح إحالل لكمة  .خدا[ا أساسا للعملعع

شمويل" هدف " لا هدف " مقع"حمل لكمة " منع"ولكمة " 1"ليف ا هدف  ".6"ليف ا بة إىل ا لواقرتح  تايل يف " 3"لنسـ لإضافة ا
يدية "ختام  ية ألحصاب املعارف ا ياجات ا تقلية � لفعل ت لب نصف و(...)": "حتل توازن ا ملمع مراعاة ا يقه ل رشوع اÔي جيب  حتقا مل

بار تلفة ذات الصF اليت جيب أخذها يف � تبني املصاحل ا Wهدف " .ع شأن ا لواقرتح أخريا  بادئ املوافقة "حذف " 9"ب مو
بقة واحلرة نرية ا ملسـا بادئ ".ملسـت  .ملوقال إنه يرغب يف العودة يف مرحF الحقة إىل معاجلة ا

ية األ  .243 يان، أوال، بأ مهوذكر وفد ا ل بادئ كأ� يةملهداف وا يه األحاكم املوضو بين  عساس  عل سائل  .تن موثىن إلشارة إىل  �
ية اCوية واألفرقة العامF ما بني اCورات نة احلكو شاق اÔي تقوم به ا لثرية معلقة لرمغ من العمل ا للج ل وأعرب الوفد عن  .مك

هم  توصل إىل  سـهتدف ا ناءة يف أعامل  شاركة بروح  تعداده  ما ل ت ب للم ية فسـ ثل  ية، مما  سائل ا شأن هذه ا معلشرتك  مي مل ملتبقب
توصل إىل }جت ملموس يل ا لرضورية ومالمئة يف  هدفني  .بس بة إىل ا لوقال  بار تطور العلوم عن " 2"و" 1"لنسـ عتأنه 

ثور علهيا، إن جا شاء معارف جديدة أو ا ناد إلهيا يف إ تطلعة وعن طريق � يف ترامك املعارف ا لعطريق تو ن س سـ تظ ياس مل قز 
يف املعارف  نقاش عىل أساس إ�حة تو يدية، مفن الواجب إقامة ا شأن املعارف ا ية عىل الفكرة سابقة اÔكر  مية ا ظا ل تقل ب للعلم لق

شلك ما، يدية لطرف �لث  ٍا ب ية لتقل بادئ وأي مادة موضو هوم عىل األهداف وا نعكس ذ$ ا عوجيب أن  مل وقال إن  .ملفي
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هدف  ند يف" 4"لا ها، إضافة إىل تستولك من املواد  يف أطراف أخرى  يدية من تو ها إىل وجوب حامية املعارف ا ل  ظنص لتقل
ند حفظها، تق مهنا هذا ا يدية اليت ا يح معقول لعوامل املعارف ا سـوجيب تقدمي تو شـ تقل لض مية املعارف  .ل ترب أن  قوقال إنه  يع

نطقي سلمي يان وتربير  يدية وحاميهتا مل حتظ بعد  ما بب شاء  .لتقل نطق مالمئ Cمع اجلانب نوذكر أن إ تطلب وضع  مإطار قانوين  ي
تكوين، تقاد بأنه مل  لاملوضوعي من ا ية، مفن املعقول � ثقا هوية ا متدة من ا يدية وحاميهتا  مية املعارف ا عفإن اكنت  ل فتقل ل سـ مق ل

يدية، تفادة من املعارف ا يدية ال تقلسمح ألي أطراف غري أحصاب املعارف ا سـ تقل لي ياق عىل أي غري أنه مل يعرث يف ل لسـ هذا ا
يدية يه يف املعارف ا تصادية القامئة  ية أو � مية ا نطقي إلدراك ا تقلأساس  عل للعلم ق  . لقم

ية وساكن اجلزر مس   .244 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س يري جامعة القوقازمم ية واقرتح  تغ األ صل
ية"عبارة  يةصلامجلاعات األ ية "إىل " حملل وا شعوب األ صلا يةل ندين " حمللوامجلاعات ا  ".10"و" 1"لبيف ا

بحوث من أجل   .245 سة ا ثل مؤ يا والرنوجي أيدت �قرتاح اÔي أدىل به  يا وبو لوذكر الريس أن وفود أسرتا س مم يفل لئ
ية وساكن اجلزر مس  شعوب األ صلا يةجامعة القوقازل  .صل األ

ناك   .246 ندا أن  خوذكر وفد  ه ك ية و: يارين لألهداف� توى أعىلفأهداتفصيلأهداف  وقال إنه من األفضل  .مسـ عىل 
يهنا توى أعىل وحتديد األهداف اليت ميكن امجلع  بالعمل عىل قامئة أقرص ذات  ندين  .مسـ ثاال Ô$ بدمج ا لبوساق  " 4"م

توى أعىل" 5"و ندين  .مسـيف هدف واحد ذي  نوال دمج ا بوبني أنه ميكن عىل نفس ا يف هدف يركز عىل " 8"و" 6"لمل
ية  لتمنبدأ ا يةم نة خالل  .´متعا شات ا نا يا يف  ثل حمورا أسا تاكر، مما  للجوقال إنه ميكن أيضا إضافة تعزيز اإلبداع و� ق سـ مب م

ند  .اCورات األخرية تعلق   éبووحض ف تخدم " 3"لي نظور ا ملسـأنه جيب إضافة  يدين(م تفاعلون مع ا ملسـتفمن   .مكبدأ جامع) ي
يار بني بت يف � هم ا توأضاف أنه من ا خل شامF الواردة يف الصفحات مل  أو عىل القامئة القصرية 3 و2 و1ل العمل عىل القامئة ا

تني  يقه إىل وقت الحق .4 و3لصفحالواردة يف ا  . تعلوقال إنه سريجئ 

يل  .247 تحدث عن أجزاء حمددة مبزيد من ا تفظ حبقه يف ا يك عىل األهداف كلك وا تفصوعلق وفد ا ل لسـ ٍملك شأن وقال .ح ب 
ند  ته يف إزا[ لكميت  ".لكي"أو " عاملي"عىل " مشويل"فضل إنه ي" 1"لبا تصادية"غبكام أبدى ر تجارية"و" ق� ند  ".لا لبوأيد ا

بارة " 2" يطني  ته يف إزا[ القوسني املربعني ا بعوأعرب عن ر حمل ئة"غب ند  ".لبياحلفاظ عىل ا شأن ا بوأعرب  ته " 3"لب غبعن ر
نصف"فة كام طالب بإضا ".أحصاب"حمل " ماليك"يف إحالل  شلك  نافع  ممن خالل تقامس ا ب ند  ".مل شأن ا بواقرتح  " 5"لب

تصF"تغيري لكمة املعرفة  ية" تاملربطة"إىل " ملا با سخة اإل نيف ا سـ نادا إىل صكوك دوية أخرى  .لن نص ا ياغة ا لوطالب  س ل تبص
àيولو نوع ا ية ا ثل بروتوكول }غو` امللحق تفا بقامئة  لت ل ق ند  .م بة إىل ا بودعا  لسـ ية"إىل إحالل " 7"لن ية وا حمللالقوانني العر " ف

ية"حمل  يولوà"فالقوانني العر نوع ا ية ا ياغة بروتوكول }غو` امللحق تفا ند ذ$ أيضا إىل  ب، و ت ص لس ل قي وقال إنه جيب  .ت
ند  نوان ا نص احملاط بقوسني مربعني يف  بحذف ا ع بارة " 8"لل تخدام"عوترك  رشوع وسوء � متR غري ا سـمقع ا مل عرب وأ ".ل

ند  بشأن ا ته يف إحالل " 10"لب ند  ".أحصاب"حمل " ماليك ومؤمتين"غبعن ر شأن ا بواقرتح  سخة " 11"لب لنتعديل ا
ية تا تعديالت ا نوان وإجراء ا ية من ا با لاإل ل ل لع ن ية والربوتوكوالت " :سـ نادا إىل القوانني العر يدية ا فضامن حامية املعارف ا ست لتقل

ية من خالل املواف يق مع حمللواإلجراءات ا تفق علهيا الطرفان و بادل القامئ عىل رشوط  نرية وا بقة ا سـقة ا ي ت نسـ ل تمل لمل سـت
ية؛ ثاألنظمة اCوية اليت حتمك املوارد الورا ند " ل بة إىل ا بوأبدى  لسـ ته يف إضافة لكمة " 11"لن نصف"قبل " العادل"غبر  ".ملا

ند  بة إىل ا بكام أبدى  لسـ ته يف إضافة " 12"لن تفق"غبر ند  .يف الهناية"  علهيا الطرفانيوضع رشوط  شأن ا بواقرتح  " 13"لب
نون علهيا"إضافة لكميت  بق �قرتاح" أحصاب"قبل لكمة " متاملالكون واملؤ ته يف إحالل  .سـوبعدها كام  غبوأعرب كذ$ عن ر

ية" يدية"حمل " صلاأل تصل"حمل " ما يقرتن"و" لتقلا ية" يما  با سخة اإل نيف ا سـ تعلق  .لن  éلواقرتح ف نص " 14"بند ي لحذف ا
شاء "احملاط بقوسني وإدراج  ية يف إ ية وامجلاعات ا شعوب األ بقة مع ا نرية ا نادا إىل املوافقة ا نظر ا نللك ب ا حملل صل ل سـ س ملل ت ملسـت

ية املقرتنة هبا يدية واملوارد الورا ية للمعارف ا ثبات ر تقل مق لت ند " .مك تعلق   éتاما ف بوأبدى  لي ته يف إحالل " 16"خ غبر
يةامجل" شامF"حمل " عا  ".لا
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تجات واملامرسات   .248 سفات وا ثري من ا نطوي عىل  شعيب  يدان الطب ا ية إن  نظمة الصحة العا ثل  نوقال  لفل ك ي ل مل ملمم ٍ م م
ية، نظر` جالعال ندة إىل ا هارات واملامرسات ا ثل حمصF املعارف وا شعيب  لفالطب ا س مي تل تقدات واخلربات وهو ململ ملعت وا

تلفة  خمتأصل يف ثقافات  ية م تخدم من أجل احلفاظ عىل الصحة وكذ$ من أجل الوقاية من األمراض العضوية وا لعقلو يسـ
شفاء مهنا أو معاجلهتا ها و� ستو يصشخ باره جزءا من  .ت توته  شعيب وا ية اعرتفت لطب ا نظمة الصحة العا توقال إن  ل عمل ح م

نوات طويF، ك رشة حول العامل عىل مدى  ية ا سـأنظمة الرعاية ا شعيب ملنتلصح ية للطب ا ياهتا الر لام وضعت أوىل اسرتا مس تيج
ية ،2002عام  نظمة الصحة العا ية اCوية ومعل  نة احلكو ملمما حيدث تداخال بني معل ا ل مللج �وبني أن من شأن القرارات  .م

بو أن تؤثر يف الصحة العامة، ية اCوية واCول األعضاء يف الو نة احلكو تخذها ا ياليت  ل للج حة العامة أن ومن صاحل الص مت
ناس شعيب وتاح لعدد أكرب من ا لتغل قدرات الطب ا ت ل ية فكرية بديل  .تسـ يد أي نظام حامية  هم إذا أال  ملكوقال إنه من ا يق مل

يب العالج القامئة إىل حد أبعد أو  شعيب وال يعوق ^ود تطوير أسا نفاذ إىل الطب ا يدية من إماكية ا ٍيوضع للمعارف ا ل ل ل ن لتقل
تجات أو  يب لعدد أكرب من املرىضمنتطوير  نفاذ إىل هذه األسا لإ�حة ا تخدم عىل نطاق  .ل شعيب  سـووحض أن الطب ا مل

رسعة، ناىم  تصادية  ية و� ته ا بواسع وأن أ ت تق لصح يوية وا مهي بان اآل سـففي بعض ا نون ألل بة من  ية، تصل  يفر تعسـ يسـن يق
ية إىل ياجاهتم من الرعاية ا ية ا ساكن  شعيب من ا لصحلطب ا ت ب ل حل يا وأمرياك   ملائة،80 لتل شعيب يف آ سـكام أدى الطب ا ل

ية ية الو تواصل إدخاY مضن األنظمة ا ية و يا يف أنظمة الرعاية ا يا وثقا ية دورا �ر نالال لصح ي لصح خي طي فت وقال إنه لرمغ مما  .ن
تخدا[ا قرو} فإن العد تداد ا شارها وا ثرية من قدرات ومن ا ية  يب عالج  يه أسا سـنطوي  ت ك ب ل عل مت ن يد مهنا مل خيضع لفعل شع

تخدا[ا، يمي وال لرصد ا سـألي  ية  تق يب العالج ا بني أسا باء من  ثريا ما حيول هذا القصور املعريف دون متكن األ بو ل ت ط لشعك
يد تخدا[ا الر ية ومن تعزيز ا سم ألمان والفعا شـاليت  سـ ل ية  .تت شعيب دورا أكرب مكصدر للرعاية ا لصحوأضاف أن أداء الطب ا ل

يدة  يالر يهتا وجودهتا،شـ تجات واملامرسات ذات الصF وفعا لتطلب إجراء املزيد من األحباث عىل أمان ا كام أن الطب  ملن
ثة يب عالج حد توسع يف تطوير أدوية وأسا يل ا ثل مصدرا [ام للمعرفة يف  بار  شعيب من هذا � يا ل ل س مي ت بل ثاال عىل  .ع موساق 

تخد ية ا تجات اCوا ثري من ا تقاق  سـذ$  ئ ن ك ملشـ با�ت مل تخرجة أو موجودة يف  يوم من مربات  نمة يف الطب احلديث ا سـ ك مل
ية شعيب واملعارف ا ثة عىل الطب ا يات حد نولو يق  بية أو تطويرها من خالل  ل ي ب لطب تط جط ية الفكرية . تك مللكوقال إن حقوق ا

ياق تربا يف هذا ا ية اCوية يؤدي دورا  نة احلكو سـومعل ا مع ل لللج نظمة الصحة ال .م ثل  مورصح  نظمة مم ية بأن [مة  معا مل
ية الفكرية  تاكر وا ية و� شأن الصحة العمو تني  ية وخطة العمل العا تىض �سرتا ية  مللكالصحة العا م بمبق ب ي يج ململ ية ("ت تيج�سرتا

ية يع") ملالعا نفاذ إىل األدوية  ية وتعزيز ا نا بان ا ياجات ا ية ا ية  تاكر  للجمتمكن يف تعظمي � ل ل ل ت ب بغ مب ح وبني أن  .تل
ية � ية مضن  شعيب واملعارف اCوا نفاذ إىل الطب ا ية ا ية الفكرية أ ية أبرزت يف مضامر حامية ا ية العا معلسرتا ئ ل ل مه مل مللكيج ت

متR غري  نع ا ية من أجل  بات ر شعيب يف  تعلقة لطب ا تضاء، املعلومات ا سب � تضمن،  لحفص الرباءات، مما  م مقق ت ل مل ح مكي
تR املعارف رشوع  لا ية اCويةوقال إن هذا  .مل نة احلكو نقاش يف ا ياسة العامة حمل ا بدأ مذكور يف أهداف ا لا للج ل سـ ممل  .ل

ية اCوية نة احلكو شات اجلارية ذات الصF، مبا يف ذ$ مداوالت ا نا ية تدمع كذ$ ا ية العا لوأضاف أن �سرتا للج ق مل مل ميج  .ت
ترص أي نظام جديد محلاية بغي أال  نظور الصحة العامة  يقووحض أنه من  ن شلك عادل يم نافع  يدية عىل تقامس ا ب املعارف ا مل لتقل

بغي أن يدمع أهداف الصحة العامة كذ$، نصف، بل  نو شعيب إجراء مزيد  يم ية الاكمF للطب ا نافع ا يق ا تطلب  ٍو ل لصح مل حتقي
بة . من األحباث يف هذا ا´ال بالغة  ته ا شعيب وأ شار الطب ا سـوقال إنه قد أشار سابقا إىل سعة ا ل ي ل نت لمه إىل الصحة ن

يهتا وجودهتا، يب العالج القامئة وفعا شأن أمان أسا لالعامة، إضافة إىل احلاجة إىل مجع معلومات  ل ية  ب مهكام أشار أيضا إىل أ
ثة جديدة، تطوير أدوية حد متال  باره مصدرا  شعيب  يالطب ا ل ت حمل سـهتدف أي نظام جديد محلاية  ع يه إذا أن  يمفن املرغوب  ف

يدية تو ية اCوية،لتقلاملعارف ا نة احلكو نقاش يف ا تاكر، وذكر أن هذا هو أحد األهداف حمل ا لاصل � للج ل بغي أن  مب ينفال 
ية  يب عال يح أيضا تطوير أسا بغي أن  يدية، بل  جترص أي نظام حامية جديد عىل توفري امحلاية ملا$ املعارف ا ت ن ليق ي ي لتقل

يح عىل نطاق أوسع � شعيب وأن  ند إىل الطب ا تجديدة  يت ل نامجة عن تس نافع ا لتاكر من أجل الصحة العامة وتقامس ا مل ب
ناجتة يب العالج ا تجات وأسا لسويق ا ل ن يب عالج  .ملت شعيب القامئ وحول تطوير أسا لوقال إن إجراء أحباث حول الطب ا ل

Fنفاذ إىل املعارف ذات الص نا من ا تطلب قدرا  لجديدة  ي نظمة الصحة .معي نة  موأشار إىل ما ورد يف تقرير  ية جل ية ا ن العا ملعمل
تاكر والصحة العامة لعام  ية الفكرية و� ب تحداث شلك من حامية " من إشارة إىل خطر قامئ 2006مللك ٍيف احäل إفضاء ا سـ

تقايق تاكر � يد نفاذ اآلخرين، مما حيول دون � يا إىل  يدية  ية الفكرية للمعارف ا شـا ب ي فعل تقتقل ل يد " .مللك بغي أال  يقوقال إنه  ين
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شعيب مبا يعوق ^ود تطوير أي ن نفاذ إىل الطب ا يدية من إماكية ا ية فكرية بديل يوضع للمعارف ا لظام حامية  ل ن لتقل ملك
يب العالج القامئة إىل حد أبعد ٍأسا شعيب وتاح لعدد أكرب من  .ل تغل قدرات الطب ا توبني أن من صاحل الصحة العامة أن  ل تسـ

ناس تعارض مع ا .لا نرية توقال إن هذه األهداف ال  بدأ املوافقة ا ثF يف  تصدرة، وا تبادئ واألهداف األخرى ا ملسـم مت مل ململ
 éنصف ف شلك عادل و نافع  تقامس ا يدية ورضورة إقامة نظام  رشوع للمعارف ا متR غري ا نع ا بقة ورضورة  ما بم مل ل تقل لسـ ململ ل

يدية سويق املعارف ا تقلتعلق  ت لي نفعة ا .ب يق ا يح  ملوأضاف أن من شأن ذ$ أن  مل حتقي تباد[ لعموم امجلاهري وأحصاب املعارف ت
يدية، سواء اكنوا أفرادا أو جامعات نافع أدرجت يف  .لتقلا نفاذ وتقامس ا ية  شعيب بآ ياق الطب ا ثال مضن  ملورضب  لل ل ل سـ م

توصل إىل اللقاحات والفوائد األخرى بادل فريوسات األنفلونزا وا تأهب ملوا^ة األنفلونزا اجلاحئة  لاإلطار اخلاص  ت  اÔي لل
ية مؤخرا، نظمة الصحة العا متدته  ملا م توازن بني احلاجة إىل تقامس فريوسات اإلنفلونزا اليت  ع لووحض أن هذا اإلطار حقق ا

يب  نفاذ إىل أسا بادل هذه الفريوسات، مبا يف ذ$ ا نامجة عن  نافع ا رشية عىل جانب وا لمتل أن تفيض إىل جواحئ  ل ت ل مل ب حي
تلكفة، ع سورة ا ليص وعالج  ي مشخ ية من  .ىل اجلانب اآلخرت ساويني يف األ ثالن جزءين  هدفني  مهوأضاف أن هذين ا ت ممي ل

يا، ياجات الصحة  ملإطار العمل امجلاعي من أجل الصحة العامة عا ية ا نافع مع  نفاذ وتقامس ا تيث جنح اإلطار يف توفري ا ب مل حل تل ح
ية اCوية  .العامة يف نفس الوقت نة احلكو ئة إىل ا لوتوجه  للج من شأن ذ$ املوضوع لهت بعىل ما أحرزته من تقدم حىت اآلن 

هم شاء صك قانوين دويل يكفل امحلاية الفعا[ للموارد .ملا ية اCوية يف تأدية [مهتا بإ نة احلكو ته يف جناح ا نكام أعرب عن  ل مللج ثق
هم ذ$ ا يدي، وعن أمm يف أن  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا يسالورا تقل ل تع تقل لث ل تاكر وتعزيز ل بلصك أيضا يف �

يدية لصاحل الصحة العامة تقة من املعارف ا ية جديدة  تجات  نفاذ إىل  تقلا شـ ب ن لل م ط  .م

رسينووحض وفد الاكمريون أن للوفود إبدا  .249 ياغهتا نصا إىل ا يقات ومن مث يرجع أمر  مليء ا صل وأشار إىل اإلفراط يف  .تعل
ثاال  نص املكرر، ضار تخدام املرتادفات وا ما ل هدف سـ هر لكامت "4"ل عىل ذ$ من ا يث  تظ،  " حفاظ"و" صون"ح

تR .ييف لك سطر تقربا" احملافظة"و" حامية"و  تضا يغة أكرث ا تكرار واقرتاح  لوقال إنه من املمكن يف رأيه هتذيب هذا ا ص قل
ثال تايل  نحو ا مالفقرة عىل ا ل يدية من خالل احرتام أنظمة املع: "ل يدية واحلفاظ علهيالتقلتعزيز ودمع صون املعارف ا  .لتقلارف ا

ند " تصار ا لبوأضاف أنه ميكن ا تايل2يف الصفحة " 8"خ نحو ا نب ما فهيا من تكرار عىل ا ل و ل سائر املامرسات "إحالل : جت
رشوع للمعارف " حمل" غري العاد[ األخرى سواء اكنت جتارية أو غري ذ$ متR غري ا رشوع للمعارف وا تخدام غري ا مل� لمل سـ

يدي تخداملتقلا رشوع وسوء � متR غري ا نصف وا تخدام غري العادل وال ا سـة و� مل ملسـ يف " ل تكيمع اإلقرار حلاجة إىل 
ية ية وا ياجات الو حمللالهنج مع � ن طت ند  .ح بة إىل ا بكام طرح  لسـ تفق مع"أو " مبا يäىش مع"نإماكية إحالل " 11"لن " يمبا 

يق مع"حمل  بار ".لتنسـ عوأخريا، بني أن  يدية"ة � شمويل للمعارف ا تقلاإلقرار لطابع ا ها " لل سـبقتعد ألساس ملخصا للك ما 
نص تصار ا يح ا لمما  خي ند  .ت سب عىل أي حال يف ا بوقال إنه من األ ية"أن يقال " 3"لن ياجات ا لفعلية � ت حب أو " تل

ية ألحصاهبا" ياجات ا تجابة لال لفعل� ت  ."حسـ

شع .250 بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ لوحتدث  ل س ية وساكن اجلزر مس مم ية وأعرب عن جامعة القوقازصلوب األ صل األ
يدية ية واملعارف ا شعوب األ ته أن تضم األهداف رابطا أقوى بني ا تقلر صل ل لب وقال إنه جيد ذ$ يف الوقت الراهن يف  .غ

ند ياة الفكرية ".1" لبا تاكر اجلاري وا بارة عن أطر لال يدية  حلوذكر بأن أنظمة املعارف ا ب ع لتقل ثل � ية املمزية اليت  مت واإلبدا ع
ساوية ية  مية  ية وها  ية وامجلاعات ا شعوب األ ية  ية أسا مأ علم حملل صل لل سـ قمه ودفع بوجود حاجة إىل رابط أقوى، ألن هذه  .ل

ية، ية وامجلاعات ا شعوب األ تأصC Fى ا بارة عن أطر  ية  حمللاألنظمة املعر صل ل مع بري  ف تخدمة عن ا تعوتقرص قوة املفردات ا لسـ مل
ية مالكني، ال جمرد أحصاب   ذ$ الرابط،عن شعوب األ شديدا عىل كون ا تعني أن تضم األهداف اكفة  صلمبعىن أنه من ا ل ت مل

يدية  . لتقلحقوق يف أنظمة املعارف ا

يقات .251 رسين يدونون ا لتعلوقال الريس إن ا يمل يري  .ئ توحض إن اكن مثة اقرتاح نيص  تغكام ا  ".ما$"إىل " صاحب"بسـ

س .252 ثل مؤ سوحتدث  ية وساكن اجلزر مس مم شعوب األ بحوث من أجل ا صلة ا ل تعني جامعة القوقازل ية ووحض أنه  ي األ صل
يدية ية كاملكني واملعارف ا شعوب األ تقلوجود رابط واحض بني ا صل  .لل
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بان .253 رسون يف ا يأخذه ا ية احملددة، مما  تو يق العام وا يا أيد ذ$ ا سـوذكر الريس أن وفد أسرتا سـ ص ل تعل حلل مل يل  .ئ

ترصة لألهداف الواردة يف الصفحة وحتدث وفد .254 يغة ا ندا فقال أوال، كام ذكرت وفود أخرى، أن ا يوز  W لص يل ثل 3ن مت 
تالف يق جمال � يل  تفا خبداية أفضل ألن اإلقالل من ا يض ص تكرار بني بعض األهداف  .ل لوثىن إلشارة إىل يشء من ا

ناول  ثاال عىل ذ$ من تR اليت  بادئ، وساق  توا تم يةتلبية �"مل لفعلياجات ا " لاحرتام الصكوك اCوية األخرى"و" حت
هوم  نصف"مفو شلك  نافع  متقامس ا ب بدأ، نظرا لوجود يشء من  ".مل هدف وا ية لك من ا يح ما ملوقال إن مثة حاجة إىل تو ه لض ٍ

يهنام يف الصك يهنام، ومدى احلاجة إىل امجلع  تداخل  با ب ب .ل ندا وغريه فé ذ يده لوفد  ثا عن تأ هوأعرب � ك ي يه من وجود ل لوا إ
تصارها ية ا شأن  يدة  ندا طرح بعض �قرتاحات ا تكرار مضن األهداف، وذكر أن وفد  خيشء من ا يف كملف ب ك ونوه رابعا إىل  .ل

ند  يقة، وهو ا ثل هدفا عىل ا بوجود هدف واحد عىل األقل ال  لمي تعلق " 1"حلق يدية "ملا شمويل للمعارف ا تقلبإقرار الطابع ا لل
ميهتا يس  ،"قو لهذا  باجةف يايق حمm أن يوضع يف د يان  يهدفا، بل  سـ  .ب

نقحة الواردة يف  .255 ها عىل األهداف ا شكر إىل األمانة عىل  ية  تحدة األمر ملوتوجه وفد الوال`ت ا ل معلمل يك
هم  .WIPO/GRTKF/IC/21/4 ثالويقة يق  مترار العمل و يدا ال ثل أساسا  فوقال إن من شأن تR الويقة أن  تعممف مت سـث

ياغة حلول مالمئةللجأهداف معل ا يل  ية اCوية يف  صنة احلكو س بل ناحجة معل  .م ية ا لوأعرب عن أمm أن توجه اخلربات الو طن
ية اCوية نة احلكو لا نص يعكس مزيدا من األهداف مللج ته يف رؤية ا لوعن أ تاكر واإلبداع "يتصدرها  مني بصون وتعزيز �

تقدم العلمي يح اخلروج خرتاعات جديدة تؤ" لوا ياة األشخاص،يتاÔي  صون وتعزيز نقل "و�نهيا  حدي إىل رفع جودة 
تفق علهيا بني الطرفني رشوط  يا  نولو ما ج بتك تفق علهيا بني  ".ل رشوط  نقل   Fيا قاب نولو مووحض أنه جيب أن تكون ا ج بتك للل

شعيب ثل الطب ا ية أو رسا جتار`  يا أو دراية  شمو[ برباءة أو اكنت رسا  لالطرفني سواء اكنت  علم ن مم ند ممار[  ِ سه، وأنه ع
نفاذ إىل املعرفة، .ينبغي �لزتام بأي عقد يربم ية ا هم أن تعكس الويقة أ لوقال أخريا إنه من ا مه ث يه مفن املطلوب إضافة  مل علو

نفاذ إىل املعرفة وصون املR العام"هدف �لث هو  يد ." لتعزيز ا ناس كام  يد معوم ا نفاذ إىل املعرفة  يفوأضاف أن ا ليف ل
سا يةساملؤ  .لبحثت ا

ية .256 نظمة الصحة العا ثل  يان اÔي أدىل به  ئة عن سعادهتا  ثF بر}مج الصحة وا ملوأعربت  مم ب ب ممم لي يف  .ل كوساءلت  ت
ئة يدية وحامية ا بيميكن للمرء أن جيمع بني احرتام أنظمة املعارف ا لتقل سم مبزيد من الرصاحة .ل نت أن األهداف جيب أن  ٍو تت  .يب

يف ميكن ساءلت كذ$  كمث  يدية Cهيم يف ت شطة املعارف ا ئة مع تطوير أ يدية أن حيافظوا عىل ا تقل ألحصاب املعارف ا ن ب لتقل ل يل
 .نفس الوقت

ئة عىل انفراد .257 ثF بر}مج الصحة وا ناقش يف ذ$ مع  ية أن  نظمة الصحة العا ثل  يواقرتح  ت بم مم ي مل  . لمم

هدف  .258 شأن ا لواقرتح وفد الربازيل  بارة " 7"ب مية"عحذف  يويبقمع اإلقرار  ند  ".ح مR عام  بة إىل ا بكام اقرتح  لسـ لن
نصف"وإزا[ " مقع"حمل " إنفاذ امحلاية من"إحالل " 8" تخدام غري العادل وغري ا مل� نحو " سـ ليث تصاغ امجلF عىل ا حب

تايل تخدام" :لا رشوع وسوء � متR غري ا سـإنفاذ امحلاية من ا مل ن ،"ل يريات عىل منت ذ$ ا بق نفس ا بعىل أن  تغ لتط واقرتح . دل
ند  بشأن ا ند ،"تشجيع"حمل " ضامن"إحالل " 12"لب يري يف منت ذ$ ا بعىل أن جيرى نفس ا لتغ ند  .ل شأن ا بواقرتح أيضا  لب

ند " 12"  Fنرية"عإهناء امجل بقة ا تبدأ املوافقة ا ملسـم ند . حيث ميكن حذف يق امجلF ،"ملسـ شأن ا بواقرتح  إحالل " 13"لب
ية الفكرية إزا[ لكمة كام اقرتح  ،"رغب"حمل " طلب" نح حقوق ا تعلق   éمللكف مب مية"ي ياغة امجلF " لسلغري ا صيث تكون  حب
ية الفكرية ألطراف غري مرصح هلم بذ$" نح حقوق ا مللكنع  م ند  ".م شأن ا بواقرتح   ".احلد من"حمل " عرقF"إحالل " 14"لب

ه نص وشكرها عىل إ شأن ا يقات الوفود األخرى  سوقال إنه قد دون  ل ب تفظ حلق يف العودة إىل األهداف يف .اماهتاتعل حوا
يل اقرتاحات الوفود األخرى  Y تاح حتلمرحF الحقة حىت   .ي

ية اCوية .259 نة احلكو بادئ يف اجäع ا شات حول األهداف وا نا به بفرصة مواصF ا لوأعرب وفد سورسا برت للج مل ق مل مي ح  .ي
يو ثل رشطا  شأهنا  توصل إىل اتفاق  حوقال إنه يرى أن ا مي ب ترب، ل  mرشوع املواد، مما جيع يق تقدم يف العمل عىل  يع`  م تحقل
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تني  ية من األهداف والواردة يف ا ثا لصفحثل وفود أخرى، ا´موعة ا ن ل ية4 و3م تا شات ا نا ل األساس املفضل  ل ق ووحض أن  .للم
تواهئا يف نفس الوقت عىل القوام الرييس لألهداف ا تصار والقرص مع ا سم ال ئتR األهداف  ح خ ملسهبة الواردة يف ا´موعة تت

ية اCوية .األوىل نة احلكو شات اليت دارت حىت اآلن يف ا نا يد ا شلك  لوأضاف أهنا تعكس  للج ق مل مب ناء عىل ذ$  .ج بواقرتح 
ية ثا شات عىل األهداف الواردة يف ا´موعة ا نا نتركزي ا ل ق  .مل

يب أ:مالحظة من األمانة[ .260 يد  بتوىل }ئب الريس، ا يئ بسـ سة يف هذا دجوندج. ن.ك.ل يا، رئاسة ا جللو}ن من إندو نيسـ
ية العامة ].الوقت تو بادئ ا يقات عىل ا تح }ئب الريس ب ا جهيو ل مل لتعل ئ  . ف

بادئ املعد[ الواردة يف مرفق  .261 ها عىل ا شكر إىل األمانة عىل  ية  تحدة األمر ملوتوجه وفد الوال`ت ا ل معلمل يك
بري وقال إنه لرمغ م .WIPO/GRTKF/IC/21/4 ثالويقة بب عدم  ساواة فإنه قلق  توازن وا ناول الويقة  تعن  مل لل ث بست

متعات ياجات ا بة إىل ا يوي  بالغة لوجود مR عام  ية ا ´الويقة عن األ ت سـ ل مه حث لن بادئ  .ح يجة Ô$ إدراج بعض ا ملواقرتح  تن
ية بدأ يقرر أن أي معرفة واقعة يف حزي املR العام تكون .فاإلضا شرتاكموقال إنه جيب أوال وجود  رش`  م ترا�  كام أعرب  .ب

تاكر، ثل رضورة لإلبداع و� يعه ألن املR العام  ية حامية املR العام وحفظه وتو بت أ بدأ  ته يف إدراج  بعن ر مي سـ مه ثب يم  غ
نفاذ إىل احلد األدىن يود عىل ا يل ا تقامس املعارف و بدأ للحاجة إىل حوافز  لوتطلب حامية املR العام وجود  تقل ل لقت قرتح كام ا .م

نة تخدام معلومات  تاكر أي حق يف ا ية ال بدأ حيد من املدة الز يإضافة  سـ معن ح ية  .مم بت أ بدأ  مهوأضاف أنه جيب إجياد  ث يم
ها بدعني ويد معحامية مصاحل ا  .مل

يدي  .262 ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا ثالثة ا نصوص ا بادئ ا رسون يف أهداف و نظر ا يا أن  تقلواقرتح وفد أسرتا ل تع مل ل ل ي لل ل ممل ي
يهناوامل يق  يهنا من ترابط وإلماكية ا يدية ملا  ية واملعارف ا بوارد الورا سـب ن تقل نث  .لتل

يه وقال إن اإلشارة إىل  .263 ياجات"فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  " حت�
بدأين " احلقوق"و يح) ب(و) أ(مليف ا ضتاج إىل تو ياغة  .حت ته يف إعادة  صوأعرب عن ر ندين، يف حا[ اإلبقاء غب لبهذين ا

يدية شريان إىل حامية املعارف ا يث  تقلعلهيام،  ي بدأين  .لحب يث ) ي(و) أ(ملوقال إن ا يف،  تكرار ا حشوهبام يشء من ا لطف ل ي
ياجات تجابة لال ساعدة لال ناول اآلخر تقدمي ا ي�  ياجات  تجابة ال تناول األول � سـ مل ي ت سـ حي تح ب نقطة اليت  .ت للوقال مكررا 

بادئ واألهداف وإزا[ أي تكرارأ�ر ناظر بني ا ندا أنه جيب ضامن ا يوز ملها وفد  ت يل وأضاف أنه جيب، كام رصح وفد  .لن
ياغة مجموعة أهداف يفاء  بادئ مبجرد ا ية ا نظر يف أ ية اCوية ا نة احلكو بل، عىل ا ص�حتاد األورويب من  س مل مه ل ل تللج م  .ق

شعوب األ .264 بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س يع جامعة القوقازية وساكن اجلزر مس مم ية واقرتح تو سـ األ صل
بدأ  شأن ) ب(ملنطاق ا تحدة  نه يف إعالن األمم ا نحو املعرب  ية، عىل ا شعوب األ بدأ اإلقرار حبقوق ا بت  بيث  مل ع ل صل ل محب يث

ب ية يف ا ية وا شعوب األ تعلقة  نظمة العمل اCوية ا ية  ية واتفا شعوب األ لحقوق ا بل صل ل مل ل صل لقل م تقF ق نظمة (ملسـان ا ية  ماتفا ق
بدأ اإلقرار حلقوق  ).169لالعمل اCوية  يان اÔي أدىل به وفد �حتاد األورويب بأن  تابعة  موقال إن هذا �قرتاح جاء  للبم

بدأ  .أوسع من الالزم ية مضن ا شعوب األ ية أو أن تدرج حقوق ا شعوب األ ملواقرتح إما أن يدرج كإقرار حبقوق ا صل ل صل ل
 ).ب(

ثل و .265 يات ورسي الناك يؤيدان �قرتاح اÔي طرحه  تعددة القو يا  هورية بو ممذكر }ئب الريس أن وفدي  م م يف مج لئ
ية وساكن اجلزر مس  شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا صلمؤ ل ل يةجامعة القوقازس  .صل األ

ت .266 بادئ عىل  ية وضع ا شددا عىل أ شأن األهداف،  يان اÔي أدىل به  ندا ا سـوكرر وفد  مل مه م ب ب مك وأيد  .ٍوى عال جدال
تاكر شأن املR العام واإلبداع و� ية  تحدة األمر باقرتاحات اإلدراج اليت طرpا وفد الوال`ت ا ب وقال إن هذه األجزاء،  .يكمل

سابقة ية اCوية ا نة احلكو شات اليت جرت خالل دورات ا نا ثلت جوانب [مة من ا بق اÔكر،  لكام  ل للج ق مل مسـ ته  .م غبوأبدى ر
بد يث يصاغ كام ييل) أ(أ مليف وضع ا توازن،  نرص ا توى أعىل وإضافة  حبعىل  ل ع تجابة ملصاحل أحصاب " :مسـ سـبدأ � م
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يدية تفعون ملعارف ا يدية ومن  تقلاملعارف ا ي لتقل بدأ ."نل ياغة ا ملواقرتح إعادة  مبدأ إقرار مصاحل أحصاب "حبيث يكون ) ب(ص
يدية بدأ  ".لتقلاملعارف ا ية وإماكية احلصول") ج(ملكام اقرتح أن يكون نص ا نبدأ الفعا ل يل �رتفاع  ".م سبواقرتح يف 

بدأ واحد  نارص اCوية يف  تو`ت عامة مجع ا م ل لع رشوعات اCوية "حبيث يكون نصه ) ز(ملسـ لبدأ احرتام الصكوك وا مل م
تعاون يف إطارها بدأ  ".لاألخرى وا ياغة ) و(ملكام اقرتح حذف ا تخدام مبدأ اح" :حبيث يكون نصه) ح(صوإعادة  سـرتام ا

ها يدية و نقلاملعارف ا  ".لتقل

بدأ  .267 تعلق   éملوأبدى وفد الربازيل ف تايل بعد ) و(ي ته يف إدراج ا لر نفاذ إىل"غب يدية و" ":لا حبيث يكون "لتقلاملعارف ا
يدية وا" :نص امجلF كام ييل نفاذ إىل املعارف ا نظم ا تقلبدأ الäيش مع األنظمة القانوية القامئة اليت  ل ت لن يةم ية ا نملوارد الورا  ".ملعث

بدأ  شأن ا ملكام أعرب  ته يف إحالل " ي"ب تعاوية بني"غبعن ر نالوا^ة ا تعاون يف إطارها"وحذف " احرتام"حمل " ل " لوا
Fية األخرى" :حبيث يكون نص امجل رشوعات اCوية واإل تعاوية بني الصكوك وا ميالوا^ة ا ل ن قلل ته يف إحالل  ".مل غبكام أبدى ر

ليات ا" رشوعات"حمل " تفاوضمعل بF يف ضوء  ".ملالصكوك وا سات  نص يف  تفظ حبقه يف العودة إىل ذ$ ا مقوا جلح ل
ساهامت املقدمة من وفود أخرى  .ملا

يد بعض وفود اCول  .268 تأ نانه  نطقة األنديز األوائل عن تقديره وا شعوب  ية  ية اÔا نة القانوية  ثل ا يوأعرب  ل ت ل ت من ن للج ممم م للت
ية وساكن اجلزر مس األعضاء لالقرتاحات اليت شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صل أدىل هبا  ل ل س  جامعة القوقازمم

ية بدأ .صلاأل تعلق  نانه Ô$، خاصة ما  ملوشدد عىل ا ي يدية  .بشأن اإلقرار حلقوق) ب(مت لتقلكام ذكر أن عرضا للمعارف ا
ية اندماج ت بل الكولوميب وعرضا  تخدام آالت العرص  يفوعزفا  لكق تعامر سـ سـR اآلالت مع ما ورد مهنا خالل فرتة �

تايل يف القاعة  يوم ا لتجرى يف ا ل  .Bسـ

ية وساكن اجلزر مس  .269 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س ية وأعرب عن جامعة القوقازمم صل األ
بدأ  بدأ جديد بعد ا ته يف إدراج  ملر مب ثقافات و): "ح(غ لبدأ اإلقرار حرتام املعارف وا ية م شعوب األ يدية  صلاملامرسات ا لل لتقل

ئة شالك ا تدامة وإدارة  ية ا هامات يف ا يواإل بس م سـ لمن مل وأعرب يف هذا الصدد عن خالص تقديره واحرتامه ملصادر املعارف " .لت
يدية ية وأنظمة املعارف ا تقلاأل ية: لصل شعوب األ ثقافات وا صلا ل  .ل

يت إىل :مالحظة من األمانة[  .270 تو قعاد الريس يف هذا ا سةلئ ئوذكر الريس أن وفد رسي الناك يؤيد  ]:جلل رئاسة ا
بار يأخذونه يف � رسين  ت�قرتاح وأن ا عسـ  .يمل

نص :مالحظة من األمانة[ .271 رسين مراجعهتم األوىل  تكامل ا سة بعد ا للجرى هذا اجلزء من ا سـ ئوعرض الريس  ]:مليجلل
رسين  شأن حامية امل) 1املراجعة (ملينص ا رشوع املواد  تعلق  با يديةمبمل هم  .لتقلعارف ا رسين عىل  شكر إىل ا معلوتوجه  ملي ل

هم سلمي  نصحتت ضغط زمين  رسين إىل تقدمي املراجعة  .لت تطورات اجلدول الزمين 1مليودعا ا ية اCوية  نة احلكو ب وإعالم ا ل مللج
بادئ واألهداف1لتسلمي املراجعة   .للم 

رسين عىل  .272 يابة عن ا يدة أندر` بويت لوبزي  مليوعرضت ا نل ياغة املراجعة نسـ بع  نة األسلوب ا لصا ت وقالت إن  .1ملللج
سة العامة عىل أهنا األمه أو  نارص احملددة يف ا يدها، مبا يف ذ$ ا يارات وتو تلف ا هم مجلع  تفرغوا و رسين ا جللا لع خل خم حسـ سع ملي

نقاش تقارب،  .لتR اليت أ�رت أكرب قدر من ا نة وجماالت  با ناك و^ات نظر  للووحضت أنه اكنت  ي ت يه يف مه لمما أشري إ
تخدام األقواس املربعة واخلط اCاكن نص  سـا ثF من نص املادة  .ل نت ذ$ بأ مو يث توجد مجل بني قوسني مربعني 1بي ح، 

ية ها أقىص أ نود احملدد  شري إىل ا مهوخبط داكن، مما  ب لي ساطة بني قوسني مربعني  .ل باين موضوع  ثل جماالت  بوذكرت أن ما  ت بمي
تخدام خط داك هاسـدون ا سة العامة  .لن  نص اجلديدة اليت أدلت هبا الوفود خالل هذه ا ساهامت ا يزي  جللكام أشارت إىل  ل م مت

سة العامة نقاش  .جللخبط حتهتا دون أقواس مربعة، ألهنا مل ترث أي جدل خالل ا نص يعكس تكرر حماور  للوأضافت أن ا ل
ثل   Fمشأن نصوص بدي بغي"ب ينتعني أو  تعاقدةاCول األعضاء أو األ"و" ي وقالت إن أمر  ".مالكون أو أحصاب"و" ملطراف ا

سة العامة نقاش يرجع إىل ا تلفة  رشوع املواد أو يف ويقة  تعريفات يف  نصوص املقرتحة  بت يف تضمني ا جللا لل خم ث لل ل كام  .مل
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هول بين للمعلوم أو  يغة ا نص  ياغة ا سة العامة وهو  يه خالل ا نظر  ندا آخر  للمجأضافت  ملف بص ل ص جلل لل ست من وفدي لمتوا .ب
هام املقرتحة تقومي نصو رسين  ية ورسي الناك �جäع  تحدة األمر صالوال`ت ا ليك تعدون  .مليمل رسين  نت أن ا مسـو يمل يب

سة العامة ثارة سابقا يف ا نارص ا يح أي من ا متس تو جلللالجäع بأي وفد آخر  مل لع ٍض يق الوقت حال دون  .يل ضوقالت إن 
بادئ واألهداف يف املر سة1اجعة ملتضمني ا ثار يف وقت الحق خالل هذه ا جلل، وأهنا  ثري : مالحظة من األمانة[ .تس كأعرب 

رسين ية عن تقديره لعمل ا تا شات ا نا مليمن الوفود خالل ا ل ل ق  ].مل

بان اوحتدث وفد م .273 بق أن اCورة أللرص مس مجموعة ا ية وأعرب عن رأيه لرمغ مما  سـفر ية 21يق نة احلكو م  للج
ست بصدد ياCوية  شأن نص صك قانوين دويل، مما من لل توصل إىل اتفاق  نصوص هبدف ا ب إجراء مفاوضات عىل أساس ا ل ل

يدية ترصت حىت اآلن عىل 21وقال إن أعامل اCورة  .لتقلشأنه أن يكفل امحلاية الفعا[ للمعارف ا ية اCوية ا نة احلكو ق  لم للج
شأن ويقة العمل  ثاإلعراب عن مواقف معروفة سلفا  بان ا .WIPO/GRTKF/IC/21/4ب لوذكر بأن مجموعة ا ية أل� يقفر

شة اليت عقدها الريس يف بداية اCورة  نا ئاكنت قد اقرتحت يف ضوء ا ق ية اCوية، معال خبطة العمل 21مل نة احلكو ل  مللج
رسين كأساس والرتكزي عىل تخدام نص ا ية، مع ا تاح لول األعضاء فرصة إلجراء مفاوضات غري ر متدة، أن  مليا سـ مس ت  املواد ملع

ية العامة بهتا ا مجلعاألربع اليت أو  .ج

بعه، .274 سة العامة اتفقت لفعل عىل أسلوب العمل اÔي  توذكر الريس بأن ا تئ سـجلل يكون من الصعب يف هذه  � سـو
ية يري جوهري عىل تR ا لعملاملرحF إجراء  يحا من وفد مرص، .تغ متس تو ضوا بان ال تحدث مس مجموعة ا ل ا شأن ألمل ية،  بفر يق

نصوص من غريه،حت تفاوض عىل أساس ا لديد ما ميزي ا ية اCوية يف حيث إن ل نة احلكو ساعد ا ل من شأن ذ$ أن  للج مي
شأن تعديل إجراءات العمل  .بحتديد إن اكن مثة أساس لخول يف نقاش 

بان اوحتدث .275 ية بني اCوألل وفد مرص مس مجموعة ا ية وكرر أن اقرتاحه هو عقد مفاوضات غري ر مسفر ل األعضاء يق
ية شأن املواد األربع األسا همت مبداخالت  سـاليت أ ب بان اوقال إ .س تR اCول أللن مجموعة ا ية ترغب يف �جäع  بفر يق

نص بل للميض قدما  بني  سعى  لاألعضاء يف  سـ ت رسين  .لم شأن نص ا شاورات رسيعة  مليووافق عىل اسرتاحة إلجراء  ب م
يص وقت لعقد مفا ته يف  ختصوأعرب عن ر يةغب ية أقا ميوضات غري ر تفظ حبقه يف عقد مقارنة بني مرفق  .لمس حوا

نة  WIPO/GRTKF/IC/21/4 ثالويقة ية العامة إىل ا يف الصادر عن ا رسين من أجل الوفاء  للجونص ا مجلع لتلك يمل
يق وواف شلك د ية اCوية  ٍاحلكو ق بم  .ل

شاورات عىل أي حنو  .276 سامح بإجراء  توقف السرتاحة  مواقرتح الريس ا لل ل يكرر سؤاY عن  .ختتاره الوفودئ سـوقال إنه 
نصوص"كيفية تعريف  تفاوض " لاملفاوضات عىل أساس ا شأن أشاكل ا يق متام الوضوح  بدو إىل   éلألن مثة حاجة ف ب حتقي

نصوص أو خالفه تاحة وما حيدد كوهنا عىل أساس ا تلفة ا لا مل W. توب ئة  همه، مبجرد مجع األلفاظ عىل  مكوقال إنه، إىل حد  ة هيف
تفق  يكون ذ$ معال عىل نص، تعريف به وجيب أن  يجب ا نصوص  تفإن اكن مثة مصطلح تقين للمفاوضات عىل أساس ا ل فل

تقين ية ذ$ املصطلح ا لاCول األعضاء اكفة عىل ما بان او .ه ية من أللكرر دعوته إىل مجموعة ا شاورات أقا ية إىل عقد  ميفر لم يق
ن نارص األولوية يف ا لأجل امليض قدما  ية اCوية بع نة احلكو يف الصادر إىل ا ياق ا نحرص ذ$ مضن  لص، عىل أن  للج تلك سـ مي ل

نص لكه  .لمبعاجلة ا

شاورات :مالحظة من األمانة[ .277 سة بعد إجراء ا ملجرى هذا اجلزء من ا يا مع الäس إجراء  ]:جلل شـوذكر الريس أنه متا ئ
ية، فقد دعا وفد مرص شات أقا مينا لق بان م يابة عن مجموعة ا ل  شات تريم إىل إحراز ألالن نا ية وفودا أخرى لخول يف  قفر م يق

رسين نارص نص ا شأن  مليتقدم  ع يدة .ب ناءة و شات اكنت، إىل حد علمه،  نا مفوقال إن ا ب ق يل  مل بذو[ يف  هود ا بوأشاد  سجل مل
ها  .ذ$ بقى كام حتدد  رسين  نحو املقدم من ا نص عىل ا شأن ا تفاوض  ية ا لووحض الريس أن  ت سئ ل ل ب ل متيض  أول األمر،مليمعل سـو

سة العامة ية خالل ا ياغة ا ية اCوية قدما يف ا نة احلكو جللا حل لص ل تفاوض من  .مللج ية وا ياغة ا تفع ا لوأعرب عن أمm أن  حل لص نت
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سة العامة ية خالل ا ياغة ا ية ا ية أجريت، غري أن هذه لن حتل حمل  شاورات غري ر جللأي  حل لص معل مس سقي  .م منودعا الريس  ئ
بوا يف ذ$قلا´موعات اإل يا}ت موجزة، إن ر غية إىل اإلدالء  ب  .بمي

يد اÔي يقوم به الريسراغوايوحتدث وفد  .278 ية والاكرييب وأبرز العمل ا ئ مس مجموعة بان أمرياك الال جلن تفت .تي لمث ا
ثل  تخدام مفردات  سأ[ ا بغي تضمني  مإىل األسلوب وقال إنه  سـن م طراف األ"و" اCول األعضاء"و" يتعني"و" ينبغي"ي

تعاقدة ية" ملا نص األسا سـكواحدة من قضا` ا  .ل

بان اوحتدث و .279 ية من بعض أللفد مرص مس مجموعة ا ياغة ا ية ا تفادة يف  ية وبني أنه من املمكن � حلفر لص معل سـ يق
ية، تو بادئ ا جهيا ل ية برمهتا أال وهو توف مل هدف من ا ية اCوية عىل ا نة احلكو بغي أوال أن تركز ا لعمليث  ل للج لي م ن ري امحلاية ح

هدف نرباسا تخذ من ذ$ ا يدية وأن  لللمعارف ا ت تعلقة  .لتقل ملوقال إن �ين جانب يف ذ$ هو رضورة الرتكزي عىل القضا` ا
ثالث هو أنه من املمكن أن  بوضع القواعد واملعايري، نة احلكوتنلوا متفع ا تقارب اليت للج نارص ا لية اCوية  بع رسون يبيل ملييهنا ا

ثل  حتألن ذ$  يدا }فعامي جيال  تقارب .ل نارص ا يد  لوقال إنه من املمكن حماو[ تر ع وأضاف أنه يدرك أن بعض جماالت  .شـ
Rباين ت يال جماالت ا ترصف  ية ا تفكر يف  تظل قامئة وأنه من الرضوري ا رسون  باين اليت حددها كذ$ ا تا ل ل سـ لت مل حل كيف  .ي

سم بقد توصل إىل نص  ية ا يح ا توأعرب عن أمm يف أن  ل لعمل يت يةت يا بر أكرب من �  .نسـ

ية، .280 ياغة ا ية ا حلوعرض الريس اخلطوط العامة إلرشادات  لص معل ناول املواد واحدة تلو  ئ شات  نا تتفقال إن ا ق سـمل
سابقة، سة العامة ا شة ا نا بع يف  نفس الرتيب اÔي ا لاألخرى  جلل ق ت مب بادئ ت وأعرب عن  .ملمث تأيت بعد املواد معاجلة األهداف وا

ية الوقوف عىل إماكية جتريد أي من تR أمm يف الرتكزي عىل رسين خبط داكن وأقواس  باين املمزية يف نص ا ن جماالت ا بغ مليت ل
توافق اآلراء نصوص من اخلط اCاكن أو األقواس  با ثل حقا أفاكرا  .ل تاح للوفود أيضا إضافة نص جديدة إن اكنت  متوقال إنه  ي

نص القامئ لفعل نص القامئ وال عىل جمرد وضع وبني أن  .لجديدة غري مدرجة مضن ا تصار عىل تعديل ا يس � هدف  لا ق ل ل
نصوص قامئة، ية  لياغات إضا تكرار أو  فص سة العامة حماو[ الوقوف عىل مواضع ا شة ا نا سـهتدف  بغي أن  لبل  جلل ق ت مي ن

نصوص يارات أو ا يح حذف بعض ا تداخل، مما قد  لا خل ي  من أي دو[ نوبه إىل أن إجراء أي حذف يرهتن نعدام املعارضة .تل
تحب إضافة أقواس جديدة .عضو ها  .ملسـوقال إنه من غري ا تصور أن  سمح  يارات، مما  ثل  يع األحاكم  لكووحض أن  بخ ي مت مج

شري إىل موضع  حماط بأقواس نظر`، يكون جمرد عالمة  يه  يق تقارب  تيض احلاجة إدراج قوس يف موضع ير¨  توقد  ل ف حتق تق
شا .خالف يعرض عىل ا نص  لوقال إن ا سـ تايلل نحو ا تعديالت عىل ا لشة مث جترى ا ل متزي اقرتاحات اإلدراج أو اإلضافة خبط  :ل
ساؤل بني أقواس مربعة حتهتا، ياغة رشطات مائF، لتوتوضع اقرتاحات احلذف أو املقاطع موضع ا يارات ا لصي� تفصل بني  خ  ب

سمى   Fنفص يارات الفقرات أو املواد ا يزي  مبوميكن  مل تضاء،" بديل"أو " خيار"خمت سب � ها  قكام ميكن تر حمي تضمن  ق يولن 
نص أسامء املؤيدين شار إلهيا يف تقرير اCورة .لا ثل تعديالت نص حمددة  ية اليت ال  يقات األكرث معو يوبني أن ا مت متعل ل ورصح  .�

يه تفق  يوم وفق الرب}مج اإلرشادي ا متر حىت هناية ا ية  ياغة ا علأن ا مل ل حل نص املعدل كام .ستسـلص هر عىل لوقال إن ا يظ 
نهتوا من إعداد املراجعة  رسين، عىل أن  تاح  شاشة  يا للميي س تاح للوفود فرصة �طالع عىل  ،2012 إبريل 20 يف 2ل تمث 

سة عامة يه يف  يق  ناجت وا نص ا جلا عل تعل ل يعكس تقرير اCورة  .لل ية أخرى و ياغة  هد أي  سـووحض أن تR املرحF لن  حص تش
يقات نص يف تR لتعلتR ا ية العامةلمث يدون ا ئوشدد الريس عىل أنه ال يرغب يف رؤية إضافة أي  .مجلع املرحF ويرسل إىل ا

Fيقه .نص غري ذي ص يg أمكن  تقارب  ته أن يلمس ^دا مركزا عىل الäس ا حتقوأعرب عن أ ح ل يقات  .مني تح ب ا لتعلو ف
 .1.1عىل املادة 

يه .281 نطوي  ياسات اÔي  يا إىل مقصد ا علوأشار وفد أسرتا ي سـ تعريف الوارد يف املادة لل يل 1ل ا لتحم وذكر أنه ال حاجة 
تعريف بلك هذا الوزن هوم الواسع، غري أهنا ال تضفي فé  .لذ$ ا تعريف قد تكون [مة للغاية  نارص ا ثريا من  ملفوقال إن  ل ع ك

ياسات نظور ا يا قو` ألغراض الصك من  سـبدو أساسا  م لي م ن .نطق بدو مو نارص  ترب أن ز`دة ا هوا ي لع تعريف من ع مية ا لا  لق
نوحة يف الصك ملميث تطاير أي يقني قانوين من امحلاية ا نارص  .ح بب تضمني تR ا بني عن  ته يف سؤال الطا لعوأبدى ر ل سب غ

بعادها  يهنا أو ا ياسات  تاجئ من ا ية العواقب أو ا ياسات وعن ما تعلقة  نظر ا باين من و^ة ا نطوية عىل  ستا تضم سـ ن ه سـ مل ل ت لمل ل ل ل
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نصإنحيث  يف رأهيم، ثري من األجزاء املدرجة يف ا هم الغرض من ا يح أن يعني عىل  تو ل من شأن هذا ا ض لكل وأعرب عن  .ف
ية بدال من  ية أو امجلاعات ا شعوب األ بارش  بول الربط ا مية  نظر يف  تعداده  حمللاكمل ا صل ل مل لل قسـ يدي"ق ياق  تقليف  �وبني  ".سـ

 Fناق يدية ا هوم املعارف ا تأن  ملتقل ل يل إىل "مف ية يف " آخرجمن  هوره يف معايري األ بق  هلاÔي   أزيل من تR املادة 2.1ظسـ
يب"كام ذكر أن  .1.1وأدرج يف  نع"و" لاألسا تكرار العاري عن إضافة اجلديد، " لصطريقة ا باعا  ليان ا نط  حيث إنيعط

نة لفعل يف  يب  مضماألسا ية"ل نة يف " لعملاCراية ا يات  مضموا يغة وأعرب عن اعرت ".املامرسة"لعمل نحو "صاضه عىل  لعىل ا
ية ياغة" هلالوارد يف معايري األ ياسات أو ا لصألهنا غري رضورية من و^ة نظر ا نارص اليت حدد .لسـ لعورحج أن تكون ا

تقار رسون أهنا نصوص  ما يدة املطلوب ملي نارص الو تبة يه ا نصوص الواردة يف اجلزء األخري من ضحلع ليهنا، إضافة إىل بعض ا م
رسين  .ملينص ا

نوب وحت .282 ياجدث وفد  بان ايقأفر ية ردا عىل ذ$ وذكر أن اإلشارة إىل ألل مس مجموعة ا يوية "يقفر حمعارف 
تطورة بقى عىل نفس احلال" مو يل إىل آخر ال  تقل من  بغي اإلبقاء علهيا ألن املعرفة اليت  ترضورية و ت جي ن تغري املعرفة .ن بودفع 

يث تو تخدامه،  سب ا ها  يل  يف لك  حيجة  ل ج سـت ح ي يل آخرلتكن بارة يؤدي إىل  .جرث ويغريها  لعوذكر أن حذف تR ا
يل ها لك  مية اليت  ند زمن معني وإىل فوات تضمني ا تحجرا مجمدا  ئا  يدية  ججعل املعارف ا يف م يضي لق ع ش بة إىل  .لتقل لنسـوقال 

شاط فكري"عبارة  ياس" نمثرة  يه من خلط بني إطارين  ها من ذ$ املوضع ملا تؤدي إ سـإنه بفضل حذ للل بب يف ف يتسات قد 
يل إىل آخر وما  ها من  تقا بل جامعات وا تخدا[ا من  ية للمعرفة وا ية امجلا هوم ا ند أحدهام إىل  يث  جبس،  ل ق مللك مف ت ح نل سـ ع ِس ي

تعلقة بأفراد ية الفكرية العادية ا ند اآلخر إىل حقوق ا ي�  ملإىل ذ$،  مللكس ت  .يب

يا �وذكر وفد  .283 يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  ي)م متR غري لعمل أن ا شأت عن احلاجة إىل توفري حامية قانوية من ا لة  ن ن
يدية، رشوع للمعارف ا لتقلا تىض وضع معايري  مل ية الفكرية، مما ا تعلقة حبقوق ا تحقق تR امحلاية لصكوك العادية ا قومل  مللك مل ت

يزي بني إطارين قانويني، وهام اإلط .ألنظمة خاصة ياق ا هم يف ذ$ ا نوقال إنه من ا مت لسـ ل  .ار العادي وإطار األنظمة اخلاصةمل
يدية يقي للمعارف ا بري عن الطابع ا ية ا تقلوشدد عىل أ تع لمه نوب  .حلقل يه وفد  جوأيد ما ذهب إ يال  من كون املعارف يقأفر

تطورة يوية و يدية  ما ح يدية .لتقل ية يف : لتقلورسد ما يراه خصائص املعارف ا شعوب األ صلـي من و^ة نظر ا ل هف
يا ياتمتعد-دو[( ليفبو تقادم،)مدة القو ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  لل ال ميكن ا يان آخر أخذها كام ال  تقسـميل كفال جيوز ألي 

نازل عهنا ية أن  شعوب األ تتميكن  صل يت، .لل تجزئة أو ا بل ا يدية كلك ال  توقال إنه جيب تصور املعارف ا ل لتفتقل يق ومبا أن  ل
سم  يل إىل آخر و تقل من  يدية  تاملعارف ا ت تتقل ج ن تقادمل يوية فال ميكن أن يعرتهيا ا لتطور وا حل وبني أن خصائص املعارف  .ل

بقى يدية تR جيب أن  تا يعة  .لتقل ناول إحداهام  ها إىل فقرتني  يل ز`دة الفقرة وضوحا  سن يف  بوقال إنه قد  ت س طحي ت مي تقسـب
يدية بدءا تخدامات املعارف ا ي� تعاجل األخرى ا ها  يدية وخصا تقلاملعارف ا سـ لتقل بل ية " من ئص عمما قد يربط ملعرفة الزرا ت

ية  تايل بعد  (...)".لبيئوا يدي"لواقرتح إضافة ا ياق  تقليف  ية" ":سـ  ".حملمبعرفة شعب أصيل أو جامعة 

ية وساكن اجلزر مس  .284 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س ية واقرتح إزا[ جامعة القوقازمم صل األ
يديةالقوسني من امجلF األخرية يف  يدية لن  .لتقلتعريف املعارف ا بات ذ$ كجزء من تعريف املعارف ا تقلوذكر أنه بدون إ لث

ية اليت يريم الصك إىل حاميهتم شعوب األ ناك روابط  صلتكون  ل  .ه

يا ئوذكر الريس أن وفدي  .285 يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  بويفارية أيدا ذ$ �قرتاح)م هورية فزنويال ا ل و ل  .مج

بدو إىل امسوذكر وفد الو .286  éتقارها ف ست �مة الوضوح ال ية أن امجلF األوىل  تحدة األمر يال`ت ا ي فمل  .ليك

شأن إزا[ ذ$ القوسني .287 تحقق  بوذكر الريس أن توافق اآلراء مل  ي  .ئ

نوب وأيد  .288 يه وفد  ند ما ذهب إ جوفد ا ل ياله شأن اإلبقاء عىل اإلشارة إىل يقأفر تطورة"ب  يوية و ممعارف  وإزا[ " ح
شاط فكري"ة إىل اإلشار نص" نمثرة  يm وجود تعريف شامل،Ôا فأنه يرغب يف إحاطة  .لمن ا "  إىليشري"تفضوأعرب عن 
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يدية القامئة  .حمm" يتضمن"بقوسني وإحالل  ته يف اإلبقاء عىل اإلشارة إىل املعارف ا تقلكام أبدى ر لب نة "غ ية  مقنيف أنظمة معر ف
ية أو يف أي شلك آخر من هذه األنظم بري عن املعارف وحتقق قدرا أكرب من الوضوح ملا " ةشفهأو  يعة ا تعألهنا توحض  لب ط

ته ية .تغطيجيب  نة أو  ية يف أشاكل  با بريا من املعارف ا هووحض أن به ال يزال يضم كام  ن ل شفك مق هم روح املداخF  .ق يفوقال إنه 
يا اليت أدىل هبا وفد  يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  تضمني ا)م تعلق   éب ف يدية ي ترصف "لتقلإلشارة إىل أن املعارف ا لال ميكن ا

تقادم ها وال ختضع  للفهيا وال  تR اإلشارة هو املادة "تقسـمي  .3ل، غري أنه يرى أن أفضل موضع 

تحقق .289 نص لن  يط ا شاورات بني الوفود، وإال فإن هدف  ئF من خالل  يواقرتح الريس طرح األ ل سـ م تبسـ ودعا .ئ
äسة العامة إىل حماو[ ال شأن مواضع احلذفجللا  .بس تقارب 

تعلقة لرعاية "�وذكر وفد رسي الناك بأنه اكن قد طلب تضمني إشارة إىل  .290 ية وا ية وا يدية الزرا ملاملعارف ا ي ع ئتقل ب لل
ية ية واأل ية ا ية واملعارف ا صلا ب ب شعلصح نص ".تمما قد يربط"بعد " للط ته يف إضافة ذ$ إىل ا لوأعرب عن ر  .غب

هورية فزن .291 تخدام مصطلح مجوأعرب وفد  بويفارية عن ختوفه من ا سـويال ا ل باين،" apropiación indebida"ل  سـاإل
سلمي حيث إن تعلقا  ية ووجد أن ذ$ املصطلح قد حيمل معىن  ية يف بان أمرياك الال نا ته قد راجع القوانني ا ي ئ لجل م ن ت

")entrega en depósito ("،يانة األمانة هوم املصطلح "4" يف Ôا فإنه يرغب يف تضمني األهداف، خو يحا  ملف، تو ض
"apropiación indebida "ية با نللغة اإل يان وفد  .سـ يا بوأيد  يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  ته يف إزا[ )م غب وأعرب عن ر

يا وقال إنه ال يرى تعارضا بني ما قاY وفد .القوسني يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  ند)م نوبني إماكية  .له وما قاY وفد ا تضمني �
يدية من أهنا  تقادم"لتقلخصائص املعارف ا ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للال ميكن ا  3 مث يف املادة 1يف تعريف املادة " تقسـميل

بحوث من أجل  .كذ$ سة ا ثل مؤ نحو اÔي اقرتحه  شأن إزا[ القوسني عىل ا لوذكر أن توافقا لآلراء اكن قد حتقق  س مم ل ب
ية وساكن اجلزر  شعوب األ صلا ية، النعدام املعارضجامعة القوقازمس ل مترارية  .صل األ يق � يل  سـوقال إنه يف  حتق سب

شأن ية مث تلقي اقرتاح الوفد يف ذ$ ا تحدة األمر شة ما ذكره وفد الوال`ت ا نا تكامل إزا[ ذ$ القوسني، ميكن  لوا مل ق يكسـ  .م

بوي .292 هورية فزنويال ا يقات اليت أدىل هبا وفد  بت الريس ا لوأ ل مجتعل ئ نارص  .فاريةلث تة  رسين قد حددوا  عوذكر أن ا سـ ملي
تقارب ية  للأسا شات اكن قد ركز عىل .سـ نا بدأ ا ته يف  ندما قدم مدا يا  قكام ذكر بأن وفد أسرتا مل خل ع مل عنارص تقارب حمددة  �

ئFوطرح  يح موقفهسـأ ساعد يف تو ض قد  باعه .ت توساءل إن اكن هذا الهنج جديرا لعودة إىل ا تحول وقال إنه ال يرغ .ت لب يف ا
ية اجلارية شموية يف ا تاح وا ية و� شفا ته يف احلفاظ عىل ا سة إىل مجموعات صغرية لر سـمي ا لعملإىل  ل ل ل ب جلل نفتق ف وذكر أنه رأى  .غ

تقارب يه ا ساعد يف تو ناءة قد  يح  لبات تو ت ب ض باين .جطل نطلقا والرتكزي عىل معاجلة جماالت ا رسين  لتواقرتح اختاذ مذكرات ا ممل  .ي

بارة واقرتح وف .293 تفاظ  بعد الربازيل � تطورة"ح ميوية و نوب " ح نحو اÔي اقرتحه وفد  جعىل ا يال مس مجموعة يقأفر 
بان ا يةأللا ند" يشري"حمل " يتضمن"كام اقرتح إحالل  .يقفر هوم  .لهكام اقرتح وفد ا تعلق   éمبفواقرتح ف ترصف "ي لال ميكن ا

تقادم ها وال ختضع  للفهيا وال  ي" تقسـمي نصعلاإلبقاء  شأن موضعه مضن ا به  له وأبدى مرونة من جا ب رسين  .ن تفق مع ا مليوقال إنه  ي
تفاظ به يف املادة   .3حعىل �

تعلق مجلF األخرية .294 ساره ا ية ا تحدة األمر ملوكرر وفد الوال`ت ا تف سـمل وأيد  ".جامعي"قبل " تراث"واقرتح إضافة  .يك
ب بغي  ند من أنه  تاملالحظات اليت أدىل هبا وفد ا ي نه ـي أو غري ذ$ من ل يدية يف شلك مقنن أو  سد املعارف ا شفهني  تقل لجت

ياري  .األشاكل شأن  خواقرتح  يال"ب يل إىل آخر"و" جبني األ ية،" جمن  ثا بارة ا تخدام ا نا ل لع بارة إذا  سـ لعوقد يؤدي حذف ا
تخدام  يال"سـتوافقت اآلراء عىل ا  ".جبني األ

بارة  .295 عوذكر الريس أن مثة اعرتاض عىل حذف  ي"ئ بقى عىل حاY ".ل إىل آخرجمن  نص  سيوقال إن ا  .ل
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ثل  .296 نة  بارات  رسون من أن  يقات اليت أدىل هبا ا موأيد وفد الاكمريون ا ي ع معتعل مل يدية جزء من تراث "يل لتقلاملعارف ا
ية ية وجامعات  شعوب أ ميي وثقايف وفكري ومادي  توارث إ حملجامعي  صل ل قل سب يف " م ها األ نقد يكون مو  .يباجةاCضع

بغي اإلبقاء عىل وأعرب عن تقاده أنه  ين ا تقادم"ع ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للال ميكن ا كخصائص للمعارف " تقسـميل
يدية نارص يف املادة  .لتقلا نارصحيث إن 3لعوأعرب عن اعرتاضه عىل تضمني تR ا  .لع من شأن ذ$ أن يضعف من تR ا

ترصف فهيا وال "وأيد وفد كو اإلبقاء عىل  .297 تقسـميال ميكن ا تقادمل شأن موضع  ".للها وال ختضع  به  بوأبدى مرونة من جا ن
 .3 أو املادة 1ذ$ اجلزء، سواء اكن يف املادة 

بارة  .298 يطني  يا إزا[ القوسني ا بعواقرتح وفد كولو حمل تطورة"مب يوية و ممعرفة  هم اإلبقاء علهيا مضن حيث إن ،"ح مله من ا
تعريف بارة  .لا تقادمال مي"عوقال إنه ال يعرتض عىل تضمني  ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للكن ا ، طاملا 3يف املادة " تقسـميل

نص ليت يف ا  .بق

تأل ألقواس .299 نص، اÔي ا رسين عقدوا ا ثل توج أمارو أن ا مورصح  ل �مم نضم. ملي وأعرب  .يوقال إن وفد رسي الناك مل 
تطورة وأضاف أن ذ$ واقع وأن يوية و يدية  ته عىل كون املعارف ا معن موا ح هوم يف اقرتاحهلتقلفق ملفه اكن قد مضن ذ$ ا كام  .�

تقادم، سواء اكن ذ$ يف املادة  سـمي وال ا ية ا ته عىل تضمني مفاهمي عدم قا لأعرب عن موا تق لبل وقال إنه  . أو مواد أخرى1فق
بارة  تخدام  عيفضل ا يل إىل آخر"سـ نص" جمن  تخدم يف سائر ا لا  .ملسـ

يدة أندر` بويت لوبزي مس ا .300 ملوحتدثت ا نل شأن سـ يح ما أيد وما مل يؤيد  بت من وفد رسي الناك تو برسين و ض طل ي
ثل توج أمارو يدرجون �قرتاحات وفق القواعد الصادرة عن الريس، إذ  .مم�قرتاح اÔي طرحه  رسين  ئوقالت إن ا سـ ملي

يحا  .ضقدم وفد رسي الناك تو

يدرج إذا أيد  .301 ثل توج أمارو  نص اÔي اقرتحه  سـوقال الريس إن ا مم ل ئوذكر الريس  .وفد رسي الناك �قرتاح بأمكmئ �
نص ما مل يدمع اكمل �قرتاح وفد دو[ عضو واحد عىل األقل دون  بني يف ا لبأنه ال ميكن إدراج اقرتاحات واردة من مرا ق

 .تعديل

بان اوحتدث .302 نص ألقواسألل وفد مرص مس مجموعة ا تالء ا ية وأعرب عن قلقه من ا لفر م يه واقرتح بديال .يق ند  ف ا ست
رسون يقات أدىل هبا ا مليإىل  تاكر واملامرسة " :تعل هارة و� ية وا يدية اCراية ا شمل املعارف ا بألغراض هذا الصك،  لعمل تقل ملت ل

يل إىل آخر أو بني  شلك جامعي من  تجة واحملفوظة  تعالمي ا جوا ب ن يالملل  أو يطورها جامعة يوحدهاويكون من بني من  .جاأل
ية ية أو  حملأ تفق علهيا بني اCول و ."صل ياغة ا ثل ا تعريف الاكمل، إال أنه  شمل ا بديل ال  تقاده أن ا ملأعرب عن ا لص مي ل ي ل ع

شة .األعضاء نا بقى حباجة إىل  نارص تقارب أخرى  قوأضاف إن مثة  ت  .مع

يدا جزيا لالقرتاح اÔي طرحه .303 ند تأ ئوأبدى وفد ا ي بان اله ية،ألل وفد مرص مس مجموعة ا  عىل غري أنه اعرتض يقفر
بارة  تخدام  عا  ".بشلك جامعي"سـ

يد �قرتاح اÔي طرحه وفد مرص مس مجمو .304 بان ابعوقال وفد بردوس إنه يؤيد إىل حد  ية،أللعة ا غري أنه ال  يقفر
سطر األخري، لبل ا سأ[ [مةحيث إن يتق يدين  يدين أو من حتديد من يكونوا ا م ا تف سـتف ملسـ بل  .مل يقوقال إنه من املمكن أن 

يدين كام مه معرفون يف املادة "اح يف حا[ إحالل �قرت ية"حمل " 2ملسـتفا ية أو  حملجامعة أ  ".صل

مية وال شك يف بعض  .305 يه وقال إنه يرى  قوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  ف
بان اعنارص �قرتاح اÔي طرحه ية،ألل وفد مرص مس مجموعة ا يقات أخرى غري أنه  يقفر تعلرصح بصعوبة اإلدالء بأي 

ته بني اCول األعضاء يف �حتاد األورويب نا قشـدون حفصه أو   .م
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بان  .306 نص اÔي اقرتحه وفد مرص مس مجموعة ا نادا إىل ا رسين والعمل ا يك إزا[ نص ا لواقرتح وفد ا ل س تسـ ملي ملك
يع الوفود يد  تأ نارص ال حتظى  ية، حىت وإن وجدت  مجاإلفر ي ب ع ساقطة أيضاوذك.يق نارص ا لر أنه ميكن إدخال ا  .لع

ندوب  .307 يا مواقرتح  يات-دو[(ليفبو تعددة القو م  بديل )م رسين وقال إنه يف حا[ معل الوفود عىل ا نص ا تفاظ  ل � مليب ح
رسين جمددا ية اCوية يف وقت ما إىل نص ا نة احلكو نارص اجلديدة مث تعود ا مليتضاف ا ٍف ل للج لع  .مسـ

يةوأيد وفد املغرب �قرت .308 بان اإلفر يقاح اÔي طرحه وفد مرص مس مجموعة ا بدء حبد .ل لوقال إن الفكرة تمكن يف ا
يع ها ا نارص اليت  بل إضافة ا يع  يه ا مجلأدىن أسايس يوافق  يق لع مجل بلعل  .ق

بان  .309 بديل اÔي اقرتحه وفد مرص مس مجموعة ا ية إلبقاء عىل ا شاورات غري ر لورصح الريس بعد إجراء  ل مس م ئ
رسين.يقيةاإلفر شأن نص ا شـهتا  نا  Fوية إىل مواصCية ا نة احلكو مليودعا ا ب ق ل مللج  .م

يك إدراج  .310 نع"حماطة بقوسني بعد " مما ميكن أن يكون عاما أو رس` أو مقدسا"ملكسـواقرتح وفد ا �وذكر  ".لصطريقة ا
شه فريق العمل بني اCورات  هوم } قبأن هذا  ية وامجل2مف شعوب األ ثل رضورة  صل وأنه  لل يكمي ية يف ا سـاعات ا وقال .ملكحملل

بارة  تعلق   éبعف تقادم"ي ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للال ميكن ا واقرتح إزا[  .1إنه يفضل اإلبقاء علهيا يف املادة " تقسـميل
بارات  يطة  لعاألقواس ا تطورة"حمل يوية و ممعرفة  نع"و" ح يدي"و" لصطريقة ا ياق  تقليف  ترصف فهيا وال "و" سـ لال ميكن ا

تقادم للها وال ختضع  ية أو يف أي شلك آخر من هذه األنظمة"و" تقسـمي نة أو  ية  هيف أنظمة معر شفن مق  ."ف

يه وقال إنه ال يؤيد إزا[ تR األقواس .311  .فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء 

يط بيشء  .312 ئة إزا[ أي أقواس  ثF بر}مج الصحة وا يوأيدت  حت ب يمم ية ودفعت مب .تعلق لصحةل ية الصحة من أ مها  لقض
ياقصوى يف  ياق من الفقريقأفر ناس يف  يش ا يث  سـ،  ل يع ثري مهنم ح شعيب بني  تخدام الطب ا رش ا كو ل سـ واقرتحت إزا[  .ينت

نص  يطني  لالقوسني ا نوع ا"حمل ية وا ية وا تعلقة لرعاية ا ية وا ية وا تمما قد يربط ملعرفة الزرا ب لصح مل ي ع لت لط ئب لبيولوà وأمناط ل
يدية شاء ا يات املعامر واإل نولو ية  ية واCراية ا ية والورا يدية واملوارد ا ياة ا تقلا ن لعمل ث يع تقل لحل ب جل بتك  ."لط

ئة  .313 ثF بر}مج الصحة وا يوذكر الريس أن دو[ عضو واحدة عىل األقل اعرتضت عىل �قرتاح اÔي تقدمت به  بئ لمم
 .إلزا[ هذين القوسني

يوز .314 يوأعرب وفد  ئا إىل ن نص مل يضف  تقاده أن هذا ا يدية وتطورها عن ا يوية املعارف ا تعلق   éشيندا ف ل ع تقل حب ي لل
يدية، ية يف تعريف املعارف ا نارص األسا تقلا سـ نوب غري أنه ب للع يح وفد  جعد �سـäع إىل تو ياض تعلق يقأفر هم أن ذ$  م  ف

ست جامدة يدية مع الوقت وأهنا  يهوم تطور املعارف ا لتقل ل بول إزا[ و .مبف تعداده  هوم وعن ا ته عىل ذ$ ا لقأبدى موا ملف سـفق
Yمجلود .القوسني من حوسمت  تطور مع الوقت وا يدية اليت مل  ناول خماوف من تعذر حامية مفردات املعارف ا تغري أنه  ت تقل  لت

بري  متد يف نص أشاكل ا باع الهنج ا ية ا تجاوز هذه اإلشاك  Fمت بل ا تعوذكر أنه من ا ت ل ل لسـ ملعل يث تضمن حمل يدي،  ثقايف ا حا تقل لل
يدي  ثقايف ا بري ا هوم كون أشاكل ا ياران  تقلا ل تع لخل ل بارة  ".مسـتخدمة أو مصونة أو مطورة"مف تعلق   éبعوقال ف شاط "ي نمثرة 

شاط الفكري" فكري هوم ا نا  تيض  هوم املعرفة  تعريف، ألن  تعد للموافقة عىل إزا[ ذ$ الوجه من ا نإنه  مض ل لسـ مف يق مف  .م
رسين، مما يعطي فكرة أوحض واقرتح  يقات ا بع يف صفحة  به  نظمي أ تخدام  نص ا ية من ا تا ياغة ا مليبة إىل ا مل تعلن ت شـ ت سـ ل ل ل لص سـ ل

ية اCوية نة احلكو لعن أوجه �تفاق واخلالف يف ا  .مللج

شأن الفقرة  .315 رسون  باين اليت أبرزها ا نقاط ا تقدمي حل  سعى  ندا، يف  بوقال وفد  ت ل ل م مليك  ارتأى يف ، إنه1 من املادة 1ل
ند  باين"حتت " 6"لبا تنارص ا تعريف " لع ئة مقدمة إىل نص ا بادئ واألهداف  سم ا باجة ميكن نقm إىل  لنصا يالمئ د ي مل ق لهتي

تفاوض تخدام املصطلح  .لحمل ا شأن مقصد ا يح من املؤيدين  تو متس مزيدا من ا سـوا ب ض ل ميي"ل ند " قلإ وملعىن " 6"لبمضن ا
ند " أي شلك آخر" نة �وذك ".5"لبيف ا نقاش يف ا نصوص حمل ا تلف ا باد[ بني  تعلقة لعالقة ا سابقة ا ته ا للجر مبدا ل ل خم ت مل ل ملخل
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ية اCوية وطلب معرفة إن اكن  لاحلكو تقل املعرفة عرب " أي شلك آخر"م يدي كأن  ثقايف ا بري ا شري إىل أشاكل ا تنقد  تقل ل تع لي ل
ية أو رقصة ند  .غنأ ية ا ندا أخريا عىل أ بوشدد وفد  مه شاط الفكري، مضن الصك ألن ذ$ يكفل بقاء ، ا"2"لك لنÔي يعاجل ا

بو لعام  ية الو يه يف اتفا نصوص  نحو ا ها عىل ا بو  ييع األمور اجلاري معاجلهتا يف الصك مضن والية الو عل مل ل ي قمج وذكر . 1967نفس
بو لعام  ية الو يأن اتفا شاط الفكري يف ا´االت 1967ق تعلقة  شطة ا شري إىل األ ن، واليت  مل ن ية، لت ية أو ا ية أو ا نا نا لعلم ع لفلص

ند   ".2"لبهت إرشادا وتوجه نص ا

سـمي املادة  .316 رسين  تقواقرتح وفد املغرب عىل ا نارص اليت . إىل فقرتني1ملي يع ا بغي أن تضم  لعووحض أن الفقرة األوىل  مج ني
ية تصور  ية أن تقدم فقرة و ثا بغي  ي�  يدية،  يF من املعارف ا صفثل أجزاء أ ن نب لل ي تقل ص يديةلمت  .لتقلمعىن املعارف ا

ية وساكن اجلزر مس  .317 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س شكر جامعة القوقازمم ية وتوجه  ل األ صل
ية عىل اقرتاحه لكمة  تحدة األمر يكإىل وفد الوال`ت ا  وطلب إزا[ 1.1اليت اكنت ساقطة من امجلF األخرية يف املادة " تراث"مل

يطني مجلFحملالقوسني ا . 

شعوب  .318 بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ يده لالقرتاح اÔي طرحه  ية عن تأ تحدة األمر لوعرب وفد الوال`ت ا ل س مم ي يكمل
ية وساكن اجلزر مس  يةجامعة القوقازصلاأل  .صل األ

ند إزا[ القوسني من امجلF األخرية يف املادة  .319 شع1.1لهوعارض وفد ا بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ ل كام اقرتح  ل س وب مم
ية وساكن اجلزر مس  تخدام جامعة القوقازصلاأل ية، ووحض أن ذ$ يرجع إىل ا تحدة األمر ية وأيده وفد الوال`ت ا سـ األ مل يكصل

يةشعو "عبارة  يةصلأ نظر يف إزا[ القوسني يف حا[ إحالل  ".حمل وجامعات  تعد  للوذكر أنه مع ذ$  يدين"مسـ حمل " ملسـتفا
بارة  .لعا

شأن احلاجة إىل إجراء تعديالت ئواقرتح الريس اإلبق .320 شاورات بني الوفود  باء عىل القوسني وطلب إجراء مزيد من ا مل ٍ
Fأخرى عىل امجل. 

ثل  .321 نحو اÔي اقرتحه  يد إزا[ القوسني املربعني عىل ا تحفظ من تأ بويفارية أنه غري  هورية فزنويال ا مموذكر وفد  ل ي ل مل مج
يةجامعة القوقاز  .صل األ

يكوال ل .322 يد  نوحتدث ا رشوع لسـ ساق يف إعداد ا متدوها لضامن � رسين وذكر أن القواعد اليت ا يور مس ا ملو تي عسـ مل
ية عن ذ$ اخلطأ، موحضا أن أي نص .  بني قوسني1تقيض بعدم وضع امجلF األخرية يف املادة  سؤو تحمل ا لوقال إنه  مل ي

شأن يف هذه احلا[، ال يوضع عادة بني قوس رسون، كام هو ا يفه ا لجديد  نع الوفود  .ني مربعنيملييض يح ال  تو ميوبني أن هذا ا ض ل
نص بقوسني الحقا  .لمن إحاطة ا

ساق،  .323 رسين، إزا[ القوسني لضامن � يح املقدم من ا تو نادا إىل ا توطلب الريس، ا ض ل مليس ت  ما بني القوسني حيث إنئ
رسون مليثل نصا جديدا أدخm ا رسي .مي نت حول األمر، وحث ا با مليكام ذكر أن اآلراء  ي ناء عىل ذ$ عىل أخذها يف ت بن 

بار  .عت�

بارة  .324 تعلق   éيه وقال ف بعوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  ي يوية "ف حمعارف 
تطورة يدية ال وصف" مو ندا إنه يفضل وضع تعريف للمعارف ا يوز يقات وفد  تقلو يل ن ية إدراك أن املعارف  .لتعل مهوأبرز أ
يدي تعريفلتقلا هذه يف ا ية  بارة و نه أبدى قلقا من تضمني  تغري  يوية وعرضة  لة  ع كلل صف لك من شأن تضمني  ووحض أن .ح

يدية اليت  تعريف عىل املعارف ا يدية أن يفيض إىل قرص ا بق عىل املعارف ا هذه مما قد  ية  تعريف مفردات و تقلا ل تقل نط لل ل ي ك صف
ية وتفويت امحلاية عىل املعارف تطورصفتطابق املفردات الو يوية أو ا سم  يدية اليت ال  ل ا حل ت تتقل شلك  .ل ناء عىل ذ$  بواقرتح  ب

متF ال سامت الزمة ية تعرب عن خصائص  تعريف مفردات و يب ا تطاع يف  حمعام �جهتاد قدر ا صف لن جتسـ وقال إنه يدرك أن  .مل
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باجة Cيهنا يف نص ا بقى خصائص رمبا أمكن   Rيت تضم ساندته ملداخF وفد  .ت كندا واقرتح إدراج امجلF األخرية موأعرب عن 
باجة1يف املادة  يطني مجلF األخرية من املادة  .ي مضن نص د يدية جزء من  ("1حملوطلب إعادة إدراج القوسني ا لتقلاملعارف ا

ية ية وجامعات  شعوب أ ميي وثقايف وفكري ومادي  توارث إ حملتراث جامعي  صل ل قل  ").م

يدية الوارد يف املادة وقال وفد بردوس إنه يلمس حاجة إىل .325 يع تعريف املعارف ا تقل تو يث يعكس عدم 1.1لسـ حب 
ية ية وجامعات  يدية عىل معارف شعوب أ تصار املعارف ا حملا صل لتقل تجاهل  .ق تعريف احلايل  ية ذ$ ألن ا يوشدد عىل أ ل مه
بحر الاكرييب نطقة ا يدية يف  لوجود نطاق عريض من املعارف ا متقل ناء عىل ذ$ إحالل .ل بارة بوطلب  يدين كام مه "ع  ملسـتفا

ية"حمل " 2معرفون يف املادة  ية وجامعات  حملشعو أ  ".صل

يا  .326 نوب لوتوجه وفد أسرتا شكر إىل وفد  ج يال يا يف وقت سابق يقأفر ئF اليت أ�رها وفد أسرتا ته عىل األ ل عىل إجا سـ ب
تعريف ياغة ا تعلق جبوانب من   éلف ص يوز .ي ساندته ملداخF وفد  يوأعرب عن  ن ست م يده للمداخالت اليت  عكندا وعن تأ ي ل

ته يدية وأ تطور للمعارف ا يوي وا مية الطابع ا يتقديرا  تقل مل مهحل ل يدية اليت ال  .لق لتقلوكرر خماوفه رمغ ذ$ من إقصاء املعارف ا
يدية تطور للمعارف ا يوي وا تعريف عىل الطابع ا ترصت اإلشارة يف ا تطور إذا ا يوية وا تقلسم  مل حل ل ل حل لت ق تعداده وأبد .ت سـى ا

بارة  يطني  بعنظر يف إزا[ القوسني ا حمل تطورة"لل يوية و ممعرفة  ياغة خماوفه" ح بارة  .لصإذا راعت ا " مطورة مضن" عوذكر أن 
شاورات يف هذا  تعداده إلجراء مزيد من ا يدية وتطورها وأعرب عن اكمل ا يوية املعارف ا هوم  ملبدو وكأهنا تعزز  سـ تقل ٍت ل ح مف

ند كام أعرب عن تأ .الصدد  àبا Cلطابع اتعلق   éندا ف بيده ملداخF وفد  ي ي ك تقارب املقدمة من " 6"للي نارص ا لمن  ع
بارة  شأن  رسين، وأعرب أخريا عن قلقه  عا ب ، مما من شأنه يف رأيه أن يفيض إىل تعريف 1.1يف املادة " يشمل/يشري"ملي

تطورة، خ يوية و شمل أي معارف  يدية  مللمعارف ا ح ي ياساتلتقل تعلق  ية اCوية ا نة احلكو سـالفا ملقصد ا مل ل لللج  .م

سودان وقال وفد  .327 ية إلا تقادم"صفن املفردات الو ها وال ختضع  ترصف فهيا وال  للال ميكن ا تخدم " تقسـميل نحو ا سـعىل ا ملل
تعريف1يف املادة  ها  نطاق امحلاية، وال عالقة  تعلق  تعلق أكرث ما  ية  ثل قضا` موضو ل  ب ت ت ع  .لمت

نوب ونوه  .328 ياجوفد  يديةيقأفر تطور للمعارف ا يوي وا تعلق لطابع ا  éندا ف يا ويوز تقل مبداخالت وفدي أسرتا مل حل ي يل ن  .لل
نظور أحصاب املعارف وممارسـهيا ممن حيملون املعارف من خالل  ية يف  ترب معارف  يدية، مع ذ$،  موقال إن املعارف ا ح تع لتقل

ية تعمق يف  .فأنظمة معر ية الطابع لودعا الوفود إىل ا يدية وإىل تفحص  نظر فé ميزيها مكعارف  قضا تقل تطور"ل يوي وا ملا  مضن "حل
يدية يدية ال نظام معريف أوسع مما خيرج عن نطاق املعارف ا تقلياق املعارف ا تقل لسـ بارة  .ل تمما قد يربط ملعرفة "عوذكر أن 

ي نوع ا ية وا ية وا تعلقة لرعاية ا ية وا ية وا بالزرا ت ب لصح مل ي لع ل لط ئب ية ل ية والورا يدية واملوارد ا ياة ا ثولوà وأمناط ا يع تقل بحل لطل
يدية شاء ا يات املعامر واإل نولو ية  تقلواCراية ا ن للعمل ج ية احملضة، وقال إنه من املمكن حذف تR األجزاء " بتك صفسم لو تت

ي� ميكن  تعلق لقواعد واملعايري،  سم ا ية احملضة لعدم مالءمهتا  تصويرية الو با ملصف للق تأصF يف املعرفة ل نارص ا ملاإلبقاء عىل ا لع
نص بة .لذاهتا يف ا تعا يال ا نقطع عهنا إضافات األ ية ال  بارة عن معرفة  يدية  قوذكر جمددا أن املعارف ا ج ملح ت ع تعلق  .لتقل  éيوف

نادا باجة، ذكر الوفد أنه ا Cاألخرية إىل ا Fشأن نقل امجل ندا  ستمبداخF وفد  ي ب يح املقدم، ميك تو ض إىل ا نوال كن عىل ل ملنفس ا
ند  تقارب"من " 2"لبنقل ا لنارص ا باجة كذ$"ع Cشاط الفكري، إىل ا ناول ا ي، اÔي  ن لي  .ت

يقات عىل املادة  .329 لتعلوأغلق الريس ب ا تعلقة ملادة 1.1ئ شات ا نا تح ب ا مل و ق مل  .2.1ف

شأن  .330 يك عن رضاه عن الفقرة املدرجة  بوأعرب وفد ا باين"ملكسـ تنارص ا هرت" لع وطلب، مع ذ$، إبقاء  .ظكام 
تجزأ"اللكامت   ".تمربطة"دون األقواس، وحذف لكمة " يجزءا ال 

بارة  .331 تخدام  سابق عىل ا ند اعرتاضه ا عوكرر وفد ا سـ ل تجزأ"له يق " يجزءا ال  تخدا[ا  نا أن ا ية،  ثقا هوية ا يضمن ا سـ ي مبل ف ل
يدية اليت ميكن حاميهتا تخدا[ا  .لتقلنوع املعارف ا ياق ا سـوذكر أنه مضن  ية "يف املادة، واÔي أشار إىل سـ ثقا هوية ا فا لل
تلف "2للمسـتفيدين، كام مه معرفون يف املادة  يعاب  سم بقدر اكف من املرونة ال يار  خم، توجد حاجة إىل وضع  س ت تمع ٍ ي
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تىض الصك يدية اليت يلزم حاميهتا  مبقنوعات املعارف ا تقل بري  .لت تجزأ"لتعوقال إن ا نطاق " يجزءا ال  تقييدات ليفرض عىل هذا ا
ناءات ثل  .سـتثوا تخدام لكمة أكرث مرونة  يده ال ناء عىل ذ$ عن تأ موأعرب  سـ ي  ".تمربطة"أو " مقرتنة"ب

شاورات  .332 يل إىل أحد املوقفني، عقد  ند، إضافة إىل أي وفود أخرى  يك وا موطلب الريس من وفدي ا مت ه لسـ ملك ئ
تخدام  يعه من خالل ا نطاق أو تو يد ا شأن  سـتوحة  سـ ل ي تقب ت"مف توايلعىل " تمربطة"أو " جزأيجزءا ال   .لا

تخدام لكمة  .333 ند عن اعرتاضه عىل ا سـوأعرب وفد ا يا"له بات تكون " مسـتنبطة"بعد " عجام ثألن ذ$ يفرض الزتاما بإ
شلك جامعي يط امجلاعات .باملعرفة  يا يف  يس األوحد لرضورة يف تطور املعارف  حموبني أن هذا األسلوب  معل ووحض أن  .ل

يدية  بال أخرى تبدأقد لتقلاملعارف ا متل اختاذ تطورها  رش بني امجلاعة، كام  بل أن  ثال، بفرد  يل ا يا}، عىل  سـ أ مل حيس تنت ق ب ح
تخدام لكمة  .متنوعة يا"سـوقال إن ا يدية اليت " مسـتنبطة"بعد " عجام يدات عىل أنواع املعارف ا يد إال مزيدا من ا تقلال  لي لتق تف

تىض هذا الصك تقامسة وحمافظا علهيا"$ ال ميانع يف إزا[ وذكر أنه مع ذ .مبقميكن حاميهتا  يا و مبطة جام عن تمربطة "ووضع " مسـت
يدين كام مه معرفون يف املادة  ية  ثقا هوية ا يا  تفجام ف للمسـل ل تخدام " 2ع سـها، ألن ا يا"حمل تقامسة "مع " عجام مبطة و مسـتن

شأهتا ا" وحمافظا علهيا يدية اليت أ نوحة للمعارف ا نحيد من امحلاية ا تقل تعت هبالملم تخدمهتا وحافظت علهيا وا متمجلاعة وا  .سـسـ

ند، بأن  .334 نادا إىل مداخF وفد ا هورصح الريس، ا لس ت يا"ئ  .سـتوضع بني قوسني" عجام

ية وساكن اجلزر مس  .335 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س يده جامعة القوقازمم ية وعرب عن تأ ي األ صل
تعلق حبذف لكمة  éند ف يملداخF وفد ا يا "له يده لإلبقاء عىل لكمة "عجام بارة " تمربطة"ي، كام عرب عن تأ جزءا ال "عوحذف 

 ".يتجزأ

ثل  .336  Fيدها الاكمل ملا ورد يف مداخ ئة عن تأ ثF بر}مج الصحة وا مموأعربت  ي ب يمم يةجامعة القوقازل وقالت إنه . صل األ
يا"ينبغي يف رأهيا إزا[ لكمة  ثال يف بعض حاالت ألنه من الوارد أن حيمل املعارف" عجام شأن  يدية أفراد، كام يكون ا م ا ل لتقل

يث يعمل أفراد عىل تطوير ممارسات شعيب  حالطب ا  .ل

نوات  .337 نقاش عىل مدى  ية ال فردية، وذكر أن هذا رأي خضع  يدية جام ثل توج أمارو أن املعارف ا سـورصح  لل ع تقل لمم
نة يف ه يري موقف ا ية اCوية، ومن شأن  نة احلكو للجيف ا تغ ل هامللج سا يا أن خيل  شأن جفا قذا ا ت ئ يدية  .ل لتقلوذكر أن املعارف ا

بارة  يك، كام طلب اإلبقاء عىل  يده لالقرتاح اÔي طرحه وفد ا تجزأ، وعرب عن تأ عجزء ال  سـ ي ثمربطة ارباطا ويقا"ملكي ت بعد " ت
تجزأ" تدام "(...) وأشار إىل مجF  ".يجزءا ال  تخدام ا تمربطة ارباطا ويقا ال سـ سـ ث ت للت سان األصيل مل يولوà وصF اإل ننوع ا لب

يدة ألرض بغي اإلبقاء عىل هذه " طالو شددا عىل أنه  ية،  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  ينالواردة يف إعالن األمم ا م صل ل ب مل
تفاوض نص حمل ا ية يف ا لالرؤية العا ل  .مل

يده .338 يك وتأ ساندته ملداخF وفد ا بويفارية عن  هورية فزنويال ا يوأعرب وفد  سـ م ل ملكل ثل توج أمارو فé مج  Fمم ملداخ
يا"يتعلق إلبقاء عىل اللكامت  تجزأ"و" عجام بغة  ".يجزءا ال  ية اليت تقر  نه الو ند إىل قوا لصووحض أن هذا الرأي  ن ن طس يي ت

يل فإهنا تؤول يف هناية املطاف إىل يشء  ية، وحىت لو محل خشص معارف من هذا ا يدية الفزنو ية للمعارف ا بامجلا يل تقل لقع ل
ئذ حزي الفرد تجاوز  ٍجامعي  ن  .حيي

بت إلبقاء عىل اللكامت  .339 ثل توج أمارو وطا  Fيدها ملداخ نان عن تأ ثF تن  لوأعربت  مم ي ه يا"مم جزءا ال "و" عجام
نص" يتجزأ  .ليف ا

ية .340 شعوب األ يني أو ا ساكن األ يدية ملاك  ترب املعارف ا صلوقال وفد إكوادور إنه  ل صل لل تقل  وبني أنه من املمكن يف .ليع
ية يدية جام ها مكعارف  يدية يف ب ما دون أن يؤثر ذ$ يف وا شئ أفراد املعارف ا عرأيه أن  تقل تقل قعن ٍ ل ناك فرقا أووحض  .ي هن 

شأهنا حىت ميكن إحراز  توصل إىل توافق  ناقش الفروق وأن  هم أن  يهتا وذكر أنه من ا يدية و شاء املعارف ا ببني إ ي ت تقل َن مل ملك ل
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شات نا قتقدم يف ا بارتني وقال أ .مل تخدام ا شأن ا تفظ مبوقفه  لعخريا إنه  سـ ب تجزأ"حي ألن للك مهنام مزا`ه " تمربطة"و" يجزءا ال 
يوبه  .عو

ية وساكن اجلزر مس  .341 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س ية وطلب، يف جامعة القوقازمم صل األ
بويفارية و هورية فزنويال ا يح الوايف اÔي قدمه وفد  تو لضوء ا ل ض يده ملوقف مجل سابقة وأعرب عن تأ ته ا يغريه، حسب مدا ل خل

شأن اإلبقاء عىل اللكامت  نان  ثيل توج أمارو وتن  بويفارية و هورية فزنويال ا بوفدي إكوادور و ه مم ل ل يا"مج جزءا ال "و" عجام
نص" يتجزأ  .ليف ا

شأن قضا` .342 تقار إىل اتفاق  نص }مج عن � يد ا ثريا من  يا أن  بوذكر وفد أسرتا ل ك فل ية لوضع تعق ياسات األسا سـ ا لسـ
تاحة  تعلق بكوهنا رسية أو مقدسة أو بكوهنا معروفة للعموم دون أن تكون   éيدية ف منارص حمددة من املعارف ا ي تقل لع

تخدام العام أو بكوهنا واقعة يف املR العام هة ألن من شأن ذ$ أن  .سـلال يحا من هذه ا تطلب تو جلوقال إن هذا األمر  ض ي
شلك هائل بساعد  نصي يهنا مضن ا ها يف أي مادة  äياسات اليت جيب ال تاجئ ا ل يف حتديد  بع سـ سن نظور  .ل موأضاف أنه من 

يق الصك فإن املادة  تعلق   éيقن القانوين ف نظور الوضوح وا ياغة ومن  با ي ت تطلص بل ثل هذه 3م بل ملعاجلة  يح أفضل ا م  سـت لت
نصوص علهي.القضا` نادا إىل املعايري ا ملودفع، رمغ ذ$، ا ية 2.1ا يف املادة تس بغي اإلبقاء عىل الفقرة الفر ع، بأنه  ي� )أ(ني ب، 
ية ينبغي تضمن الفقرة الفر ع أن  ية " يتجزأجزءا ال "عبارة ) ج(ت شعوب األ ية  ثقا هوية ا بارشة  ها  بارة تر صلألن هذه ا لل ل فلع ل م بط

ية ية  .حمللوامجلاعات ا شأن الفقرات الفر عوذكر أن مثة قدر من املرونة  ية ) ه(و) د(و) ج(ب ياسات أسا سـألهنا تعاجل قضا`  سـ
ثالثة نارص ا لوأعرب عن رأيه أنه ميكن دمج هذه ا رسون من  .لع تعلق مبا أ�ره ا  éيا ف مليوأشار وفد اسرتا ي تقارب"ل " لنقاط ا

ند " و"إدراج حرف العطف  ية" أو" بدال من "7"لبحتت ا ها ترا ية  بل األخري يف القامئة  ند  مكبعد ا بغ جعلب ق قال إن من و .ل
يال يق الصك  ساع امحلاية وأن جيعل  نارص دون ترامك أن يؤدي إىل فرط ا تحشأن ترك ا ب ت سـلع  .متط

نوب  .343 ياجوذكر وفد  يار يقأفر تو`ت ا خل أن بعض  غري واردة يف   WIPO/GRTKF/IC/21/4ث يف مرفق الويقة2حم
رسين ية  .ملينص ا ثاال عىل ذ$ بأن  قضورضب  يل إىل آخر"م نرص"جمن  نص، حمل ع، ويه  يه يف ا هم اإلبقاء  ل من ا عل مل

نه غري مدرج مضن  لكباين  باين"ت تنارص ا ياسات، وذكر أن أييده ملداخF وفد وأعرب عن تأ ".لع شأن قضا` ا يا  سـسرتا ب لل
تعلق بإدراج قضا`  .للسـياسات، اإلطار العادي وإطار األنظمة اخلاصة هناك إطارين ياسات األوىل  ية ا توقال إن  سـ لقض

شات ملحقوق ا نا ية اCوية، ومن مث إدخال ا نة احلكو نطاق عادي مضن العمل احملدد اÔي تقوم به ا قية الفكرية  مل ل للج مك لك
نص" املR العام"حول  تضارب بني قضا`  .ليف ا نع ا يار و يل وضع  يد يف  يكون من ا ياق  لوبني أنه يف هذا ا مع س سـ مسـ ب ملف ل �

هود اجلار ياسات أن يوجد ترصحي واحض بأن ا جلا ية اCوية مو^ة صوب اخلروج بصك لألنظمة لسـ نة احلكو لية يف ا مللج
شات .اخلاصة نا ياسات هذين دوما يف ا تداخل بني إطاري ا تكرر ا ية نظرا  هذا األمر أ قوذكر أن  مل سـ ل ل لمه ية  .ل مهوشدد عىل أ

نة احلك ية اCويةللج�تفاق عىل موقف موحد، وقال إن من شأن ذ$ أن يؤثر يف أسلوب معاجلة األمور يف ا لو واقرتح  .م
ية هذه ا توصل إىل حل دامئ  ية ا ية مع املؤيدين  شات جا نا لقضعقد  ل بغ ن لق ب  .م

نوب  .344 يا إىل مداخF وفد  جوأشار وفد كولو يامب يار يقأفر هم أخذ ا ترب أنه اكن من ا خل وقال إنه   الوارد يف مرفق 2مليع
بار ألنه يعرب عن مصاحل ب WIPO/GRTKF/IC/21/4ثالويقة يده للموقف اÔي طرحه وفد  .هعت يف � يوأبدى تأ

تعلق بإزا[ لكمة   éند ف يا يا"له باب اليت ذكرها وفد إكوادور" عجام  .سـلأل

يقات عىل املادة  .345 تح الريس ب ا لتعلو ئ رسين كام ورد عرف 2ف ند ا تا²  رسين وذكر أن احلمك � � يف نص ا ي ف ملي عمل ت
يارية يد ووضع اإلضافات � يدين دون  ختا قسـ تف تو`ت "5"و" 4"و" 3"و" 2"و" 1 "مل يت  نويعات  بارها  سـ،  حظ ت مبت ع

ية اCوية نة احلكو يد، لكهنا مل حتقق تقار مضن ا تأ لتلفة من ا للج ي ل رسين إضافة  .مخم يارات ا يق عىل  مليودعا الريس إىل ا خل تعلئ
ي نة احلكو تقاربة  تا² املعروض عىل أنه يعكس رؤية  يق عىل احلمك � مإىل ا للجم ت فتعل بريه عن الواقع ل يث  تعة اCوية من  حل
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تقارب وما  .حقيقة ته  ية إ�حة اجلزم مبا ميكن إضا نظمي مداخالهتا  يارية، حث الوفود عىل  تعلق إلضافات �  éلوف بغ ت ت في خ
ية شأنه حماال  تقارب  يق ا بدو  شاور وما  نقاش وا للكتطلب مزيدا من ا ب ل ي ت ل حتقي  .ل

نص األص .346 يا أن ا لوبني وفد كولو تاWIPO/GRTKF/IC/21/4 ²ثيل، كام ورد يف مرفق الويقة مب فت، يف احلمك �
تعديل وطلب إدراج  شعوب"لخضع  ية/لا نص األصيل، حمل "صلامجلاعات األ ية"ل، كام اكن واردا يف ا شعوب األ صلا  ".ل

بارة  .347 ية إضافة ا تحدة األمر لعواقرتح وفد الوال`ت ا تخد"يكمل يدية و سـممن يطورون املعارف ا يتقل موهنا وحيملوهنا ل
ية"بعد لكمة " وحيافظون علهيا ية" حمللا تا حيف الفقرة �  .فت

نص األصيل  .348 تعلق إلبقاء عىل ا  éيا ف يده ملداخF وفد كولو بويفارية عن تأ هورية فزنويال ا لوأعرب وفد  ي ب ي ل مل مج
شعوب" ية/لا شري كذ$ إىل ،"صلامجلاعات األ ية  رشيعاته الو ت وذكر أنه  طن شعوب وامجل"ت يةلا  ". صلاعات األ

شعوب وامجلاعات .349 يل اقرتاحه ووحض الفرق بني ا ناء عىل طلب من الريس، يف  يا،  لوتوسع وفد كولو تفص ب ئب وذكر أنه  .م
ثقافة واألعراف واللغة، شرتك يف نفس ا شري مصطلح شعب أصيل إىل عدد معني من امجلاعات  ية،  رشيعاته الو لسب  ت ي ن طح  ت

شائر  يزي  عغري أنه من املمكن  شعب األصيلمت تلفة من بني هذا ا بائل أو جامعات  لأو  خم ترصحي  .ق ية ا تايل عىل أ لوشدد  مه ل
ندرجة مضن شعب أصيل واحد يع امجلاعات ا شرتكة بني  ست لرضورة  تطابقة  يدية ا ملبأن املعارف ا مج م ي مل لتقل ووحض وفد .ل

يا أيضا أنه لرمغ من انزواء  ية"مبكولو يةش"حتت مظF مصطلح " صلجامعات أ يع امجلاعات "صلعوب أ شرتك  مج، فال  ت
شلك جزءا من  ية اليت  تاأل شائر أو أرس أخرى ممن اكنوا مه أيضا جزءا " شعب أصيل"صل يدية مع  عيف نفس املعارف ا لتقل

شعب األصيل"من نفس ذ$   ".لا

يg فصلت دو[ ع .350 شعوب، وذكر أنه  يده لفكرة دخول امجلاعات يف ا ندا عن تأ يوز حوأعرب وفد  ل ي يل ضو مع ذ$ بني ن
نص األصيل  ية، }سب أن يعاد إدراج ا شعوب األ ية وا لامجلاعات األ صل ل شعوب"صل ية/لا  ".صلامجلاعات األ

ية وساكن اجلزر مس  .351 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س ية وذكر أن جامعة القوقازمم صل األ
تأل يث  ية،  شعوب األ ية من ا ية مجموعة فر تامجلاعات األ صل ل ع ية،حصل ية من جامعات أ شعوب األ صلف ا صل مما يقلل يف رأيه  ل

ية تضمني  شعوب"مهمن أ ية/لا ندرج لفعل مضن " امجلاعات"ملا يف " صلامجلاعات األ ناس  ممن إشارة إىل فريق من ا ل
ية" شعوب األ صلا  ".ل

ية ألن  .352 شعوب وامجلاعات األ رشيعاهتا تذكر ا بويفارية أن  هورية فزنويال ا صلورصح وفد  ل ل تل ية تقطن مج صلهبا شعو أ
بارها  ية صغرية يف والية مرييدا ووال`ت ال ميكن ا يا، كام أن هبا جامعات أ تنطقة األمازون بوالية زو صل عل يا"م صلبا أ " شع

يق Cملعىن اساكية وامجلاعات  .ق ثل هذه ا´موعات ا نطقة ومعرهتا يفرض حامية  نت ا ها كجامعات صغرية  نوقال إن وا ل ممل سك قع
يدية اخلاصة املمزيةالصغرية، ها ا لتقل واليت حتمل يه األخرى معار تور بالده إىل  .ف سـوبني أن ذ$ أفىض إىل إشارة د ّ

ية" شعوب األ صلا ثقايف هبا إىل " ل شري قانون الرتاث ا لي�  ي شعوب وامجلاعات"ب تد امحلاية  ".لا متوذكر أنه من خالل ذ$ 
ية وامجلاعات الصغرية ك شعوب األ يع ا صلشمل  ل مج  .ذ$لت

نوب  .353 ياجوذكر وفد  ية كذ$ يك ال يقىص يقأفر ية وامجلاعات األ شعوب األ تطلب تضمني ا شود  تقارب ا صل أن ا صل ل ي ن ملل
ناء عىل ذ$ إدراج  .أحد ية"بواقرتح  شعوب وامجلاعات األ صلا شعوب"بدال من " ل ية/لا  ".صلامجلاعات األ

نوب  .354 جوقال الريس إنه نظرا النعدام املعارض القرتاح وفد  ياأفئ شعوب"بني " أو"حمل " و" بإحالل يقر امجلاعات "و" لا
ية متد ذ$" صلاأل سة العامة  تعفإن ا  .جلل
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نوات، مما  .355 ية اكنت حمال للحديث عىل مدى ا ية وامجلاعات ا شعوب األ ثل توج أمارو الوفود بأن ا سـوذكر  حملل صل ل لمم �
شعب األصيل وتع هوم ا يري  نة  لجيعل من احملال يف املرحF الرا تغ تعلق ملادة  .ريفاتهمفه  éبس تضمني 2يوقال ف ثري  لل أنه من ا مل

يدين سمى ا ملسـتفاألرس واألمم واألفراد واCول حتت  ية،  .م ية وامجلاعات ا شعوب األ متحور حول ا نقاش  حمللووحض أن ا صل ل يل
يات  يدية وحاميهتا وبهثا وفق  يد` عن صون املعارف ا سؤو[  تضويه تR ا´موعات ا تقل تقل مقمل القانون العريف، واليت طورت ل

يل إىل آخر تخدمهتا وثهتا من  يدية وحفظهتا وا جتR املعارف ا ب سـ شدة إدراج  .لتقل ته تعارض  بوشدد كذ$ عىل أن  منظم
نا أن أوئك اÔين  يدية،  ثل ماليك املعارف ا ئات ال  ية ألن تR ا شعوب األ سمى ا لأرس وأمم وأفراد حتت  ي تقل مت صل ل بم مل لف

يةيسعون يف إدراج  شعوب األ يدية من ا ئات مه من حياولون انزتاع تR املعارف ا صلتR ا ل لتقل  .لف

بات انعدام  .356 باين ال تقارب، وأهنا وضعت إل ثل جماالت  نص  تضمهنا ا نوعة اليت  ئات ا ثووحض الريس أن ا ت مت ل ي ملت لف ئ
يدين شأن إدراج أرس وأمم وأفراد مضن ا تقارب بني األعضاء  ملسـتفا ب  . ل

بويفاريةوأعرب وفد إكوادور .357 هورية فزنويال ا يا و يده ملداخالت وفدي كولو ل عن تأ ل ب مجي تخدام مصطلح  .م سـوقال إن ا
ية" شعوب" رشيعاته اCا شلك جزءا من  يوية ألنه  ية  خلثل يف رأيه أ ي مه تمي متعات  .ح جموذكر أن إكوادور تضم أمما وشعو و

نادا  نص ا يكون من احملال تعديل ا ستية وجامعات، مرصحا أنه  ل سـ ياجات احملددة للك عضوحمل ناء عىل  .حتإىل � بوأوىص 
تخدام  ياغة واسعة واقرتح ا تخدام  سـذ$  ص تلفة من "جامعات"سـ شمل نطاقا من أنواع  يث  سريه  خم، مما ميكن  ي حب تف

ية أو جامعات  .امجلاعات متعات  ية عىل  رشيعاهتا اCا نص يف  نع اCول من ا حموقال الوفد إن هذا الهنج لن  حمل خل ل جممي لية نظرا ت
رشيع اCاخيل ياس عىل ا سري  ياغة الواسعة للصك اCويل  لتالحäل ا لقلل تف  .لص

شعوب وامجلاعات .358 شري إىل لك من ا ية، واليت  رشيعاته الو نص مقابل  يحا  ندوراس تو متس وفد  لوا ت ن لل ض ٍه ط ت ووحض  .ل
شعوب األ WIPO/GRTKF/IC/20/INF/13ثأن الويقة يدين وأدرجت ا ل قدمت تعريفا  صلية وامجلاعات للمسـتف

ئات  بارها ا يات  ية واألمم واألفراد وا´موعات واألرس واأل ثقا يدية وامجلاعات ا ية وامجلاعات ا ية وامجلاعات ا لفاأل تف قل ل تقل حملل عصل ل
يدين  Fمت للمسـتفا تع محل .حمل متF ملن  ية ا سريات ا تعلق   éتعريف يقدم صورة أوحض ف ترب أن هذا ا متوا بل تف ي ل يع حمل ملسـتق اية ومن ل

يدا بارش.مسـتفيكون  شلك  با  بت وتعرف جامعة و ية  رشيعاته الو موذكر أخريا أن  بث شع �ن ت  .طت

بارة  .359 ية بإضافة ا تحدة األمر ند إىل �قرتاح اÔي طرحه وفد الوال`ت ا لعوأشار وفد ا مل يكه ممن يطورون املعارف "ل
تخدموهنا وحيملوهنا وحيافظون علهيا يدية و سـا يتقل بت رابطا 2ظاته يف هذا الصدد، موحضا أن نص املادة وأعرب عن حتف ".ل تث 

يدية ومعايري حتديد 1حيث تطرح املادة  ،1 واملادة 2بني املادة  بات احلد األدىن عن طريق تقدمي تعريف املعارف ا تقل  لتطل م
يدية ية  .لتقلاملعارف ا تحدة األمر نص اÔي اقرتحه وفد الوال`ت ا يكوقال إنه عىل ذ$ يرى يف ا مل وطلب وضع  .عبئا زائدال

 .قوسني حول هذا �قرتاح

يفت يف  .360 شة عواقب امجلF اليت أ نا تفاضة يف  ند عىل � ية وا تحدة األمر ضوحث الريس وفدي الوال`ت ا ق سـ ه ممل يك لئ
ند تخوف احملدد اÔي أ�ره وفد ا هضوء ا  .لل

همه  .361 ياق  سابقة اليت أدىل هبا مضن  ته ا يح مدا متس وفد الربازيل تو فوا سـ ل خل ض ووحض أنه طلب وضع  ".أفراد"ملصطلح ل
يدون"عبارة  تضمن ا ملسـتفقد  يار إضايف " ي بارشة، إضافة إىل إدراج  ئات  بل قامئة ا خيف الصدر  م لف حىت ولو محل املعارف "ق

ئات يدية أفراد مضن ا لفا يدية فردا من مضن جامعة فال يكون " لتقل لتقليف هناية الفقرة، ألنه حىت إذا اكن حامل املعارف ا
ها .ملسـتفيد ذ$ الفرد وحده، بل امجلاعة بأرسهاا نح امحلاية للجامعة  لكوقال إن املقصد إذا هو إبراز  وقال وفد الربازيل إن  .م

بغية إبراز أنه " كيان وطين"بعد " قد"واقرتح أيضا إدراج  .كفئة خاصة يف القامئة" األفراد"من شأن ذ$ أن يغين عن إدراج 
شرتط بعض الوال تي� قد  رشط يف ب ثل هذا ا يان الوطين فقد ال يضم القانون الوطين  ية حتديد هوية هذا ا ل`ت القضا م لك ئ

ية أخرى  .ئوال`ت قضا
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نوب  .362 يدها ملداخF وفد  ئة عن تأ ثF بر}مج الصحة وا جوأعربت  يي ب يالمم شعوب يقأفر ل، ورصحت بأهنا توحض املقصود 
يح تو ية حق ا ضوامجلاعات األ ل ثاال عىل ذ$ من " شعب"رد أن يكون ووحضت أنه من الوا .صل تا، وساقت  مواحد  مشت

نطقة رش يف عدة بان أخرى يف ا ملشعهبا يه األصيل، وهو شعب سا يف الاكمريون، ا  .ملنت

ثري .363 سط  يك اعäد نص جامع أ بكواقرتح وفد ا ب يارات  .ملكسـ يل ذ$ إزا[ ا خلوأيد يف  ، "4"و" 3"و" 2"و" 1"بس
يار واقرتح وضع اجلزء األخري  يان وطين حيدده القانون اCاخيل"، "5"خلمن ا ها "كأي  يث يكون  نص، يف رأس املادة  حب

تايل يان وطين حيدده القانون اCاخيل: "(...) لاك ية وأي  ية وامجلاعات ا شعوب األ كمه ا حملل صل وقال إن من شأن ذ$ أن  ".ل
ئات ا يارات وا يل ا يارات األخرى ويرتك  يع ا ية  لفيكفل  خل تفص خل مج ية Cى اCولتغط رشيعات الو ية  نلفر طع  .تلل

يارات  .364 يدين املذكورين يف ا خلوذكر وفد إكوادور أن ا ناء " 4"و" 3"و" 2"ملسـتف يه، وأعرب  بغري معرتف هبم يف أرا ض
ساح ا´ال  يع �حäالت مع إ يا لإلحاطة  ساعه اك يده لالقرتاح اÔي طرحه وفد الربازيل لكون ا فعىل ذ$ عن تأ جبم ت في

تلف القضا` احملددةلتعامل ا ية مع  خمرشيعات الو طن  .تل

ئا إىل اجلزء  .365 يف  ية ألهنا ال  يارات اإلضا يع ا رسين وأيد من ذهب إىل حذف  هود ا يوأشاد وفد سورسا  ف شجب تض خل مج ي ملي
يه بق �تفاق  علاÔي  تضمني  .سـ تعلق   éيال للميض قدما ف بواقرتح  ي تلف عن هنج وفد الربازي" األفراد"بس ل خيوصفه بأنه 

يفا مع تقارهبام يف األصل تالفا  طفا تضمني  .خ ته  لوكرر معار يدية من " األفراد"ض سم به املعارف ا يارات نظرا ملا  تقلمضن ا ت لخل ت
نون مضن جامعة ما ها أفراد  ٍطابع جامعي حىت ولو  معي ترصحي حبمل أفراد للمعارف  .محل بة بعض الوفود يف ا لوقال إنه يدرك ر غ

يا} وأشار إ يدية أ حا نوع لتقل ية ا شأن بروتوكول }غو` امللحق تفا تفاوض  بهية خالل ا سأ[  متد  ناء اÔي ا تىل احلل ا ب ل مل لب قل ش ع
àيولو ية يف حتديد 2من املادة " األفراد"واقرتح حذف لكمة  .لبا ية وا بت حق امجلاعات األ ية  با حملل وإدراج فقرة د صل ثي تج

نصوص  نحو ا يات األفراد مضن امجلاعات عىل ا ملسؤو ل ل شأن حقوق 35عليه كذ$ يف املادة م تحدة  ب من إعالن األمم ا مل
ية شعوب األ صلا تفكر يف هذا احلل الوسط املقرتح" األفراد"ودعا مؤيدي مصطلح  .ل وقال فé  .لإضافة إىل وفد الربازيل إىل ا

يل ا ناها الواسع تضم، عىل  ية  ترب أن امجلاعات ا ية إنه  ملتعلق مجلاعات ا س مبع حملل يع حملل نا بي ية يف سورسا  يثال، امجلاعات ا مبحملل ي
يدية، إلماكن  ئة  ئت يف  هم الواسع أن يعاجل ختوف اCول اجلزرية الصغرية اليت حتوز معارف أ تقلأن من شأن ذ$ ا يب ش نلف

ية أيضا بارها جامعات  حملا ساع .عت يm هنجا مفرط � يك واقرتاحه  ته ملداخF وفد ا توأعرب عن معار ث سـ متض وأبدى  .لملك
شري إىل سـا بارة اليت  نا أنه مع ذ$ يرى يف إدراج ا ية األخرى،  يارات اإلضا يع ا بول حذف  تتعدادا  لع ي خل مبمج ف القانون "لق

ية .هنجا أوسع من الالزم" اCاخيل شعوب األ ساع مصطلحات ا صلوذكر أن ا ل يةت ية اكف حملل وامجلاعات ا ٍ وامجلاعات األ صل
ثل ا ئات  ملإلحاطة بلك ما عرف حتت هذه ا نا أنه خيرج عن توقعاته  ألفراد واألرس،لف هوم األمة،  مبيغري أنه يعرتض عىل  مف

 .للصك

يق بني موقفهيام .366 تو ية ا يك  فوطلب الريس من وفد سورسا عقد مزيد من احملاد�ت مع وفد ا لئ بغ ملكسـ ٍ  .ي

رسين ألنه غري  .367 شأن نص ا رسين بأن مثة تقارب  يل ا تالفه مع  يوأعرب وفد بردوس عن ا ملي بمل حتل بول أي خ لقتعد  مسـ
ية شعوب وامجلاعات األ يدين حيرصمه يف ا صلتعريف  ل يكام أعرب عن رفضه القرتاح وفد سورسا إلشارة إىل جزره  .للمسـتف

شري إىل اCول اجلزرية الصغرية أو يراعي واقع اCول اجلزرية ية، واقرتح إدراج نص  يكجامعات   .حمل

نوب  .368 ياجوأعرب وفد  ساندته ملداخF ويقأفر تحدة م عن  ند واعرتاضه عىل �قرتاح اÔي طرحه وفد الوال`ت ا ملفد ا له
بارة  ية بإضافة ا لعاألمر تخدموهنا وحيملوهنا وحيافظون علهيا"يك يدية و سـممن يطورون املعارف ا يتقل  ".ل

همه ملصطلح  .369 شأن  يك  يح اإلضايف اÔي قدمه وفد ا تو ندا  فورحب وفد  ب سـ ض ل نحو احملدد " كيان وطين"ملكك لعىل ا
يايف بق  معل القانون اCاخيل ا  .ملط
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يث تكون  .370 بارة  يك تعديل ا تعلق القرتاح اÔي طرحه وفد ا  éحبواقرتح وفد الربازيل ف لع سـ يان وطين "ملكي " كأو أي 
يان وطين"بدال من   ".كأي 

يده ملداخF وفد بردوس، وأشار إىل احلاجة إىل .371 يداد وتوغو عن تأ يوأعرب وفد تر  يراعي 2ادة تضمني نص يف امل ني
 .واقع اCول اجلزرية الصغرية

نقاش يف املادة  .372 لوأغلق الريس ب ا تعلقة ملادة 2ئ شات ا نا تح ب ا مل و ق مل  .3ف

تني  .373 سا بع يف املادتني ا سق ا يق نفس ا نوا من  رسين وذكر أهنم مل  يور مس ا يكوال لو يد  بقوحتدث ا حتق لمتك ت ن سـ ن ملسـ مل لل يي
يارات ا3للامدة  يل ا تعذر  مل  خل تقل تلفةل يارات ا باين يف ا نني نظرا  Wتاحة إىل أقل من ا خل ت يارين األول  .للث خلوذكر أيضا أن ا

تدابري وعىل جانب آخر هنجا قامئا عىل احلقوق سان عىل جانب هنجا قامئا عىل ا نحو الوارد،  ثاين، عىل ا لوا يعك ل  .ل

يار  .374 يده  ند عن تأ للخوأعرب وفد ا ي ية" وطلب إدراج لكمة 2له ثارية"بعد " عامجلا تايل" سـتئ� ها اك ليث يكون   :نصحب
ية" ثارية امجلا عاحلقوق � ئت بارة  ".سـ نصوص علهيا يف الفقرتني " وفقا للقانون الوطين"عوذكر أن  ملقد حتد من نطاق امحلاية ا

تني  بارة بني قوسني) ز(و) أ(عيالفر ناء عىل ذ$ وضع هذه ا لعوطلب  يm للكمة  .ب " يينبغ"عىل " يتعني"تفضوعرب عن 
ية  بارة  ).ز(عوعرض نصا بديال للفقرة الفر هم "عوطلب حذف  تخدام معار تعلق  ية الفكرية اليت  فطلب حقوق ا سـمللك ت

يدية يدية"وإدراج " لتقلا هم ا تخدام معار تعلق  ية الفكرية اليت  نح حقوق ا تقليف إجراء  سـ لت ف مللك ية" م  .عيف هناية الفقرة الفر
شأن ووحض أن اقرتاحه ال ميس جوهر احلمك ية يف اختاذ القرار  يح مرونة للحكومات الو بق عىل اإلجراء مبا  ب بل  ن ي طنط تي

نح الرباءات شف وقت الطلب أو وقت  ماشرتاط ا يده القوي للفقرة  .لك وطلب إزا[ القوسني ) ز(يوأعرب مع ذ$ عن تأ
ية  .عاملربعني من الفقرة الفر

يد .375 هم ا رسين  جلوأثىن وفد الرنوجي عىل ا لعمل ياغة بديF للامدة غري . ملي سابق  بصأنه أشار إىل أن اقرتاحه ا  قد أسقط 3ل
نص  .لمن ا

هم وذكر أن املادة  .376 رسين عىل  شكر إىل ا بويفارية  هورية فزنويال ا معلوتوجه وفد  مليمج ل ل  تعكس حموري تركزي 3ل
ئا  سون  ثل اآلخر من  ي�  بني يف نظام خاص للحامية  ثل أحدهام الرا خمتلفني  ش مت مي غ مي يخم يار  .تلفايلب يده  للخوأعرب عن تأ  .1ي

ند وطلب وضع اإلشارة إىل احلقوق  .377 هوأشار وفد فرسا إىل �قرتاح اÔي طرحه وفد ا ية"لن  من 1.3يف املادة " عامجلا
يار  يةحيث إن بني قوسني مربعني، 2خلا تور به ال يعرتف حلقوق امجلا ع د  .سـ

378. تعلق   éند ف يا مداخF وفد ا يوأيد وفد كولو ه لب يار ) ز (1.3ملادة م نص 2خلحتت ا ية أن يعكس ا ل، وشدد عىل أ مه
ند ية اليت اقرتpا وفد ا هاإلضافات ا لنص نده معقدة إىل  .ل ية الطلب  بة إىل وضعه الوطين، ألن  عووحض أن هذا [م  معل لنسـ

سم إىل عدة مراحل تنقحد ما و يع مراحل  .ٍ يح تقدمي معلومات يف  معورصح بأن من شان هذا أن  مج لية الطلب ويضمن تي
يدية  .لتقلاحلفاظ عىل حقوق أحصاب املعارف ا

يار  .379 تعلق   éخلوطلب وفد الربازيل ف تجاري" وضع لكمة 2ي وأعرب كذ$ عن  .بني قوسني) ج(1.3يف املادة " لا
شأن ما اقرتحا من نصوص للامدة  ند  يا وا يده ملداخالت وفدي كولو بتأ ه ب لي  ).ز(1.3م

ية  .380 يك أ مهوأبرز وفد ا يدية، ال أحصاهباملكسـ يدية قد  .لتقلاإلشارة إىل ماليك املعارف ا لتقلووحض أن ماليك املعارف ا
يدية فقد يكونون أعضاء آخرين يف نفس امجلاعة يك  .لتقليكونون أعضاء يف امجلاعة، وأما أحصاب املعارف ا ملكسـوطلب وفد ا

يار  بة إىل ا خل نا إدراج 1لنسـ ية"تعيي  نفاذ إىل تR املعارف من عدمهحمللإعامال حلق امجلاعات ا نح حق ا ل يف اختاذ قرار  يف " مب
 ".3" )ب(1.3هناية املادة 
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نوب  .381 ياجوأشاد وفد  نهتجه الوفود يف املفاوضاتيقأفر نصف اÔي  ت لهنج ا يار  .مل يده  للخوأعرب عن تأ  وعن 2ي
ند إجراءها عىل املادة  تعديالت اليت اقرتح وفد ا هساندته  لل ية اليت أشار إلهيا وفد لوذكر ). ز(1.3لم عبة إىل احلقوق امجلا نسـ

باعه كذ$ تاح Cول أخرى ا يدين، مما  ية  يث يعرتف حلقوق امجلا تفرسا أن به عدل قانونه اCاخيل  ي ع حب  .للمسـتفن

ية ووفقا حلقوق  .382 شة جام ية عاشت دوما  شعوب األ ثل توج أمارو ردا عىل مداخF وفد فرسا أن ا عوذكر  ي صل ل ن عمم
ية  تور فرسا هباعجام يدها اخلاصة، وأنه ال ميكن جتاهل هذه احلقوق ´رد عدم اعرتاف د نوتقا سـ ل �وبني أن القانون اCويل  .ل

نا عىل القانون الوطين يار  .[ميمازال  يده  للخوأعرب عن تأ يفة2ي بة إىل املادة  .طف لكن مع تعديالت  ) ب(1.3لنسـوطلب 
ياغة اليت وردت يف اقرتاحه  تخدام ا لصا رشوع"األصيل سـ متR غري ا ملحظر ا تخدام ، واليت تعكس "ل نمصطلحات قانوية سـا

يان إذا ما اكنت .مالمئة شدد عىل احلاجة إىل  بومىض  يا} واحضا) ب(ي يدية دون موافقة  بتعلقة حبظر املعارف ا لتقل  . م

بة إىل املادة  .383 يا  سـواقرتح وفد أسرتا نرية "إدراج ") 3)("ب(1.3لنل بقةملسـتمع املوافقة ا تفق "بعد " ملسـا مرشوط 
ية  .مبارشة" علهيا تعلق   éبقضكام ذكر ف ثريا حول " أحصاب"ي هدت جدال  سابقة  ية اCوية ا نة احلكو شات ا نا كأن  ل ل للج شق م م

سب هو  نظام  ".مالكني"أو " أحصاب"نكون املصطلح األ يد عىل ا متد إىل حد  سلمي للمصطلح املالمئ  تحديد ا لوبني أن ا بع ل ٍل يع �
يةالقانوين ية القامئة يف امجلاعات األ يدية والعر صل الوطين، عالوة عىل الربوتوكوالت والقوانني ا فتقل ووحض أنه رمغ عدم  .ل

ية  شأن املصطلح اÔي يعكس عىل حنو أدق األوضاع ا تدبر  متس مزيدا من ا نا  لفعلساندته ألي من املصطلحني  ب ل ي يلم ي تع
توىل حفظ املعارف ا ية، واليت  تللجامعات األ يل ذ$ إدراج  .لتقليدية وتطويرهاصل  ".أحصاب"بعد " ماليك"سبواقرتح يف 

يارين  .384 سودان اقرتاحات ل� ا خلوطرح وفد ا يدية ومالكهيا يف 2 و1ل يزيا واحضا بني أحصاب املعارف ا متس  تقل وا لمت ل
ساع.ممارسة احلقوق ية و� سامن بيشء من العمو يارين  توذكر أن o ا ت مخل بة إىل  .ي يار ) أ(1.3املادة لنسـوطلب   1خلمن ا

بارة  عيد  تغالل آخر"تقي ها بوضوح" سـأي ا بة إىل املادة  .يفأو تعر يار ) أ(1.3لنسـكام طلب  تع" حذف لكميت 2خلمن ا " لمتا
تان للغاية" حاميهتام"و تان وعا ملكوهنام وا  .سع

تعديالت املزمع إجراؤها ع .385 يح ا رسين تو شاورات من ا لوطلب الريس بعد إجراء  ض مليم نقحة 3ىل املادة ئ ياغة ا مل يف ا لص
ية  تا لا  ).2املراجعة (ل

رسين ووحض أن املادة  .386 يور مس ا يكوال لو يد  مليوحتدث ا سـل ن تضمن مادة برمق 3سـ نقحة  ست ا ِ مكررا تدرج �قرتاح 3مل
رشوع املادة سخة األوىل املعروضة من  هوا يف ا رسون  ماملقدم من وفد الرنوجي اÔي أسقطه ا ل ني س تدرج وقال إهن .مل َا  سـ

تعلقة لعقوت3مبسمى املادة  نطاق امحلاية وتR ا تعلقة  سائل ا مل مكررا ألن �قرتاح يريم إىل امجلع بني ا ب مل  .مل

شأن مادة حتمل رمق  .387 يدية القرتاحه  يقات  بوقدم وفد الرنوجي جمددا  ه  مكررا، ووحض أن �قرتاح، واÔي يعكس 3متتعل
نص   WIPO/GRTKF/IC/21/4ث يف الويقة4 مع املادة 3 دمج املادة ، يريم إىل"هنجا قامئا عىل احلقوق" يط ا لية  سـ تببغ

ميه تخدا[ا، 1ّوبني أن الفقرة  .تنظوإعادة  يدية وا نفاذ إىل املعارف ا بقة للك من ا نرية ا بدأ املوافقة ا سـ تريس  تقل ل لسـ ٍمل ت ملسـم
يدية اليت تفي مبعايري األ2وتوفر الفقرة  ية للمعارف ا لتقل حامية إضا ي� تضع الفقرة )أ(2.1هلية الواردة يف املادة ف  أحاكما 3ب، 

تخدا[ا دون موافقة  يدية أو ا نفاذ إىل املعارف ا تعويض يف حا[ ا ية وا سـشأن العقوت، مبا يف ذ$ اإلنذارات القضا تقل ل ل ئ لب
بقة، ونص الفقرة  تنرية  مسـ يدات عىل نطاق امحلاية4مسـت يدات ت .تقي عىل  ريم إىل ضامن عدم تأثري حامية لتقيودفع بأن هذه ا

ية أو  يدية للجامعات األ تدعت مبعزل عن املعارف ا نفاذ إىل معارف ا يدية، حتت أي ظرف، يف إماكية ا صلاملعارف ا تقل ب ل ن لتقل ٍل ُ
تخدا[ا ية أو ا سـا يدين للمعارف . حملل باط ا بب هذه امحلاية يف تعويق ا تفوقال إهنا تريم كذ$ إىل ضامن عدم  ن سـس ملت سـت

تخدا[ا وفق األعراف القامئةلتقا ها وبهثا وا ها و سـيدية وتقا حفظل  .مس

يه  .388 نظر  يد، غري أنه طلب إ�حة مزيد من الوقت  شكر إىل وفد الرنوجي عىل اقرتاحه ا يا  فوتوجه وفد أسرتا للملف ل ٍل
 .بمتعن
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نقاش يف املادة  .389 لوأغلق الريس ب ا تعراض جسل الو3ئ نادا إىل ا سة العامة ا سـ، وأبلغ ا س قائع نعدام املؤيد، تجلل
ثل توج أمارو، مما حيول دون إدراجه نص اÔي طرحه  تقاده، إلدراج ا سابق ا ممخالفا  ل ع تح الريس ب املداخالت . ل ئو ف

 .6بشأن املادة 

نوب  .390 ياجواقرتح وفد  تايل للامدة يقأفر بديل ا نص ا ل إدراج ا ل ناءات " :3.6ل يدات أو ا تعاقدة اعäد  تثلألطراف ا ي سـمل تق
يةمالمئ تا لة مبوجب القانون الوطين لألغراض ا ية إىل أغراض ترحب ) أ: (ل شمل هذا األحباث ا تعمل، لكن ال  تدريس وا ملفضا ي ل ل

ية ألغراض غري جتارية ) ب(أو جتارة؛  سات ثقا تاحف أو مؤ بات أو  تقدمي يف دور حمفوظات أو  فللحفظ والعرض وا سم ت مكل
ثقايف، مع مراعاة املصاحل ا لتعلق لرتاث ا ثةت ثا لرشوعة لألطراف ا ل تايل للامدة " .مل تعاقدة أن " :4.6لكام اقرتح ا مللألطراف ا

شلك  يدين  ية رشيطة تعويض ا ئة والكوارث ا تجابة حلاالت تفيش األو يدية لال تخدام املعارف ا بسمح  يع ب سـ تقل سـ ملسـتفت ب لطل
 ".ٍواف

تخدام لكمة  .391 يان عن حتفظه عىل ا سـوأعرب وفد ا ثار` 6.6يف املادة " ُيقيص"ل نا حقا ا يد  تخدا[ا  ئ، ألن ا تيف مض سـسـ
يدية عن دمعه تخدام  .لتقلتقرص درجة وضوح حامية املعارف ا يارين " ُيقيص"سـوذكر أن من شأن ا خلأن خيل حبرية حفص ا

ية يف صدر املادة  .3الواردين يف املادة  تا ياغة ا لواقرتح إدراج ا ل يق أحاكم املادة " :6.6لص ت3تطبال جيوز  خدام سـ عىل أي ا
 (...)."ملعارف 

ية وساكن اجلزر مس  .392 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س ية وطلب إزا[ جامعة القوقازمم صل األ
رسية واملقدسة4.6املادة من القوسني  ية ا شعوب األ ل من أجل توفري حامية مطلقة ملعارف ا صل  .ل

يا وأعرب وفدا رسي الناك  .393 نوب أفر يقو يدهام إلزا[ ج بحوث 4.6القوسني من املادة يعن تأ سة ا ثل مؤ ل كام اقرتح  س مم
ية وساكن اجلزر مس  شعوب األ صلمن أجل ا يةجامعة القوقازل  .صل األ

يه وأعرب عن اعرتاضه عىل إزا[ القوسني من  .394 فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء 
 .4.6املادة 

ساند .395 يا عن  موعرب وفد كولو نوب مب ياجته ملداخF وفد  نص يف املادتني يقأفر شأن تعديل ا ل  ، كام أعرب عن 4.6 و3.6ب
يده إلزا[ القوسني املربعني من املادة  ية 4.6يتأ شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ سابق كام اقرتح  صل القامئة من ا ل ل س مم ل

يةجامعة القوقازوساكن اجلزر مس   .صل األ

ند �قرتاح ا .396 نوب لهوأيد وفد ا ياجÔي طرحه وفد  شأن املادتني يقأفر نه أعرب مع ذ$ عن  .4.6 و3.6ب  لكو
ها بني أقواس11.6 و10.6 و9.6 و8.6 و7.6حتفظات عىل املواد اجلديدة  يحا Wاوفه أن املادة  .ضع وطلب و  7.6ضوذكر تو

بارة  تخدام  ساق يف ا عتعرب عن حمك تقديري وأبرز عدم � سـ رشوع أو "ت متR غري ا ملا تخدامل بارة  ".سـسوء � عكام ذكر أن 
بوع" شور  مطتحصل علهيا من  من شودة) أ(7.6يف املادة " م يدية ا نيد حامية املعارف ا تقل ملحت ل ) ب(7.6ووحض أن املادتني  .�
نفي أي) ج(7.6و نا أن احلصول عىل موافقة من املا$ أو من نقطة �تصال الوطين  هوم  يدتني ألنه من ا يبدوان غري  مض ملفت  مف

تخدام رشوع أو سوء � متR غري ا سـحاجة إىل افرتاض حتقق ا مل بة إىل املادة  .ل شمل إال 8.6لنسـوأشار  ت أن امحلاية ال 
شلك ية هبذا ا بق قانون الرباءات وقانون األرسار ا نصف يف رأيه أن  رسية، وقال إنه من غري ا يدية ا لاملعارف ا ن يط مل هتقل ملل  .ل

يال مضن 10.6كام قال إن املادة  .، اليت قال إهنا واسعة أكرث من الالزم9.6وأعرب عن حتفظات عىل املادة  بدو معقدة  قل  ت
بهية يف املادة  ياغة  يدية حتديدا، ووحض أنه لرمغ من وجود  شياق املعارف ا ص تقل يات 2.27لسـ مقتض من اتفاق تربس فإن  ي

تلف يدية  ياق املعارف ا تخدا[ا مضن  ختا تقل سـ نص ع.لسـ يده  للوأعرب عن تأ نوب ي نحو اÔي اقرتحه وفد  جىل ا يال ً عوضا يقأفر
شاغل11.6عن املادة   .ل، واÔي ذكر أنه يعاجل نفس ا
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ية إضافة  .397 تحدة األمر يكوطلب وفد الوال`ت ا ثة"مل ثا رشوعة لألطراف ا ل، مع مراعاة املصاحل ا ل يف هناية املادة " مل
نوب ) ب(3.6 ياجاجلديدة كام اقرتح وفد  ية معرتف هبا حبمك القانون الوطين "عبارة لوطلب أيضا نقل ا .يقأفر سات ثقا فمؤ س

نص " دور حمفوظات"لتسـبق لكمة " املالمئ ليث يكون ا ية معرتف "(...) حب سات ثقا يدية يف مؤ تخدام املعارف ا فا س تقل لسـ
يح أن (...)."هبا حبمك القانون الوطين املالمئ ودور حمفوظات يد يف تو ضوقال إن هذا �قرتاح  حبمك القانون معرتف هبا "يف

ية" الوطين املالمئ ثقا سات ا تاحف فضال عن املؤ بات وا ية ال عىل دور احملفوظات وا ثقا سات ا يد للمؤ فمقصود  ف لكق س مل ت ل  .ملكس

يه وقال إن املادة  .398 سخة 2.6فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  بدو وكأهنا  ن  ت
نص الوارد يف املادة )ب(و) أ(3.6مكررة من املادة   mي لل، وأعرب عن  ناء عىل ذ$ حذف املادة  .3.6تفض  .2.6بوطلب 

ية  تعلق لفقرة الفر  éية ف تحدة األمر تعديالت اليت اقرتpا وفد الوال`ت ا يده  عكام أعرب عن تأ ي مل لل بديF حتت ) ب(يكي لا
 .3.6املادة 

نص اإلضايف عىل ا .399 يده  لوأعرب وفد رسي الناك عن تأ لل نوب ي ياجنحو اÔي اقرتحه وفد   وطلب حذف القوسني يقأفر
تعلقة ملادة  .4.6من املادة  ند ا يده ملداخF وفد ا ملكام أعرب عن تأ ه  .9.6لي

ية وساكن اجلزر مس  .400 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س يةجامعة القوقازمم  – وطلب ،صل األ
يطني– 3.6 املادة خبصوص بارةحمل حذف القوسني ا يدين: "بع  نرية  بقة وا تف، مع املوافقة ا سـت للمسـ مل  ".ملسـ

يه، واعرتض عىل  .401 سـ¶ اقرتح حذففوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األوريب واCول األعضاء  ح القوسني 
ية وساكن اجلزر  شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا صلثل مؤ ل ل س يةجامعة القوقاز مس متحد�مم يده ُوكرر الوفد. صل األ ي تأ

هام وجود القوسنيمع، ولكن 3.6 للامدة  .ضع يف مو

ند خبصوص حذف املواد من  .402 يده ملداخF وفد ا هوأعرب وفد الصني عن تأ بغي حامية ذكر، و11.6 حىت 7.6لي ين أنه 
شوف عهنا يدية ا ملكاملعارف ا بارة . لتقل يحا ملعىن  عوطلب الوفد أيضا تو  يف )ب(5.6الواردة يف املادة " مصنف أصيل"ض

يدية تقلياق املعارف ا  .لسـ

ياغة املادة  .403 لصودعا الريس وفد الصني واملؤيدين  ُ شاور5.6ئ شة حول املادة . لت إىل ا نا تمت ا قوا مل تح ب 6خ ف، و
يقات عىل املادة   .4لتعلا

هم، و .404 رسين عىل  ندا ا يوز معلوشكر وفد  � ملُي يل ن ياسة ال�علق قائالُ يارات ا رسين قد فقدوا بعض  لسـ إن ا خمل � ند ُي ععامة 
سخ يار . لنا ثال، أشار الوفد إىل أن ا يل ا خلفعىل  مل ثري WIPO/GRTKF/IC/21/4ث يف مرفق الويقة 3بس بك اكن أوسع 

رسين سودة ويقة ا هرته  �مما أ ملُي ث م  4يرى أن املادة الوفد وÔ$ اكن .  عىل إجراءات اإلنفاذتركز 2.4وأشار إىل أن املادة . ظ
يقت أيضا أحاكما تشملاذ، ولكهنا تناول اإلنفت جمرد مادة ليست لتطبناول ا يار رسفيوذكر الوفد أن هذا . ت بب إشارة ا خل   3س

ية أو إدارية مالمئة"إىل  يا سـتدابري قانوية أو  سـ سخة  الوفدواقرتح". ن يةلن أن تراعي ا تا لا رسون  اليت يعدهاسودةملا من ل � ا ملُي
ية وإداريتتضمنمقدمة أوسع وضع  يا سـ تدابري قانوية و سـ يارية ن بل تقدمي إضافات ا ختة،  عرض ش� أقوى من أشاكل تق
 .امحلاية

ندا خبصوص ف .405 يوز ند الرأي اÔي أبداه وفد  َوأيد وفد ا يل ن ُه لُ ياسة � يارات ا لسـقد بعض  خ سودة اليت أعدها العامة ْ مليف ا
رسون �ا ياسات واسعة. ملُي سـوحدد الوفد ثالث  يق العام لاللزتام من جانب اCو: ، يه� تدابري اليت لتطبا شأن ا لل األعضاء  ب

بادئ اإلجراء اÔي  تع حلقوق، و تخدا[ا من أجل ا يذ الصك، والعقوت اليت تود اCول األعضاء ا متعني اختاذها  متنف سـ لي لت
تع حلقوقأي� تباعه ايتعني  سة العامة، اقرتح الوفد . لمتيمت ا ساعدة يف تعزيز معل ا جللو ناء عىل مالحظاته عىل –للم ب 

يغة أقرص للامدة –  العامةلسـياسةا يام مبا ييل: "4ص إدراج  تعاقدة ا لقعىل األطراف ا تدابري الالزمة لضامن ) أ: (مل لاعäد ا
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نيق هذا الصك وفقا ألنظمهتا القانوية؛  ند ) ب(تطب بة وفعا[ ورادعة  نا ية أو إدارية  ية أو مد نا تصاف  بل ا عوإ�حة  سـ ن ئ ن مسـ ج
نصوص عل تعدي عىل احلقوق ا ملا نصفة ) ج(هيا مبوجب هذا الصك؛ ل رسة وفعا[ و موإ�حة إجراءات ملامرسة احلقوق تكون  مي

سوية  ية  تضاء، إ�حة آ ند � ها،  يدية، وجيوز  يدين من املعارف ا بة وال تكون ثقال عىل عاتق ا نا تو ل ع تقل لسـ قسـ ل تف لم مل
ية  يق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العر نادا إىل املوا نازعات ا فا ثت س  ."للمسـتفيدينمل

ية إدراج لكمة و .406 تحدة األمر يكاقرتح وفد الوال`ت ا ية"مل بارة " حملما يدية"عبعد   .3.4 يف املادة" لتقلاملعارف ا

يال أحاكم املادة  .407 يث 3.4حوأعرب وفد الاكمريون عن قلقه  تضحح؛  نح يال  بط ما إذا اكنت امحلاية   َ تم ُلض
ثة أمللمسـتفيدين أ هور مل ألطراف � ها أكرث وضوحا. بوجه عامللجم حىت  يل للامدة و تفا جعلواقرتح الوفد إضافة مزيد من ا ص  .ل

نوب  .408 جوشكر وفد  ياُ يده القرتاح تقصري املادة يقأفر ته، وأعرب عن تأ ند عىل مدا ي وفد ا خل ند4له له اÔي قدمه وفد ا ُ .
ند  يح ملصدر �قرتاح املقدم من وفد ا تو هوقدم الوفد مزيدا من ا ض لل � �ُ ية  إلشارةُ مسـمتدة من املادة ) أ(عإىل أن الفقرة الفر

ية 1.4 ية، والفقرة الفر ع األ ية 2.4مسـمتدة من املادة ) ب(صل ية، والفقرة الفر ع األ  .4.4 و 3.4مزجي من املادتني ) ج(صل

نص ا .409 ند عىل اقرتاحه، وذكر أنه رمغ أن ا نانه لوفد ا ملُوأعرب وفد الربازيل عن ا ل ه لت َترصم بدو أنه يعكس و^خ ات ي 
يقاتههنظر بل تقدمي  يل  يدرس �قرتاح  تعل، إال أنه  تفص قسـ بارة " و" احلرف يُسـتعاض عنوطلب الوفد أن . ل ية "عيف  ئنا ج

ية وإدارية  ".أو"حلرف  2.4الواردة يف املادة " نومد

نوب  .410 ند و جوأيد وفد اجلزائر اآلراء اليت أبداها وفدا ا له ُ يا� يده لالقرتاح يقأفر ندملقدم مناي، وأعرب عن تأ إال . له وفد ا
بارة  ية"عأن الوفد قال إنه يفضل إدراج  ية " ننظم قانوية"بدال من " طنقوانني و  ).أ(عيف الفقرة الفر

ند .411 يده القرتاح وفد ا يا أيضا عن تأ هوأعرب وفد كولو ي لب ية الواردة يف . م تا بارة ا نه طلب وضع قوسني حول ا لو ل لع لك
ية  ندمن �قرتاح اÔ) ج(عالفقرة الفر لهي قدمه وفد ا نادا إىل : "ُ نازعات ا سوية ا ية  تضاء، إ�حة آ ند � ها،  توجيوز  ق سل مل ت ل لع

يدين ية  يق واملفاهمي والقوانني واملامرسات العر تفاملوا للمسـف يق إدراج "ث يكون من الصعب جدا  ب، عىل أساس أنه  تطسـ ّ
ية نظم الو يهنم يف ا يدين وقوا نممارسات ا طل ن  .ملسـتف

يه، ووحتدث وفد �حتاد  .412 ندا، أن بعض نوا` ذكرفاألورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  يوز ثل وفد  يل،  ن م
ياسة  ناءُ قد فقدت WIPO/GRTKF/IC/21/4ثملرفق الويقة العامة لسـا سابقة هبدف ثأ نصوص ا رسين  ل إدماج ا لل � ملُي

يارات جديدة يار . خإجياد  يارا1خلوأشار الوفد إىل أن ا تضمن  خ اجلديد  نةي با ها نوا`  تلفة ولكن  يت سابقة  ت مخم  عىل أقل ل
يارات بطريقة أفضل،  .تقدير هار ا ية إ نص  شف مغوض ا ية  شأن  خلورمغ عدم وجود اقرتاحات محددة Cى الوفد  بغ ل ك ظب كيف � ُ

نص بطريقة أفضل تفكري يف احäالت تقدمي ا لإال أنه دعا الوفود إىل ا  .ل

يا(4 (ةة جديدادملوأعاد وفد الرنوجي تقدمي اقرتاحه  .413 نه حذف يف نص هسـبق أن قدماÔي )) ن� ِ خالل اCورة و ُ لك
رسين �ا ت. ملُي تعلق طلب براءة خرتاع ا ندما  شف،  شأن رشوط ا بارة عن حمك  ُوأوحض الوفد أن اقرتاحه  سـ ي ع لك ب يهخدمع  فت 

يدية تعلق ب. لتقلاملعارف ا يوذكر الوفد بأن هذا احلمك  ُ يدية،لك� ت مبا فهيا تR األنواع اليت ال تربط ملوارد لتقل أنواع املعارف ا
ية  .ثالورا

يان وضع اقرتاح املادة  .414 يا(4لوطلب وفد ا نع الوفد، توفريا للوقت، عن �سرتسال يف . بأمكm بني قوسني) ن� متوا
يه اليت أشار إىل أنه شأن دوا يل  تفا عتقدمي مزيد من ا ب ص شاِعرُ أ قدل نا قب عهنا مرارا وتكرارا خالل ا ت اليت دارت حول مل

نة رشين  شف اإللزايم يف اCورة ا للجرشوط ا  .لعلك

تجارة اCوية اعرتاضه عىل املادة  .415 ثل غرفة ا لوأبدى  ل يا(4مم  .اليت اقرتpا وفد الرنوجي) ن�
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يه، وطلب إدراج أقواس حول املادة  .416 يا(4فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األوريب واCول األعضاء  ) ن�
نه  .لهامكبأ يانذكرلكو بب اÔي Cى وفد ا تلف عن ا نص  به إدراج أقواس حول ا بب  ل أن  خي ل سطل  ورأى الوفد أنه يلزم .لس

شف، و يق رشط ا تص   éيدية ف شة حول املعارف ا نا لكإجراء مزيد من ا ب خي تقل ق تطمل ع الوفد يف هذه املرحF ييسـتط  الÔ$بل
يد للامدة  . املقرتحةيتقدمي أي تأ

بدأ، إىل �ورصح وف .417 يث ا تطلع، من  ند أنه  ملد ا ي حه شف يف الصكأن يوجد ل يد  للكرشط  نه أبدى حتفظات  .ج لكو
يغت هبا جوانب املادة  يا(4صعىل الطريقة اليت  يع املادة  ).ن� يا(4سـوطلب الوفد تو ية الفكرية ) ن� مللكشمل لك جوانب ا لت

ية با ناف ا ترص عىل براءات �خرتاع واأل توأال  ن لص تعاضة عن لكمة توطلب  .تق تعلق ال  éنا ف سـيريا مزتا ي اWرتع أو "مغ
با�ت نتوC ا لسـ تعاضة عن لكمة "املودع"بلكمة " م تج"بعبارة " اخرتاع"سـ، و� نع أو  ية  نأي  ص ترب الوفد املادة  ".ممعل ُوا  4ع

يا( بري، وأبدى حتفظه الاكمل علهيا3).ن� يا (4ُواقرتح الوفد نصا بديال للامدة  .ك مصدر قلق  َسقط وتلغى " : كام ييل4).ن� ُ َ ُ ت
يه يف هذه املادة أو  نصوص  نحو ا ية عىل ا رشوط اإللزا ثال املودع اللزتامات ا نح يف حا[ عدم ا ئة عن  نا علاحلقوق ا مل ل ت شـ مل لم م ٍ

ئة أو م ُيف حا[ تقدمي معلومات خا تعلق ملادة  ."�Fضلط  éيا (4يوف ة اخرتاع براء"، اقرتح الوفد وضع أقواس حول 1).ن�
بايت نف  نو با�ت"، و"اخرتاع"، و"ص توC ا ناWرتع أو  لسـ بارات "م ها  بدا بع، وا لس ية الفكرية"ت نع أو ةأي"، و "مللكا ية  ص  معل

توايل،"املودع"، و"منتج يا (4وفé خيص املادة . ل عىل ا بارة 2).ن� ثل عن  تعاض  ع، طلب الوفد أن  مل اWرتع أو "يُسـ
با�ت نتوC ا لسـ يا (4وخبصوص املادة ". املودع"بلكمة " م بارة 3).ن� تعاضة عن  ع، طلب الوفد � نف "سـ لصالرباءة أو ا

بايت ية الفكرية"بعبارة " لنا بارة "مللكا تعاض عن  ع، وأن  ية"يُسـ با ناف ا تتب الرباءات أو األ ن لص ية "بعبارة " مك مللكتب ا مك
 ".الفكرية

يات، يف أول ردى ورأ .418 تعددة القو يا ا موفد دو[ بو مليف يدا للغايةل إال . مف فعل Y، أن اقرتاح وفد الرنوجي ميكن أن يكون 
ية الفكرية، وÔ$ أيد  يع حقوق ا شمل  ية  با ناف ا تجاوز براءات �خرتاع واأل بغي أن  �أن الوفد ذكر أن امحلاية  مللك مجن ت ت ن ص ت لي ل

ند لهالوفد �قرتاح اÔي تقدم به وفد ا ُ. 

شة املادة  .419 نا تمت الريس  قوا م ئ ت4ُخ تعلقة ملادة ف، و باب للمداخالت ا ملح ا  .5ل

سأ[ إدارة احلقوق .420 يا قائال إن  موعلق وفد أسرتا ل ُ يةإحدى  يه� سائل اليت تركز عىل الظروف الو ن ا وطلب الوفد . طمل
تدابري عىل اCول األعضاء ثل هذه ا ياسة العامة يف فرض  شأن نوا` ا يحا  لتو سـ ب مض يه أن ؛ل بغي  ف ألنه ال يرى أي ظرف  ين

يةتكون تدابري إلزا م هذه ا تدابري . ل نح اCول األعضاء ما يكفي من املرونة ملعاجلة ا بغي للصك أن  لوأشار الوفد إىل أنه  مي ني
بة  نا سـاإلدارية ا يةمن أجل مل متعات األ صلحامية احلقوق املقررة يف ا ´ � ُورصح الوفد بأن أي. ُ ية لن متR احلقوق قطّة�  طن إدارة و

بوا يف ذ$ولكن رمبا ميكن أن تع يدين إذا ر غمل ويال  بارة . للمسـتفك تعلقة  يغة ا بعوالحظ الوفد أيضا تكرار ا مل شاء إدارة "لص نإ
يدية يث وردت يف لك من املقدمة واملادة "لتقلدون اإلخالل لقانون الوطين وحبقوق أحصاب املعارف ا ، وطلب 4.5ح، 

نظر يف ذ$ رسين ا لالوفد من ا � ملُي ها ) ه(و) د(و) ب(1.5واد وادعى الوفد أن امل. ُ ية فكرية، وطلب و ضعست قضا`  ملك لي
نظام القانوين ) ز(1.5وقال أيضا إن املادة . بني أقواس بة للمحامك أو ا شلكة  لثل  سـ م ها أيضا لوللنمت ضع، وطلب الوفد و
يحا من املؤيدين إلدراج املادة . بني قوسني يث ذكر الوفد أنه ال جيد مربرا إل3.5ضوطلب تو وأعرب الوفد عن . درا^اح، 

يذ املادة  نة  ية ا ية ا شأن ا نه  نفعدم  تملمك ليق لعمل ملهنج ب  . كذ$ بني أقواس5.5 و 3.5، وطلب أن توضع املاد�ن 5.5ي

ثل توج أمارو قائال إن املادة  .421 مموعلق  تعلق بلكميت أحصاب) ج(�1.5  éّمالك/ ييعرتهيا بعض الغموض ف وأوحض . ُ
شعوب األ ثل أن ا صا ل تفريق بني أحصاب ومالكملم يدية وأحصاهبا عىل حد سواء، وأنه ال ميكن ا ّية مه مالك املعارف ا ُّ لُ تقل . لل

بارة  تخدام  ثل ا عوÔ$ اقرتح ا سـ ّأحصاب ومالك"ملم ّمالك/أحصاب"بدال من " ُ تني من "ُ يط  للكم، وطلب حذف ما  حي
تنيوطلب أيضا حذف. أقواس بارة حمليط القوسني ا ّمالك/أحصاب"بع  بارة )و(1.5يف املادة " ُ وفقا للقانون "ع، وحذف 
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تعاضة عن لكمة 2.5املوجودة يف املادة " الوطين  وأخريا أعاد القول بأن. 3.5يف املادة " يتعني"بلكمة " ينبغي"سـ، و�
شأن املادة  بغي 5باقرتاحه  َأن يدرج ين  يد من وفد رسي الناكُ يه من تأ نادا إىل ما حصل  نص ا ييف ا عل س  .تل

سة املدون هبا رد وفد وأشا .422 توبة من حمرض ا سخة ا تعلق إلجراءات، إىل ا  éيق الوضوح ف ية  جللر الريس،  ن ي ملكبغ حتق لئ ُ
سأ[ شأن هذه ا ملرسي الناك  نا و. ب نص اÔي تاله الريس، فقد ورد يف نص وفد رسي الناك قوY إ نوفقا  ّلل نتفق ونؤيد " .... ئ

ي ّجزيا، و نق تحدث األخريد ئ نص اقرتاح. "ملما ذكره ا يدرج يف ا ُوأوحض الريس أن هذه املداخF ال تكفي  ل َل ُ بنيئ ومع  .ق أحد املرا
ترصحي  يانه وا ثل توج أمارو يف حا[ تراجع وفد رسي الناك عن  نظر يف طلب  نة أن  لذ$ أشار الريس إىل أنه ميكن  ب مم ت للج ئ

يد �م جديدة يبارة تأ  .بع

يةو .423 تحدة األمر يكاقرتح وفد الوال`ت ا ية أسفل الفقرة األخرية من املادة مل تا ية ا يغة اإلضا ل إدراج ا ل من أجل : "1.5فلص
متكني من مجع معلومات عن األطراف  يا}ت  شاء قاعدة  ثال، جيوز لول األعضاء إ ية و� شفا يق ا ساعدة يف  للا ب ن ت ل ممل ف حتق

تفق علهيا مبوجب املادة  نص عىل رشوط  شاركة يف �تفاقات اليت  ما ت شاركة يف وجيوز. 3مل ِ ألي طرف من األطراف ا مل
 ."�تفاق تقدمي هذه املعلومات

شة املادة  .424 نا تمت الريس  قوا م ئ تعلقة ملادة 5ُخ باب للمداخالت ا تح ا مل، و ل  .7ف

نص اÔي قدمه  .425 يه، وعلق قائال إن ا لوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  ّ ف
رسون  �ا بغي أن تكون غري حمدودة، وأن أخذ يف �يملُي متعان، وهام أن امحلاية  باعدتني للغاية وال  ينبار و^يت نظر  ت جيت م ع

يود بغي أن ختضع  لقامحلاية  رسين عىل ^ودمه، إال أنه رأى أن اإلبقاء عىل قد ويف حني أن الوفد . ين �أعرب عن تقديره  للُمي
نفصلني سوف خيدم مصلحة ا يارين  نظر  للجو^يت ا كخ يه حيث إننة عىل حنو أفضل؛ مل تعني  يا  نا ترب حد� ا ف هذا  يث ئ ت سـيع
يارين عىل اآلخر تفاوض أن ترحج أحد ا ية ا خلعىل  ل رسون قد أوجدوا . معل شأن ما إذا اكن ا يحا  �وطلب الوفد أيضا تو ملُي ب ض ُ

تحديد مدة حامية يا يكفل لول األعضاء املرونة الالزمة  ليارا إضا ف يا. خ خلوتذكر الوفد ا سابق، اÔي املوجود  2ر � نص ا ليف ا ل
نص يف الوقت احلارض وما خمتلفة امحلاية د�نص عىل أن مد نه ا ناك فرق بني ما يعرب  ل، وأشار إىل أنه قد يكون  ع رد يف يٌه

يار  سابق2خلا نص ا ل يف ا بول، رشيطة �. ل تقد أن مدة امحلاية غري احملدودة أمر  سـومع ذ$ أعاد الوفد القول إنه  ٌ مق ٌ مترار يع
يفاءيف  يةستا  .هل معايري األ

ياغة يف  .426 شأن ا رسين مل يذكروا بعض �قرتاحات اليت قد[ا  يات إىل أن ا تعددة القو يا ا لصوأشار وفد دو[ بو ب �مل �مل ي ُل م يف
سة العامة األخرية تايل. وطلب الوفد عرض اقرتاحه. جللا نحو ا لواقرتح أيضا إدراج فقرة جديدة عىل ا تنتقل املعارف : "ل

تقادم ـي ال ختضع  يل، ومن مث  يل إىل  يدية من  للا ف هتقل ج �ج  ."ل

نوب  .427 ياجوحتدث وفد  ية املادة يقأفر ية، وأكد أ بان األفر مه مس مجموعة ا ية، وأثىن 7يقل بان األفر بة ´موعة ا يق  ل لنسـ
ياغة املادة رسين يف  صعىل ^ود ا � بارة . ملُي عوذكر الوفد أن  يدي"ُ ية للحصول عىل لتقلما دامت املعارف ا هلة تفي مبعايري األ

يار " 1امحلاية وفقا للامدة  بان ا خلتأخذ يف ا ، WIPO/GRTKF/IC/21/4ث من ملحق الويقة 7 يف املادة الوارد 2حلسـ
شأن املادة  ته  بدد خماوفه اليت أبداها يف مدا بارة  ترب أن هذه ا بوحث الوفد وفد �حتاد األورويب عىل أن  خل ت لع يع َ ُ �7. 

تح ال .428 شة املادة فو نا قريس ب  م  .8ئ

رسين  .429 ثل توج أمارو إن نص ا �وقال  ملُي متد عىل معايري يمم يدية، ويه  ية للغاية محلاية املعارف ا تعتضمن مدة  لتقل تعسف �
بوية لا �وساءل معن سوف يضع تR املعايري. ملق تايل الفصل يف مدة امحلاية�مع، وهاوحيدد ت سريها و يه [مة  تولك إ لن  تف ل  .سـ

تعارض متاما مع او ياهنم بيشء  سأ[ بإ رسين قد عقدوا ا ثل أن ا ملأضاف ا ي ت مل �ملم � يسودةملُي اكن وأشار إىل �قرتاح اÔي . ةصل األ
 .تقدم به يف هذا الصددقد 
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ياغة للامدة  .430 ثل توج أمارو اكن قد اقرتح  صوذكر الريس بأن  مم ئ نص بعد، ألهنا اكنت ال تزال �7 ل مل تكن موجودة يف ا
تابةق سة العامة سوف تعود إلهيا .لكيد ا جللوأضاف الريس أن ا توب يؤكد أن وفد رسي الناك قد أيد . ئ �وقال إن احملرض ا ملك

شأن املادة  نص ،7باقرتاح توج أمارو  لوÔ$ جيب، وفقا للقواعد، أن يوضع يف ا َ. 

ثل توج أمارو عىل توجهيات الريس .431 ئووافق  نانه عىل ا. مم ملوأعرب عن ا شعوب مت ية ا لبادرة اليت اختذت Cمع  قض ِ ·
ية تفظ حلق يف العودة إىل املادة . صلاأل ناسب7حوا  .مل يف الوقت ا

شأن املادة  .432 نة أدى إىل اإلجراء  نظام اCاخيل امللزم للريس و بوأوحض الريس أن ا للج ئل ُئ ُ7. 

بديل بني قوسني أسفل املادة  .433 ته يف وضع ا ند ر لوأبدى وفد ا ب غه ل ُ8. 

بديلُوذكر وفد .434 رسين ال يذكر امس الوفد اÔي اقرتح ا يا أن نص ا ل بو � ي ملُل  .يف

435. Fث تكون مطلوبة، وما إذا اكن ممواكنت Cى  ية اليت  رشوط ا شأن أنواع ا ئة شواغل  سـ بر}مج الصحة وا شلك ب لب لل ي
ية شعوب األ بة  يكون مرهقا للغاية  ية  رشوط ا تR ا صلالوفاء  لل سـ سـ شلك نب لل ثFتوقال. ل رشوملم ا بغي أال ل إن ا ية  ينط ا لشلك

هم يدية عن ممارسة حقو قيق أحصاب املعارف ا تقل  .لتع

ند بني قوسني مربعني اكن قد اقرتحه  .436 بديل اÔي وضعه وفد ا رسين، وقال إن ا يور مس ا يكوال  هوحتدث  ل سـ لن �ي ملُ لي
يارين  .خلوفد رسي الناك، هبدف دمج ا

شة املادة  .437 نا تح الريس ب  قو م ئ  .9ف

ُوذكر وفد .438 بغي  الرباز� َيق أحاكم الصك املقرتح بأثر رجعيعدم ينيل بأنه  ُ  .تطب

يه .439 بديل، ،فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  ل وأعرب عن تقديره ملضمون ا
تعاهدية يغة غري ا سك  نه فضل ا لو لص لمت � بديل بني قوسني. لك  .لوÔ$ رغب الوفد يف وضع ا

ند ُ وفدوأبدى .440 ته أيضا له ا يهغبر يل وأن يعود إ بديل بني قوسني ألنه أراد أن يدرسه  ليف وضع ا تفص  .لل

ية .441 ثا نص للمرة ا يد ا رسين قد زادوا من  بة أمm ألنه الحظ أن ا ثل توج أمارو عن  نوأعرب  ل ل ي تعقمم � ي فقد وضعوا . ملُخ
نص  نةولأقواسا مربعة، وخطوطا حتت ا هل ذ$ معل ا يه، ومل  للجبا  سشط ته يف أن يقدم مرة وأع. يف ثل عن ر برب ا غملم

شاشة  .لأخرى اقرتاحه اÔي مل يكن لألسف موجودا عىل ا

نص املقرتح إحدى اCول األعضاء، فال ميكن طرحه يف هذه املرحFو .442 لأوحض الريس أنه إذا مل تؤيد ا ُ  .ئ

ناية وو .443 ثل توج أمارو  عجه  مم شاحلضور� ب إىل أن وفد رسي الناك قد أيد اقرتاحاته  وقال إنه . 12 و10 و9أن املواد �
نة للجبدو أن األمانة والريس خيالفان القواعد اليت حتمك معل ا  .ئي

�وسأل الريس وفد رسي الناك مع .444 ُ شأن املادة ئ ثل توج أمارو  با إذا اكن قد أيد �قرتاح اÔي قدمه  مم � وأذن للوفد . �9
شاركةمبراجعة و�ئقه  ناك أيمو ته حىت إذا اكن  ه مدا تحرضه الوفد خل يع املرء أن يقارن ذ$ مبا  سخ،  سـ خطأ يف ا تط ين يسـ ل

 .من جسالته

سودان أن تكون  .445 تايل1الفقرة صياغة لواقرتح وفد ا نحو ا ل عىل ا يدية : "ل يع املعارف ا تقلبق هذه األحاكم عىل  مج لتط � ُ
نصوص علهيا يف املادة  نفاذ1ملاليت تفي ملعايري ا ند دخول هذه األحاكم حزي ا ل   ".ع
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رسين قد ذكروه بأن .446 �وقال الريس إن ا � ملُي ُ ها )يتعني" (shall"رد لكمة تأي� ه ئ بدا ناك عادة اقرتاح  نص،  ل يف ا ست ه ٌل ف
َوÔ$ يوضع خطٌ حتت لكمة . )ينبغي ("should"بلكمة  ُ"shall ." شة املادة نا تح الريس ب  قو م ئ  .10ف

ية وس .447 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س ية، واقرتح حذف جامعة القوقازاكن اجلزر مس مم صل األ
يار 1.10لفقرة  يطنيحملالقوسني ا بارة، مبا يف ذ$ القوسني 2خل يف ا يطني  بعا ّبغي للحامية مبوجب هذا الصك أال متس  "حمل ين
يري  ثل أيضا حذف القوسني املوجودين حول (...)". تغبأي  ُواقرتح ا  هذهحىت هناية (...)" وال سـé بروتوكول }غو` "ملم

F45وفقا للامدة " :�2.10إال أنه أيد بديل املادة . من أجل احلذف 2.10وطلب أيضا أن تظل األقواس حول املادة . امجل 
ية واملعارف (...)"  تعلق ملوارد الورا  éية ف شعوب األ ثالن لفعل قدرا من امحلاية  ثعىل أساس أن هاتني الفقرتني  ي صل لل مت
يد  .يةلتقلا

بل أي دو[ عضو أنه ال يوجد ئ الريسذكرو .448 هذا �قرتاح من  يد  قتأ ل  .ي

يار اÔي  .449 يد ا يه، وواصل تأ خلوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  ي � أيده سـبق أنف
بل يارين قالو. قمن  ناك فرصة Cمج ا خل إن  تخ2 و1ه ياغة، وال شابه ما يف ا يث يوجد  سـ  لص ت دام قوسني لإلشارة إىل أن ح

 Rنصوص علهيا يف ت بغي أيضا أال متس امحلاية ا سب، بل  بار  بغي أن تأخذ الصكوك األخرى يف � ملامحلاية ال  ي حف ت َي ن عن
يري وأال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكل تغالصكوك القانوية األخرى بأي  يزي . ن تخدام األقواس  متوأضاف الوفد أنه ميكن ا للسـ

يد أحدهامثبني � يع تأ بان اليت ال  ينني من أجل ا تط بغي أال توجد أي. تسـل  إشارة حمددة إىل بروتوكول ةينوذكر أيضا أنه 
يولوà يف تR املادة أو يف الصك نوع ا ية ا ب}غو` التفا لت ل نا أن ،ق هوم  شري إىل صكوك دوية أخرى، ومن ا مض فإن املادة  ل ملفت

ية  شمل بروتوكول }غو` التفا قذ$  يولوàي نوع ا با لت شأن قال الوفد إن ، 2.10بديل لاوفé خيص . ل تحدة  بإعالن األمم ا مل
يه ناك إشارة إ بغي أيضا أال تكون  بو، ومن مث  ته، خارج نطاق الو ية، برمغ أ شعوب األ لحقوق ا ه ي ي ي صل نل  .مه

ية لع2.10بديل لاوأشار وفد الاكمريون إىل أن  .450 شعوب األ بدو أنه يف الواقع يصم ا صل  ل نص . اري لوأضاف الوفد أن ا
شعوب شمل املزيد من امجلاعات وا لجيب أن   . وÔ$ رغب يف وضعه بني قوسني،ي

شة املادة  .451 نا تح الريس ب  قو م ئ  .11ف

ته يف حذف لكمة  .452 ية"غبوأبدى وفد رسي الناك ر ية" خلاCا ثا ناملوجودة يف الفقرة ا  .ل

نوب  .453 ياجوأشار وفد  بري حيقأفر تالف  ك إىل أنه ال يوجد ا ياساتخ سفات أو ا سـول ا فهام  ،11 و10بني املادتني  للفل
نوال ملتقربا عىل نفس ا نحو وتعمل عىل وجود مادة واحدة  .ي متر عىل هذا ا بغي أن  نة  لوسأل الوفد عام إذا اكنت ا ي تسـللج ن

س. أقرص يغة حمددة حىت اآلنة Cيه أيتليوأضاف أنه   .ص 

بديل .454 ته يف وضع أقواس حول ا ند ر لوأبدى وفد ا ب غه  .نيل

شة املادة  .455 نا تح الريس ب  قو م ئ  .12ف

يل قراءة املادة .456 ته يف  ية ر تحدة األمر هوأبدى وفد الوال`ت ا ب تسمل غ بارة ف. يك بدأ  بعقال إن امجلF اليت  يتعني أن /ينبغي"ت
سري  يبذل ^ود  لتت بارة (...)" ُ بدأ  نفصF، وامجلF اليت  بعجيب أن تكون فقرة  ت بذل اإلدارات/ينبغي"م تتعني أن  ية ي طن الو

تدوين  نفصF(...)" ل^ودا  بارة  .مجيب أيضا أن تكون فقرة  بدأ   Fنفص شاء فقرة  بعوأضاف أنه جيب إ ت يتعني أيضا /ينبغي"من
سري نفاذ  بذل ^ود  يأن  لتت بارة  ،(...)"إىل املعلومات (...) ُ بدأ   Fنفص شاء فقرة  بعوأخريا، جيب إ ت عىل يتعني /ينبغي"من

ية الفكرية  ياغة آخر ثالث فقرات جديدة، إال أنه  (...)".أن مللكماكتب ا ية  تحدة األمر صوبوجه عام، أيد وفد الوال`ت ا يكمل �
ياغة   . زائدة عن احلاجةأعالهلصرأى أن ا
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نوب  .457 ياجوأبدى وفد  بديل يقأفر ته يف وضع ا ل ر  . بني قوسني2غب

ي .458 فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  بديل ُ له، وأيد ا نص . �1 يق عام عىل ا لويف  تعل
mيد اقرتح الوفد ،بأمك تخدام املصطلحني حتو  ".خيار"وقال إنه يفضل املصطلح ". بديل"و" خيار"سـ ا

بادئ .459 شة األهداف وا نا تح الريس ب  ملو ق م ئ  .ف

شاشة يه اليت  .460 هر عىل ا سخة اليت  رسين، وقال إن ا يور مس ا يكوال  لوحتدث  ن سـ تظن ل �ي ملُ بل يوم واحدلي ها  قمت توز  ،يع
نقحة  سخة ا هر يف ا شات سوف  نا سة العامة من  بقت بعض ما دار يف ا ملوقد  ن ق جلل لسـ تظ  .(Rev. 2)م

تني من  .461 ناك قامئتني  يه، وقال إن  نفصلوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  مه ف
تلفني يارين  تربان  خماألهداف،  نود من ومىض يقول إ. ختع نفصل، وإنه يؤيد " 9"إىل " 1"لبن ا يار  مسوف تدرج يف قامئة  كخ َ ُ
يريات ية، مع بعض ا ثا تغالقامئة ا ن ند . لل تعاضة عن لكمة "1"لبففي ا شمويل"سـ، طلب الوفد � �املمزي"بلكمة " لا ند  ،"ُ لبويف ا

"3"Fية يف هناية امجل تا بارة ا ل، طلب إضافة ا ل بار" :لع تحقق عتعىل أن يؤخذ يف � رشعي اÔي جيب أن  توازن العادل وا ي ا لل
تلفة اليت جيب أن تاملصاحل بني املصاحل ذات الصF و ُا Wبارَؤخ ند ". عتذ يف � تعاضة عن لكمة "6"لبويف ا سـ، طلب �

ند ". منع"بلكمة " مقع" نص الوارد يف هناية امجلF بعد لكمة "9"لبوأخريا، يف ا ية"ل، طلب وضع ا  .سني مربعنيبني قو" قاألخال

ثل  .462 يةجامعة القوقازمموطلب  تحقق من أن لكمة  صل األ شعوب"لا بل لكمة " لا ية"ققد وردت لفعل  يف سائر " صلاأل
 .ثالويقة

يقات عامة عىل األهداف .463 يا  تعلوأبدى وفد أسرتا بيلتنويرل ل بني األهداف . ملسـتق العمل ا هم، أوال، أن  ُفقال إن من ا ت مل
نواجتبوضوح وإجياز  ناوها الوالية؛ وئ الرلا ياسة العامة اليت  لية  تت سـ للسـ نواجت ي شعوب لهذه ا يدية  لليه حامية املعارف ا لتقل

شلك  ية الفكرية عن طريق اخلطأ أو  نح ا يلو[ دون  رشوع، مبا يف ذ$ ا متR غري ا ية من ا متعات ا ية وا باأل حل حملل مللكصل م مل ل ´
ية وا شعوب األ يع احرتام ثقافات ا ´غري الئق، و صل ل ية، وتعزيز احرتام الصكوك اCوية ذات الصF والäيش تشج لمتعات ا حملل

تاكر واإلبداع يع � بها، و تشج ية الفكرية،مع نظام ا تعلق   éيقني القانوين ف تفاظ  مللك و� بح ي إذا ومىض الوفد يقول إنه . ل
�حقق الصك ذ$، تكون الوالية قد نفذت بادئ ا ، وأنُ ملتبالعديد من األهداف وا تعلقة لقضا` مل تطلعات ا ملية تعكس ا ل ق

شعوب  شأن حقوق ا تحدة  ثل إعالن األمم ا ياسة اCوية املذكورة بوضوح يف الصكوك األخرى  لاألوسع نطاقا  ب مل ل مسـ لل
àيولو نوع ا ية ا يوسكو، واتفا يات ا ية، واتفا باأل ت ن ل لصل ل ق باجة،ق Cي وهذه يفضل ذكرها بوضوح يف ا � بغي ،ُ تايل للتنقيحين و ل ا

ية للواليةلل يا وأن يوحض بإجياز األهداف ا يال  توى  يل ا لفعلنص أن حياول  م تعل حمل باجة توحض . نطقتعل ياغة د يواقرتح الوفد  ص
نة�توفرتR اجلوانب األخرى اليت   .للج اإلطار األوسع لعمل ا

يا .464 ندا مداخF وفد أسرتا لوأيد وفد  ك ُ بادئ يف حاجة إىل أن تكون عىل .� بالغة ملوقال إن األهداف وا ل قدر أكرب من ا
يل الواردة يف املواد تفا نقل ا صيث  ل ت � وأيد الوفد أيضا �قرتاح اÔي تقدم به وفد �حتاد األورويب للفصل بني مجموعيت .حب

يارا قامئا بذاته ية  ثا خاألهداف، وجعل ا´موعة ا ن ندين . ل بارة " 5"و" 4"لبواقرتح الوفد دمج ا احلفاظ عىل أنظمة "عوإضافة 
ها وصوهناامل يدية و تطبيقعارف ا بارة " لتقل ندين ُالوفد واقرتح ". ودمع تشجيع"عبعد  بارة " 8"و " 6"لبأيضا دمج ا عوإضافة 
ية" توى امجلاعات ا ية عىل  حمللالهنوض  سـ ممن تاكر ".لت يع اإلبداع و� ند  بوأخريا، اقرتح الوفد إضافة  شج  .لتب

ي .465 بان األفر يا مس مجموعة ا يقوحتدث وفد  لن يةكي يام إلجراءات بطريقة احرتا فة، وشكر األمانة عىل ا وقال الوفد إنه . لق
ند  يف، بعد ا بيود أن  تايل"6"ليض هدف ا ل، ا شف اإللزايم ":ل لكيع رشط ا شف اإللزايم عن ب – تشج لك ضامن رشط ا
يدية و تقلشأ املعارف ا لن يةام ت املقرتنةثملوارد الورا بات الرباءات أو   Fها ص سـ اليت  مبطل بادئ، أبدى  ".خدمة فهيال ملوفé خيص ا
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ندين  ته يف دمج ا بالوفد ر لب ندين )ي(و) أ(غ ندين  ).ز(و ) و(لب، وكذ$ ا خبصوص ) ل(و) ك(لبورغب أيضا يف حذف ا
 .املR العام

يري لكمة و .466 ثل توج أمارو عىل  تغمل يوافق  شمويل"مم ند " امجلاعي"إىل " لا تخدام o ". 1"لبيف ا سـوقال إنه جيب ا
ّمالك"املصطلحني  ند " أحصاب"و" ُ شأن حقوق ". 2"لبيف ا تحدة  متىش مع  إعالن األمم ا ثل ما ييل، وهو ما  بواقرتح ا مل يملم

يوسكو يولوà، وغريهام من صكوك ا نوع ا ية ا ية، واتفا شعوب األ نا ل ب ت صل لل ل يدية الرتاث: "ق َشلك املعارف ا تقل ثقايف امجلاعي لت ل ا
ت شعوب، و يواملوروث والرو²  رسلل ترب  «عني أن  ِ ك يةٍسّ مقدتع نادا إىل هذه ا تخدا[ا ا بغي ا يعة غامضة، و خللف ذي  ت سن سـ ي . طب

ترب أمرا  بغي أن  يدية  ياة ا ياق ا ها يف  تغال ية وا تخدام املوارد ا يدية املربطة يف حد ذاهتا  تعواملعارف ا ي تقل حل سـ سـ يع سـ ت ُتقل ن لل ب لطل
تخدامه عىل يولوà وا نوع ا سـرضور` للحفاظ عىل ا ب لت بيلل تدام وضامنة لألمن ا ملسـتق حنو   ."مسـ

هذا �قرتاح .467 يد  لوأشار الريس إىل عدم وجود تأ  .يئ

ية  .468 بديل اÔي توجد جبواره احلا ندا، خبصوص احلوايش، أن ا يوز شـوذكر وفد  ل يل بارة 9ن بديل املذكور  نص عىل أن ا ع  ل ي
يني  هدفني الفر ععن اندماج بني ا متR غري" 7"و " 6"ل تحد�ن عن ا لالyين  توافق مع �تفاقات اCوية وال ي رشوع وا ل ا ل مل

ية توى امجلاعات ا ية عىل  هوم الهنوض  تعلقان  حمللبدو أهنام  سـ من ي مي لت رسين مراجعة اإلحا[ املزدوجة  .مبف �وطلب الوفد من ا ملُي
نص يق اÔي أدىل به وفد �حتاد األورويب .لللحوايش يف ا يده  ندا أيضا عن تأ يوز تعلوأعرب وفد  ي يل مس �حتاد للن 

هدف  ية أسفل ا شأن القامئة الفر يه  لاألورويب واCول األعضاء  عف يص القامئ بذاته لألهداف" 16"ب ترب نوعا من ا تلخاليت   .لتع
بادهئا ياسة العامة و بة ألهداف ا بل  شأن ا يا  موأيد أيضا �قرتاح اÔي تقدم به وفد أسرتا سـتق سـ ب لل لن سـمل �. 

بحوث من .469 سة ا ثل مؤ لوحتدث  س ية وساكن اجلزر مس مم شعوب األ صل أجل ا ية، وأعرب عن جامعة القوقازل صل األ
ية شعوب األ نفع عىل ا شريا إىل أن �قرتاح سوف يعود  يا،  صلدمعه ملداخF وفد أسرتا ل ل م  .ل

بدأين  .470 تايل) ز(و) و(ملواقرتح وفد الاكمريون دمج ا نحو ا لعىل ا ساق، احرتام الصكوك : "ل توافق أو � تبدأ ا ل م
رشوعات اليت حتمك و تعاون مبا يف ذ$ تR ا رشوعات ا ية و رشوعات اإل رشوعات اCوية األخرى، إضافة إىل ا ملا م مل لمل مي قلل

ية  ".ثاملوارد الورا

شف اإللزايم  .471 رشط ا تعلق  ها اليت  يان وضع الفقرة  لكواقرتح وفد ا ت بل يا حسـ¶ –لك  . بني  قوسني–كين قد[ا وفد 

يدا–وأشار وفد املغرب  .472 ية ي تأ بان األفر يا مس مجموعة ا يق ملوقف وفد  لن نحو –كي بادئ، عىل ا ل إىل أن األهداف وا مل
شة نا نوات من ا رش  بني، يه مثار أكرث من  قا مل سـ بادئ قد حتو. عمل بدو أن بعض هذه ا �وقال إنه  مل ل لفعل إىل مواد ي

تR األهداف سد اجلوهر األسايس  ية  لموضو جت ُوأيد الوفد أيضا مداخF. ع ناك حاجة إىل � يا، وقال إنه يرى أن  ه وفد أسرتا ل
باجة Cبادئ يف ا ثري من تR ا يمجع  مل ية من قضا` ،ك شعوب األ ثريه ا ناول عدد مما  نة قادرة عىل  تكون ا صل وبذ$  ل ت ت للج ُسـ ٍ

سه ها يف املنت  باجة أفضل من و Cها يف ا يكون و بادئ اليت  نفشأن بعض ا ي سـ مل ضعب  .ضع

هورية كور` .473 مجوأيد وفد  بان � يابة عن مجموعة ا يا،  نص لكه اÔي اقرتحه وفد  ل أيضا إدراج قوسني مربعني حول ا ن ي نل ك
شف اإللزايم ية، خبصوص رشط ا لكاألفر  .يق

ّوأيد وفد اجلزائر �قرتاحات اليت قد .474 ية، وخاصة �قرتاح اCاعي إىل � بان األفر يابة عن مجموعة ا يا،  يق[ا وفد  لن ن كي
بدأين   ).ل(و) ك(ملحذف ا

ية،  .475 بان األفر يابة عن مجموعة ا يا،  يده لالقرتاحات املقدمة من وفد  تحدة عن تأ يا ا هورية تزنا يقوأعرب وفد  ن لمج ن ي ي مل كن
يو` بة Y أمرا  ترب  شأ  شف اإللزايم وب ا حوذ$ ألن قضا` ا سـ تع ن لنلك نرصين يف لك من . مل لعواقرتح الوفد أيضا إدراج ا
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با ياسة العامة وا ملأهداف ا ية العامةلسـ تو جهيدئ ا ند . ل بديل )ه(لبوÔا اقرتح الوفد تعديل ا تايل يف2ل، ا يكون اك بادئ  ل ا ل  :مل
نافع" شأ واإلنصاف مبا يف ذ$ تقامس ا شف اإللزايم عن ب ا ملبدأ ا ن مللك  ".م

يده  .476 ية عن تأ تحدة األمر يوأعرب وفد الوال`ت ا تعلق  وفدا �حتاد األورويبام أدىل هبyين الللتعليقنييكمل  éندا ف ي و ك
ن يولب بغي أن ا أهنُ الوفد ورأى،"16 "ة،عد الفر نفصالتين  إلشارة إىل حامية املR العام ا قبوYوأبدى أيضا . مكون بديال 

ية نود الفر عاملدرج يف تR ا لب َ ُ. 

بديل .477 يده  يه، وأعرب عن تأ للوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  ي بدأ ف ثاين  للم ا ل
بدأ ). ب( يقات اليت أبديت سابقا خبصوص دمج ا ملوأيد أيضا ا ُتعل ل بدأ ) ي(� يل ازدواج أكد جمددا عىلو). أ(ملمع ا تقل رضورة 

بادئ واألهداف نود من . ملا يفت حتت ا بادئ اجلديدة اليت أ تعلق   éبوف ض مل لي تاج إىل وقت )س(إىل ) ك(ُ حي، ذكر الوفد أنه  ُ
يا  مليفكر  نةل  .للجفهيا وفé قد يرتتب علهيا من تأثري عىل معل ا

ند، خبصوص األهداف، إنه يفضل اإلبقاء عىل لكمة  .478 شمويل"لهوقال وفد ا ، وطلب وضع قوسني مربعني حول "لا
�املمزي"لكمة  بديل . لكام وردت" ُ هدف ا لوعلق الوفد أيضا عىل ا ل ُ يا"10"� بدو واسعا للغاية، وقال إن ا لص قائال إنه  غة ال ي

بديل بني قوسنيت ا رمغ أهنروق Yت هدف اÔي خيص . لشجع عىل اإلبداع، وÔ$ طلب الوفد وضع هذا ا تعلق   éلوف ي
يدية" تخدام الغري للمعارف ا تقلا هدف أيضا واسع للغاية"لسـ هوم املR . ل، ذكر الوفد أن هذا ا يس ضد  مفوأوحض الوفد أنه  ل

هوم  يحبملفالعام، ولكن ا يدية ضاجة إىل تو ياق املعارف ا تقلح يف  تلفحيث إنلسـ ية الفكرية  ياق ا خم املR العام يف  . مللكسـ
 $Ôسأ[ طلبو ناسب تعاجل  يغة يف الوقت ا يأيت  شريا إىل أنه  هدف املعين بني قوسني مربعني،  م الوفد وضع ا مل بص سـ م ل

يدية ياق املعارف ا تقلاملR العام يف  ُوأيد الوفد أيضا �قرتاحات اليت. لسـ شف � شأن ا ية  بان األفر لك قدمهتا مجموعة ا ب يقل
بدائل يف  بدأينلوحذف ا  ).ل(و) ك (ملا

ُوأيد وفد سورسا الهنج اÔي اقرتحه وفد .479 يُ نحو اÔي أبرزه وفد � تكرار عىل ا نب ا نص و يط ا شأن  يا  ُ أسرتا ل ل جت ل سـ ب تبل
بارة . �حتاد األورويب تاما، اقرتح الوفد إضافة  عو ُ هدف " طين واCويليف ظل القانون الو"خ بل "3"لإىل ا ثالث  سطر ا ق، ا ل ل

هام"لكمة  يدي"ساإل ثقايف ا بري ا هدف املقابل يف ويقة أشاكل ا ساق مع ا تقل، من أجل � ل تع ث لت ل  .ل

ند، خبصوص املادة  .480  الفقرة خبصوصو). ه(و) د(و) ج(، إدراج قوسني مربعني حول الفقرات 2.1لهوطلب وفد ا
بار)ب( ع، اقرتح الوفد إضافة  تخدام لكمة ]"متصF"... [بعد "  بـمقرتنة/حمددة"ة ُ سـ، وفضل ا بدال من لكمة " منقو["�
 ".متقامسة"

نوب  .481 ياجوأشار وفد  سابقةيقأفر ته ا ل إىل مدا بارة ،خل تالفات" جيل إىل آخر"ع وقال إن  خمل تدرج يف قامئة � َ ُ. 

َ، دعا الريس وفد7وخبصوص املادة  .482 ُ يح مدى موائ ثلض رسي الناك إىل تو ياغة اليت قد[ا  ُته عىل ا مم لص  . توج أماروفق

ية Cعوة الريس، أكد وفد رسي الناك موا .483 فقو ُئ � ثل توج أمارو خبصوص تتلب ممه الرصحية عىل �قرتاحات اليت قد[ا 
نحه الوفد للامدة . 10 و7املادتني  بق أن  يد اجلزيئ، اÔي  تأ ُوأيضا وافق الوفد الريس عىل أن ا مُ سـئ ي ل يليب رشوط ، لن 5َ

 .املوافقة عىل اقرتاح مقدم من مراقب

شأن اقرتاحه، أي بديل املادة و .484 ثل توج أمارو  بقال  ساطة يريد أن يضمن أن اCول األعضاء تويل 7مم بب، إنه 
نص ونطاقه وتعديالته اهäما لغا متد. لمضمون ا ٌوأضاف أن �قرتاح  سعى إىل ضامن تعزيز ٍ من عددمسـ نصوص اليت  ت من ا ل

يدية ثل. لتقلحامية املعارف ا تاما، أعرب ا ُو ملم يده خ سجل أن وفد رسي الناك قد أبدى أيضا تأ ي عن أمm يف أن  ُ ته �ي خلملدا
 .2بشأن املادة 
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نوب  .485 ياجوقال وفد  ثل توج أمارو 7، خبصوص بديل املادة يقأفر بديل اÔي قدمه  تقد أن �قرتاح ا مم، إنه  ل يع
هم الوفد لعم فبب، عىل حد  ثرييتس يد  كقه، يف   .من القضا`، ومن مث طلب الوفد وضعه بني قوسني تعق

نقحة: مالحظة من األمانة[ .486 سخة ا رسون ا شة بعد أن أعد ا نا �دارت هذه ا مل ن ق لمل �ي نص ملُ ية من ا ثا لا ن تح :)]Rev. 2( ل ف 
نقح  رسين ا يق عىل نص ا �الريس ب ا ملُ �تعل ملُي ل يدية"ن َوْنَعملُ، وا2012 أبريل 20، املؤرخ )Rev. 2(ئ : لتقلحامية املعارف ا

شاركني ميكهنم فقط إجراء مداخالت تقوم عىل احلذف أو اخلطأ". مرشوع مواد ملوأفاد الريس بأن ا ُ بول . ئ قوأضاف أنه ميكن 
يق الوقتةأي رسون رشيطة أن تكون واحضة وموجزة، نظرا  سرتشد هبا ا يمة قد  يقات  لض  ي �تعل ملُي �  .قَ

نص اخلاص ملادتني وأشار وفد الرنوجي إ .487 يا(3لىل سقوط بضع لكامت من ا يا(4و) ن� يا(3وقال إن املادة . )ن�  1).ن�
يا(3وأضاف أن يف املادة  ".ليةحملااعة امجل أو ةصلياألب وشعلا: "ينبغي أن يرد فهيا " reasonable"، بعد لكمة )ب (3).ن�

ية( باب" (grounds"، لكمة )فاك بغي أن ) سـأ ي�  نمفقودة،  يا(3 املادة يرد يفيب ية أو ا): "ب(و) أ (5).ن� صلشعوب األ ل
ية بغي أن ، "حمللامجلاعات ا يا(3 املادة يرد يفينو ثاين بعد لكمة ) ب (5).ن� سطر ا لما ييل يف ا ): املعارف" (knowledge"ل

يدين" يدي والعريف عىل يد ا ياق ا ملسـتفيف ا تقل لسـ بارة ". ل نع أو أ"عوكذ$ طلب وفد الرنوجي وحض خط حتت  ية  صي  معل
ثاين من املادة " منتج سطر ا لالواردة يف ا يا(4ل ست جزءا من اقرتاحه األصيل1).ن� بق . لي؛ ألهنا  سه  نطوأضاف أن اليشء  ينف

يا(4عىل املادة  بارة 3).ن� ية الفكرية"ع اليت ترد فهيا  يا(4وخبصوص املادة ". مللكا بغي 4).ن� ين، الفقرة األوىل، قال الوفد إنه ال 
بدايةوضع بديF ألهنا جزء من �قرتاح اÔي قدمه يف ا ل خط حتت املادة ا  .�ل

بط مالحظة  .488 شأن ماذا تعين  يحا  ند يف مصمي املوضوع، طلب تو تحدث وفد ا بل أن  لضو ب ض ه لي ئريس الواردة يف الق
ية ثا نقحة، ال سـé امجلF ا سخة ا نهذه ا ل مل �ن ُ سائل ال يزال العمل علهيا جاري: "ل شاركنيّل خي، والمويقدم   ".مل مبواقف ا

تايل: مالحظة من األمانة[ .489 نحو ا سودة عىل ا لجيري نص مالحظة الريس الواردة يف ا ل مل تاجئ : "ئ نص ا نيعرض هذا ا لل
بو  ية العامة للو ية اCوية وفقا لوالية ا نة احلكو رشين  تام اCورة احلادية وا ند ا ياحملققة  مجلع ل للج ت مع لع ثالواردة يف الويقة (خ

WO/GA/40/7 .(سائل ال يزال العمل علهيا جاري شاركنيّ، وال خيل مويقدم   ]".ملمبواقف ا

رشين  .490 ها اليت مت �تفاق علهيا خالل اCورة ا لعوردا عىل ذ$، أفاد الريس بأن مالحظة الريس يه املالحظة  سنف ئ ُئ
نص  ية يف ا ها مالحظة تو لنة بو يح ضللج ياغة اليت ئوأضاف الريس أهنا تكر.  تR اCورةالصادر عنصف يا من ا لصر جزءا حر ف

 .مت �تفاق علهيا يف ذ$ الوقت

سابق، وحتف1وخبصوص املادة  .491 تحفظه ا ند  ·، ذكر وفد ا ل ب له ُ بارة � ترصف فهيا وال "عظ وفود أخرى أيضا، عىل  لال ميكن ا
تقادم للها وال ختضع  ها بني قوسني مربعني"تقسـمي شعب األصيل وامجلاعة ا. ضع، وطلب و حملوخبصوص ا ُية، أضاف الوفد أنه ل ل

ية؛  شعب األصيل وامجلاعة ا يدين بوجه عام بدال من اإلشارة حتديدا إىل ا حمللبق أن طلب كذ$ اإلشارة إىل ا ل ملسـتفسـ
يدات لتعقنب حدوث مزيد من ا يارين، 7وخبصوص املادة . لتج نص الاكمل  ناك اقرتاح سرتجاع ا للخ، ذكر الوفد بأنه اكن  ل ه ُ �

بدو أن هذا بديل �11وعلق الوفد عىل املادة .  �قرتاح مفقوديولكن   .2ل قائال إن األقواس املربعة غري موجودة يف ا

يات إن اقرتاحه املذكور يف املادة  .492 تعددة القو يا ا موقال وفد دو[ بو مليف يار 7ل يارية إىل ا خل مضن اإلضافات �  قد 1خت
ِفصل إىل فقرتني،  َ، ومن مث فقد)ب(و) أ(ُ َ ناهَ تايلوأض. مع  نحو ا بغي أن يكون عىل ا شار إلهيا  لاف أن نص الفقرة ا ل ي نمل ُ :

تقادم" ـي ال ختضع  تايل  يل إىل آخر و يدية من  للنقل املعارف ا ف ل تقل هت ج  ".ل

ية إنه  .493 تحدة األمر يكوقال وفد الوال`ت ا بارة يوافق عىلمل ند من مالحظات خبصوص  ع ما أبداه وفد ا ال ميكن "له
ها ترصف فهيا وال  تقسـميا تقادمل شاطرته  ".لل وال ختضع  موأعرب الوفد أيضا عن  يال إشارة املادة القلقُ شعب 1ح  ل إىل ا

بارة  تخدام  متع احمليل، وقال إن من األفضل ا عاألصيل أو ا سـ يدين"´ يعتقد أن وفد ُ وقال الوفد إنه ".ملسـتفاألشخاص ا
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نقطة بارة أفاد الوفد،) ه(1وخبصوص املادة . لبردوس قد ذكر أيضا هذه ا سابق، أن  ناء عىل اقرتاحه ا ع  ل الرتاث املادي "ب
ية متعات ا ية وا حمللشعوب األ صل تطرد الوفد قائالو. مفقودة" ´لل � إنه ال يقصد أن يلسـا بل حä هذه ُ نة بأن  تتقح عىل ا للج

شاركون آخرون بارة، ولكن قد ملح إلهيا أيضا  ما  .�لع

يداد وتوغو بأن وفد رسي ال .494 ينوذكر وفد تر ُ بوع عن عدم ارياحه � تناك اكن قد أعرب يف وقت سابق من هذا األ سـ
تخدام لكمة7املذكورة يف املادة ) تسـتويف( "fulfills" للكمة شاورات مع وفد . )تفي( "satisfies" سـ وÔ$ اقرتح ا موبعد 

نص احلايل تعلق ملادة . لرسي الناك، أدرك oهام أن هذا مل يرد يف ا  éند �، أيد1يوأيضا ف له الوفد و^ة نظر وفدي ا ُ
تخدام لكمة  شأن ا ية  تحدة األمر سـوالوال`ت ا ب يدين"يكمل  ".ملسـتفا

ه�ل  .495 تعددة لن  يارات  توي عىل أقواس مربعة و رسين اÔي  ثل توج أمارو عن قلقه من أن نص ا سوأعرب  م ُخ ي حيي �مم ملُ
نة بأي حال من األحوال نصوص يف . للجمعل ا شات ا نا لوأضاف أن  ق هاةاCورم ية  سب ا نفس القادمة سوف تكرر  لعمل . حف

يدية، إال أنه مل  تقادم للمعارف ا ثل إنه رمغ أن عددا من الوفود قد أشار إىل الطابع غري القابل  تقلوخبصوص احلذف قال ا لل لملم
نص ليدرج يف ا َ بارة قال أيضا إو. ُ ية بإدراج  تحدة األمر عن اقرتاح وفد الوال`ت ا ينعكس أيضا يف مل " للرتاث املادي"يكمل

نص تR اإلسقاطاتو. لا يب العمل نظرا  ناك حاجة إىل تعديل أسا ثل إن  لقال ا ل ه ته يف . ملم ثل عن ر تاما، أعرب ا بو غملم ُ خ
رشه كويقة معل با من الريس ضامن  ثتقدمي نصه املعدل إىل األمانة، طا نل ئ � يده . ُ شكر أيضا لوفد رسي الناك عىل تأ يوتوجه  ل

 .هئوللريس عىل سعة صدر

شأن اإلسقاطات واألخطاء .496 رسين إىل إلقاء لكمة  بودعا الريس ا � ملُي ُ متFئ  .وارد الوالعمل حمل ا

رسين، .497 يدة آندر` بويه لوبزي مس ا �وحتدثت ا ملُي نل رسين  سـ سخة نص ا بداية لك من حتدث عن  �وشكرت يف ا ملُي ن ْل َ
نقحة �ا يع اC. ملُ يقات  سامع  رسين سعداء  مجوقالت إن ا تعل ب � هال، وأهنم يف غاية مضت تقول إنو. ول األعضاءملُي س العمل مل يكن 

هم · يع عىل  نان  تفهم� للجم رسين، وأعربت عن . مت تحدث إىل ا ند عىل ا شكر لوفدي الرنوجي وا سه، تو^ت  بب  �و ي ل ملُلل ل ه ل نف س
ها يف أن تكون األمانة يف وضع ميك ّأ تأكد من عرض مل هم من أجل ا  Fيل مواص لهنا من  معله . مجيع املقرتحات كام جيبتس

ياغة ُ خبصوص �قرتاح اÔي قدمه وفد،وأوحضت أيضا رسين فرصة وضع ا تاح  يات، أنه ال  تعددة القو يا ا لص دو[ بو ت �مل ي للُمل م يف
نحو، شة لعىل هذا ا نا سة العامة  قوأن ما قاموا به هو حتديد لك تR املقرتحات اليت قدمت إىل ا للم جلل � وأفادت أيضا بأنه . ُ

سوف يمت ذ$إ توبة،  تو� إدراج الفقرات كام قد[ا  يات  تعددة القو يا ا فذا اكن وفد دو[ بو ي مكمل م يقات، . ليف لتعلوفé خيص ا
رسين  شري إىل أن ا �بت حذف املالحظة األخرية املوجودة لصفحة األوىل واليت  ملُي ت بادئ عىلواعمليمل طل  .مل األهداف وا

تح الريس ب إبداوبعد ذ$ .498  ُ ئ بوف ية العامة للو يحال إىل ا نص الهنايئ اÔي  شأن شلك ا يقات عامة  يء  مجلع سـ ل ب . ُتعل
يقات فاد بأنه مت لفعل إبداء لك وأ ناليت ختصلتعلا يقات اجلديدة ص، ل ا شلك، ويس اجلوهرسوف لتعلوبأن ا لتعلق  ل  .ت

ية، وقال إنه مل يأخذ اللك .499 تقد أن لتمنوحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا  العمليعمة، حىت اآلن، ألنه اكن 
نةيسفر عنسوف  َ ويقة من شأهنا أن تمكن ا للج �ث ها مرة أخرى أمام نصُ نة جتد  يد أن ا ٍ من إحراز تقدم،  نفس للج  ٍ ومالحظةب

هاملل شعر أهنام يف غري  حملريس  بب إدراج امل. تئ هم  سومىض يقول إن وفد اجلزائر يعجز عن  ا مل ، ال سـé أن إدرا^الحظةف
سة العامة جللناقش يف ا َي بع أي إجراء .ُ بدو أنه  سامح بذ$ ال  يتومن مث فإن إدراج املالحظة دون ا ي وأضاف الوفد أنه . ل

بق اإلدالء هبا، أنه مالحظة الريس  يقات اليت  ئيدرك، من ا سـ ية، ُأدرجت لتعل شات سابقة حول املوارد الورا نا ثناء عىل  ق مب
ُويف هذا الصدد، ذكر الوفد  نة بأن � ية مل العمل يف حا[ للجا سيثاملوارد الورا نضج  توى ا نفبلغ  ل العمل يف حا[  اÔي بلغه همسـ

يدية، وÔ$ ال ميكن مقارنة  هايسريا وال ميكن أن العملنيلتقلاملعارف ا يا حذف مالحظة . نفس لطريقة  مسوطلب الوفد ر
 .ئالريس
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ية، وط .500 بان األفر يقوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا شريا إىل أنه يف دورة ،ئحذف مالحظة الريسأيضا لب ل م 
ية أ شأن املوارد الورا نة  ُا ث ب نة وافقت عىل مواصF العمل ادرجت مالحظة للج ناء عىل طلب من وفد واحد، وأن ا للجلريس  ب ئ

بو ية العامة للو بغي أن تدرج يف لك نص يقدم إىل ا يعىل هذا األساس، ولكن هذا ال يعين أهنا  مجلع �ي ُ ُ ُوذكر الوفد أيضا بأنه مل . ن �
ُوعالوة عىل ذ$، ذكر الوفد. ئلريساتطلب أي دو[ عضو، حىت اآلن، إضافة مالحظة  ية ، � يقات اإلضا فخبصوص ا لتعل

نقاط 3اليت وردت يف الصفحة  يع اCول األعضاء إلدراج و^ات نظرها يف 4 و3 و2ل يف ا يحت  مجل، بأن الفرصة قد أ ت
نص، سواء يف شلك أقوا ياغة جديدلا نظر يف �ومن مث. ةبصس مربعة، أو حلذف، أو حىت  يع و^ات ا بري عن  ل مت ا مج لتع

نص، وÔ$ ال لزوم  يةإللا سؤو لخالء  يبوناء عىل . م به حذف مالحظة الريس�ة اليت قد حيددها هذا، كرسـبقاأل ئر الوفد  طل ُ. 
يقات اليت أبداها ا نص ا ملُوطلب الوفد أيضا أن حتذف من ا تعلل ل ُ �رسون عىل لك مادة، ُ يا وال حيث إهني ست نصا تفاو ضا  لي

يهمرشوع املواد امن تشلك جزءا  علتفاوض  َمل سجل كجزء من تقرير �جäع. ُ يه، أن  تو يل ا �واقرتح، عل  ُ ت ل جس  .ب

رسون من  .501 تعلق مبا قدمه ا تعلق مبالحظة الريس، واآلخر  نقاش، أحدهام  ناك خطني  تعوذكر الريس أن  ي ي لل �ه ملُي ئ ليقات ُئ
 .ورشوح

شأن إدراج مالحظة الريس يف ويقة  .502 يحا  تفكري، وطلب أيضا تو شاهبة ا بان ا يا مس ا ثوحتدث وفد إندو ب ض ل ت ل ئسـ مل ني
سأ[ شأن هذه ا سة العامة  رسين رمغ عدم وجود أي نقاش أو اتفاق خالل ا ملا ب جلل � ناك . ملُي تقد أيضا أنه مل يكن  هوقال إنه  يع

نة كقالب أي اتفاق يف أي دورة من دو رشين  تمدت يف اCورة ا تخدام مالحظة الريس اليت ا نة عىل ا للجرات ا ع سـ لعللج ُ ئ
ية اCوية نة احلكو شاريع مواد ا ليع نصوص  للج م يعتقد أن لك و^ات نظر الوفود قد أدرجت يف مىض الوفد يقول إنه و. ممجل

بدو أنه يلغي لك  نقح، وأن إدراج مالحظة الريس  رسين ا ينص ا ئمل � ُ �  .ُما أجنز من معل شاق يف هذه اCورةملُي

شدة اإلبقاء عىل مالحظة الريس؛  .503 يه، وأيد  ئوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  بف �
نجز، وال تلإلغاء ترب تعال ألهنا  َلعمل ا يدا جدا قدم، بل تّياتنصل ا رشطعدملُ ّ رشحا  نوان عي قد ال يعرب ث الويقة اÔلوضعمف لعنه ا
بارها مواد قد جتعل . اكمالتعبريا  تلفة واملقدمة  نقح ا رسين ا ناوين اإلرشادية ألجزاء نص ا تطرد الوفد قائال إن ا توا W مل لع عسـ � ُمل � ُ � ُي

رشوع معاهدة تصور أنه بصدد  بعض  ما ي نضج جيعm  .ل تو اكف من ا نص قد وصل بعد إىل  لوذكر الوفد أنه ال يظن أن ا سـ مل ُ
يه أكرب من  نظر  فأن  بلي بوع  .ملسـتقيف ا شات اليت جرت يف وقت سابق من األ نا سـومىض يقول إنه يدرك أن الريس يف ا ق مل ئ

تربقد  بوع سوف  نة من معل خالل األ تقوم به ا َقال إن لك ما  يع سـ للج تفعm ُسـ ثري  نة ال يزال Cهيا ا ليارات وأن ا لكللج  .خ
بو تفعmسـوأضاف الوفد أنه يالحظ أنه حىت حبلول هناية أ ثري  نة ا ية ال يزال أمام ا لع اCورة احلا للج وÔ$ يرى الوفد أن  .لكل

توبر  بو يف أ ية العامة للو نظرون يف الويقة يف ا يدة توحض هذا، وساعد اÔين  كمالحظة الريس ا ي مجلع ث ي ت ملف تعلق  و.2012ئ  éيف
رسين، قال الوفد إنه أيضا �يقات ا ملُي يقات اليت أد تعلب رسون إضافةلتعليرى أن هذه ا ٌىل هبا ا � يدةملُي  ٌ ساعدة مف هم عىلللم  ف 

بقى بب، يفضل الوفد أن  نص، وهذا ا تا سل  .لل

نوب  .504 ياجوأعرب وفد  يةيقأفر بان األفر يابة عن مجموعة ا يده الاكمل لآلراء اليت أبداها وفد مرص  يق عن تأ ل ن . ي
سأ[ مالحظة الريس، قال الوفدخبو ُصوص  ئ يديةم تقل إن ويقة املعارف ا نة لث رشة  تاسعة  للج اليت قدمت من خالل اCورة ا ل ع� ُ

بلت بو و ية العامة للو بت إىل ا ُقذ ي مجلع ية العامة . ه ها ويقة تعرض عىل ا يح الويقة و نة يه  مجلعوقال أيضا إن [مة ا ث ث َللج ُ جعلت نق
بو نة أن حتمك عىل نضج . يللو يس من شأن ا للجوذكر أنه  ية العالل ية ا سؤو مجلعويقة، ولكن ذ$  ل م بوث وأضاف أنه . يامة للو

نة لعمل عىل الويقة ثبغي، يف هذا الصدد، اإلشارة إىل الوالية اليت تلكف ا للج ئوأكد الوفد أنه إذا اكنت مالحظة الريس . ني ُ
بغي أن حتذف ها ماكن فهيا وال تؤدي أي غرض، ومن مث  يس  َال تلغي الويقة،  ُ ن ل يفل تعلقة  .ث نظر يف �رخي الويقة ا ملوبعد ا ث ل

بل مل يه أن  ثرية، قال الوفد إن من الصعب  يات  يدية اليت مرت  يقعارف ا عل ك بعمل يقات  .إدرا^التقل تعلوذكر أيضا أن 
رسين تعطي فرصة إلدراج مزيد ٍا � يحاملُي تلف، وÔ$ طلب الوفد تو بدو أن موقف الريس  تعديالت، ولكن  ض من ا خم ي ُل  .ئ
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ُأفاد الريس بأنه لن جترى أيو .505 ُ سابقة  تعديالت جوهريةئ شة ا نا تعديالت اليت أجريت يف ا لة أخرى عىل الويقة غري ا ق مل ل ث
بل تلفة، فلن  بري عن أي و^ة نظر  َشأن اإلسقاطات واألخطاء، ويف حا[ ا ُتق خمل تع  .ب

نص اÔي  .506 شري إىل أنه مت إحراز تقدم رمغ أنه قد أشار سابقا إىل أن ا ثل توج أمارو إن مالحظة الريس  لوقال  ت ئمم
يداملُيقدمه ا بح أكرث  تعقرسون أ ص يث فقه املعاهدات والصكوك اCوية، نصا قدم بوصفه  .� �وأضاف الوفد إنه ال جيد، من  ُل ح ُ

نة ما يده الاكمل حلذف املالحظات. جلمعل  ثل أيضا عن تأ يوأعرب ا شاركني  .ملم بدو أن وجود ا ثل إنه  تاما، قال ا ملو ي ُملم خ
يفا أن ا ية غري رضوري،  شعوب األ لمن ا مض صل شعوب ل ساهامت ا مترت يف رفض  ية طاملا ا رش تقرة  تظل  لنة  م ع سـ سـلج لل مف

بو ية العامة للو يح هذا يف ا ية، وأنه جيب تو ياأل مجلع ض  .صل

ية-مجهورية (إيران وقال وفد  .507 رشوع املواد إىل )م اإلسال بغي أن يكون هدف مالحظة الريس هو نقل  م إنه  ئ ين
بو ية العامة للو يا نعكس يف ،مجلع بغي أن  يوهذا  ية اCوية ويس يف املالحظةني نة احلكو ل قرار ا لم وأضاف الوفد أن اCورة  .للج

يه، وذكر أنه ال يوجد يف  تفاوض  نص ا يث نضج ا رشين من  تلفة عن اCورة احلادية وا نة  رشين من ا علا مل ل خم َللج ُ ح لع لع
يدية نص املعارف ا تطورة  يعة ا تقلمالحظة الريس أي ذكر  ل مل لب للط تقد أن  .ئ مجوقال إنه  بني قد يع قيع اCول األعضاء واملرا

نة شاركني ا ية وية ا شفا بارة األخرية يف مالحظة الريس تقوض أساس ا نة، وأن ا ية  سـتفاوضوا  مل ن ل لع سـ حلب فح ئ  .ن

يابة عن مجموعة جدول أعامل  .508 يا}ت اليت أدىل هبا وفد  اجلزائر،  يده  بويفارية عن تأ هورية فزنويال ا نوأعرب وفد  ب ي ل للل مج
ية، ووفد م نوب لتمنا ية، ووفد  بان األفر يابة عن مجموعة ا جرص،  يق ل يان شلكة تمكن يف مالحظة  .يقأفر تقد أن ا ملوقال إنه ال  يع

شلكة إجراءات ،ئالريس ويف �تفاق عىل إدرا^ا أو عدم إدرا^ا سة العامة جيب  .موإمنا يه  نجز يف ا جللوقال إن لك ما  َي ُ
يه، وخصوصا إذا اكن بوعلأن يعرض علهيا وتوافق  ية العامة للو ناك ويقة ترسل إىل ا يت  مجلع ث َه ُوÔ$ أيد الوفد حذف لك . ُ �

نظر فهيام بو  ية العامة للو رسين ألن من غري الرضوري أن يعرضا عىل ا يقات ا للمن املالحظة و ي مجلع ُتعل �  .ملُي

بث به الريس .509 ئا  ست  ئوقال الريس إن مالحظة الريس  ش ي ئ تئ يل ش نة يه وأضاف أن . ي تللجا يمن  ْ لخذ القرارات ويس َ
تربه الريس جمحفا حب توي عىل يشء  ناه الواحض ال  نص  ئالريس، وأن ا يعئ حي مبع وقال إنه رمغ ذ$ لن يدافع عن رأي . ث الويقةا[ل

يهال تر�ح  شأن بقاء مالحظة الريس، أو أي.  اCول األعضاءلإ ئوذكر أن طريقة اختاذ القرار  ها، ةب ف مالحظة أخرى، أو حذ
نة  .للجيف يد ا

يقات اليت أدىل هبا وفد  .510 يده  باته، وأعرب عن تأ شكر للريس عىل  تحدة  يا ا هورية تزنا تعلوتقدم وفد  ي ي ل مل للن تعق ئ مج
شأن حذف مالحظة الريس  تفكري،  شاهبة ا بان ا يابة عن ا يا،  ية، ووفد إندو بان األفر يابة عن مجموعة ا ئمرص،  بيق ل ت ل ن سـ ل ملن ني

رسين يقات ا �و ملُي  .تعل

ثت�وأيد .511 ية، ووفد مم  بان األفر يابة عن مجموعة ا يقات اليت أدىل هبا وفد مرص،  ئة أيضا ا يقF بر}مج الصحة وا لي ن تعل لب ل
ياجنوب  ناقش، قائFيقأفر نة مل  ت إن ا شات املالحظةللج نا ق يف أي وقت من ا سد مالحظة. مل يهتا من أن  ُوأعربت عن  ُتف  خش

يومني املا ضالريس العمل اÔي مت إجنازه يف ا ل َ ـي، وأهنا ختىش أال . ينيئ نقاش لن  بدو أن ا تقد أيضا أنه  ينهتوقالت إهنا  ل ي تع
ية املطلوبة توصل إىل حل يف غضون الفرتة الز نة ا نيع ا ل للج متط ُ نة العودة إىل . تسـ ُوأضافت أهنا ختىش أيضا من أن تواصل ا للج

ها نة  با نفساملواقف ا ي  .ملت

يان اÔي ألقاه وفد مرص .512 يويا ا بوأيد وفد إ ب لث ُ بدأ، حذف � يث ا ية، وطلب، من  بان األفر يابة عن مجموعة ا مل،  ل حن يق
رسين يقات ا �مالحظة الريس و ملُي تعل  .ئ

ية، ووفد  .513 بان األفر يابة عن مجموعة ا يقات اليت أدىل هبا وفد مرص،  تام  يده ا يا أيضا عن تأ يقوأعرب وفد  لن ن تعل ل ي للي ك
تفكري شاهبة ا بان ا يابة عن ا يا،  لإندو ت ل ن ملسـ  .ني
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هاو .514 نا نة  بدو أن ا نارص  ية ثالثة  تحدة األمر شحدد وفد الوال`ت ا قيك ت للج ي ع مل ُ ئمالحظة الريس، واملالحظات : ، يه�
بات الواردة يف الصفحة  رسين الالحقة3لتعقيوا يقات ا �، و ملُي يقة أنه إذا قرأ املرء مالحظ. تعل  ةحقوقال الوفد إنه اندهش من 

يات،  بد ّالريس جيد أهنا تديل  هي ل ُ نص يئ نة عرب عنلأي أن ا رشين  تام اCورة احلادية وا توصل إلهيا يف  تاجئ اليت مت ا للج ا ل لعن خ ل
سائل ال يزال العمل علهيا جاري، وأنه ال خيل بو؛ وأنه يقدم  ية العامة للو ّوفقا لوالية ا م ي شاركنيمجلع فلو أن خشصا . مل مبواقف ا

يعجب أيضا نة،  بو شاهد ما قامت به ا سـمن خارج الو للج بار علهيا، في يحة ال  بارات  تجادل حول  نة  غ من أن ا حص ع ت للج
هم . ثوحول ما إذا اكن ميكن إدرا^ا يف الويقة أم ال توصل إىل توافق يف اآلراء، أن  يتفوأضاف الوفد أنه ميكن، من أجل ا ل

يام بذ$ تعداد الريس ا بة يف حذف مالحظة الريس، وأعرب عن تقديره ال باب الر لقأ ئ سـئ غ يوافق عىل ذ$، سـوقال إنه . سـ
سة العامة بة ا جللإذا اكن ذ$ هو ر بات الواردة يف الصفحة . غ ، رأى الوفد أهنا تقدم للقارئ 3لتعقيوخبصوص املالحظات وا

تخدمني يف الويقة نحوي أو نظام الرتمزي ا نظام ا ثية [مة، ال سـé ما تقدمه من رشح  سـ ل مللل يقات . خلف تعلأما فé خيص 
رشة رسين ا تا ني ململ � ها من الويقةفث يف لك أحناء الويقة، ُ ثذكر الوفد أنه لن يؤيد حذ همه من اسـäعه ملداخF . ف فوقال أيضا إن ما 

يقات األخرى بات وا يا هو أن الوفد يقرتح حذف مالحظة الريس ويس املالحظات وا تعلوفد إندو ي لسـ لتعقي لن تدرك . ئ سـوا
با همت أن  تعقيقائال إن الوفود األخرى رمبا تكون قد  رسين، ولكن وفد ف يقات ا شمل حذف  يا  �ت وفد إندو ملُي تعلي ت سـ ن

نحو ها عىل هذا ا ية مل  تحدة األمر لالوال`ت ا يف هممل  .يك

نص ارباطا ويقا .515 سأ[ ال تربط  يع وقهتا يف  نة  ثوقال وفد رسي الناك إن ا ت ل ت م تض ومع ذ$ اقرتح الوفد، بعد املرور . للج
نظر الر يقات الوفود األخرى، أن  يعىل  همةتعل سائل ا تقل إىل غري ذ$ من ا مليس يف حسب مالحظة الريس و ن ئ ملئ  .ي

يقات اليت أدىل هبا وفد �حتاد األورويب .516 يق، وأيد ا نغار` مس بان أورو الوسطى وا تعلوحتدث وفد  بلط له �وأيد . �ل
يقة أن مالحظة الريس تعكس حقا شأن  ية  تحدة األمر يقات وفد الوال`ت ا ئأيضا  حق بيك مل ومع ذ$ قال الوفد إنه . ئق جمردةتعل
نوان الويقة يري  يطلب أيضا  نة يف الهناية حذف مالحظة الريس، فإنه  ثإذا قررت ا ع تغ سـ سأ[ املالحظات . ئللج موخبصوص 

ية ألن من ا3الواردة يف الصفحة  تحدة األمر يقات اليت أدىل هبا وفد الوال`ت ا رسين، أيد الوفد ا يقات ا يك و مل تعل لتعل ُمل � � ملفرتض ُي
يقات إىل جانب املواد ية أن تقرأ ا شات املوضو نا تعلخالل ا ع ق لمل يقات مل . ُ لتعلوذكر الوفد أن الوفود اليت تعرتض عىل إدراج ا

بقى يقات سوف  يح إىل أن ا نص، مت ا شة ا نا تتعرتض يف ذ$ الوقت، وأنه بعد غلق ب  تعل تلم ل لق ل ومىض الوفد يقول إنه  .م
ها يف هذه امل نص من دوهناطال ميكن إسقا  .لرحF ألنه ال ميكن قراءة ا

ية  .517 ثل  مجعودعا  نان"ُمم نة من خالل " هيتني  ية يف معل ا شعوب األ شاركة ا شلك أفضل يف  نظر  نة إىل ا للجا صل ل م ب ل للج
بق أن أعرب لفعل  بار كام  ية يف � شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  سـأخذ إعالن األمم ا ت صل ل ب ية يف جامعة القوقازعمل صل األ

ية اCويةاCو نة احلكو رشين  لرة ا مللج  .لع

يابة عن  .518 تفكري، ووفد مرص،  شاهبة ا بان ا يابة عن ا يا،  يا}ت اليت أدىل هبا وفد إندو نوأيد وفد الربازيل ا ل ت ل ن سـ ُب ُ ملُ ي نل �
ية، ووفد بان األفر ُمجموعة ا يق ية-مجهورية (إيران  ل شأن حذف مالحظة الريس)م اإلسال ئ،   .ب

بابوي أي .519 موطلب وفد ز رسينُ يقات ا �ضا حذف مالحظة الريس، فضال عن  ملُي تعل ُأيد �قرتاح اÔي قدمه وفد كام . ئ �
نوان الويقة يري  شأن  يق،  يابة عن بان أورو الوسطى وا ثنغار`،  ع تغ ب بلط ن  .له

يقات .520 بني صوته إىل تR الوفود اليت تدعو إىل حذف مالحظة الريس، فضال عن املالحظات وا تعلومض وفد ا للفل  ئ
ثة من الويقة ثا ثالواردة يف الصفحة ا ل بني الطريقة اليت . ل يقات  يل ذ$ هو أن �تفاق اكن عىل أن هذه ا توقال إن  تعل لتعل

تذى هبا رسين من ^ود  يع ا ها، وذ$ مع تقديره ملا قام به  نة  ُحيأجنزت هبا ا مج �للج ملُي يس من الرضوري إدرا^ا إذا  .معل لولكن 
تقلثاكن الغرض هو تقدمي الو يمي ا بو بغرض ا ية العامة للو سـيقة إىل ا ي ملمجلع نارص . لتق ثال إدراج هذه ا لعواقرتح الوفد أنه ميكن  م

ية  .ليف تقرير اCورة احلا
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يابة عن  .521 يا،  ية، ووفد إندو بان األفر يابة عن مجموعة ا يا}ت اليت أدىل هبا وفد مرص،  نوأيد وفد اجلزائر ا سـ ل ن يب نل ُ ُ يقُ �
شاهبة ا بان ا لا ت توبةرئوقال إن من الواحض أن مالحظة الريس غري رضو. تفكريملل وقال أيضا . مكية، وال حاجة إىل أن تكون 

هم الويقة عىل حنو أفضل نة حقا عىل  ساعد ا ثإن املالحظة ال  للج نة عىل ، وفت ساعدة ا يكون أفضل حل  نوان  للجأن ا مل سـ لع
ثهم الويقة سودة وسوف تظل يف حاجة إىل العمل علهياثوقال إن من الواحض أن الويقة اليت مت إحالهت. ف تكون  ما   .سـ

ترصحيات اليت أدىل هبا وفد الوال`ت  .522 تفكري، وأوحض، ردا عىل ا شاهبة ا بان ا يا مس ا لوحتدث وفد إندو ل ت ل ملسـ ني
بان ته األوىل حذف مالحظة الريس، إال أنه يؤيد طلب مجموعة ا يح أنه طلب يف مدا ية، أنه  تحدة األمر لا خل حص ئمل  يك

ية إسقاط املالحظات الواردة يف الصفحة  ست جزءا من الصك3يقاألفر رسين من الويقة ألهنا  يقات ا ي و ث لتعل �ي  .ملُ

تلخص فé ييل .523 بدو أن آراء احلضور  توعلق الريس قائال إنه  ي ئ ثأن مالحظة الريس الواردة يف الويقة لن تكون : � ئ
رسين، رمغ فائدهتا وأ؛مسـتحبة يقات ا مه وأن  �تعل بغي ملُي هم الويقة،  نيهتا يف  يف َأن توضع يف شلك آخر ال أن تكون جزءا مثال ث ُ

بو ية العامة للو يحال إىل ا نص اÔي  يمن ا مجلع سـ بة يف حذف ؛ُل ناك ر غ وأن  رسينرشوحه � ا ّورصح بأنه يرى أنه ميكن  .ملُي
بول يف حا[ وجو تعلق  .د اتفاق عاممقلألمانة من خالل قدر من العمل أن تليب بعض املقرتحات عىل حنو   éرشوحيوف ، ل

تفكري،  لقال الريس إنه قد توجد حاجة إىل مزيد من ا ثل رشوحل بعض احيث إنئ نص،  هم ا ساعدة عىل  م موضوعة  لف للم
ت: "ث من الويقة واÔي نصه27 الوارد يف الصفحة رشحلا نص األصيل ا رسين  ية بواسطة ا ملكترمجة غري ر لل �مس وب للغة ملُي

ية با ناإل بغي هذه إذا اكنت نتوساءل ع. "سـ سريية  ين احلوايش ا نصألتف يعة ا هم  ساعد عىل  بقى  لال  ب ت طت ف بدو أن . ل يمث قال إنه 
بت فهيا سائل  نة ثالث  لتأمام ا م سأ[ األوىل يه و ،للج ثا  .ئ مالحظة الريسحا[ملا يس  بوأكد جمددا أن الريس  ل متشئ

ثا هبا  ،ملالحظة تخذها اCول األعضاءمتشبوعىل أية حال، سواء أ اكن  يع القرارات  تأم ال، فإن  �ويف هذا الصدد، ذكر . مج
نوان تعلق   éواحدة ف Fلعالريس بوجود مداخ ي يق؛ئ يدية واحدتعل و لمته مؤيد حلذف لك من مالحظة الريس واملالحظات ا . ئ

نوان ومالحظة الريس ئوأشار الريس إىل سؤالني خبصوص ا ·يعد هل : أوهلام هو: لعئ َ نظر تُ ية  سأ[ لغة األ نوان  تعديل ا مه م للع
ثاين هو نة؟ وا لفهيا ا نة؟: للج نظر فهيا ا ية  سأ[ لغة األ نوان ومالحظة الريس يعد  للجهل الربط بني ا ت مه م للع ورأى  ئ

بغي أن بقى وأن مالحظة الريس  بغي أن  نوان  به إجامع عىل أن ا ناك  ية املداخالت، أن  ناء عىل أ نالريس،  ئ ن يئ ي ي لع شـ ه ب  غلب
 .تذهب

يقات  .524 ندهش من وجود  يه، وقال إنه  تعلوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  م ف
ها . كثرية تقول إن املالحظة غري [مة فومع ذ$ علق الوفد قائال إن حذ ُ بريا� وأضاف أن اللك يوافق عىل إحا[ . كيلقى اهäما 

ها ويقة معل ثالويقة بو سه، قال الوفد إن حذف مالحظة الريس، اليت وصفت الويقة بأهنا كذ$، دون ويف . صفث ثالوقت  ئنف
نوان إىل أن الويقة معل ٌاإلشارة بوضوح يف ا ث بوالٍ جارلع سة من أجل . مق لن يكون أمرا  جللوطلب الوفد من الريس إرجاء ا ئ ُ

شلكة شأن املقرتحات اليت من شأهنا حل ا شاورات  سامح بإجراء  ملا ب م  .ل

ندا القو .525 نوان الويقة بإضافة إنه يرى ك وفد  يري  نص، وإال وجب  بقى مالحظة الريس يف ا بغي أن  ثأيضا أنه  ع تغ ل ت ئي ن
يه" ثويقة معل"عبارة  تخ .لإ نظر يف القرارات اليت  يد ا يه أن  تعني  َوأضاف أيضا أنه  ت �ي ُ س ل يع عل يع أن س يسـتطذ الحقا حىت 

 .ئيف مضمون مالحظة الريس ر�فكُي

نداوقال وفد ا .526 يقات اليت أدىل هبا وفد  ية إن ا تحدة األمر كلوال`ت ا تعل لمل ُوأضاف الوفد . �عربت عن جوهر شواغm يك
ناوين هأنه بعد حضور العديد من �جäعات اليت قضت فهيا هذ شجار حول  نة أو غريها من اللجان ساعات يف ا ع ا ل للج

تطلع إىل قضاء ِالو�ئق، فإنه ال  ساءي  ِ توصل  عىلٍ مجعةِ يومم نحو، وÔ$ يويص بأخذ اسرتاحة قصرية عىل أمل أن  ت هذا ا ل
يا ملراد نة نقال وا نحو الصادر عن ا نقل حفوى الويقة عىل ا يغة  نة إىل  فا للج ل ث ت ص  .للج

ية، وأيد اقرتاح أخذ اسرتاحة .527 بان األفر �وحتدث وفد مرص مس مجموعة ا يق نوان . ل نة بأن  عوذكر الوفد أيضا ا َللج ُ �
سري إىل اخللفWIPO/GRTKF/IC/21/4ث مأخوذ من الويقة ثالويقة نة  ت، وأعرب عن أمm أال تكون ا ومىض . للج
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شأهنا، وأي وفد نة  سة يه ويقة تفاوضت ا نة بعد تR األ`م ا ٍيقول إن الويقة املعروضة عىل ا ب للج ث مخل للج  ال جيد و^ة نظره ث
بغي أن يقول ذ$مدرجة  ينيف الويقة  ثو^ات نظر الوفود قد أدرجت يف الويقةمجيع يعتقد أن وأضاف الوفد أنه . ث ويف . ُ

ناءة واملرونة، اقرتح الوفد أن تقوم الوف ُحماو[ إلجياد خمرج، مع مراعاة احلاجة إىل الروح ا ثد اليت Cهيا حتفظات عىل الويقة ولب
هر أهنا يف الواقع ال تؤيد الو نة ليك  ُتظبإبداء و^ات نظرها كجزء من تقرير ا سة للج مخليقة والعمل اÔي مت إجنازه يف األ`م ا ث

ية يل و^ات نظره. ضاملا  .اتسجوقال إن هذا من شأنه أن يضمن 

528. تحدث  يحا من وفد مرص ا ملوطلب الريس تو ض ُ ية ئ بان األفر يقمس مجموعة ا نأى ا´موعات يرغب  هلل تالوفد يف أن  ُ
نص لها عن ا  .بنفس

نوان الويقة يف ُقال وفد مرص إنه ميكن ا عىل ذ$ّورد .529 يل و^ات نظر اCول األعضاء اليت تطلب تعديل  ث  ع تسج
 .تقرير �جäع

نغار` إىل الويقة .530 ثوأشار وفد  تضمن لفعل مقدمة  WIPO/GRTKF/IC/21/4 ه ّنصتقائال إهنا  عىل  بوضوح ت
نوان هبذا املعىنئ من الرضوري وجود مالحظة للريس أو يشء يرÔ$ثأهنا ويقة معل وال يزال العمل جار`، و  .لعد يف ا

نقاشُوقال وفد املغرب إن  .531 مترار ا لا نوان لن سـ شأن ا لع  سائل األخرى، وÔ$ أعرب الوفد عن يب يا  تا اك ُرتك و للم ف ق
نواهنا احلايل الوارد  بل اCورة الويقة كام يه،  ية بأن  بان األفر يابة عن مجموعة ا يده لالقرتاح اÔي قدمه وفد مرص  بعتأ ث ل ن ُي تق يق ُ

 .ُ، وأن حتذف املالحظةWIPO/GRTKF/IC/21/4ث الويقة يف

سأ[ .532 يال هذه ا يدين  توف ا نه ذكر أنه  يقات وفد املغرب، و ملوأعرب الريس عن تقديره  ل حتعل مك لك لئ �وذكر بأن . ُ
بق أن  ها  شة  نا سـا ق سابقةجرت يفنفسمل نة يف هناية اCورة ا ل ا مترت لفرتة طويF، واكن احلل الوسط هو؛للج  أن سـ وأهنا ا

بني حا[ الويقة نص مالحظة   نة يف ا ثتقدم ا ت ل يد الويقة قدم يف شلك أ�ر، يف ذ$ الوقت، . ُللج �وذكر بأن أول اقرتاح  ث ُي بتق �
بني ساس بوضع . لفلقلق وفد ا سأ[ دون ا بل معاجلة ا شاور حول  شة أسفرت عن  نا ملومىض الريس يقول إن تR ا مل سـ ت ق مل ئ

ُ الريسوأضاف. ثالويقة شاوروا معا أنه اختئ سة العامة، وطلب من مؤيدي اآلراء احملددة أن  تذ يف تR احلا[ قرارا برفع ا  .يجلل

تعاون،  .533 سودها ا نت، بروح  ية الريس بأن اCول األعضاء  تحدة األمر شاورات، أبلغ وفد الوال`ت ا لوبعد ا ي مل متكمل ئ يك ُ
ثارة شة القضا` ا نا شلك غري رمسي و تجمع  ملمن ا ق ب تطرد الوف. مل ية يوافق علهيا سـوا يجة إجيا تقد أنه توصل إىل  بد قائال إنه  ن تيع

يع يظل كام هو. مجلا نوان  سـومىض يقول إن ا يدية: "لع به "مرشوع مواد: لتقلحامية املعارف ا ، عىل غرار "مقدمة"تعق، وسوف 
يري يف،WIPO/GRTKF/IC/21/4ثأسلوب الويقة  سابقة مع  تألف املقدمة من مالحظة الريس ا تغ وسوف  ل  هنايهتا ئت

ية : "حبيث يكون نص املقدمة كام ييل نة احلكو رشين  تام اCورة احلادية وا ند ا تاجئ احملققة  نص ا ميعرض هذا ا للج ت ع ن لعل خ ل
بو الواردة يف الويقة  ية العامة للو ثاCوية وفقا لوالية ا ي مجلع سائل ال يزال العمل علهيا جار`. (WO/GA/40/7)ل ". مويقدم 

نسرتد بعد ذ$و ية 3قاط امخلس األوىل من املالحظات الواردة يف الصفحة ل هذا ا ثا نقحة ا سخة ا ن من ا ل مل �ن من ) Rev. 2(ل
ها كام ييل بغي أن يكون  ثة اليت  ثا نقطة ا رسين  يح أحد ا بقا  يري واحد  رسين مع  نصنص ا ين ل ل لل تصح ط �تغ ي� ُي ملُ ل يوضع خط حتت : "مل

سخة  ياغة اجلديدة اليت أضافهتا الوفود يف آخر  نا نص". ثللويقةلص باعة ا رس أسلوب  لوأضاف الوفد أن هذا سوف  ط . يف
نقاط الواردة يف الصفحة  بقى من ا تدرك الوفد قائال إن ما  لوا ت يدية للويقة إضافة إىل 3سـ ث اليت مل ترتك يف الفقرات ا مته لُ

سمى املرفق  نقل إىل مرفق لويقة، وÔ$ سوف  رسين سوف  �يقات ا ُ ي ث ت َتعل ُ � يقاهتمملُمالحظات ا"ملُي تعلرسين و �  ".ي

سة العامة .534 ناقش يف ا تخدام مالحظة الريس اليت مل  بويفارية حتفظات عىل ا هورية فزنويال ا جللوأبدى وفد  ت سـ ل َل ُ ئ . مج
 .وقال الوفد إنه ال يريد أن يكون هذا سابقة
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سة العامة،  .535 جللوردا عىل ذ$ أوحض الريس أنه مل تدرج أي مالحظة للريس قطّ دون موافقة ا ئ َئ ئوأن مالحظة الريس ُ
ناء عىل قرار  نة، واكن  رشين  يه يف اCورة ا توصل إ تاج حل وسط مت ا ا الريس يف الويقة يه  يدة اليت أد̂ر بالو للج ل ل ن لعث ئ ح

سة العامة يف ذ$ الوقت ست انعاكسا لقرار .جللا ية  يق علهيا يف اCورة احلا سودة املقدمة  ٍومىض يقول إن ا ي ل تعل لمل لل � ِ اختُ ذ يف ·
Cسبا نة  نظر فهيا ا ية اCوية، وإن مالحظة الريس أدرجت ليك  نة احلكو رشين  حفورة احلادية وا للج ت ل ئللج م  .لع

ية، أهنام  .536 يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ية، ووفد اجلزائر،  بان األفر يابة عن مجموعة ا منوأوحض وفد مرص،  ن ل لتن يق
يدية أكرث نضجا من نص املوارد ا تقلتربان نص املعارف ا يةليع  .ثلورا

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل6لب
يع و�ئق العمل  .537 نة  شت ا مج} للج ق

ند  هذه اCورة يف إطار هذا ا لبواملعلومات املعدة  ل
 من جدول األعامل، وال سـé الو�ئق

WIPO/GRTKF/IC/21/4 ،
، WIPO/GRTKF/IC/21/5و
 ،WIPO/GRTKF/IC/21/INF/4و
ب وناء .WIPO/GRTKF/IC/21/INF/8و

يقات املعىل ُ هذه الو�ئق وا سة لتعل جللدىل هبا يف ا
نوان نة نصا  بعالعامة، أعدت ا حامية املعارف : "للج

يدية ندهتا " مرشوع مواد: لتقلا سـوفقا للوالية اليت أ
ية العامة والواردة يف الويقة  ثإلهيا ا مجلع

WO/GA/40/7 . نة أن يرفع هذا َوقررت ا ُ للج
تام اCورة يف ند ا ته  نص يف  تا ع يغ خل  أبريل 20 ص

نه مرفقة (2012 مسخة  بو ) ن ية العامة للو يإىل ا مجلع
نة الواردة  ية العامة وفقا لوالية ا يه ا للجنظر  مجلع فت ل

 .WO/GA/40/7ثيف الويقة 

ند  ند ا ند ا ند ا بني: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل7777للللببببا بنيشاركة املرا بنيشاركة املرا بنيشاركة املرا ققققشاركة املرا     مممم

ية اCوية، اليت ُع .538 نة احلكو رشين  لذكر الريس بأن اCورة ا مللج لعئ ُ رشوع 2012قدت يف فرباير � شة  نا هدت  م،  ق م ش
ية اCوية ورد يف الويقة نة احلكو بني يف معل ا سامهة املرا شأن  ثدراسة  ل للج م مب ، وقد WIPO/GRTKF/IC/20/7 ق

متF �حددت يارات ا ية وا حملتR اCراسة املامرسات احلا خل نة قد اختذت عدة قرارات يف هذا . ل تطرد الريس قائال إن ا للجوا ئسـ
ثات هو أن يطلب من األمانة إعداد ويقة تصف الصدد، وأحد هذه القرار َ ثالثة من �قرتاحات اليت العواقبُ ية  ل ا لعمل

رشوع اCراسة، أال ويه ميغت يف  شاء جملس : �1قرتاح : ص نة وإ نمراجعة اسـäرة طلب �عäد املؤقت Cى ا للج
شاري دامئ لالعäد؛ و�قرتاح  نرب امجلاعا: 3ستا نظمي  بات  ممراجعة تر تي ية؛ و�قرتاح ت ية وا حمللت األ شاء جملس : 6صل نإ

متدة ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ بو  ندوق الو شاري دامئ  ملعا حملل صل لل ي لص ُوأضاف الريس. ست  أن األمانة أعدت هذه ئ
ية اCوية مس  نة احلكو رشين  لالويقة املعروضة عىل اCورة احلادية وا للج مث لفت وأيضا . WIPO/GRTKF/IC/21/6لع

ثالريس األنظار إىل الويقة  ُ شأن هذا املوضوع WIPO/GRTKF/IC/INF/9ئ تخذة  بارشة للقرارات ا يجة  ب اليت اكنت  مل من ت
نة رشين ا للجيف اCورة ا بوع، وفقا أيضا للقرارات اليت اختذت يف اCورة . لع بني مذكرة هذا األ ·وذكر أن األمانة قدمت للمرا سـ ق

نة رشين  للجا نظر فهيا يف إطار ئومىض الريس يق. لع بون يف طرح مقرتحات جديدة  بني وغريمه قد ير للول إنه يدرك أن املرا غ ق
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ند  شة الويقة 7لبا نا سمح بذ$ بعد �نهتاء من  ث من جدول األعامل، وسوف  ق ُ مي َWIPO/GRTKF/IC/21/6 . وعرض
ُالريس �قرتاح  شأنهودعا، 1ئ يقات حمددة  ب إىل إبداء   .تعل

ب .539 سة ا ثل مؤ لوحتدث  س ية وساكن اجلزر مس مم شعوب األ صلحوث من أجل ا ية، وشكر األمانة جامعة القوقازل صل األ
ته من ^د يف الويقة ثعىل ما بذ ساو 1وقال إنه يؤيد �قرتاح . WIPO/GRTKF/IC/21/6 ل يل  ٍ، واقرتح وجود  ت مث مت

شاري اCامئ لالعäد ية يف ا´لس � شعوب األ تلول و صل ثل أن. سلل ُوأضاف ا تضفي ملم نقحة  سـ اسـäرة طلب �عäد ا �مل ُ
ية اCوية، مما  نة احلكو يهتم يف ا ية وإقرار رش شعوب األ ثيل ا لنوعا من الرصامة عىل حتديد  للج ع صل ل ِيطمنئممم ُ éول نوعا ما فCا 

تربعات، بو  ندوق الو بات احلصول عىل دمع من  للتعلق  ي ص بطل هاي ْلعلِم  ِ باتِ تقدم  نظامت اليت  لطل أن ا ت ثF مل مم يه حقا 
ية صلشعوب األ  .لل

مترب  .540 بو، يف  ية العامة للو ثل توج أمارو بأن ا سبوذكر  ي مجلع ُمم نظر يف إجراءاهتا �2011 نة إىل إعادة ا ل، دعت ا للج
ية اCوية نة احلكو ية، يف معل ا شعوب األ بني، مبا يف ذ$ ا هام اإلجيايب للمرا لهبدف تعزيز اإل للج صل مل ق ثل قائال. س ُوعلق ا ملم � 

بو  تجب اCول األعضاء يف الو يريات جوهرية، وÔ$ مل  ية أكرث مما يه  يريات  يريات املقرتحة يف الويقة  يإن ا سـ تغ شلك تغ ث تتغ ٌل
بو ية العامة للو يلطلب ا ية اليت أدت إىل تعامل اCول األعضاء مع املقرتحات . مجلع يا ياب اإلرادة ا سـوأعرب عن أسفه  سـ للغ

يزييةاملقدمة من توج أمارو مبعايري ية و تقا مت مزدوجة وبطريقة ا ئ ية، وخاصة توج أمارو، . ن شعوب األ صلومىض يقول إن ا ل
ية  تولت عىل املوارد ا بت األرض وا ها اليت  ية  با لمع من حكومات أمرياك الال سول  يعتضطر إىل ا سـ سل ي طل بت لطت س نفن ل

ية شعوب األ يدية اخلاصة  صلواملعارف ا ل بؤس لتقل شكر لوفد رسي الناك عىل . لحامكة علهيا لفقر وا ثل  لومع ذ$ توجه ا ملم
ساهامته اليت اكنت  ثل و ندما أيد مقرتحات ا ية  يا ته وإرادته ا مجشا ملم ع سـ سـ �ع �ناءةل ية اCويةب نة احلكو ل لعمل ا د �وشد. مللج

ث ّا شكر ملم يه ا ية اCوية ´رد تو نة احلكو ية ال حترض اجäعات ا شعوب األ لصل عىل أن ا ل ل للج صل جل م تربعات، وال ´رد ُ لندوق ا
yشأن حامية ثقافهتم وترا�م الرو²، ال تفاوض مع اCول األعضاء  هم وا ئة املقاعد، بل لفاع عن حقو بتد ل ق  نن ال يز�يف

ية يولو نة ا جتعرضان للقر ب ص نفاذ إىل. لي بعاد ا ته يف ا لوأعرب عن ر س تب بري ثقايف  غ ية من أشاكل  شعوب األ تعما خيص ا صل ل
ية اCوية يه املصاحل وقا. وتراث نة احلكو ثF يف ا يدة ا ية الو تفاو هر أن املواقف ا شات واملداوالت  نا لل إن ا للج ملم ض ل ق ممل ح ُتظ

تعامرية القدمية ية لإلمرباطور`ت � يا يو سـا سـ سـ ها . جل ية بو شعوب األ نوب  شامل وا صفوال يعرتف هؤالء اÔين يف ا صل ل جل ل
تارخي  .ل^ات فاعF يف ا

�وساءل الريس مع .541 ُ ئ ناك أيت شأن �قرتاح ةها إذا اكنت  يقات محددة  ب  �تعل ثل توج أمارو يف إبداهئا1ُ  .مم يرغب 

ية لالسـäع إىل  .542 يا بو ال ميلكون اإلرادة ا متع اCويل واCول األعضاء يف الو ثل توج أمارو القول بأن ا سـوأعاد  سـ ي لمم ´ ُ
ية شعوب األ صلصوت ا ثوردا عىل الويقة . ل ّWIPO/GRTKF/IC/21/6 نابر ته يف وقف  ثل عن ر م، أعرب ا ب غملم

ية،  هم يف تقدم املفاوضاتحيث إهنصلامجلاعات األ نوات عديدة مل  نذ وجودها من  سا  تم  .سـ

ية .543 نرب امجلاعات األ شأن  شات  نا تح بعد ب ا صلوأوحض الريس أنه مل  ب ق ممل يف  .ُئ

ست واحضة، وإن .544 ية �عäد  ثل توج أمارو قائال إن  يوعلق  معل لمم ُ ية اCوية ال يعرفون � نة احلكو شاركني يف ا ل ا للج ممل
ية وقواعدها تو بادهئا ا سعى إىل احلصول عىل �عäد أو  نظامت اليت  جهيا ل ت ند جدول األعامل . ممل بومىض يقول إنه يف إطار 

نظامت تطلب احلصول عىل �عäد وسأل نظامت، يعلن الريس عادة أن عددا من ا ياخلاص عäد بعض ا مل  عام إذا اكنت ئمل
نة توافق علهيا أم ال ية وطلب . للجا شعوب األ تواصل مع ا تطلع إىل ا ية اCوية ال ميكهنا أن  نة احلكو صلوعلق قائال إن ا ل ل ت ل مللج �

يةعندما يمت إبعادمه رأهيم شات ا نا لفعل عن ا ق  .مل

ية يف  .545 شعوب األ نظمهتا تعمل مع ا ئة أن  ثF بر}مج الصحة وا صلوروت  ل ب ممم ي يال ها، يقأفر ل، وتخذ من الاكمريون مقرا  ت
بداية نذ ا ية اCوية  نة احلكو لوشاركت يف عدة دورات  ل مللج ياوقالت إهنا ترى أن . م يايقأفر يال اك  Fث ست  ف  ث مم متي يف معل  ل
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ية اCوية، ومن مث توجد حاجة إىل جلب أشخاص واسعي املعرفة ومدربني تدربا مالمئا قادر نة احلكو يا ل �للج ُ برييم  لتعن عىل ا
ية اCوية عىل حنو علمي وفكري، وقادر نة احلكو ية يف ا شعوب األ لعن و^ات نظر ا للج صل ن عىل نقل املعلومات إىل يمل

ية اCوية نة احلكو هم حبضور اجäعات ا ساكن اÔين ميكن تفو لتلف قطاعات ا للج ل مخم ثFوذكرت. يض  أهنا تفضل اإلبقاء عىل ملم ا
ي تخدم حا لمنوذج طلب �عäد ا َسـ ثF عن اCور اÔي ميكن ألشخاص من . اُمل ساءلت ا ية �عäد،  ية  ملمونظرا أل ت معل مه

ياجممتعات  شاري لالعäديقأفر واقرتحت أن تكون يه عضوا يف ا´لس، وعرضت تقدمي . ست أن يضطلعوا به يف ا´لس �
تو Cعىل درجة ا Fبني أهنا حاص ية وتوفري املعلومات اليت  كيان سريهتا اÔا ت ت ساكن ب تR القدرة عىل حتديد قطاعات ا لراه و مت

نة  .للجالقادرة عىل حضور اجäعات ا

يقة .546 Cيل ا تفكري يف أمور ا نة  سمح  شات مل تصل بعد إىل مرحF من شأهنا أن  نا قوأوحض الريس أن ا شك لتئ ل للج ت ق . مل
بادئ  ناوهواإلجراءاتملوقال إنه يأمل أن تركز املداخالت عىل ا يالك اليت  ل وا تت شةله نا يد ا قا الويقة  مل ندما . قث عوذكر بأنه  �

شأن عدد من ُط توصل إىل قرارات واحضة  نة من ا متكن ا ية، مل  ند من جدول األعامل يف اCورة املا برح هذا ا ل للج ض تب ل
يه الاكيف الختاذ قرار تو نة ا نارص؛ ألن املداخالت مل تقدم  جا ل للج بني عىل الرتكزي حت .لع قوحث الريس الوفود واملرا ديدا عىل ُئ

يه، وما ميكهنم تقدمي اقرتاحات WIPO/GRTKF/IC/21/6ثاملقرتحات الواردة يف الويقة  عل، واإلشارة إىل ما يوافقون 
تخذ يه من أجل ضامن الوضوح يف القرارات اليت سوف  شأنه، وما ال يوافقون  �أخرى  ُ ت عل  .ب

نوب  .547 ياجوحتدث وفد  ية، وأيد يقأفر بان األفر مس مجموعة ا � يق ية اCوية، ل نة احلكو بني يف معل ا لشاركة املرا للج مم ق
نة  رشين  نة، وÔ$ طلب من األمانة، يف اCورة ا شاء ا نذ إ بني  شاركة املرا تظام موارد  للجوذكر أنه اكن يقدم  للج ن مل لعن ُ م ق

نة أن  سـىن  شأن املقرتحات اليت قدمت حىت  يل  تفا ية اCوية، أن تقدم مزيدا من ا تاحلكو للجم ت � ب ص ل يل هافهم ُ جئتا وأفاد الوفد . ن
تفق مع  بات �عäد ال  شاري اCامئ لالعäد، وخاصة أن سلطة رفض  تأنه ال يوافق عىل الوالية املقرتحة للمجلس � طل ست

ية نة اCوية احلكو ية يف معل ا متعات ا ية وا شعوب األ يده إلرشاك ا متأ ل للج حملل صل ل ية اCوية مل . ´ي نة احلكو لوأضاف أن ا مللج
شاري لالعäد سلطة الرفضق أن رفضت قطّيسـب نح ا´لس � با  ت أي طلب، وÔ$ ال يرى الوفد  مل سس ُوأفاد الوفد . ب

تقدمة  نظمة ا تطلب أن تكون ا يق املعايري اليت  تع حبق  بغي أن  شاري  يقن مما إذا اكن ا´لس � ملأيضا أنه غري  مل ت ب مت ي ت تطت ي ن س �م ُ
بو  ية مع جوهر معل الو يلطلب  بادهئا، ممتشـ ها و مو يال للغاية عىل حيث إنهنج ئا  ثق ذ$ ميكن أن جيعل �عäد  عب

نوعة من القضا` تعامل عادة مع مجموعة  ية اليت  شعوب األ تا ت صل سمح بإجراء مداوالت ا´لس . مل يوذكر الوفد أن �قرتاح ال  ُ
ثري ثاته إال للغة اإلنلكزيية، األمر اÔي من شأنه أن  با شاري و ي� حت م بان س ية من ا شالك يف حا[ وجود أعضاء يف اآل ل  ل م

ية ناطقة للغة الفر ية ا سـاألفر نل شات الواردة يف الويقة . يق نا ثوأشار الوفد إىل أن ا ق يار WIPO/GRTKF/IC/21/6مل خت ال
ها عىل �قرتاح اÔي يطالب بق لطريقة  تربعات سوف  بو  ندوق الو شاري دامئ  شاء جملس ا نفسعدم إ نطس لل ي لص ت شاء تن ن بإ

شاري دامئ لالعäد شاركة . ستجملس ا يد وتقدير  ية من تأ بدالن األفر ته مجموعة ا تدرك الوفد قائال إنه نظرا ملا  ملوا ي ل نح يقسـ م
سمح Y أن يؤيد  يس يف موقف  ية اCوية، فإنه  نة احلكو ية يف معل ا ية وا متعات األ ياCول األعضاء، فضال عن ا ل للج حملل لصل م ´

 .�1قرتاح 

يقاهتا املركزة عىل �قرتاحوشكر  .548 ية عىل  بان األفر �الريس مجموعة ا ُ تعل يقل يق . ُئ يحا فé خيص  تعلوطلب الريس تو ض ُ ئ
ساءل الريس بول أو الرفض؛  سأ[ ا شأن  ُالوفد  ئ تلق م ية أال حيمك عىل أي طلب يرد بأنه : فب بان األفر َهل من رأي مجموعة ا ُ يق ل

شاء  ن}قص، أم أهنا تفضل عدم إ � ُ ية ميكن أن يؤدي إىل الرفض؟ٌ رش عنظام للمعايري وإقرار ا ُالريس ومىض  ل سب ئ حيقول إن 
بوهاهفهم بات أو  شاري لالعäد هو من ميR سلطة رفض ا يس ا´لس � ية املقرتحة،  تو بادئ ا ل  ق لطلل ت جهي ل وأضاف . سللم

بقى يف الهناية سلطة  يات، ولكن  شاري أن يقدم تو ُأن بإماكن ا´لس � ت ص ية ست نة احلكو بول يف يد ا مالرفض أو ا للجلق
سلطة مل تامرس قطّ َاCوية، وكون هذه ا ُ ل ست موجودةل تدرك قائال إنه يف حا[ . لي ال يعين أهنا  سة طعنالسـوا ناء ا جلل يف أ ث

نظامت لالعäد طلبيف العامة تعامل معهمل إحدى ا تعني ا سوف  ل،  ي ية . ف نا حوÔ$ قال الريس إنه ال يرى، من ا لئ
ية اCوية يف ضوء �قرتاح امل نة احلكو تصاص ا يري يف ا ية، أي  لوضو للج تغ مع سأ[ معايري من شأهنا أن حتدد . 1خ مـي إذن  هف

يع  بني، ألن  ند جدول األعامل اخلاص عäد املرا سلطة، وإال ال حاجة  هذه ا ية اCوية  نة احلكو يس ممارسة ا مجمقا ب ل ل قللج ل م لي
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يا بلون تلقا بني سوف  ئاملرا يق ند يف جدول األعامل خبصوص قرار األعضاء إذا . ُق نطقي أن يوضع  تطرد قائال إن من غري ا ٌوا ب مل َسـ ُ
تقدمي طلب خاص . اكنت سلطة اختاذ القرارات غري موجودة ته  تذر للوفود إذا اكن قد جتاوز وال بوطلب الريس جوا، وا ي ع ئ

نوب  ياجلوفد   .يقأفر

نوب  .549 ياجوحتدث وفد  بانيقأفر بو ل مس مجموعة ا يدة يف الو ية اCوية يه الو نة احلكو ية، وذكر بأن ا ي األفر ل حللج م �يق
بق املادة  تطكلك اليت  ُ نة) 2 (8َ ية اعäد لك  سمح ملرونة يف  بو اÔي  نظام اCاخيل العام للو جلمن ا معل ي ي ُوأشار الوفد إىل . ل

سامهة اإلجي ية العامة هتدف إىل تعزيز ا ندهتا ا ملأن الوالية اليت أ مجلع شاركهتم سـ يد  نطقي  بني، وÔ$ من غري ا ية للمرا ما ي مل تقب ق
شارك شارك ومن ال  تR سلطة حتديد من  ئة  شاء  يبإ ي مت ي ْن َْ َ شاري اCامئ . ه ستوأضاف الوفد أنه يف حني أن والية ا´لس � ُ

ش ثاين  يل املقرتح الوارد يف املرفق ا شلك عام، إال أن ا بني  يلالعäد يه اعäد املرا ل َب ُ شك متدين لتق بني ا ملعمل عضوين من املرا ق
ية، وساءل الوفد  ية وا متعات األ ثلون ا متدين اÔين ال  بني ا نني من املرا ية، وا ية وا متعات األ ثلون ا ُاÔين  ت حملل صل مي ث حملل صل ´مي ملع ق´

بني حمددين يص مكرا ية عىل وجه ا متعات ا ية وا شعوب األ بب احلاجة إىل اسـهتداف ا قعن  تخصس حملل صل لل سـتدرك الوفد وا. ´
تلفة من  شاء نظام من شأنه أن يفرق بني أنواع  بني احلايل اكف، وإنه ال يرغب يف إ شاركة املرا تقد أن نظام  خمقائال إنه  ن م ٍيع ق

بني  .قاملرا

نطقة األنديز األوائل إنه ال يوافق عىل اإلضافة املقرتحة يف اسـäر .550 شعوب  ية  ية اÔا نة القانوية  ثل ا َوقال  ُ م ل ت من ن للج ة للتمم
ية؟: "طلب �عäد اليت طرحت سؤال ية أو جامعات  شعوب أ يلك إداري  ئة أو  ثF أو  ئة  تمك  حملهل  صل ل ه ي مم ي هنظم �ه ُ " م

تاج إىل  ية، وهذا أمر  شعوب األ يلك إداري  ئة أو  تضمن فكرة وجود  سؤال واسع جدا، و تطرد قائال إن ا حيوا صل لل ه ي ي ل هسـ ّ
ية شعوب األ صلاهäم لغ من ا تقدم ومىض يقول . ل تحديد، مل  ية، عىل وجه ا شعوب األ ئات اإلدارة اخلاصة  تإن  ل صل ل هي

بني، خالفا لطلهبا  ها جمرد مرا ية اCوية ألن هذا يزنها إىل مربة أدىن و نة احلكو قبطلب للحصول عىل �عäد Cى ا جيعل ل تم ل للج
ثل اCول، مبا يف ذ$ احلق يف تقدمي مقرت ها  ية  شعوب أ م�عرتاف هبا  مثل صل ها اليت تقدم هبا ك ية لطريقة  نفسحات  نص

تصويت بت يف وضع شعب . لاCول، واحلق يف ا تR حق ا بغي أن  شاري لالعäد  تقد أن ا´لس � لوأضاف أنه ال  مي ي ت نيع س
ية شعوب األ يالك إدارية  ئات و ية  صلأو يف رش لل ه ي  .هع

ية املقدمة يف الو .551 ثوشكر وفد سورسا األمانة عىل املعلومات اإلضا ف ي وقال إنه . WIPO/GRTKF/IC/21/6 يقةُ
نظامت اليت قدمت  يل ا هل تقدير  نقحة  ية، ويرى أن �سـäرة ا ئF إضا نقحة هبا أ مليؤيد اعäد اسـäرة طلب  ث مل متسـ سس ف تم � �ُ ُ

ساءلهتا شاري دامئ لالعäد، . مالطلب و شاء جملس ا توهكذا أيد الوفد أيضا إ سن ُ بة حيث إن� نا ية  يكون آ لت هذا  سـ ل شجيع مسـ
ية شعوب األ ثل ا نظامت اليت  شاركة ا صلوتعزيز  ل مت مل بغي أن يعمل بني اCورات . بشلك واحض م ينووافق الوفد عىل أن ا´لس  � ُ

بات وتزية اعäدات صاحلة يمي ا يع ا´لس  ية، وأعرب عن أمm أن  كوبوسائل إلكرتو لطل تط تقن نة ،يسـ بلغ أيضا ا للج وأن  ي
بات غري ية اCوية  لطلاحلكو ل يح .  املؤهFم شاء نظام من شأنه أن  هم يؤيدون إ ية أ شعوب األ ثيل ا توذكر الوفد بأن  يس ن صل ل نفمم ُ �

ست كذ$ نظامت اليت  ية وا متعات األ ثل ا نظامت اليت  تفريق بوضوح بني ا يية اعäد أفضل عن طريق ا مل صل مت مل ل لمعل وقال . ´
ية  تو بادئ ا بادئ وا يف إىل ا جهيالوفد إنه يود أن  ل مل مل يض تخاب أعضاء جدد للمجلس؛ ملعاجلة احلاالت ُ سمح  ية  ناملقرتحة آ ت ل َ ُ

بلغ عامني نصب اليت  بني غري قادرين عىل إهناء مدة تولهيم ا تاليت يكون فهيا أعضاء ا´لس ا مل َتخ ُووافق الوفد عىل . ملُن
نوب  ياجاملالحظة اليت أبداها وفد  ية أنه ميكنيقأفر بان األفر يابة عن مجموعة ا يق  ل نظر مرة أخرى يف لغة معل ا´لس ن ل ا

نظام للضامن مشوية هذا ا  .ل

ثFت�وأيد .552  ُ نوب مم ئة مداخF وفد  ج بر}مج الصحة وا يالبي تعلق يقأفر  éية، ف بان األفر ي، اÔي حتدث مس مجموعة ا يقل
يل اللغوي، ودع ثFتلمتث ُ ا يل قوي من لك أحناء ملم سمح  يات  ث إىل آ ت يابمتل  .يقأفر

نة، ورحب الريس بطرح اقرتاحات وشدد ا .553 نود املعروضة عىل ا يه املركز عىل ا تو ُلريس عىل رضورة ا ئُ ج للجئ ب لل
 .لتحسني املقرتحات
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نوب  .554 يان اÔي أدىل به وفد  جوأيد وفد مرص ا لب ُ يا� ية، للحفاظ عىل الوضع الراهن، يقأفر بان األفر يق، مس مجموعة ا ل
ن يا قد خدم ا بع حا للجألن اإلجراء ا ل يداملت يد  شلك  جة  ج  .ب

يريات املقرتح إجرا .555 يا ا تغوأيد وفد أسرتا لل ُ شاء جملس ؤ� بدأ، إ يث ا نها عىل اسـäرة الطلب، وأيد أيضا، من  مل ح �
شاري دامئ لالعäد،  هاماتحيث إنستا ٍه ميكن أن يقدم لول األعضاء إ مية الختاذ القراراتس وقال إن املقرتحات سوف . ق 
ية �عäد احل نة، معلجتعل  سامهة يف مداوالت ا نرية  بني بقدرة فعا[ و شاركة املرا يقة للغاية، وسوف تعزز  ية د للجا للم م تل ق مسـق

ية شعوب األ ثيل ا ية من  هامات  صلوسوف تكفل أيضا وجود إ ل مم نطقم  .س

ثل غريمه .556 هم  بني  ترب جمرد مرا بغي أال  ية  شعوب األ بويفارية أن ا هورية فزنويال ا مورأى وفد  ثل ق ن ممج تع ي صل ل ل َل ُ  من ُ
بني تلف عن قضا` أي. قاملرا شعوب  ية وتوارخي هذه ا شعوب األ ختوذكر الوفد أن القضا` اخلاصة  ل صل ل ية ةُ نظمة غري حكو م  م

ثال ية  يعات  ثل رشكة  مأو مراقب  ب ب طمي مترة مع اCول اليت . م ية وموا^هتا ا شعوب األ ملسـومىض الوفد يقول إن �رخي ا صل ل ُ
بت تقمي فهيا أدى إىل اعäد إعال ية يف فزنويال، اÔي أ متعات األ ية وقانون ا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  ثن األمم ا صل صل ل ب ´مل

تابعة لوال`ت فزنويال مبا يف ذ$ يف الربملان الفزنوييل ئات ا يع ا رشعي يف  يل ا ية يف ا شعوب األ لحقوق ا ي مج ث صل هل لمت ل . ل
ٍوأعرب الوفد عن رأي سُ تخهبم ا ل مفاده أن األشخاص اÔين  بني، بل ني بغي أال يكونوا جمرد مرا يون من بمه  قاكن األ ين صل

ثل اCول تصويت  مبغي أن يكون هلم احلق يف تقدمي املقرتحات وا لن  .ي

تني، وأن  .557 ييل وبريو واألر يا و شف يف بو به، األميارا، أ نوية أن  ندي ألمرياك ا ثل ا´لس ا نوأوحض  شـ ت شع ب جل ه جمم ل ك يفل ِ ُ ُ
يه ع نظر إ لبه يرغب يف أن  ي َشع ثل األمم يف معظم احملافل اCوية، فإنه ُ شاركة  ية، ولكن نظرا لعدم إماكية ا لىل أنه أمة أ مل ن مصل

ية نظامت غري حكو مثل بواسطة  م �  .ُيَم

يريات اليت أجريت عىل اسـäرة طلب �عäد .558 ُوأيد وفد �حتاد الرويس ا لتغ ُ بغي أن . � ينووافق عىل أن �سـäرة 
تقدمي مع تقدمني  بسمح  للم تكون هذه املعلومات [مة ت يث  ية الفكرية،  سائل ا نظمة  شطهتم وعالقة ا سـلومات عن أ مب مل حن مللك

شأن �عäد بغي  .بالختاذ قرارات  نه رأى أن ا´لس  شاري لالعäد، و شاء جملس ا بدأ، إ يث ا نوأيد الوفد، من  لك يح ت ن سمل ُ �
ثا ية الالزمة للعمل ألن املرفق ا تR اإلماكيات ا لأن  ن ن نةلتقمي ية آ نصات إلكرتو شري إىل  مين  نم وأضاف أنه إذا اكن أعضاء  .ي

يعملون بصفهتم  يةسـا´لس  ناك أيت، فلن لشخصا يعون العمل طوال مدة ةهكون  سة ميكن أن تضمن أهنم سوف  تط مؤ يسـس
بلغ عامني نصب اليت  تتولهيم ا بغي أن يكون .مل سأ[ اللغة [مة، وإنه يرى أنه  تمت الوفد قائال إن  نوا يخ  بإماكن ا´لس العمل م

 .بلغات أخرى

يه، وأيد املقرتحات اليت تطلب تعزيز وتربير  .559 �وحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  ف
هم يات متو بني وآ يار املرا يلا لق ُومن مث أيد الوفد �قرتاح . خت شاري دامئ لالعäد �1 شاء جملس ا شأن إ ّي  ت ن تعب نس ة للجنه ا

يل مالمئ بتشكاحلكومة اCوية ملدة عامني   .ل

ب .560 ية ملعاجلة احلاالت اليت يكون فهيا األعضاء ا توفري آ يا عىل اقرتاح وفد سورسا  َووافق وفد أملا تخن ل ب ملُن ن يف ا´لس وي
بلغ عامني نصب اليت  شاري لالعäد غري قادرين عىل إهناء مدة تولهيم ا ت� مل تحديث ُواقرتح الوفد أيضا إجياد . ست ية  لآ ل

متدين بني ا ملعمعلومات املرا نوب . ق تاما، اتفق الوفد مع و^ة نظر وفد  جو ياُخ بان يقأفر ل، اÔي حتدث مس مجموعة ا
ها عىل ا´لس  بق لطريقة  تربعات  ندوق ا شاري دامئ  شاء جملس ا شات عدم إ نا ية، يف أن  ساألفر م نفيق نطس ل لص ت ن تق

شاري اCامئ لالعäد  .ست�

ثثل توج أمارو قائال إن املقرتحات الواردة يف الويقةمموعلق  .561 ُ WIPO/GRTKF/IC/21/6  تىض مبقيغت  ص
ية شعوب األ تصاص ا تىض ا تصاص اCول األعضاء ويس  صلا ل خ مبق ل تلفة . خ ئات  ثاين من الويقة يعرف  خموذكر أن املرفق ا ث فل � ُ

ية ية وا متعات األ ثل ا بني، أال ويه تR اليت  حمللمن املرا صل ´مت شعوب ق سامح  ناول اقرتاح ا ها، إال أنه ال  لل وتR اليت ال  ل تي متثل



WIPO/GRTKF/IC/21/7 PROV. 2 
81 
 

ية  شعوب األ يد من اCول إلبقاء مقرتحات ا هم اخلاص، دون احلاجة إىل احلصول عىل تأ تىض  ية قرتاح نص  صلاأل ل ي حقصل مبق
نص تحدة . ليف ا ئات األمم ا ية اCوية إجراءات  نة احلكو متد ا ثل أن  ملواقرتح ا ي ل للج هملم م ُ تع ثل الفريق ُ ماألخرى وممارساهتا، 

ها  شاركة لطريقة  ية  شعوب األ  ،Yسب قو رشوع اإلعالن، اليت مسحت،  نفسالعامل املعين  ملمب صل لل تني والصفةح لل ذاهتا ا
 .تشارك اCول هبام

ها .562 ثل توج أمارو يؤيد املقرتحات أم يعار ضوساءل الريس معا إذا اكن  ممئ �ت ُ. 

ثل توج أمارو و .563 ُأعرب  تصاص اCول، وال هيم ما إذا اكنت مم تىض ا يغت  ّعن رأي مفاده أن املقرتحات  ُ َ خ مبق ص
هر يه دو[ عضو حىت  تعني أن توافق  ية توافق علهيا أم ال؛ ألن رأيه اكن  شعوب األ يظا ُ عل ي صل ثل أن الويقة ال . ل ثورأى ا ُملم

ساوية أو � شاركة  ية  شعوب األ شاركة ا سامح  سأ[ ا تتطرق إىل  م صل ل مب ل م بل مت ية يف أن  شعوب األ َعرتاف حبق ا ُتق صل ل
ساهامتممقرتحاهت ها  يا بو م ر صفمس ّ. 

ها اليت قد .564 باب  ندا املقرتحات لأل يوز �وأيد وفد  نفس سـ يل ن ُ يا� ل[ا وفدا سورسا وأسرتا  .ي

يح و .565 تو ياهتم  يقاهتم املركزة، وتو ناءة، و بني عىل مداخالهتم ا ضوشكر الريس اCول األعضاء واملرا ل ص تعل �ب ل ق سنيُئ . لتحا
سامح بإجراء مزيد1واقرتح العودة إىل �قرتاح  شأنه يف وقت الحق من اCورة من أجل ا ٍ الختاذ قرار  ل شاورات ب مل من ا

ٌشأن املوضوعات املحددة اليت أ�رها عدد من الوفود � ُ شة �قرتاح . ب نا تح الريس ب  قو م ئ تصار3ُف  .خ، وعرض �قرتاح 

تحد .566 ية مس ا´موعة ء، وشكر األمانة عىل الويقةملوحتدث وفد الوال`ت ا ثة األمر  يك
WIPO/GRTKF/IC/21/6 نحو الوارد يف �قرتاح �1، وأيد �قرتاح ، 3وخبصوص �قرتاح . 6ل والوضع الراهن عىل ا

ن ية اCوية، ولكن يقدم  نة احلكو ية  نفصال عن اCورة الر نرب  عقال الوفد إنه يفضل أن يظل ا ل للج مس �مل ُ م ٌه تقرير يف تقرير م
يا نحو اجلاري به العمل حا لاCورة، عىل ا ية سوف يعزز . ل نرب امجلاعات األ تقد أن إضفاء الطابع الرمسي عىل  صلوقال إنه ال  ميع

تحاور  شارك وا للرضورة ا يةاWلص لت متعات ا ية وا شعوب األ حمللبني اCول األعضاء وا صل  .´ل

نرب امجل .567 ثل توج أمارو إن  موقال  تفاوضمم يد ا نص  سني ا نة أو يف  هم حقا يف معل ا ية مل  لاعات األ ل حت للج قصل . يُس
ية  شعوب األ ية اكمF يف �سـäع إىل ا با نرب، ضاعت فرتة  صلومىض يقول إنه يف وجود ا ل ص تطرقواحمل  يف الواقع إىل ياÔين مل 

ية، واكن يدية واملوارد الورا ية للمعارف ا يولو نة ا سأ[ القر ثجوهر  تقل ب ص لم يفاء ميكن قضاء تR الفرتة يف جل نة ستا للج والية ا
ية اCوية لاحلكو تخدام رشاكت أدوية كربى . م ية، وا يولو نة ا نة والقر ثل عىل أن املوضوع هو القر سـوشدد ا ب ص ص جملم ل  توجد –ُ

تقدمة للغاية  ية–ممقراهتا يف بان  شعوب األ ية اخلاصة  صل للموارد الورا ل ثل عن ر. ث ُومع ذ$ أعرب ا غبته يف أن يكون ملم
نة يفمتحد�  نة والقر تحدث عن موضوع القر ية اCوية، واقرتح أن  نة احلكو  Fب نابر يف اCورة ا ص أحد ا ص ي ل للج ممل ملق

ية يولو جا  .لب

شلك  .568 يه، وقال إنه يفضل احلفاظ عىل ا لوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  � ُ ف ُ
نرب امجلا بق أن أشار وفدملاحلايل  ية، كام  ُعات األ سـ يابة عن ا´موعة ءصل ية  تحدة األمر ن الوال`ت ا  .يكمل

ية .569 تحدة األمر يكوأيد وفد سورسا و^ة نظر ا´موعة ء، اليت عرب عهنا وفد الوال`ت ا مل � ي ُ وأكد الوفد عىل أن أمه . �
يع احملارضين يف ية يه  نابر ا ية، من و^ة نظره،  شجتو بل للم تص تصF اتصاال ملسـتق هم عىل القضا` ا نابر عىل تركزي  مل ا هنجمل

ية الفكرية مللكبارشا  ناكوأضاف أنه عىل عمل بأن. م يولوà، مربطة مبا ه  نوع ا سان وا ثل حقوق اإل ٌ قضا` أخرى،  ت ب ت لن ل م
ية اCوية مير مبرحF تكو نة احلكو ئF، إال أن معل ا ية اCوية من أ نة احلكو ته ا لو للج سـ ل للج م^ م ن فهيا املداخالت اليت تركز �

ية الفكرية يه أكرث املداخالت نفعا للمفاوضات مترار . مللكتركزيا واحضا عىل ا تطلع إىل أن يمت إبالغه  سـوأضاف الوفد أنه  ي ُ
ية فé خيص شعوب األ ية الرثية  يد من اخلربات ا ّبلك جديد وأن  صل لل لعمل ية الفكريةيسـتف يدية وا مللك املعارف ا  .لتقل
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ثFتد�وأي .570 ية مم  نان"مجع  ية الطرائق مبزيد من ت، واقرتح�3قرتاح " هيتني  شعوب األ ناقش اCول وا صل أن  ل ت
يل من أجل اخلروج مبقرتحات أكرث نفعا يل عن توأضاف. لتفصا تفا ثال، حاجة إىل مزيد من ا يل ا ناك، عىل  ص أن  ل مل س به

يار، وعام إذا اكن ا يار احملارضين وطرائق � تمعايري ا ت خت خ شاري خ تيار احملارضين البد أن يكون مربطا ´لس � ست
تربعات لندوق ا  .لص

يع املقرتحات الواردة يف الويقة .571 ثوأيد وفد رسي الناك  مج ُ � WIPO/GRTKF/IC/21/6. 

نطقة األنديز األوائل �قرتاح  .572 شعوب  ية  ية اÔا نة القانوية  ثل ا موأيد  ل ت من ن للج للتمم ُ نرب �3 كجزء مل، ووافق عىل أن وجود ا
نا، للرمسي يف ا يكون  ية اCوية  س·نة احلكو سـ ل حتج نة حيث إنم شات ا نا بة  نرب  يع ا تابعة موا سمح  للجه  ق مل سـ مل ض مب لني س

ية اCوية لاحلكو تربونه ذا . م بون قادرين عىل اقرتاح املوضوع اÔي  ية واملرا نظامت غري احلكو ثل أن تكون ا يعواقرتح ا مل قملم م ُ
برية، وأيضا اقرتاح  ية  مأ ك نربمه شطة . ملتحديث ا ية مزيدا من الفرص لعقد أ شعوب األ ته يف إعطاء ا نوأعرب أيضا عن ر صل ل غب

 .تمكيلية موازية

ية وساكن اجلزر مس  .573 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س ية، وأيد جامعة القوقازُمم � األ صل
نة عدم املوافقة عىل �قرتاح3 �قرتاح نرب كجزء غري رمسي3 للج، وقال إنه إذا قررت ا ّ واإلبقاء عىل ا ية مل نة احلكو م من ا للج

ساو شلك  ية  شعوب األ يل ا ٍاCوية، فإنه يقرتح  ت ب صل ل ث مل نربمت تحديث ا تار  مل يف ا´موعة اليت  ثلوأعرب. مخت ُ ا يده ملم ي عن تأ
بغي نطقة األنديز األوائل بأنه  شعوب  ية  ية اÔا نة القانوية  ثل ا نالقرتاح  يم ل ت من ن للج ناولوا القضا` للتمم نرب أن  تحديث ا يت  مل مل

شأن  ية احلارضة  شعوب األ ية اCوية، وأن يقدموا و^ات نظر ا نة احلكو ها ا نا باملطروحة عىل جدول األعامل ليك  صل ل ل للج مت قش
تدخل طوال اCورة ية عىل ا شعوب األ شأهنا، دون اإلخالل بقدرة ا تفاوض  نصوص اليت جيري ا لشاريع ا صل ل ب ل ل  .م

ثل .574 ُوذكر  مم ية � نرب امجلاعات األ شاء  به جزيرة القرم بأن إ ية يف  شعوب األ سة األحباث واCمع  صل مؤ ن شـ صل لل مس
يث اكن أحد احملارضين2005 عام يهح،  ية اCويةف  نة احلكو ية يف ا شعوب األ شاركة ا ية حنو  ل، اكن خطوة إجيا للج صل ل م . مب

نرب  نرب مرتني، وذكر أن ا رشف برئاسة ا ثل أنه  ملوأفاد ا مل تملم بارشة عن حا[ ُ تلقي معلومات  مثرا للغاية  ناء و يال  ميعد  لب ب مس ُ
بارش بني  يدي، وللحوار ا بري ثقايف  يدية وأشاكل  ية ومعارف  تR من موارد ورا ية ملا  شعوب األ ملحامية ا تقل تع تقل ث مت صل ل

ية واCول األعضاء شعوب األ صلا ية اCوية .ل نة احلكو يا من ا نرب جزءا ر لوأضاف أن جعل ا للج مس يب، ممل يكون موضع تر ح  سـ
ية نا يف املامرسة احلا لوسوف يعد  حتسـ · ُ. 

توىل رئاسة اCورة يف ذ$ الوقت: مالحظة من األمانة[ .575 بة الريس،  ندرا غرازيويل، } يدة أ تاكنت ا ئ سـ ئسـ لك ] .ل
تح يقاهتم، و يع عىل  بة الريس ا فوشكرت } تعلئ مجل شة �قرتاح تُئ نا ق ب  ته بإجياز6م  .ض اÔي عر

ياجنوب وحتدث وفد  .576 ية يقأفر تو ته األمانة، وأيد ا يل اÔي قد تح ية، ووافق عىل ا بان األفر ص مس مجموعة ا ل ل ل �ل م يق
 .الوضع الراهن للحفاظ عىل 13الواردة يف امجلF األوىل من الفقرة 

نطقي اÔي ق .577 هم األساس ا يه، و ملوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  تف ته األمانة ف مد
تربعات، ومن مث أيد الوفد �قرتاح  ندوق ا يل  ية  ُللحفاظ عىل الطرائق احلا � ل ص شغ ته يف . 6لتل غبومع ذ$ أعرب الوفد عن ر

ندوق سني معل جملس ا تفكري يف طرق  لصمواصF ا تح  .لل

ية اCوّوأرص .578 نة احلكو نذ بداية ا ثل توج أمارو عىل و^ة نظره اليت أعرب عهنا  م  للجم ندوق ُمم صية، ويه لصاحل  ل
تربعات شاري قد احنرف، لألسف، عن . لا بدو أن ا´لس � ثل أنه  [ّمورصح ا ت ي سملم ُ ية � شفا تقر إىل ا ية، فا فته األ لف صل
تغري. والزناهة تحدة واليت  تابعة لألمم ا ئات املامثF ا تعمل من ا شاري ميكن أن  �وأشار إىل أن ا´لس � ي مل ل ي ي لهت  فهيا أعضاء س
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تنيا´ يه بلك وضوح قواعد سري . سـنلس لك  نزي من كو قدم  شار اخلاص ألفوسو مار رشه ا تقرير  ثل  فوذكر ا �ي ت س نن ت ب ململم ُ �
تحدة معل شاري لألمم ا ملا´لس �  .ست

ته عىل �قرتاح  .579 ثل مدا بة الريس أن يركز ا بت } خلو ملم ئ ُطل  .6ئ

ثل توج أمارو إنه ال يؤيد �قرتاح اCاعي إىل .580 تربعاتمموقال  ندوق ا شاري دامئ  شاء جملس ا ل إ لص ت ومىض يقول  .سن
تقد أن  نح ملن يقدم يف  سري العمليعإنه  بغي أن  ية، وأن األموال  ية وعدم �تقا شفا سم ملرونة وا بغي أن  تما´لس  ي ئ ن ل ت ُي ن ف ين

ية شعوب األ ثيل ا ية اCوية من  نة احلكو ية يف ا صلسامهة إجيا ل مم ل للج ب  .مم

نادا إىل خربة بعض �وأيد وفد �حتا .581 تربعات، ا ندوق ا شاري  سابق لعمل ا´لس � يلك ا ستد الرويس ا ل لص ت ل سه ل
شاري يحت هلم الفرصة للعمل يف ا´لس � تأعضائه اÔين أ ست رشوع اCراسة خبصوص  .ُ موقال إنه ال يوافق عىل اقرتاحات 

يث ال يوجد أي ضامن بأن تني،  ناصهبم ملدة  حبقاء أعضاء ا´لس يف  ن ية سوف سـم شخص أوئك اÔين يعملون بصفهتم ا لل
بلغ يسـتطيعون إمتام  نصب اليت  تمدة ا سأ[ اللغة [مة أيضا وناقش عىل نطاق واسع يف إطار  .سـنتنيمل َوأضاف الوفد أن  ُ ت م

شاري. �1قرتاح  يلك احلايل لعمل ا´لس � توأفاد أنه يفضل احلفاظ عىل ا سه  .ل

بحوث من أجل .582 سة ا ثل مؤ لوحتدث  س ية وساكن اجلزر مس ُمم شعوب األ صل ا ية، وكرر اقرتاحه جامعة القوقازل صل األ
تربعات بو  ندوق الو شاري اCامئ  ية يف ا´لس � شعوب األ يل بني اCول وا ساواة يف ا لل ي لص ت صل ل ث سمل  .لمت

ية  .583  Fث مجعوأيدت  ُمم نان"� ية، وسلطت الضوء عىل رضورة اجامعة القوقازو^ة نظر " هيتني  ل األ ساوي صل تيل ا ملث مت
شاري ية يف ا´لس � تشعوب األ صل يار عضو. سلل ية يفختودعت إىل وضع معايري ال شعوب األ صل من ا  ا´لس ل

شاري تامة هبا .ست� ية أو اCراية ا شعوب األ ية والزناهة واإلملام حبراكت ا لواقرتحت أن تكون املعايري يه املصدا صل ل . ق
هل 10الوارد يف الفقرة وقالت إهنا ال توافق عىل �قرتاح  يس من ا ية ألنه  شأن اختاذ القرار من خالل وسائل إلكرتو س  لل ن ب

ية ية والال نفاذ إىل �تصاالت ا ية ا شعوب األ سلكدامئا عىل ا لسلك ل صل  .ل

ية  .584 شعوب األ ثيل ا ساهامت  تربعات، عىل  ندوق ا شاري  سة ا´لس � بة الريس، بصفهتا ر نت } صلوأ ل مم م ل لص ت ي سئ ئ ئ ث
شارييف ا´لس  شاري . ست� ية اختاذ ا´لس � يدة  هاماهتم واملعلومات اليت قدموها [مة و توذكرت أن إ سلعمل مف س

 .للقرارات

ية كعضو .585 به جزيرة القرم من جترته ا ية يف  شعوب األ سة األحباث واCمع  ثل مؤ ٍوأفاد  شخص ب شـ صل لل س لمم  يف جملس ُ
تربعات من  تحدة  ندوق األمم ا للإدارة  مل نوات من العضوية يف الفريق 2008عام ال  حىت2003عام الص سـ إضافة إىل ثالث 

ية شعوب األ تربعات خالل العقد األول  ندوق ا شاري  صل� لل ل لص نصب الريس عام ، ست ئمبا يف ذ$ تويل  وذكر . 2005م
ث ّا ثملم �ل أن  مم يةيلُ شعوب األ صل ا شارية اليت معل هبا اكن ل ثري من املوجووا ستيف تR ا´الس � بو بكأكرث  يدين يف جملس الو

شعوب  ناطق ا تلف  ثلون  شاري  ية يف الفريق � شعوب األ تة أشخاص من ا ناك  شاري، فقد اكن  ل� خم مي ت صل ل سـ ه مت س س
هم، يف رأيه، أن  ية يف العامل، ألن من ا ملاأل ية يف تصل نظامت األ شعوب وا يدة عن حا[ ا صلكون Cى الفريق معلومات  مل ل ج

تلفة ناطق ا Wيع ا مل يده لالقرتاح اÔي تقدوÔ$ . مج ثل عن تأ �أعرب ا ي ثلُملم ُم به  شعوب مم بحوث من أجل ا سة ا ل مؤ ل س
يابة عن  ية وساكن اجلزر  ناأل شاريجامعة القوقازصل ية يف ا´لس � شعوب األ ثيل ا شاركة  يع  تو ية،  ت األ صل ل مم م سـ ل . سصل

ية�وشد ٍد عىل رضورة وجود  نوحني،معل يار ا يدة ال ية و تظمة و ملم  ت مهنج خن بنيجم يد العäد املرا ق فضال عن إجراء   .ج

شاري دامئ يعمل فé بني  .586 شاء جملس ا نطقة األنديز األوائل إ شعوب  ية  ية اÔا نة القانوية  ثل ا توأيد  ن ل ت من ن للج سمم م للت ُ �
تني ته اليت تدوم  يm ولإلنفاق خالل وال متويل  سـناCورات، مع ما يكفي من ا ي لتشغ منظمة ومىض يقول إنه رمغ أن األمانة . ل

يودا ال مفر ناك  ية، إال أن  شاري يف طريقة العمل احلا يدا، وتقدم دعام قé للمجلس �  éنظ� ق هج ل ت  مهنا عىل قدرة ا´لس ست
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تني أو ثالث ساعات يع ا´لس، يف رأيه، العمل ملدة تزيد عن سا ثال ال  شاري عىل العمل،  ع� تط مف يسـت ثل . س ُواقرتح ا ملم
بغي أن ترصف فهيا األموال، ولكن شاري جدول أعامل أطول الستالجäعات ا´لس � ترص عىل حتديد املصارف اليت  ن  ييق

يار تاج و�ئق رشح معايري � تشمل إماكية إ ن ن خي  من ٍ مزيدِوأضاف أنه ميكن للمجلس أيضا أن يدعو اCول إىل تقدمي. ت
ية، وي شعوب األ ندوق، وأن يقدم حملة عن حا[ ا ساهامت يف ا صلا ل لص  .ويص مبا ميكن معmمل

يدة حبا[ ت�وأيد .587 شاري عىل خشص فعال يف هذا ا´ال وعىل دراية  تواء ا´لس � ئة ا ثF بر}مج الصحة وا ج  ح تي ب سمم ل ُ
يدة بأوئك اÔين  هم ألعضاء ا´لس أن تكون Cهيم معرفة  ية عىل أرض الواقع، ألن من ا ية األفر شعوب األ لا صل جل مل يق

مت لتقدمون للحصول عىل ا ثل . ويلي ندوق،  يدين من ا يار ا ناك معايري ال هم أن تكون  موأضافت أن من ا تف لصمل ت سـه ملخ
تحدث مس م ية الفكرية والقدرة عىل ا ناسب يف جمال ا تدريب ا َا ل مل ية غري قادرة عىل ْن مللكل نطقة من شعوب أ صليوجد يف ا مل

ية اCوية نة احلكو سات ا لحضور  للج ها مع . مجل  Fث بعملوذكرت ا ُ ملم ها الفرصة � يحت  يث أ ية يف الاكمريون،  شعوب األ لا تح صل ُل
شاري وأهنا  ية، وأكدت عىل أهنا أهل ألن تكون جزءا من ا´لس � شعوب األ تلف ا هور يف ز`رة  ية  تلقضاء مثا صل ل خم سن ٌ ش

 .ترغب يف ذ$

588. Fث بة الريس ا َودعت } ملم ئئ  .6 إىل تركزي مداخلهتا عىل �قرتاح ُ

ثF بر}م .589 ُوأيدت  مم نوب � ئة مداخF وفد  جج الصحة وا يالبي بني ميقأفر تقاء مرا سريه لعدم ا ُ، وخاصة  ق ن دين يف �حدتف
بذ اإلبقاء عىل منوذج الطلب احلايل. اسـäرة طلب �عäد ثF إهنا  حتوÔ$ قالت ا  .ُملم

توىل رئاسة اCورة مرة أخرى يف ذ$ الوقت: مالحظة من األمانة[ .590 ياكن الريس  ُ شة ئوأغلق الر]: ئ نا قيس ب ا مل ُ
ثشأن الويقة يدا واسعا لالقرتاح ،WIPO/GRTKF/IC/21/6 ب هدت تأ شات قد  نا ي وقال إن ا ق هدت أيضا  و1شمل شلكن 

Y د �قرتاح . معارضة واحضةäعسمح هلم  سوا يف موقف  يÔا اكن من رأي الريس أن األعضاء  لي ُوأوىص الريس . 1ئ ئ
شاورات بني األطر ية بدفع �قرتاح ملبإجراء مزيد من ا ناك 3 �قرتاح ّوفé خيص.  إىل األمام1ملعناف ا ه، ذكر الريس أن  ئ

ند نة من امليض قدما يف هذا ا نع ا بمعارضة قوية العäده تكفي  للج نا 6وأضاف أنه ال توجد معارضة لالقرتاح . لمل مض، مما يعين 
ُمث دعا الريس إىل . الوضع الراهناإلبقاء عىل  ية وواحضة ختص ة تركز عىل أي مداخالتتقدميئ ية وموضو ع مقرتحات إضا ف

بني شاركة املرا قموضوع   .م

ية وساكن اجلزر مس  .591 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س ية، وكرر اقرتاحه جامعة القوقازُمم � األ صل
ية اCوية نة احلكو ية يف معل ا شعوب األ شاركة ا لبز`دة  للج صل ل ثل اقرتا. مم ُوأيد ا ملم بويفارية بدعوة � هورية فزنويال ا لح وفد  ل مج

ناول و�ئق العمل  ية إىل  نرب امجلاعات األ تاحملارضين يف  صل بارشة يف تطور اجلوهريةم هام  ية من أجل اإل نة ا م Cورة ا س ن ملعللج
سائل الوارد ية من ا شعوب األ نة، فإن ذ$ من شأنه أن يوفر لول األعضاء معلومات عن مواقف ا ملمعل ا صل ل نود للج بة يف 

ية نة ا شـهتا خالل دورة ا نا نجدول األعامل  للج ق نرب كجزء. ملعمل ثل العرتاف  ٍوأوىص ا مل ية « رمسيُملم نة احلكو م من معل ا للج
ها ما يربرها ية  نرب امجلاعات األ تأكد من أن العروض اليت يقد[ا أعضاء  ية اعäد  لاCوية، وأوىص بربطه  صلم لل بعمل وأوىص . ل

ثل بأن  تا ُ ئشاور األمانة مع ريس ملم يةجامعة القوقازت نرب امجلاعات األ يار احملارضين يف  شأن ا ية، بني اCورات،  صل األ ت ب مصل . خ
ية يه مالكة املعارف  شعوب األ ية يقر بأن ا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  نة بأن إعالن األمم ا ثل ا صلوذكر ا ل صل ل ب مل للج َملم ُ �

بهتا ية وصا يدية واملوارد الورا حا ث تيس صفة . لتقل نة  شاركني يف ا ئة جديدة من ا ثل إضافة  تكوعىل ضوء ذ$، اقرتح ا للجف مل ملم
نفصF عن صفة املراقب ية وتكون  شعوب األ ما صل يعة احلال، يف . ل ية،  شعوب األ يل ا بواقرتح، مضن هذه الصفة،  صل ل بطث مت

شعوب" ئأصدقاء الريس"مجموعات  ثلني عن ا يني  شأ بني حني وآخر، و لاليت قد  مم تع يعة احلال، رؤساء تن ية،  ب األ بطصل
ياغة لصشاركني ´موعات العمل وا شاري . م يل اCول األعضاء يف ا´لس � ساو  يل  سابق  ثل اقرتاحه ا توكرر ا ث م ث ل سملم مت لمت ٍب ُ �

تربعات بو  للندوق الو ي نظر فهيا األ. لص يانه حىت  ية للمقرتحات الواردة يف  يات ا تدا يواقرتح أن تفحص األمانة ا ب لعمل ع يف عضاء ل
ن رشين  ية وا ثا للجاCورة ا ن ية اCويةلعل لة احلكو  .م



WIPO/GRTKF/IC/21/7 PROV. 2 
85 
 

تقرير .592 يان سوف يدون ويدرج يف ا لوأشار الريس إىل أن ا َب ُ ُ� ل شاور . ئ تطلب ا يان  نارص حمددة يف ا ناك  توقال إن  ت ب ع له ل
بل بذل أي ^د يف إخضا عبارشة مع اCول األعضاء  ق  .لفحص معنيها م

بحوث من أ�وحتد .593 سة ا ثل مؤ لث  س ية وساكن اجلزر مس ُمم شعوب األ صلجل ا ته جامعة القوقازل ية، وأبدى ر ب األ غصل
تطلبيف معرفة  ية اCويةتهل  نة احلكو ية القرتاحاته قرارا من ا يات ا تدا ية األمانة بفحص ا ل تو للج لعمل ع ل  .مص

ية  .594 صوأوحض الريس أنه إذا اكنت تو ُ ية مو^ة جامعة القوقازئ يةٍ دراسةِألمانة إلعدادإىل اصل األ ٍ إضا شأن ف ب 
يد تاج إىل تأ ٍ�قرتاحات، فإهنا سوف  ي  . من إحدى اCول األعضاء حىت متيض قدماحت

ية وساكن اجلزر مس  .595 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوحتدث  ل ل س ية، وأكد أنه قد جامعة القوقازُمم صل األ
ُأوىص بأن جتري األمانة دراسة ُ. 

ُوسأل الريس  .596 ناكئ ية، حىت جترى هذه اCراسة دو[ من اCول ههل  تو ُاألعضاء قد تؤيد ا ص  .ل

يةو .597 تو صأيد وفد رسي الناك ا ل �. 

ُوقال الريس مبا أنه ال يوجد أي اعرتاض عىل هذه اCراسة، وأن إحدى اCول قد أيدهتا، فy$ سوف يطلب من  .598 � ُ ئ
 .األمانة إجراء اCراسة

تكون ويقة  .599 ها  تعني عىل األمانة تقد ثوالويقة اليت  سـ ي ية اCوية ميث نة احلكو شاركني يف ا ية، إلمداد ا لإعال للج ممل م
ية حتديد  .ملعلومات ثا ُويأيت يف املرحF ا ن ناء إنل تعدة ملواصF املقرتحات أم ال، وذ$  تكون  ب اكنت اCول األعضاء  سـ مسـ

�عىل املعلومات املقدمة ية إىل اCول األعضاء .ُ يلزم، أوال، تقدمي ويقة إعال مولكن  ث ندئذ .سـ يكون بإماكن اCول األعضاء عو سـ 
ية اليت  يمي اآل�ر املرتبة عىل �قرتاحات اليت قدمت، مث حتديد ا بني، من خالل �سرتشاد بويقة املعلومات،  يفواملرا تق لكق � ت ُث

بون يف امليض قدما هبا  .غير

شعوب األ .600 بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ ثل توج أمارو �قرتاح اÔي تقدم به  لوأيد  ل س مم مم يابة � نية وساكن اجلزر،  صل
يةجامعة القوقازعن  شعوب األ شاركة ا ية، من أجل إضافة صفة جديدة  صل األ ل مل شعوب . صل لوأيد �عرتاف مبداخالت ا �

ساهامت كويقة معل  رش هذه ا تفاوض، واقرتح  ية ا ساهامهتا اجلوهرية يف  ية و ثاأل مل ل معل م نةجوهريةنصل  .للج 

ثF بر}مج الصحة وا .601 لوأيدت  ُ مم ية وساكن � شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلئة �قرتاح اÔي تقدم به  ل ل س مم يب
يابة عن ريس  ئاجلزر  يةجامعة القوقازن  .صل األ

بحوث  .602 سة ا ثل مؤ نطقة األنديز األوائل �قرتاحات اليت قد[ا  شعوب  ية  ية اÔا نة القانوية  ثل ا لوأيد  س مم ل ت من ن للج ُمم مُ للت �
ية وساك شعوب األ صلمن أجل ا يابة عن ل يده جامعة القوقازنن اجلزر،  شكر لوفد رسي الناك عىل تأ ية، وتوجه  ي األ ل �صل

شأن املقرتحات ية حىت جتري األمانة دراسة  بتو ص ُلل بة لألمانة أن . ُ ته يف معرفة ما إذا اكن من املمكن  سـوأعرب عن ر نب لغ
ساهامت ميكن أن  ية  شعوب األ متلقى من اCول األعضاء وا صل ل يلتتناوت ُ املقرتحات اليت تالها ريس لتفصل   جامعة القوقازئ

ية  يفصلاأل  . إلهياتضوأن 

ساعدة يف إعداد  .603 شأن املقرتحات املدرجة يف القامئة من أجل ا ناءة  هامات ا ملوقال الريس إن األمانة سرتحب إل ب �ب ل س ُئ
ية مالويقة اإلعال  .ث

شعوب  .604 ية  ية اÔا نة القانوية  ثل ا لوتوجه  ت من ن للج للتمم شكر لألمانة عىل ُ لنطقة األنديز األوائل  بني، إعال[ام ق للمرا
ية  شعوب األ صلوخاصة ا ننياحلل نذ بضع  نة أو اÔين مل ميارسوا اإلجراءات  هد بإجراءات ا ثة ا سـد للج مي ثل . لع ُودعا ا ملم
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شعوب  شعوب املوجودة عىل أرض الواقع وغري احللا هد إلجراءات، وأيضا تR ا ثة ا لد نة قادرة عاللعي سات ا للجىل حضور  جل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية اCوية، إىل إيالء مزيد من �هäم للموقع اإللكرتوين اخلاص ملوارد الورا تقلاحلكو ث لل  اÔي ،م

ية اCوية ذات الصF بلك اللغات نة احلكو لتوي عىل لك و�ئق ا للج شعوب . محي شاركة ا شلكة  ثل أنه يرى أن  لوذكر ا م م ُملم
نة أو يف ا´لس األ ية يف معل ا ية األفر شعوب األ يل ا ية اCوية ال ترجع إىل عدم  نة احلكو للجية يف ا صل ل ث ل للج يقصل متم

شلكة  شاري، بل يرى أن ا ية مقارنة Cول األعضاء يف ا´لس � شعوب األ  Èتاك يل غري ا شاري أو ا مل� ت صل لل مل ث ست لمتس
مت متويل حمدود وال يكفي  ية يه أن ا لالر ل نة ئيسـ شطة يف اجäعات ا شاركة ا ية من ا شعوب األ شاركني من ا للجكني ا ن مل صل ل لمل

ية اCوية لاحلكو بري عن و^ات �وشد. م تع ملعرفة، وقادرة متام املقدرة عىل ا ية عىل أرض الواقع  شعوب األ تعد عىل أن ا مت صل لل ت
ية اCوية نة احلكو لنظرها أمام ا  .مللج

مترار يف ج .605 سـواقرتح وفد مرص � ترص عضويهتا عىل اCولُ نظمة  بو  تقعل الو م ها . ي لوذكر الوفد بأن اCول األعضاء  ُ �
ية يف  بنيتؤيد، ولكهنا العملتنظميصفة  شاركة املرا يب  شمول من خالل الرت ياسة ا ية و شفا بادئ ا ق  ح ف مبم ل سـ ومع ذ$، ذكر . ل

ّالوفد أن بعض �قرتاحات اليت قد يجامعة القوقاز[ا ُ ها تدا ية  ع األ تقد لصل بو كلك، وأنه  بارشة وشامF عىل حمك الو يعات  ُي َ م
بو يري حمك الو ناسب  ست املاكن ا ية اCوية  نة احلكو يأن ا تغ مل ي ل لللج ل بو . م يع جلان الو يوأبدى الوفد مالحظة قائال إن  مجل ُ

يدة بو خدمة  بني واليت خدمت الو تعامل مع املرا يا  جياسات واحضة ونظاما دا يق لل خل ُوكرر الوفد ا. ٍسـ مترار يف � سـقرتاحه ال
ترص عضويهتا عىل اCول نظمة  بو  تقجعل الو م  .ي

بار .606 توعلق الريس قائال إن �قرتاح اÔي تقدم به وفد مرص سوف يؤخذ يف � عَ ُ ُ ُ ئ �. 

ثل حتالف غرب  .607 يامموأثىن  شأن �قرتاح يقأفر ية عىل الوفود للقرار اÔي اختذته  شعوب األ ب من أجل حقوق ا صل  6ل
تربعات عىل . الوضع الراهن، وهو اإلبقاء عىل WIPO/GRTKF/IC/21/6ثيف الويقة  بو  ندوق الو ثل  للوشكر ا ي ص ُملم

شعوب  شطة تكوين الكفاءات لصاحل ا ية اCوية، واقرتح أن تقمي األمانة مزيدا من أ نة احلكو شاركة يف ا لنه من ا ن ل للج مل مي متك
ية اCو نة احلكو هم إجراءات ا ية حىت متكهنا من  لاأل للج مصل بو ف يع لعمل الو رش امحلاس وا يية عىل حنو أفضل و تشج لت  حنون

ية شعوب األ صلا  .ل

بو Cهيا، يف الواقع، برامج لمع وتكوين الكفاءات .608 يوذكر الريس بأن الو ُ ئ ُودعا الريس . � ية إىل جامعة القوقازئ صل األ
يطلب من األمانة إعدادها يعة الويقة اليت  تعلقة  سأ[ ا يق عىل ا ُا سـ ث ب مل مل بطتعل  .ل

يابة عن  .609 ية وساكن اجلزر،  شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ نوأوحض  صل ل ل س ية، أن اقرتاحه جامعة القوقازمم صل األ
يةُهو أن تقدم األمانة بني يف الويقة اإلعال هامات من اCول األعضاء واملرا بول إ بF، مع إماكية  ية لورة ا م ويقة إعال ق س ق ملق ثم ن  .ث

ته يف .610 يا عن ر بوأعرب وفد أملا تابة ملزيد من الوضوح غن ية  ك تقدمي �قرتاح اخلاص لويقة اإلعال نة حولمث تخذ ا للج ما  ت
شأنه  .بقرارا 

ناول .611 رشوع القرار سوف يوضع يف ا ملتوأكد الريس أن  َ ُ م ُ  .ئ

ئة عىل �قرتاح  .612 ثF بر}مج الصحة وا بيواعرتضت  شعوب 1لمم بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ ل اÔي تقدم به  ل س مم
ية وساك يابة عن صلاأل ية، جامعة القوقازنن اجلزر  ثل حيث إنصل األ ية، اليت  نظامهتا غري احلكو ثيل  نا أن  مته يعين  مم ممض  260م

تلفة يف  ية  خمجامعة عر ياق يزي، سوف يعاميقأفر َ دون أي  ُ شلكنلومت  ٍ تلفب  ٍ يةخم شعوب األ ثيل ا صل عن  ل  .مم

ندا أن يذكر يف القرار أن وفدا واحدا إلحدى  .613 َواقرتح وفد  ُ جامعة �اCول األعضاء قد أيد �قرتاح اÔي تقدم به ك
ية عن اقرتاحاتهالقوقاز ية لطلب مذكرة إعال م األ  .صل
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ية تأثري اقرتاحات  .614 موذكر وفد مرص بأنه يود أن يرى كجزء من هذه الويقة اإلعال ث ُ ياسة جامعة القوقاز� ية عىل  سـ األ صل
بو كلك ُحمك الو َ تحىل. ي �وأضاف الوفد أنه سوف  ي ية ُ مملرونة ما دام هذا اجلانب جزءا من الويقة اإلعال  .ث

ية عىل األثر فé خيص  .615 توي الويقة اإلعال يان اÔي أدىل به وفد مرص، وطلب أن  موثىن وفد اجلزائر عىل ا ث حت ُب لُ �
يث  حياسة احلمك،  بلميكن ال سـ تعوا  نيقلمرا ّأن  تع هبا اCول األعضاء يف الويمت ها اليت  يحلقوق  تمت ه لو وقال الوفد إن. بونفس

يغة تضمن مصطلح صاكنت  ية"ت هذا القرار  متعات ا حمللا يه"´ رس  ية أ ته احلا يه  عل لاكنت املوافقة  ل يغ يعل ومىض الوفد يقول . بص
ند  شأن هذا القرار يف إطار ا تفاوض  بإنه، رمغ ذ$، ال يطلب إعادة ا ب نه ذكر أن أي7لل شة، و نا لك يف هذه املرحF من ا ق  ةمل

بدأ، إشارةٍإشارة يث ا بغي أن تصحهبا، من  ية  شعوب األ ٌ إىل ا مل ي صل حل ية" إىل ن متعات ا حمللا ´." 

ندرا غرازيويل، بأن �قرتاح اÔي تقد .616 يدة أ بة الريس، ا �وذكرت } لك سـل سـ ئئ ية لطلب ويقة جامعة القوقاز به َم� ث األ صل
يد وفد واحد ومل يلق شأن اقرتاحاته قد حصل عىل تأ ية  َإعال ي ب شة هذه الويقة يف . عرتاض أي ام نا ثوأضافت أنه ميكن  ق م

تقرير ياين وفدي مرص واجلزائر يف ا نة، وأنه ميكن إدراج   Fب لاCورة ا ب للج  .ملق

كومض وفد تريا صوته إىل صوت وفدي مرص واجلزائر .617 ية . ُ شعوب األ شعب األصيل أو ا هوم ا صلوعلق قائال إن  ل ل مف �
 .خمتلف يف القانون اCويل

شأن ا لقرار   : من جدول األعامل7بند ب
نة �قرتاحات الواردة يف  .618 شت ا للج} ق

واتفقت  WIPO/GRTKF/IC/21/6 ثالويقة
عىل أال تغري يف الوقت الراهن إجراءات اعäد 

ية نرب امجلاعات األ بني أو  صلاملرا م نة . ق للجووافقت ا
عىل �قرتاح اCاعي إىل العزوف يف الوقت 

ت بات ا يري الرت ملالراهن عن  ت بو يتغ ندوق الو يعلقة  بص
متدة ية ا ية وا ملعتربعات لفائدة امجلاعات األ حملل صل . لل

نة ست ا ُوا للج ية � من األمانة أن تعدلمت م ويقة إعال ث
توي الويقة عىل  بF وأن  نة ا ثCورة ا حت ملقللج

ية ٍمعلومات ية واملا ية واإلجرا يات ا تدا ل عن ا ئ لعمل ع ل
ية اليت ت تا َلالقرتاحات ا ل   القوقازجامعة هبا َم�قدل

يد من وفد واحد تأ ية،  ياأل ب وهذه �قرتاحات . صل
ئة) 1 (:يه ٍإضافة  شاركني يف ف مل جديدة من ا

ية وتكون  شعوب األ تيس صفة ا نة  صلا ل تكللج
شعوب ) 2(منفصF عن صفة املراقب،  يل ا لو متث

يعة احلال، يف مجموعات  ية،  باأل أصدقاء "بطصل
شأ بني حني وآخر، " ئالريس ) 3(تناليت قد 

يعة و ية،  شعوب األ ثلني عن ا بيني  صل ل مم بطتع
شاركني يف مجموعات العمل  ماحلال، رؤساء 

ياغة،  يل اCول األعضاء ) 4(لصوا ساو  يل  ثو م متث لمت ٍ
تربعات  بو  ندوق الو شاري  لليف ا´لس � ي لص ست

ثلني عن اCول ( ممأي أن يضم ا´لس أربعة 
ية  ثلني عن امجلاعات األ صلاألعضاء، وأربعة  مم
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يسحملوا ئية، ور با لريس  ا´لسل ئ اÔي يكون } ئ
نة شاور األمانة مع ريس ) 5(، )للجا ئوأن  جامعة تت
يار القوقاز شأن ا ية، بني اCورات،  ت األ ب خصل

ية،  نرب امجلاعات األ صلاحملارضين يف  وأن ) 6(م
ية إىل  نرب امجلاعات األ صليدعى احملارضون يف  م ُ

نة للجناول و�ئق العمل اجلوهرية Cورة ا ية ت ملعن ا
نة بارشة يف تطور معل ا هام  للجمن أجل اإل م . س

نة  ساعدة عىل إعداد تR الويقة، دعت ا للجو ث للم
ية  تا ساهامهتم ا ها إىل إرسال  شاركني يف أعام با م لكمل ل

أعاله إىل ) 6(إىل ) 1(بشأن �قرتاحات من 
بل  بو  قأمانة الو  .2012 مايو 7ي

ند  ند ا ند ا ند ا سائل أخخخخررررىىىى: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل8888للللببببا سائل أأية  سائل أأية  سائل أأية      ممممأية 

يه، وأعرب عن رأي .619 ٍحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  تام رضورة مفاده ف خت ا
بو لعام  ية العامة للو ية اليت سرتسل إىل ا تو شات و�تفاق عىل ا نا يا مجلع ص ل ق َمل شة لكّأن متت بعد  2012ُ «نا ق  من املوارد م

ب يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعالورا تقل لث يدي عىل حدة يف ثالث دورات ل ثقايف ا تقلري ا يةلل لتا ية اCويةمت نة احلكو ل  . مللج
رشة العام املايض قد أعدلل لغ إىل أن ابرىضُوأشار الوفد  تاسعة  ية اCوية يف دورهتا ا ّنة احلكو ع ل ل ية مج تدار تو صت  ق

شأن جتديد الوالية بو  بية العامة للو ي شات. للجمع نا قوقال إنه يود أن يرى  نة يف م رشين  ية وا ثا مثرة مماثF يف اCورة ا للج  ن لعل م
لهر يويو  رشين . 2012ش ية وا ثا بيل يف جدول أعامل اCورة ا شأن العمل ا ند خاص  شدة وجود  لعوÔ$ أيد الوفد  نسـ ل ب ب تقب مل ُ �

 .للجنة

نة إىل الفقرة  .620 ناية ا ية، ووجه  بان األفر للجوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ع �ل بو لعام من قرار) د(يق ية العامة للو ي ا مجلع
بو قد قررت أهنا سوف تقمي2011 ية العامة للو �، وعلق قائال إن من الواحض أن ا ي مجلع   يف أمرهت املؤمتر اCبلومايس وبحث�

ّوت ية اCويةت نة احلكو ية عىل ا سؤو سري الوالية أو تلقي ا يد  نة أال  بغي   $Ôشأنه، و لخذ قرارا  للج ل مل تف تع للج ي مب  أن وأضاف. ُن
ها بر}مج ية اCوية  نة احلكو  Fب ُاCورة ا ل م لملق ية، يهٍ معلللج تطلب الرتكزي عىل أربع مواد أسا سـ محدد  ي � موضوع امحلاية، : ُ

ناءات يدات و� يدين، ونطاق امحلاية، وا ثوا تتف سـي تق لسـ سة أ`م . مل ية اCوية سوى  نة احلكو يس أمام ا مخوذكر الوفد أنه  ل مللج ل ُ
نة يف  بقى من أحاكمللججيب عىل ا شار إلهيا، مبا يف ذ$ ما  ناول املواد املحددة ا تغضوهنا أن  مل ُت � ُ تطرد قائال إنه يرى أن . ت سـوا

نود نظر يف  بسة أ`م مدة قصرية للغاية  لل يةٌمخ شات مطو[جل ف إضا نا تطلب  قدول األعامل قد   .مت

نطقة األنديز  .621 شعوب  ية  ية اÔا نة القانوية  ثل ا موأعرب  ل ت من ن للج للتمم شعوب ُ ثيل ا شاركة  لاألوائل عن قلقه إزاء  مم م
ية، وذ$ نظرا لالقرتاح اÔي ت َاأل بان ُم به وفد�قدصل تحد� مس مجموعة ا ل �حتاد األورويب واWاوف اليت أ�رها وفد مرص  م
تعلق ملؤمتر اCبلومايس  éية ف ياألفر نة احلكو�وسل. يق يقة أن معل ا ثل الضوء عىل  مط ا للجحق لية اCوية حيدث مضن اإلطار ُملم

بو عام  ية العامة للو يه ا ياÔي وافقت  مجلع ية2007عل شعوب األ تعلق حبقوق ا  éصل ف ل شاركني بأن اإلطار اÔي . ي ملوذكر ا �
شعوب  شارك ا ية هو اإلطار ذاته اÔي  شعوب األ ية إىل ا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  لقدمه إعالن األمم ا ت صل ل صل ل ب مل

ية يف نطا بادئ عن ذهن اصلاأل يب هذه ا بغي أال   $Ôوية، وCية ا نة احلكو لقه يف معل ا مل تغ ي ل نللج ية اCوية لم لنة احلكو مج
نص  ياغة ا لند  ص  .�تفايق  ع
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تفكري، وأعرب عن أمm يف أن ترك .622 شاهبة ا بان ا يا مس ا �وحتدث وفد إندو ُ ل ت ل ملسـ نة ني رشون  ية وا ثا للجز اCورة ا ن لعل
ية اCوية عىل لاحلكو بوم ية العامة للو سـ¶ لكفهتا ا يدي  ثقايف ا بري ا ي أشاكل ا مجلع ح تقل ل لتع ُوأضاف الوفد أن من رأيه أن تضع . ل

سات األخرية عىل ما أجن نة ا رشون  ثة وا ثا ِاCورة ا للم للج ل ُل سابقةلع  .لز من معل يف اCورات ا

ناوين الرب .623 شاركني عىل  تة  متل القامئة املؤ عواقرتح وفد الاكمريون أن  للم ق يد اإللكرتوين اخلاصة هبم، فإن هذا من تشـ
ناقش، فé بني اCورات،  شاركني من ا تشأنه متكني ا ناهئا وبعدها، حىت ميكن عقد اجäعات غري ولمل ثبل اCورات ويف أ ق

بل حلول موعد اCورة ية  قر  .مس

ته .624 نذ بدا نقاش  ثل توج أمارو إنه قد شارك يف هذا ا يوقال  ل هد حماو. ممم نصوص شوذكر أنه قد  لالت إلعاقة تقدم ا
نوب شامل حرضت ضد وفود من ا جلقامت هبا وفود من ا �ل تالف. ُ ناك ا خوأشار إىل أن   يف الرأي، وأن من الرضوري ا دامئاه

يب العمل تفكري يف أسا لإعادة ا ها إىل ا. ل ية اCوية  نة احلكو هد ا ملُوقال إنه ال يرى حاجة إىل أن  بعمل م لتع �رسللج  حيث إنين، ي
نةذ$ قد للج عقد معل ا بون اللكمة، . � ثل من الريس أن يكون أكرث مرونة مع أوئك اÔين  تاما، طلب ا يطلو ل ئملم ُخ

ية يف �جäع شعوب األ شاركني من ا صلوخصوصا ا ل  .مل

يه، وقال إن .625 ند من هفوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب واCول األعضاء  تغري أي  ب ال يقصد أن  ي
ندةجدول  يذ الوالية ا يهتا يف  سؤو بو أو  ية العامة للو يحل حمل معل ا نة  سـاألعامل يف اCورة القادمة  ل م ي مجلع ل ملللج تنف وأضاف . �

سريه، أن تلخ سب  بو،  ّالوفد إن من عادة جلان الو تف ح ي هذا العمل يصاحب معلهاص ُ يال موجزا  ية العامة  ل وتقدم إىل ا حتل مجلع
هاةأي تطر. مي و�ئق يمت تقد ساعد سـوا بو اليت من شأهنا أن  ية العامة للو شورة إىل ا تد الوفد قائال إن ما يقصده هو تقدمي ا ي مجلع مل

تخذ أي يكون من الصعب عىل اCول األعضاء أن  هم، ومن دوهنا  تاCول األعضاء يف  سـ بF ةمعل شأن اخلطوات ا ملق قرارات  ب
بو لعام  ية العامة للو ييف ا مترب2012مجلع هر  سب يف   .ش

ية، وقال وف .626 بان األفر يابة عن مجموعة ا نظر اليت أعرب عهنا وفد مرص  تفق مع و^ات ا ند إن و^ة نظره  يقد ا ل ن ل ت له
ثقايف  بري ا نة عىل أشاكل ا  Fب ترص اCورة ا تفكري، وطلب أن  شاهبة ا بان ا يابة عن ا يا  لووفد إندو تع للج ل ت ل ن لسـ ملقي تق مل ن

يدي نة إىلَه�ووج. لتقلا ناية ا للج الوفد أيضا  ع رشين ُ ثة وا ثا شريا إىل أن اCورة ا بو،  ية العامة للو لع القرار اÔي اختذته ا ل ل م ي مجلع
ية العامة، و نظر يف قرارات ا مجلعنة قد لكفت  ل �للج تعني  يفبحثلاُ شأن نصإهناؤهي العمل اإلضايف اÔي   » وذكر .  أو نصوصب

نصوص سوف يقوم عىل أ نص أو ا شأن ا بيل  لالوفد أن العمل ا ل ب ية العامة ويس عىل أساس ما أجنزته ملسـتق لساس قرار ا مجلع
رشين ية وا ثا رشين وا رشين واحلادية وا نة يف دوراهتا ا لعا لع نلع ل  .للج

نوب  .627 ياجوأعلن وفد  ية ووفد يقأفر بان األفر يابة عن مجموعة ا يا}ت اليت أدىل هبا وفد مرص   يده  يق عن تأ ل ن ب للي
تف شاهبة ا بان ا يابة عن ا يا  لإندو ت ل ن ملسـ يب العمل يف ني ثل توج أمارو خبصوص احلاجة إىل مراجعة أسا ند و لكري ووفد ا مم له

ها شة الو�ئق و نا تح ا´ال أمام املزيد من فرص   Fب يحاCورة ا م لف نقملق شلوا. تق بقة  شات  نا بمتس الوفد بدء  سـ مق م ن العمل أُ
يفا أنه قد  بيل،  مضا ية اليت ميكن هباتملسـتق شأن ا لكيفكون Cيه اقرتاحات   . إجناز ذ$ب

يابة عن  .628 يا  ية، ووفد إندو بان األفر يابة عن مجموعة ا يا}ت اليت أدىل هبا وفد مرص  نوأيد وفد الربازيل ا سـ ل ن يب نل يق ُ �
نوب  تفكري، ووفد  شاهبة ا بان ا جا ل ت ياملل  .يقأفر

يقات وفد �حتاد األورويب .629 يق، وأيد  نغار` مس بان أورو الوسطى وا تعلوحتدث وفد  بلط �ه نة ل شريا إىل أن ا للج  م
يدي وغريه من القضا` من  ثقايف ا بري ا شة أشاكل ا نا ية  بF ميكن أن جتد طريقة إبدا ية اCوية يف اCورة ا تقلاحلكو ل تع ق مل ع لل ل ملق م

ية العامة ساعدة ا مجلعأجل  يام بذ$. م نة من ا نع ا لقوأضاف أنه ال يوجد يشء يف الوالية  للج  .مي
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ية مرص مس مجموعةُوحتدث وفد .630 بان األفر يق ا يهتا ،ل نة و مهنجخبصوص خطة معل اCورة القادمة   وطلب مزيدا ،للج
نصوصِمن الوقت إلجراء بF وذ$ من أجل إحراز تقدم يف العمل عىل ا شاورات يف اCورة ا ل   .ملقم

ند  ند ا ند ا ند ا تام اCورة: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل9999للللببببا تام اCورةا تام اCورةا تام اCورةا     خخخختتتتا

يع الوفود عىل تعاوهنا،  .631 شكر  نة  مجلتوجه ريس ا ل للج ُ ئ تهوخصوصا ما � متر .  من حلولحطر تسـوأعرب عن أمm يف أن 
نة يف يويو  رشين  ية وا ثا ليف اCورة ا للج ن توصل إىل حل وسط رائع2012لعل تفاوض اليت أدت إىل ا ل روح ا ُالريس �وجشع . ل ئ

هرت يف اCورة احل توافق اليت  تحيل بروح ا هم إىل بعض يف مجموعات مع ا تحدث  شاركني عىل أن  ظا لبعض ل ي يةمل ط �وسل. لا
يق تقدم، وهو أمر  تعداد  توى � يق هدف طموح وأن من الواحض أن  نة قد لكفت  تحقالضوء عىل أن ا لتحق سـب سـ مللج � ُ

سن تقدير تلطا عىل أ ترب  ياغة ويقة توافق،  ححامس يف  خم يع ث تدت عىل مدى . ص نة لوالية اليت ا مولكن حىت تفي ا  10للج
يري يف الهنج  تغنوات، البد من حدوث  نوا²سـ بع يف بعض ا لا ُ الريسومىض .ملت ناك هنج واحد ال ميكن ئ ه يقول إنه رمغ ذ$ 

ية ونزهية  تكون  نيريه، هو أن للك وفد من الوفود احلق املطلق يف عرض و^ة نظره يف اCورة وأن املفاوضات  سـ علتغ
يل،  .وشفافة نة بأي  بادرات للميض قدما يف معل ا بوقال الريس إنه يرحب  شكت للجئ بادئ الزناهة مل سك  مبرشط ا لمت

ية شفا فوالعالية وا ل  .ن

ندرا غرازيويل : مالحظة من األمانة[ .632 يدة أ بة الريس، ا سـترأست } سـ لكئ ل ية)يمن سورسا(ئ تا سة ا م، هذه ا خل  ]جلل

ية اCوية ال تزال أما[ُوحتدث وفد .633 نة احلكو ية مس ا´موعة ء، وقال إنه رمغ أن ا تحدة األمر ل الوال`ت ا للج ممل ا يك
تالف هم نقاط � سني  توافق وعىل  نة عىل حتديد نقاط ا خأعامل [مة، إال أن اCورة قد ساعدت ا ف حت ل وقال الوفد أيضا . للج

نة يف يويو  يمي الوضع خالل اCورة القادمة  شة قصرية  نا يد من إجراء  نة سوف  تقادا جازما أن ا تقد ا لإنه  للج ق للج ع تقيع م لتف تسـ
نة من حتديد فإن هذا من شأنه متكني . 2012 هاللجا سلكه يف قعمو نصوص والطريق اÔي  شاريع ا بة  ت اآلن  ل مل سسـ لن

بل  .ملسـتقا

ية-مجهورية (إيران وحتدث وفد  .634 نة قد )م اإلسال يا، وقال إن من دواعي رسوره أن يرى ا للج مس مجموعة بان آ سـ
Fب ية من شأهنا حتديد وترية سري اCورة ا تاجئ إجيا ملقحققت  ب ية العامة وأعرب عن أ. ن مجلعمm يف أن يؤدي هذا إىل إرشاد ا

نوحة ها وفقا للوالية ا يق أهدا نة عىل  ساعدة ا شأن خطة معل واحضة  بو يف اختاذ قرار  ململلو للج مل ب في  .حتق

تفكري، وأعرب عن أمm يف أن حتقُوحتدث وفد .635 شاهبة ا بان ا يا مس ا � إندو ل ت ل ملسـ يجة ميكن ُق اCورةني بF أيضا  ت ا نملق
بو لعام ميتقد ية العامة للو يها إىل ا  .2012مجلع

توق .636 ية، وقال إنه  ّوحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ي تقدم يف العمل، وخصوصا يف لتمن لع إحراز مزيد من ا
هر يويو  نة يف  رشين  ية وا ثا لاCورة ا للج ن شل  .2012لع

تحد� مس–واشرتكت الوفود املذكورة أعاله  .637 تحد� م مبا فهيا وفد مرص  ية، ووفد راغواي  بان األفر م مجموعة ا يق ل
ية والاكرييب  يدة –تينمس مجموعة بان أمرياك الال يه، ا سفري وين ماكوك، و} شكر إىل الريس، سعادة ا يه ا سـ يف تو ئ ل لل ب ئ ج

يادهتم القديرة، وإىل  يا، عىل  يب دجوندجو}ن من إندو يد  ندرا غرازيويل من سورسا، وا قأ سـب ي سـ يسـ ب ل نلك �رسملُاي يع ي مجين و
ناء هم ا �الوفود عىل  لب ية اليت . معل سة اإلعال ناسب وعىل ا يع الو�ئق يف الوقت ا موشكرت األمانة أيضا عىل تقدمي  جلل مل مج ُ

بل اCورة  .قُعقدت 

ناءة اليت حتل .638 شاركني عىل الروح ا بة الريس ا �وشكرت } � ب مل لئ بوعئ تقد أنه مت إح. سـوا هبا خالل األ  ٍراز تقدمتعوقالت إهنا 
Fب تقدم يف اCورات ا يق مزيد من ا ها يف  نص، وأعربت عن أ ملقشأن ا حتق لمل ل بة . ب نا يقات الريس، أكدت ا يدا عىل  ُوتأ ئ ل تعل ئك
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بل  شاركني  نص، وتعزيز تفامه أفضل بني ا شأن ا شاركني فé بني اCورات من أجل إحراز تقدم  تفاعل بني ا ية ا قعىل أ مل ل ل ب مل ل مه
 .اCورة

شأن  ند بقرار   : من جدول األعامل9لبا
نود  .639 شأن ا نة قراراهتا  متدت ا با ب لللج  2ع

 20 من جدول األعامل يف 7 و6 و5 و4 و3و
رشوع تقرير . 2012أبريل  مواتفقت عىل إعداد 

تفق  توي عىل نصوص هذه القرارات ا ملتايب  حي ك
نة،  يع املداخالت اليت جرت خالل ا للجعلهيا و مج

بل  ميه  قو يدع. 2012 مايو 31تعم شاركون سـو ملى ا
ية عىل  تا بات  نة إىل تقدمي تصو بيف ا ك ي للج

بل  تقرير  رشوع ا قمداخالهتم كام يه مدرجة يف  ل م
تقرير عىل أعضاء ُأن ت رشوع ا ية  يغة الهنا لعمم ا ئ مللص �

رشين  ثة وا ثا نة الحقا العäدها يف اCورة ا لعا ل ل للج
 .للجنة

 ]قلمرفالك  ذييل[
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Directorate, Department of Industry, Ontario 

Nicolas LESIEUR, Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Foreign Affairs and International Trade Canada, Ottawa 

Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

CHILIE/CHILE 

Andrés GUGGIANA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Ginebra 

 

CHINE/CHINA 

LIFENG Zhai (Mrs.), Senior Counsellor, Copyright Department, National Copyright 
Administration of China (NCAC), Beijing 



WIPO/GRTKF/IC/21/7 PROV. 2 
Annex 
4 
 
HONGYING Qian (Ms.), Deputy Director General, International Cooperation Department, State 
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 

ZHAO Li (Ms.), Official, Division III, Legal Affairs Department, State Intellectual Property Office 
(SIPO), Beijing 

 

CHYPRE/CYPRUS 

Christina TSENTA (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 

George YIANGOULLIS, Expert Legal Affairs, Permanent Mission, Geneva 

 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Alicia ARANGO OLMOS (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 

Eduardo MUÑOZ GÓMEZ, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 

Andrea BONNET LOPEZ (Sra.), Asesora, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y 
Ambientales Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá D.C. 

Margarita JARAMILLO PINEDA (Sra.), Asesora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá D.C. 

Adelaida CANO (Sra.), Asesora, Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, Ministerio 
del Interior y de Justicia, Bógotá D.C. 

Juan Camilo SARETZKI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Catalina GAVIRIA (Sra.), Consejera Comercial, Misión Permanente, Ginebra  

 

COSTA RICA 

Sylvia POLL (Srta.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 

CÔTE D’IVOIRE 

Kouamé Hervé ABISSA, chef, Service de la réglementation et du contentieux, Ministère de la 
culture et de la francophonie, Abidjan 

Konin AKA, directeur du patrimoine culturel, Ministère de la culture et de la francophonie, 
Abidjan 

 

CUBA 

Maria Elena MENÉNDEZ RODRÍGUEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Oficina 
Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana 

 

DANEMARK/DENMARK 

Niels HOLM SVENDSEN, Chief Legal Counsellor, Danish Patent and Trademark Office, 
Ministry of Business and Growth, Taastrup 

Heidi BECH LINAA (Mrs.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry 
of Business and Growth, Taastrup 



WIPO/GRTKF/IC/21/7 PROV. 2 
Annex 
5 
 
 

DJIBOUTI 

Ouloufa ISMAIL ABDO (Mme), directrice, Office djiboutien de la propriété industrielle et 
commerciale (ODPIC), Ministère du commerce et de l’industrie, Djibouti 

Djama Mahamond ALI, conseiller, Mission permanente, Genève 

 

ÉGYPTE/EGYPT 

Hisham BADR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Ahmed ALY MORSI, Director, National Archives of Folk Traditions, Egyptian Ministry of Culture, 
Cairo 

Gamal ABDEL RAHMAN, Advisor, Egyptian Academy for Scientific Research and Technology 
(ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo 

Mokhtar WARIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Walid TAHA, Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Cairo  

 

ÉQUATEUR/ECUADOR 

Ruth Deyanira CAMACHO TORAL (Sra.), Directora Nacional, Departamento de Conocimientos 
Tradicionales, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales, 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito 

Steven Augusto PETERSEN ROJAS, Consultor, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual, (IEPI), Guayaquil 

Juan Carlos SÁNCHEZ TROYA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 
ESPAGNE/SPAIN 

Juan José CLOPÉS BURGOS, Jefe de Área, Subdirección General de Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 

Ana URRECHA ESPLUGA (Sra.), Técnico, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Madrid 

Xavier BELLMONT ROLDÁN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Xavier VILASECA LEMUS, Consultor, Misión Permanente, Ginebra 

 

ESTONIE/ESTONIA 

Kaia LÄÄNEMETS (Ms.), Adviser, Legislative Policy Department, Ministry of Justice, Tallinn 

 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Dominic KEATING, Director, Intellectual Property Attaché Program, External Affairs 
Department, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce,  
Washington, D.C. 

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Mrs.), Attorney-Advisor, International and Governmental 
Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
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Justin HUGHES, Senior Advisor, International and Governmental Affairs, United States Patent 
and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

Karin L. FERRITER (Ms.), Attaché, Intellectual Property Department, Permanent Mission, 
Geneva 

 

ETHIOPIE/ETHIOPIA 

Berhanu ADELLO, Director General, Ethiopian Intellectual Property Office (EIPO), Addis Ababa 

Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Larisa SIMONOVA (Mrs.), Deputy Director, International Cooperation Department, Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Alexey AVTONOMOV, President, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), 
Moscow 

Natalia BUZOVA (Ms.), Deputy Head of Legal Division, Federal Institute of Industrial Property, 
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

 

 

FINLANDE/FINLAND 

Anna VUOPALA (Mrs.), Governmental Secretary, Ministry of Education and Culture, Helsinki 

Mika KOTALA, Senior Adviser, Ministry of Employment 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 

Katherina DOYTCHINOV (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

GEORGIE/GEORGIA 

Kipiani EKA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

GRÈCE/GREECE 

Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

HONDURAS 

Edi Damian MOLINA MEZA, Coordinador, Dirección General de Fomento a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa y Sector Social de la Economía (DIFOMIPYME-SSE), Ministerio de Industria 
y Comercio, Tegucigalpa 

Angela Marcela HERNÁNDEZ ALVARADO (Sra.), Coordinadora, Departamento de Propiedad 
Industrial, Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH), Tegucigalpa  
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HONGRIE/HUNGARY 

Krisztina KOVACS (Ms.), Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property 
Office, Budapest 

Virág HALGAND DANI (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

 

INDIA 

Ghazala JAVED, Assistant Director, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, 
Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi 

N. S. GOPALAKRISHNAN, Professor, Inter-University Centre for Intellectual Property Rights 
Studies, Ministry of Human Resource Development, Cochin University of Science and 
Technology, Kerala 

D.V. PRASAD, Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of 
Commerce and Industry, New Delhi 

Rajinder Kumar SOOD, Deputy Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi 

Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

INDONÉSIE/INDONESIA 

Bebeb A.K.N. DJUNDJUNAN, Director, Directorate of Economic and Socio-Cultural Treaties, 
Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

Seta Rukmalasari AGUSTINA (Ms.), Assistant Deputy Director for Collaboration, Indonesian 
Agency for Agricultural Research and Development, Ministry of Agriculture, Jakarta 

Andos Manggala LUMBAN TOBING, Member, Directorate Trade, Industry and Intellectual 
Property Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

Willyam SAROINSONG, Member, Directorate of Economic and Socio-Cultural Treaties, Ministry 
of Foreign Affairs, Jakarta 

Dicky KOMAR, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Nina DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Bianca SIMATUPANG (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

IRAK (RÉPUBLIQUE D’)/(REPUBLIC OF) 

Ahmed A. AL-HASNAWI, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Nabiollah AZAMI SARDOUEI, Legal Expert, Legal International Affairs Department, Ministry of 
Foreign Affairs, Tehran 

Ali NASIMFAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

IRLANDE/IRELAND 

Gerard CORR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
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James KELLY, Assistant Principal, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise 
and Innovation, Dublin 

Joan RYAN (Ms.), Assistant Principal, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise 
and Innovation, Dublin  

Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

 

ITALIE/ITALY 

Tiberio SCHMIDLIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

JAMAÏQUE/JAMAICA 

Lilyclaire BELLAMY (Ms.), Deputy Director, Legal Counsel, Jamaica Intellectual Property Office 
(JIPO), Kingston 

Patrice Semone LAIRD-GRANT (Mrs.), Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs and 
Foreign Trade, Kingston 

 

JAPON/JAPAN 

Hiroki KITAMURA, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Kenji SHIMADA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Hiroki HORI, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo 

Kenji SAITO, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs, 
Tokyo 

Satoshi FUKUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

KENYA 

Catherine BUNYASSI KAHURIA (Ms.), Senior Legal Counsel, Kenya Copyright Board, Nairobi 

 

KOWEÏT/KUWAIT 

Mohammed AL-HASSAN, Delegate, Permanent Mission, Geneva 

Aalia AL-SARAF, Delegate, Permanent Mission, Geneva 

 

LETTONIE/LATVIA 

Mara ROZENBLATE (Mrs.), Principal Expert, Latvian Patent Office, Riga 

 

LIBAN/LEBANON 

Omar HALABLAB, Director General, Ministry of Culture, Beirut 
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LIBYE/LIBYA 

Hassin Mohamed HA AMAR, Representative, Ministry of Foreign Affairs, Tripoli 

Abdulkader ELAMIN, Representative, Ministry of Culture, Tripoli 

Suaad ANBAR, First secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

LITUANIE/LITHUANIA 

Gediminas NAVICKAS, Troisième secrétaire, Permanent Mission, Geneva 

 

MADAGASCAR 

Haja RASOANAIVO, Delegate, Permanent Mission, Geneva 

 

MEXIQUE/MEXICO 

Arturo HERNÁNDEZ BASAVE, Director General para la Organización de las Naciones Unidas, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, México D.F. 

Gabriela GARDUZA ESTRADA (Srta.), Directora de Asuntos Internacionales, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), México D.F. 

Juan Carlos MORALES VARGAS, Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de 
Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F. 

Ingrid MACIEL PEDROTE (Sra.), Subdirectora de Examen de Fondo, Dirección de Patentes, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F. 

Lucila NEYRA GONZÁLEZ (Sra.), Subdirectora de Recursos Biológicos y Genéticos, Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México D.F. 

 

MYANMAR 

Thiri Wai AYE (Mrs.), Deputy Director, Ministry of Science and Technology, Nay Pyi Taw 

 

NAMIBIE/NAMIBIA 

Monica Penelao HAMUNGHETE (Ms.), Principal Economist, Ministry of Trade and Industry, 
Business and Intellectual Property Directorate, Windhoek 

Stella KATJINGISIUA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Simon M. MARUTA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

NÉPAL/NEPAL 

Uma Kant JHA, Secretary, Ministry of Industry, Kathmandu 

 

 

NIGER 

Rakia SALEY (Mme), chargée de la Propriété industrielle, Ministère des mines et du 
développement industriel, Niamey 
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NIGÉRIA/NIGERIA 

Temitope Adeniran OGUNBANJO, Assistant Registrar, National Intellectual Property 
organization (NIPO), Abuja 

 

NORVÈGE/NORWAY 

Magnus Hauge GREAKER, Legal Adviser, Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 
Oslo 

Maria EngØy DUNA (Ms.), Director, Legal and International Affairs Department, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 

Jon Petter GINTAL, Senior Advisor, Samediggi/Sami Parliament, TromsØ 

Christian ELIASSEN, Intern, Permanent Mission, Geneva 

 

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 

Kim CONNOLLY-STONE (Ms.), Chief Advisor, Intellectual Property, Intellectual Property Policy 
Group, Ministry of Economic Development, Wellington 

 

OMAN 

Khamis AL-SHAMAKHI, Director, Cultural Affairs Department, Ministry of Heritage and Culture, 
Muscat 

Salim AL-RASHDI, Director, Legal Department, Public Authority for Craft Industries, Muscat 

Huhoud AL-BALUSHI (Mrs.), Head, Research and Studies Department, Sultan Qaboos 
University, Al-Khod 

Asyah AL-BUALY (Mrs.), Advisor for Culture, The Research Council, Muscat 

 

PANAMA 

Carlos WILSON, Asesor, Misión Permanente, Ginebra 

Alina KHAN (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 

Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 

 

PARAGUAY 

Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Ministry of Economic Affairs, Agriculture and 
Innovation, The Hague 

Richard ROEMERS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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POLOGNE/POLAND 

Ewa LISOWSKA (Ms.), Senior Policy Advisor, International Cooperation Division, Patent Office 
of the Republic of Poland, Warsaw 

 

QATAR 

Ibrahim ALSAYED (Ms.), Cultural Expert, Heritage Department, Ministry of Culture, Arts and 
Heritage, Doha 

 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 

Imad HKIMEH ABOUFAKHER, Director, Directorate of Popular Heritage, Ministry of Culture, 
Damas 

 

RÉPUBLIQUE DU CONGO/ REPUBLIC OF THE CONGO 

Celestin TCHIBINDA, secrétaire, Ministère des affaires étrangères et de la coopération, Mission 
permanente, Genève 

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

SONG Kijoong, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  

LEE Chulmam, Professor, Chungnam National University, Daejeon 

KIM Yongsun, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 

Tonghwan KIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Petra MALECKOVA (Ms.), Lawyer, International Department, Intellectual Property Office, 
Prague 

Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

Esteriano Emmanuel MAHINGILA, Chief Executive Officer, Business Registration and Licensing 
Agency (BRELA), Dar es Salaam 

 

ROUMANIE/ROMANIA 

Constanta MORARU (Ms.), Head, Legal and International Affairs Division, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 

Oana MARGINEANU (Mrs.), Legal Adviser, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
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Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Counsellor, The Romanian Copyright Office, Bucharest 

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Miranda DAWKINS (Ms.), Head, Trade Policy Team, Intellectual Property Office (IPO), Newport 

Hywel MATTHEWS, International Institutions Officer, Intellectual Property Office (IPO), Newport 

Beverly PERRY (Ms.), Policy Advisor, International Policy Department, Intellectual Property 
Office (IPO), Newport 

Nicola NOBLE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Selby WEEKS, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

RWANDA 

Alphonse KAYITAYIRE, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 

Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève 

Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente, Genève 

 

SÉNÉGAL 

Fodé SECK, Ambassadeur, Mission permanente, Genève 

 

SERBIE/SERBIA 

Miloš RASULIĆ, Senior Counsellor, Copyright and Related Rights, Intellectual Property Office, 
Belgrade 

 

SINGAPOUR/SINGAPORE 

LIANG Wanqi (Ms.), Senior Assistant Director and Legal Counsel, Intellectual Property Office, 
Singapore 

Li Lin LIEW (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SOUDAN/SUDAN 

Salma BASHIR (Ms.), Senior Legal Advisor, Intellectual Property Department, Ministry of 
Justice, Khartoum 

Mohammed OSMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

SRI LANKA 

Peiris NEWTON ARIYARATNE, Advisor, Ministry of Indigenous Medicine, Colombo 
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SUÈDE/SWEDEN 

Johan AXHAMN, Special Adviser, Division for Intellectual Property Law, Ministry of Justice, 
Stockholm 

 

SUISSE/SWITZERLAND 

Martin GIRSBERGER, chef, Propriété intellectuelle et développement durable, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Marco D’ALESSANDRO, collaborateur scientifique, Section biotechnologie et flux, Office fédéral 
de l’environnement, Berne 

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique senior, Relations commerciales 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Benny MÜLLER, conseiller juridique, Propriété intellectuelle et développement durable, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

François PYTHOUD, responsable, Secteur agriculture durable internationale, Département 
fédéral de l’économie, Office fédéral de l’agriculture, Berne 

Nathalie HIRSIG PINZON NIETO, collaborateur scientifique, Relations commerciales 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

 

THAÏLANDE/THAILAND 

Pisanu CHANVITAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Suchada CHAYAMPORN (Mrs.), Deputy Executive Director, Biodiversity-Based Economy 
Development Office, Ministry of Natural Resources and Environments, Bangkok 

Kunchana DEEWISED (Mrs.), Director, Bureau of the Protection of Thai Traditional Medicine 
Knowledge, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry 
of Public Health, Nonthaburi  

Napavarn NOPARATNARAPORN (Mrs.), Bio-Economy Advisor, Biodiversity-Based Economy 
Development Office, Ministry of Natural Resources and Environments, Bangkok 

Rasi BURUSRATANABHUND (Ms.), Officer of Literature and History, Fine Arts Department, 
Ministry of Culture, Bangkok 

Saranjit BOONNAK (Ms.), Officer of Literature and History, Fine Arts Department, Ministry of 
Culture, Bangkok 

Tanyarat MUNGKALARUNGSI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Sun THATHONG, Intern, Permanent Mission, Geneva 

 

TOGO 

Edoh AKAKPO, directeur de cabinet, Ministère des arts et de la culture, Lomé 

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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TUNISIE/TUNISIA 

Mohamed Chokri REJAB, directeur général, Institut national de la normalisation et de la 
propriété industrielle (INNORPI), Tunis  

 

TURQUIE/TURKEY 

Esin DILBIRLIGI (Mrs.), Agricultural Engineer, General Directorate of Agricultural Research and 
Policy, Food, Agriculture and Livestock Ministry, Ankara 

Safak PAK (Ms.), Junior Patent Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara 

Ali Osman SARI, Agricultural Engineer, General Directorate of Agricultural Research and Policy, 
Food, Agriculture and Livestock Ministry, Ankara 

 

URUGUAY 

Carmen Adriana FERNÁNDEZ AROZTEGUI (Sra.), Asesora en Patentes de Invención, 
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria Energía y Minería, 
Montevideo 

 

VIET NAM 

NGUYEN Thanh Tu (Mrs.), Director, Invention Division No.3, National Office of Intellectual 
Property of Viet Nam (NOIP), Ministry of Science and Technology, Ha Noi 

 

ZAMBIE/ZAMBIA 

Lloyd THOLE, Assistant Registrar, Industrial Property Department, Ministry of Commerce and 
Industry, Lusaka 

 

ZIMBABWE 

Innocent MAWIRE, Principal Law Officer, Policy and Legal Research Department, Ministry of 
Justice and Legal Affairs, Harare 

 

 

 

II.  DÉLÉGATIONS SPÉCIALES/SPECIAL DELEGATIONS 

 

UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION 

Delphine LIDA (Ms.), First Counsellor, Intellectual Property Division, European External Action 
Service, Geneva 

David WOOLF, Policy Officer, European Commission, Directorate-General Internal Market and 
Services, Brussels 
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III.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
      INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

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) 

Majed I. ALRUFAYYIG, Head of Pharmaceutics and Biotechnology Section, Patent Office, 
Riyadh 

Nada M. ALBEHAIJI (Ms.), Patent Examiner, Patent Office, Riyadh 

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 

Ashok CHAKRAVARTY, Examiner, Patent Law Directorate, Munich 

ORGANISATION DES ÉTATS DES ANTILLES ORIENTALES (OEAO)/ORGANIZATION OF 
EASTERN CARIBBEAN STATES (OECS) 

Natasha EDWIN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES/ 
ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) 

Rachael RITCHIE (Ms.), Policy Analyst, Science Technology Industry, Paris 

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  

Olga KVASENKOVA (Ms.), Deputy Director, Division of Chemistry and Medicine, Moscow 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)/INTERNATIONAL 
ORGANIZATION OF LA FRANCOPHONIE (OIF) 

Ridha BOUABID, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente, Genève 

ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF THE 
ISLAMIC CONFERENCE (OIC) 

Fuat CANAN, First Secretary, Permanent Delegation, Jeddah 

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 GRs, Plant Production and Protection 
Division, Rome 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO) 

Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 

Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO) 

Zafar MIRZA, Coordinator, Department of Public Health, Innovation and Intellectual Property, 
Geneva 

Zhang QI, Coordinator, Department of Traditional Medicine, Geneva 

Sophie MAYER, Intern, Department of Public Health, Innovation and Intellectual Property, 
Geneva 

SOUTH CENTRE 
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Carlos CORREA, Special Adviser, Trade and Intellectual Property Department, Geneva 

Germán VELÁSQUEZ, Special Adviser, Health and Development Department, Geneva 

Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Program, 
Geneva 

Nirmalya SYAM, Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 

Kevon SWAN, Intern, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 

Melissa MINTY (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 

 

IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
      INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA) 
Thomas MOGA (Chair, Intellectual Property, Arlington)  

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International) 
Thomas WITTMANN (Head, Brussels);  Hanna BRENTRUP (Ms.) (Delegate, Brussels);   
Marilena ZIDIANAKI (Ms.) (Delegate, Brussels) 

Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux 
(STM)/International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM) 
Carlo SCOLLO LAVIZZARI (Legal Counsel, Lenz Caemmerer, Basel);  Damian SCHAI (Legal 
Counsel, Lenz Caemmerer, Basel);  André MYBURGH (Legal Counsel, Lenz Caemmerer, 
Basel) 

Association IQSensato (IQSensato) 
Susan ISIKO STRBA (Mrs.) (Intellectual Property Expert, Onex) 

Association pour le développement de la société civile angolaise (ADSCA)/Association for the 
Development of the Angolan Civil Society (ADSCA) 
Elisa Tumba KIAKUMBU (Mme) (chef, Section des savoirs traditionnels, Bié);  Eduardo Ntonto 
KUZAYI (agent animateur communautaire, Luanda);  João Paulo MAKOKO (chef, Section des 
savoirs traditionnels, Uíge) 

Brazilian Association of Intellectual Property (ABPI) 
Paula SILVA (Ms.) (Member, Rio de Janeiro);  Maria Carmen DE SOUZA BRITO (Ms.), 
(Agente, Rio de Janeiro) 

Center for Studies and Research in Law of the Intangible (CERDI) 
Anita MATTES (Mrs.) (Researcher, Paris) 

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Pedro ROFFE (Senior Associate, Geneva); Ahmed Abdel LATIF (Senior Program Manager, 
Geneva); Daniella ALLAM (Ms.) (Junior Program Officer, Geneva); Alessandro MARONGIU 
(Program Assistant, Geneva); Shubha GHOSH (Expert Advisor, Geneva); Alissa GHILS (Ms.) 
(Gender Assistant, Geneva) 

Centrale sanitaire suisse romande (CSSR) 
Bruno VITALE (délégué, Genève);  Anne GUT (Mme) (délégué, Genève) 

Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF) 
Elena KOLOKOLOVA (Mrs.) (Representative, Geneva) 
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Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Tim ROBERTS (Consultant, London) 

Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ) 
Tomás Jesús ALARCÓN EYZAGUIRRE (Presidente, Abogado, Tacna);  Rosario GIL LUQUE 
(Sra.) (Investigadora, Tacna);  Julio ARGUEDAS (Expositor e interprete, La Paz);  Catherine 
FERREY (Mme) (Expert, Saint Julien) 

Coordination des organisations non gouvernementales africaines des droits de l’homme 
(CONGAF) 
Biro DIAWARA (Chargé de programmes, Genève) 

Croplife International 
Tatjana SACHSE (Ms.) (Legal Adviser, Geneva) 

Culture of Afro-indigenous Solidarity (Afro-Indigène) 
Ana LEURINDA (Mrs.) (President/Founder, Geneva) 

Federation of Environmental and Ecological Diversity for Agricultural Revampment and Human 
Rights, The (FEEDAR & HR)  
Nfinn TCHARBUAHBOKENGO (Director General, Kumba)  

Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Miguel PÉREZ SOLÍS (Asesor Legal, Madrid) 

Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF) 
Benoît MÜLLER (Legal Advisor, Brussels) 

Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) 
Andrew P. JENNER (Director, Intellectual Property and Trade, Geneva);  Axel BRAUN (Head, 
International Development, Basel);  Chiara GHERARDI (Ms.) (Policy Analyst, Intellectual 
Property and Trade, Geneva);  Atsuko TANAKA (Ms.) (Administrative Assistant, Geneva);  
Guilherme CINTRA (Manager,, Intellectual Property and Trade, Geneva);  Janis BERNAT (Ms.) 
(Senior Manager, Biotherapeutics and Innovation, Geneva);  Markus BOEHRINGER (Head, 
General Innovation and Alliances, Geneva) 

Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO) 
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO) 
Ingrid DE RIBAUCOURT (Ms.) (Senior Legal Adviser, Brussels) 

Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA) 
Davis MICHAEL (Researcher, Sydney);  Jim WALKER (Researcher, Brisbane) 

Foundation for Research and Support of Indigenous Peoples of Crimea (FRSIPC) 
Nadir BEKIROV (President, Simferopol);  

Foundation for Solidarity and Social Welfare Projects (FOSBES)  
Gilbert KALUBI LUFUNGULA (President, Kinshasa);  Joseph MUKENGE MAYAMOTO (Project 
Manager, Kinshasa);  Lea MUJINGA SHAMBA (Ms.) (Program Supervisor, Kinshasa); Fiston 
LUKWEBO (Traditional Expert, Kinshasa);  Elie ELEKA LIYONGE (Communication Manager, 
Kinshasa);  Leïla GHASSEMI (Mrs.) (délégué, Rolle) 

Global Development for Pygmies Minorities (GLODEPM) 
Seraphin BOUTE-BO-IYELI (responsable, Programme science et culture, Kinshasa)  

Graduate Institute for Development Studies (GIDS) 
Ana Carolina PEKNY (Ms.) (Student, Geneva);  Katharine GARDEN (Ms.) (Student, Geneva);  
Paola Victoria MUÑOZ (Ms.) (Student, Geneva);  Rafael Jacques RODRIGUES (Student, 
Geneva);  Alexandra MEIERHANS (Ms.) (Student, Geneva);  Samuel Segura COBOS (Student, 
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Geneva);  Maria Milagros FONROUGE (Ms.) (Student, Geneva);  Mehmet Kerem COBAN 
(Student, Geneva);  Eleanor T. KHONJE (Ms.) (Student, Geneva);  Samuel SEGURA COBOS 
(Student, Geneva) 

Health and Environment Program 
Pierre SCHERB (consultant, Genève);  Madeleine SCHERB (President Executive, Yaoundé, 
Genève) 

Himalayan Indigenous Nationalities Preservation Association (HIWN) 
Lucky SHERPA (Ms.), (Representative, Kathmandu) 

Himalayan Indigenous Women Network 
Lucky SHERPA (Ms.), (Representative, Kathmandu) 

Indian Council of South America (CISA) 
Ronald BARNES (Representative, Alaska);  Tomás CONDORI (Indigenous Human Rights 
Representative, Bolivia);  Roch MICHALUSZKO (Representative, Geneva)  

Indian Movement “Tupaj Amaru” 
Lázaro PARY ANAGUA (General Coordinator, La Paz);  Maya CORMINBOEUF (Mrs.) 
(Member, La Paz) 

Indigenous Peoples' Center for Documentation, Research and Information (doCip) 
Alejandro RAMOS (Interprète, Genève);  Annabelle LABBE (Mme) (Traductrice, Genève);  
Anne-Marie CRUZ (Mme) (Volontaire, Genève);  Barbara GUAL (Mme) (Interprète, Genève);  
Bastien BIRCHLER (Volontaire, Genève);  Corinne BOU (Mme) (Interprète, Genève);  
Emilienne RIM (Mme) (Volontaire, Genève);  Ignacio DAZA SAROMA (Volontaire, Genève);  
Isabelle GUINEBAULT (Mme) (Interprète, Genève);  Lisa RAIMONDI (Mme) (Volontaire, 
Genève);  Mike GRIMSDITCH (Interprète, Genève);  Nathalie STITZEL (Mme) (Interprète, 
Genève);  Patricia JIMENEZ (Mme) (Coordinatrice, Genève);  Swan MIN-TUNG (Co-
Coordinateur, Genève);  Elena GURKINA (Mme) (Interprète, Genève);  Pierrette BIRRAUX 
(Mme) (Conseillère scientifique, Genève);  Jérémy ENGEL (Interprète, Genève);  Nathalie 
McCRAC (Mme) (Volontaire, Genève);  Andrés DEL CASTILLO (Volontaire, Genève) 

International Committee for the Indigenous Peoples of the Americas (INCOMINDIOS) 
Doris Milena ZINGG (Ms.) (Observer, Frauenfeld);  Tamara GREET (Ms.) (Delegate, Zurich);  
Philippa MUND (Ms.) (Scientific Contributor, Zurich) 

International Indian Treaty Council 
Estebancio CASTRO DÍAZ (Executive Secretary, Panama) 

International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)/Societé internationale d'éthnologie et de 
folklore (SIEF) 
Áki G. KARLSSON (Member, Rejkjavík) 

International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO (Representative, Geneva) 

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM (Representative, Geneva) 

Latín Artis 
Abel Martín VILLAREJO (Secretario General, Madrid) 

Maasaï Experience 
Zohra AIT-KACI-ALI (President, Geneva) 

Matonyok Nomads Development Organization (MANDO) 
Sayo MICHAEL, (Director, Nairobi) 

Pacific Islands Museums Association (PIMA) 
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Ms. Tarsi Vunidolo, (representative, Vanuatu) 

Research Group on Cultural Property (RGCP)  
Marisa BURTON (Ms.) (Member, Geneva);  Stefan GROTH (Member, Göttingen);   
Jie SHENG (Ms.) (Member, Versoix) 

Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON) 
Olga MURASHKO (Mrs.) (Head of Information Centre of RAIPON, Moscow) 

Tebtebba Foundation – Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 
Education 
Leilene Marie CARANTES-GALLARDO (Ms.) (Consultant, Baguio City) 

Tin Hinane 
Saoudata WALET ABOUBACRINE (Ms.) (President, Ouagadougou) 

Tin Hinane 
Saoudata WALET ABOUBACRINE (Ms.) (President, Ouagadougou) 

Trade – Human Rights – Equitable Economy (3D)  
Mohamed KAMARA (Public Relation Officer, Community Development, Freetown) 

Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow 
Diego GRADIS (Président exécutif, Rolle);  Christiane JOHANNOT-GRADIS (Mme)  
(vice-présidente, Rolle);   

West Africa Coalition for Indigenous Peoples’ Rights (WACIPR) 
Joseph OGIERIAKHI (Programs Director, Benin City) 

 

 

 

V.  GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ INDIGENOUS PANEL 

Daniel MPOIKO KOBEI, Executive Director, Ogiek Peoples’ Development Program, Makuru, 
Kenya 

Paul LINTON, Assistant Director of Public Health, Cree Board of Health and Social Services, 
Quebec, Canada 

Leilene Marie CARANTES-GALLARDO (Ms.), Bureau Director, Office of Empowerment and 
Human Rights, National Commission on Indigenous Peoples, Quezon City, Philippines 
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VI.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE 
      DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
      INTERNATIONAL BUREAU OF THE 
      WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
Francis GURRY, directeur général/Director General 

Johannes Christian WICHARD, vice-directeur général/Deputy Director General 

Konji SEBATI (Mlle/Ms.), directrice, Département des savoirs traditionnels et des défis 
mondiaux/ Director, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges  

Wend WENDLAND, directeur, Division des savoirs traditionnels/Director, Traditional Knowledge 
Division 

Begoña VENERO AGUIRRE (Mme/Mrs.), chef, Section des ressources génétiques et des 
savoirs traditionnels, Division des savoirs traditionnels/Head, Genetic Resources and Traditional 
Knowledge 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/Ms.), 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 

Fei JIAO (Mlle/Ms.), consultante, Section des ressources génétiques et des savoirs 
traditionnels, Division des savoirs traditionnels/Consultant, Genetic Resources and Traditional 
Knowledge Section, Traditional Knowledge Division 

Mary MUTORO (Mlle/Ms.), consultante, Division des savoirs traditionnels/Consultant, 
Traditional Knowledge Division 

Daphne ZOGRAFOS JOHNSSON (Mme/Mrs.), consultante, Division des savoirs 
traditionnels/Consultant, Traditional Knowledge Division 

Jennifer TAULI CORPUZ (Mme/Mrs.), 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 

Oluwatobiloba MOODY, interne, Division des savoirs traditionnels/Intern, Traditional Knowledge 
Division 
 

 

]ثهناية املرفق والويقة[  
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