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  لتقريرامشروع 
  األمانةإعدادمن ثويقة 

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا5وية ا نة احلكو تقلعقدت ا ث ن ل لللج مللكملع نة("م أو " للجا
ية ا5وية" نة احلكو لا يف يف الفرتة من ") مللج رشين يف  ية وا ثا ندورهتا ا ن جل بدعوة من املدير العام ، 2012ل يويو 13 إىل 9لع

بو  .يللو

ثL يف ا5ورةواكن .2 ية  تا ممت ا5ول ا ل سا، وأذريجان، : ل يا، وا تني، وأسرتا يا، واجلزائر، وأنغوال، واألر با بأ من ل ن ن لل ج
يا  ياك، وبو ليفونغالديش، وبردوس، و بلج ياتملا -دوb (ب سالم، وبلغارd، )متعددة القو ل، والربازيل، وبروين دار ا

ييل، ندا، و بودd، والاكمريون، و شـوبوروندي، و ك تارياك، وكوت ديفوار، وقربص، مك يا، والكونغو، وكو سـ والصني، وكولو مب
تويا،  سلفادور، وإ بويت، وإكوادور، ومرص، وا ية، وا5امنرك، و ية ا5ميقرا هورية كورd ا ية، و هورية ا نوا سـ ل ي ط جب لشعشـ مجل يك تمجل

يا، وال يو�ن، وغوات~ال، و يا، وا يا، وأملا ندا، وفرسا، وجور يويا، و نوإ يج ل ن ن نل ب غث نغارd، ف ندوراس، و هكريس الرسويل، و ه
يا، وإيران  ند، وإندو سـوا نيه ية-هورية مج(ل يان، واألردن، إ، والعراق، و)م اإلسال يا، وجاماياك، وا يل، وإيطا ليرندا، وإرسا ل ئ ل

بال، وه يا، و يامنار، و� يك، ومو�كو، و شقر، ومالزيd، واملغرب، وا يا، ومد توا نان، و يا، و يو م نن ب سـ غ ن ي ب يي ملك ل ل لوندا، مك
هورية  بني، وبوندا، والربتغال، وقطر، و يجر، ويجريd، والرنوجي، وعامن، وب�، وراغواي، وبريو، وا ندا، وا مجويوز ل لفل ن ن يل لن
يا،  نوب أفر يا، و نغافورة، وسلو يا، و نغال، ورص تس ويفس، وا يا، و�حتاد الرويس، وسانت  يقكورd، وروما ج ني سـ ب سـ ن ين فل ك

يا، ورسي الناك، وا با نوإ سويد، وسورسا، سـ يسودان، وا ل يداد وتوغو، وتونس، ول ند، وتر تحدة، و� يا ا نهورية تزنا يمج يل مل ن
تان، وفزنويال  ية، وأوز تحدة األمر تحدة، والوالdت ا يا، واململكة ا سـوأوكرا مل مل بكن بويفارية-مجهورية (يك ل ا يت �م، )ل في، و

بابوي بع وا. موز نةلسـواكن �حتاد األورويب ودو¡ األعضاء ا ته عضوا يف ا ثال أيضا  للجرشين  بصفمم  .لع
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ية بصفة مراقب .3 تا ية ا5وية ا نظامت احلكو لوشاركت ا ل ل ية الفكرية : ممل ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي ، )ARIPO(قلمل
نظمة ا5وية للفرنكوفوية  نو�حتاد األفريقي، وا ل بحر الاكرييب )OIF(مل نظمة دول رشق ا ل، و تدى األمم )OECS(م من، و

ية ملا شعوب األ صلتحدة ا5امئ املعين بقضاd ا تدى ا5امئ("ل نوب، و")ملنا ّنظمة جل، ومركز ا ثقافة م تحدة للرتية والعمل وا لاألمم ا ب مل
)UNESCO.( 

بني .4 ية بصفة مرا تا ية ا نظامت غري احلكو ثلون عن ا قوشارك  لم ل مل ية لقانون ،)Adjmor(أدمجور : مم ية األمر يك وا مجلع
ية الفكرية  نون،)AIPLA(مللكا يا لقانون ا لف ومركز أسرتا يا الغرية،ل ية أرمن أر ب و ن تحدة يف �بغوا� ،ميمجع بائل كو� ا ية  مل و قمجع

)KUNA(،سالم واحلد ناء ا ّ ومركز  ل ية ب ية األ شعوب األفر صل من الفقر بني ا متع املدين ،)CEPPER(يقل تالف ا È وا ئ
)CSC(،نطقة شعوب  ية  ية اÉا نة القانوية  م وا ل ت من ن ية غري ،)CAPAJ( األنديز األوائل للتللج نظامت األفر ية ا يق و ملسق من

سان  ية حلقوق اإل ناحلكو بدعني ،)CONGAF(م ية ،)CRA(مل ورابطة حقوق ا ية امجلاعات العر نظمة  ق و  ،)ECDO(تمنم
ية وساكن اجلزر  شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا صلومؤ ل ل ية يف ،)FAIRA(س شعوب األ سة األحباث وا5مع  صل ومؤ لل س

شاور،)FRSIPC( جزيرة القرم شـبه ية  نة األصدقاء العا ت و مل يدية ،للجل ية واملعارف ا ية ملوارد الورا نظمة ا5وية ا تقل وا ث ن ل لمل ملع
سان ،)GRTKF International(والفوللكور  هد هاواي حلقوق اإل ن و ئة،)HIHR(مع  و�حتاد ،لبي وبر�مج الصحة وا

ناين األد بريي  لفاألمرييك الاليين اإل نوية ،)FILAIE(اء يت ندي ألمرياك ا ب واÈلس ا جل " توج أمارو" وحركة ،)CISA(له
ندية  بحث واملعلومات ،)Tupaj Amaru(لها تويق وا ية  شعوب األ ل ومركز ا ث لل صل ية ،)doCip(ل شعوب األ صل وجملس ا ل

 ãيولو تعامر ا باملعين ال ية ،)IPCB(لسـ شعوب األ صل واÈلس اإلداري  يلوكونو(لل يا )بتشـشعب  سانت لو سـ   ،)BCG(ل
ية الفكرية  ية ا5وية محلاية ا مللكوا ل تدامة ،)AIPPI(مجلع ية ا تجارة وا سـ واملركز ا5ويل  من مللل نة ا5وية ،)ICTSD(لت ل وا للج

تني  يني لألمر يكساكن األ صل يني ،)INCOMINDIOS Switzerland(لل يد تجني ا يات ا ل و�حتاد ا5ويل  لص ن ملمجلع
)IFPMA(،تجارية ل والرابطة ا5و يديو  )INTA(لية للعالمات ا سة ا5وية ،)IVF(للف، و�حتاد ا5ويل  ل واملؤ س

يا املعرفة  ية ،)KEI(جاليكولو شعوب األ تصلني  يف ا بكة لورا فاتالن للمعلومات وا صل و ل مل نظمة ،)LIENIP(لتثقشـ م و
برينس يماساي إ يني،كسـ ي،سـ واÈلس الوطين للخال شعوب األ ية  صل والرابطة الرو لل شامل سـ  وجملس ،)RAIPON(لة يف ا

يني يد يف خدمة الغد،مالصا تقا ل وا نان،ل ية تني  ي و نطن،همجع يب يف وا توال بائل ا ية  شؤون احلكو بة ا شـ و ل ل ل لقشع  .م

تقرير يف مرفق ¡ .5 شاركني مرفقة هبذا ا لوقامئة ا  .ٌمل

ثوقدمت الويقة  .6 òWIPO/GRTKF/IC/22/INF/2ورة اõئق املوزعة لöرشينل حملة عامة عن الو ية وا لعثا  .ن

ية .7 بكة العا ها عىل ا ملودونت األمانة املداخالت، وجرى بث حمارض ا5ورة و لشـ تسجيل ُ ò . تقرير لويلخص هذا ا ّ
بع لرضورة الرتيب  يل أو أن  شات، ويقدم جوهر املداخالت، دون أن يعكس لك املالحظات اليت أبديت  نا تا ّت ي تفص � ق لمل ُ ُ

 .الزمين للمداخالت

يد  .8 نة" ند وندالندو"لسـواكن ا رشين  ية وا ثا بو أمني ا5ورة ا للجمن الو ن ل  .لعي

ند  تاح ا5ورة:  من جدول األعامل1لبا     فتا

رشوع : مالحظة من األمانة[ .9 شأن  ية بني ا5ول  شاورات غري ر سامح بإجراء  بدأ ا5ورة يف موعدها  ممل  ب مس م لل ت
تحت ا. )WIPO/GRTKF/IC/22/1 Prov. 3ثالويقة (جدول األعامل  ساء يوم فُتوا سة  ساعة اخلا يا يف ا م5ورة ر م ل مس

 .]2012ل يويو 9

سس غري  .10 يد فرا تح ا نوا سـ لت همة – املدير العام –ف مل ا5ورة، وذكر بأن هذه ا5ورة ا ò نة يه ثة  ثا للجا5ورة ا ل ل
ية ا5وية يف العام  لاحلكو توبر 2012م هر أ بو يف  ية العامة القادمة للو بل ا ك وا5ورة األخرية  ي شمجلع يع .2012ق تفاين  مج وأشاد  ب
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ية ا5وية يف العام  نة احلكو ناءة يف بر�مج معل ا شاركهتم ا لالوفود و جل ب ممب ò ثفا جدا2012ل ò اÉي اكن بر�جما  وأضاف أن . ُمك
يجني . عقد ثالثة اج�عات اكن أمرا غري عادي ية ا5وية قد ُعقد مؤمتر  نة احلكو نذ ا5ورة األخرية  بوذكر بأنه  ل ِللج م م ò

يجة موفقةا5بل برصي، وحقق  سمعي ا òومايس املعين حبامية األداء ا ُ نت ل ناء للغاية اÉي . ل òوسلط الضوء عىل اجلو اإلجيايب وا لب
يجني يع الوفود يف  بساد بني  بو. مج ية هذه الروح يف إجناز بر�مج معل الو يوأكد عىل أ ية ّورح. مه صلب خبرباء امجلاعات األ
ي شاركني وÉين  ية ا سـوا مل يةحملل نرب امجلاعات األ صلكونون أعضاء يف  تدى . م نني من أعضاء  نوأعرب عن تقديره حلضور ا مث

نك يد بول اك ندا وا يوز يدة فاملني تويك من  ية، وهام ا شعوب األ تحدة ا5امئ املعين بقضاd ا ِاألمم ا ني سـ يل ن سـ صل ل لمل يا، ل نا من  ن  يي كس
َإضافة إىل املحارض ِ يد روبرت ْيَن اآلخرْيُ لن، ا سويدس مايلسـ ياس آرين من ا يد ما يا وا للزير من أسرتا ت سـ ُودعا املدير العام . لل

هام يفالوفود إىل  بو ساإل ندوق الو ي  ية سوى ما للص ندوق يف ت+ املرحL أية موارد ما لتربعات، مذكرا بأنه ال يوجد يف ا لص ُ
ية ا5وية، أال ويه ا5ورة ا نة احلكو ية مصاريف دورة أخرى واحدة  ليكفي  ل للج متغط نة ل رشون املقرتحة  ثة وا للجثا َل ُ لع

ية ا5وية لاحلكو ٍوشكر الريس عىل ما بذ¡ من تفان. م َ ية ا5وية، وعىلٍومعل ئ نة احلكو ل جاد يف أعامل ا  ò ما قدمه منمللج
 .توجهيات

ُووجه الريس  .11 ئ ò– سفري وين ماكوك من جاماياك ية عىل توجهياهتم يف–ل سعادة ا سقي اÈموعات اإل شكر  مي ا ن قلل  إعداد مل
ية شأهنام يف ضوء ا5ورة احلا شاور  ته ويف ا لبر�مج العمل و ب ت لي ية مع . مهنج شاورات ر مسوذكر بأنه اكن قد أجرى ثالث  م ò

س ّا هذه ا5ورةملن يني حتضريا  لقني اإل ندرا غرازيويل من سورسا –ئوشكر �ئيب الريس  .قلمي يدة أ يا سـ لكسـ بب ،ل يد  بي وا لسـ
يا نيسـنجو�ن من إندو تجم. معهام عىل د– ج متع أيضا  نة بأنه اكن قد ا 2وذكر ا ب جللج ò شعوب ثيل ا ية، وشكر  شعوب األ لع ا مم صل ل

يدة ية عىل اقرتاحاهتم ومدخالهتم ا ملفاأل متع بريس جتم. صل 2وأعلن أنه سوف  ئ ية مرة أخرى عىل هامش جي شعوب األ صلع ا ل
ية بات وأفاد بأن األمانة اكنت قد قدمت إىل ا5ول األعض. لا5ورة احلا ية ا5وية والرت نة احلكو شأن وöئق ا ياء إحاطة  تم ل للج ب

ية لõورة يف  ية2012ل يويو 2جستاللو يوم األول من ا5ورة احلا بني يف ا يع املرا  Lل، وأن األمانة سوف تقدم إحاطة مماث ل . قمجل
تاحة عرب بث ية سوف تكون  ية ا5وية بأن ا5ورة احلا نة احلكو ٍوأبلغ ا م لم ل بارش عىل مللج بو اإللكرتوين من أجل م  يوقع الو

شمول تاح وا �ُ ل متكن منوأعرب عن أم5 يف أن. نف  ّ ندما  للعمل عرض بر�مج مقرتحي ية  ية معل لõورة احلا ع و ل مهنج
هر ها الحقا يف فرتة ما بعد ا سة العامة  لظ2تأنف ا معل جلل ية، وأن جدول األعامل . تسـ ترب دورة تفاو ية  ضوذكر بأن ا5ورة احلا تع ل ò

يةمل تا يا�ت ا تح اÈال أمام أية  ح  تيف ية . فب تا يا�ت ا بة يف اإلدالء  ية أو ا5ول األعضاء الرا حوعرض عىل اÈموعات اإل تب ب غ فمي قل
تقرير كام اكن احلال يف دورات سابقةتقدمينعامة إماكية  يا�ت إىل األمانة حىت تدرج يف ا ل ت+ ا َب ُ ية . ل لوذكر بأن ا5ورة احلا ò

dسة أ بومخمدهتا  ية العامة للو يف ا سـ: جاء يف  يم  مجلع تلك ساهتا، إىل . ح ناء  توصل، يف أ ها أن  بغي  نة  جلوقال إن ا ث ت ي لللج ن
يه لفعل، سوف ٍقرار تفق  نحو ا تطلب اختاذ قرار، وإن القرارات، عىل ا نود جدول األعامل اليت  شأن  يه  تفق  عل  مل ل ت ب ب عل ò ُم

نة علهيا ر توبة ليك تصدق ا مستوزع  للج ُ مكُ ò 2وأضاف أن تقرير ا5ورة سوف يعد بعد انعقادها، . 2012ل يويو 13يا يف يوم ُ
نة رشين  ثة وا ثا ها الع�ده يف ا5ورة ا ست  يع الوفود للغات ا للجوسوف يوزع عىل  ل ل ل لعمج يعمج ò ية . ُ نة احلكو موذكر ا للج ò

ها öئقا5وية بأن و تاحل  ُ ستت تحدة ا يع لغات األمم ا ل  مل  .جبم

ند  ند ا ند ا ند ا �د جدول األعاملد جدول األعاملد جدول األعاملد جدول األعامل: : : : دول األعاملدول األعاملدول األعاملدول األعامل من ج من ج من ج من ج2222للللببببا��� اعاعاعاع

نحو الوارد يف الويقة  .12 رشوع جدول أعامل ا5ورة عىل ا ثقدم الريس  ل م ُ . WIPO/GRTKF/IC/22/1 Prov. 3ئ
ند  شأن ا شاورات  بوذكر أن ا ب يني9لمل سقني اإل توى ا رشوع جدول األعامل هذا جرت عىل  مي من  ن قلسـ � ُ مل وأخرب بأن ت+ . مم

شاورات قد توص òا تفق عىل أي من لت إمل ند املعين من جدول األعامل، ولكن مل   Lبدي يارات اللغوية ا òىل العديد من ا يُ ب ل ّخل لل
يارات توصل . خلهذه ا يث مل يمت ا نظر فهيا،  يس  ية، ولكن  شفا يارات بغرض ا نة عىل ت+ ا لوقال إنه سوف يطلع ا لل ل خل حللج ل ف ِ ُ

شأن أي مهنا نحو . بإىل اتفاق  يارات عىل ا لوأورد ا تايلخل يار : لا نةآراء): "أ(1خلا يار "للج يف األعامل األخرى  ): ب(1خل؛ ا
بLتعبري عن اآلراء يف األعامل " نةملقا يار "للج  سائل أخرى   ":)ج(1خل؛ ا مبري عن اآلراء يف  ية تتعلقتع نة احلكو م  للج

يار "لا5وية نة: "2خل؛ ا للجبادل اآلراء يف األعامل األخرى  يار "ت بLآلراء يف األعامل تبادل ا: "3خل؛ ا نةملقا يار "للج   :3خل؛ ا
سائل أخرى " مبادل اآلراء يف  ية ا5ويةتتعلقت نة احلكو ل  يار "مللج بLاألعامل : "4خل؛ ا نةملقا يار "للج  نظر يف : "5خل؛ ا لا
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نة يار "للجاألعامل األخرى  ية ا5وية" :6خل؛ ا نة احلكو تعلقة  سائل األخرى ا نظر يف ا لا للج مل مل بLاألعامل : "7يار خل؛ ا"مل ". ملقا
يوم ثري من الوقت خالل ا تغرقت لفعل ا سأb  قد ا لومع ذ?، ذكر أن هذه ا سـ نوي امليض قدما وتقدمي . لكمل يوÉ? اكن 

شأنه نة وتخذ قرارا  يه ا نظر  برشوع جدول األعامل كام هو  ت للج فت ل يا�ت. م سح اÈال لإلدالء  ببوبذ? أ  .ف

نة  مرص مس مجموعُوحتدث وفد .13 رشين  ية وا ثا تقد أن ا5ورة ا ية، وقال إنه  ته الو ية و بõان األفر للجة ا ن ل يع ن لعل ط بصف يق
نحو  ية ا5وية عىل ا نة احلكو ية  شة األعامل ا نا بو  ية العامة للو يف من ا ية ا5وية مل حتصل عىل  لاحلكو ل للج بل ق مب ي مجلع تلك مل ملسـتقم

ند  رشوع جدول األعامل9لباملقصود من ا رشوع جدول األعامل وقال إن مجم. م من  متد  ية ال ميكهنا أن  بõان األفر موعة ا تع يق ل
ند  نة، وطلب حذف ا ته الرا بعىل حا ه رشوع جدول األعامل9لل  .م من 

ُ الريسوأعرب .14 سأb عن أسفهئ شأن هذه ا توصل إىل حل وسط  مل لعدم ا ب وذكر أنه يوجد اقرتاح من وفد مرص، . ل
ية، حب بõان األفر مس مجموعة ا öيقتحد ند لم رشوع جدول األعامل9لبذف ا نصة . م من  بو إىل ا شار القانوين للو ملودعا ا ي َت ملس

ية اختاذ القرار شأن  نة  نه، يف ضوء هذا �قرتاح، أن يرشد ا معلوطلب  ب للج  .م

ية، قد اقرتح اع�د  .15 بõان األفر مس مجموعة ا öتحد همه أن وفد مرص،  سب  شار القانوين إنه يدرك  يقوقال ا م لف ح ملست
ند مرش ٌوأضاف أنه إذا أيد وفد.  من جدول األعامل9لبوع جدول األعامل مع حذف ا ò نة أن للج آخر هذا �قرتاح، ميكن 

تصويت برفع األيدي لتقل إىل ا  .وقال إن هذا هو �قرتاح يف هذه اللحظة. نت

شع .16 يه، وقال إن  يوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  سمع أي ف ير حلرية ألنه مل 
شار القانوين إىل تصويت. وفد يدعو إىل تصويت شري ا تاد نوعا ما أن  توذكر أنه يرى أن من غري ا ي وأضاف أنه يف . ملسملع

يطلب  ية إىل تصويت سوف يؤيد، فإن وفد �حتاد األورويب  سـحاb وجود دعوة ر òمس شاورات لفرتة قصريةُ مليق ا نه . تعل لكو
تصويت يف هذه املرحòLأكد عىل أ سمع أي وفد يدعو إىل ا لنه مل   .ي

ُ الريسòرصحو .17 نة ب ئ رشوع جدول األعامل يض قدما أن متعلهيا للجأن ا إجراء من إجراءات اختاذ القرار، إىل ميف تقدمي 
توافق اآلراء .نظرا للوقت اÉي ضاع لفعل ها  نة حىت اآلن تواصل  بوأشار إىل أن ا إىل أن وفدا قد ومع ذ? أشار  .معلللج

رشوع جدول األعامل، وأنه ال يوجد توافق يف اآلراء خبصوص هذا احلذف ند من  مطلب حذف  يحا من  .ب ضوÉ? طلب تو
تابعة عىل حنو خاطئ شار القانوين من أجل امليض قدما وعدم ا ملا  .ملست

ُوذكر وفد .18 òان األõب يا بأن وفد مرص قد قدم اقرتاحه مس مجموعة ا نوب أفر ل  ò يق شار ج توحض من ا ية، وا تفر ملسسـ يق
Éاتòمعا إذا اكن القانوين  bيده يف هذه احلا  .يهذا �قرتاح ال يزال يلزم تأ

ترب  .19 يابة عن مجموعة من ا5ول األعضاء،  شار القانوين إن هذا �قرتاح، مع أن وفد مرص قد قدمه  يعوقال ا ن òت ملس
باقرتاحا مقدما من وفد واحد فقط، وناء عىل ذ ò  .? سوف يلزم أن يؤيده وفد آخرُ

يا إنه يؤيد �قرتاح اÉي قدمه وفد مرص .20 نوب أفر ُوقال وفد  ُò يق  .ج

òوأشار الريس إىل أن �قرتاح اÉي قد .21 ُ يائ نوب أفر يقمه وفد مرص قد أيده وفد  ج ُ ُò.  

ية الطلب اÉي اكن .22 تحدة األمر يكوأيد وفد الوالdت ا مل ُ òء إلضافتته اÈموعة  رشوع م قد قد نود  ييل إىل  ند  مة  ب تمك ب
ند  نظام ا5اخيل 5وفقا للقاعدة  ،WIPO/GRTKF/IC/22/1 Prov. 3ث يف الويقة 9لبجدول األعامل، أال وهو ا ل من ا

بو نة. يالعام للو يل معل ا للجوأضاف أن هذا الطلب مقدم من أجل  تسه ٌ ò ية . ُ نة احلكو رشين  ثة وا ثا موذكر بأن ا5ورة ا للج ل لعل ò
ية ا5وية –ٌلكفة لا5وية م نة احلكو ية العامة إىل ا ندهتا ا ل وفقا للوالية اليت أ جل مجلع ياغة –مسـ يمي العمل اإلضايف املطلوب  لص  بتق

نص يف شلكه الهنايئ شة غري فعاb نوعا ما .لا نا بة أمل لقضاء يوم اكمل يف  شعر  قوأضاف أنه  ي مي ومىض يقول إنه يعرتض . خب
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ند  رشوع جدول ا9لبعىل حذف ا مل  وذكر أنه. WIPO/GRTKF/IC/22/1 Prov. 3ثألعامل الوارد يف الويقة م من 
تصويت لسمع بأية دعوة إىل ا ثل  مث5، ي  .وفد �حتاد األورويبميف ذ? 

بة أمل  .23 شعر  يا إنه  يوقال وفد أسرتا ي تنيخبل شة  لغ ود نة يف هذا احلاbه نظمة قامئة عىل . للج لكون ا بو  ٌوقال إن الو ٌ م ي
يةتوافق اآلراء، يدة لõورة احلا يس بداية  تصويت، من وKة نظره اخلاصة،  نظر يف ا ل وإن ا ل جل نة قد . ل للجوذكر بأن ا ò

بريا ناحجة وحققت تقدما  ثري من �ج�عات ا كعقدت ا ل شة غري جوهري،  اÉيواكن الوفد يرى أن املوضوع. لك نا يد ا ق  مل ق
شري شاورات،  ته إىل مزيد من ا ي5 وإحا مواكن يفضل تأ مل ل شت حىت ت+ اللحظةج يارات اليت نو قا إىل ا òوذكر بأن بعض . خل

ية ا5وية نة احلكو ية قد جرت لفعل يف ا شأن األعامل ا شات العامة  نا لا للج بل ب ق ممل  .ملسـتق

يقة .24 رش د سة  سة ملدة  قوقال الريس إنه سوف يعطي اللكمة لوفد الربازيل، مث يعلق ا عئ مخ جلل � ُ. 

�وقال وفد الربازيل إنه يفضل  .25 يانُ ببأن يديل  سأbهُ شة ا نا يع  مل بعد �سرتاحة حىت  ق متط  .يسـ

سة .26 يق املزمع للج يا نقطة نظام خبصوص ا نوب أفر لوأöر وفد  َتعل ُ ل يق òوأشار إىل أنه قد أيد �قرتاح اÉي قدمه وفد . ج
سأb أكرث من ذ? شة ا نا سة و يق ا ملمرص، ومن مث ال يرى رضورة  ق جلل متعل  .ل

جورد الريس عىل وفد  .27 ياز الريسُئ بقا ال سة  يا قائال إنه عىل وشك أن يعلق ا ئنوب أفر تيق ط مجلل � سة ملدة . ُ جللمث علق ا ò
يقة رش د قسة  ع  .مخ

سة مرة أخرى قائال إن بعض الوفود أعربت عن وKات نظرها يف أنه  .28 يق ا رس  سة، و تاح ا جللوأعاد الريس ا تعل جلل فت ف ئ
رشع ا بل أن  تصويت  يا إىل ا تسوف يلزم ا5عوة ر ق ل تأكد من أهنا توأضاف. للجنة يف أي تصويتمس نة أن  ت أنه ال بد  للج

نظام ا5اخيل العام، للسري وفقا  تأكد من إ�حة? يرغب يف Éو ت تصويت وجود لل مزيد من الوقت  نارص املطلوبة  لليع ا لع مج
نظام ا5اخيل العام سة لفرتة قصرية. للوفقا  جللمث علق ا ò. 

سة، وق .29 تاح ا جللوأعاد الريس ا فت بق أن أشار، مبا يف ذ? وقوف ئ تصويت، كام  نة  سـال إن رضورة وضع معايري  لل معي
هذا �ح�ل تحضري  لاألعضاء، قد أخر ا توه. ل متل  تحضريي قد ا يل ا تح لوأخرب بأن هذا ا ل ل نة لن . كل للجومع ذ? أضاف أن ا

بقي أمام  يق الوقت ا تصويت يف هذا الوقت، نظرا  تمتكن من امليض قدما يف ا لض ملل ساءت سادسة  ساعة ا نة حىت ا ما ل ل . للج
ناء عىل ذ?، يود ّومىض يقول إنه،  نة  ب سة حىت تعاود ا يق ا تحدث، مث  للجإعطاء اللكمة للوفود اليت ترغب يف ا جلل تعل ل

شأن اع�د جدول األعامل، مع اقرتاح  ند األول يف جدول األعامل هو اختاذ قرار  تايل، عىل أن يكون ا يوم ا ب�نعقاد يف ا ب ل لل
نود جدول األعامل ند من  يه حبذف  بثىن  ب عل ò يع الزواd، مبا . ُم سأb من  نظر يف ا مجوقال إنه، يف الوقت احلارض، قد جرى ا مل ل

شاء يه ما  نة تقرر  يني فهيا، وأشار إىل أن األمر يف يد ا سقني اإل تيف ذ? نظر ا للج مي فن قل  . مل

ية، و .30 شات لتمنوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا نا يه ا قأعرب عن لغ قلقه إزاء الوضع اÉي أدت إ مل ل
ية تحيل ملرونة. لاحلا توقع ا لوقال إنه اكن  شاورات . ي ية، مع أهنا مل تكن جزءا من ا ملومىض يقول إن مجموعة جدول أعامل ا لتمن

رشوع بوال خبصوص  يع ا5ول األعضاء سوف جتد حال  ممبعىن اللكمة، ال تزال عىل ثقة من أن  مق وذكر أن .  جدول األعاملمج
ند  نص، .  من جدول األعامل9لبالوفد ال يرى رضورة إلدخال ا سني ا نة يف هذه ا5ورة يه  ية  لوذكر بأن الوالية احلا حت للج ل ò

ند  ند9لبوأن الوفد خيىش أن يؤدي إدراج ا شأن هذا ا ـي  شات ال  نا ب من جدول األعامل إىل  ب ت لق نهت وأضاف أن هذا . م
بط ما حدث يف  يوملض  .لذ? ا

تايل .31 يوم ا سة إىل ا لوعلق الريس ا ل جلل ُ ئ ò. 
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ساعة  .32 سة يف ا تاح ا لوأعاد الريس ا جلل فت باحا يوم 11ئ يني قد . 2012ل يويو 10ص  سقني اإل نة بأن ا ميوأبلغ ا ن قلللج مل
رشوع جدول األعامل وأهنم قد توصلوا إىل شأن  شاورات  باح إ�حة الفرصة إلجراء املزيد من ا مبوا هذا ا ب مل لص  إجامع عىل طل

نة يب ا للجاقرتاح ميكن أن ياليق تر  .ح

يني عىل مرونهتم .33 سقني اإل ية مس اÈموعة ء، وشكر ا تحدة األمر ميوحتدث وفد الوالdت ا ن قلمل مل ُوقدم الوفد . يك ò
ند   Lياغة بدي باره  ب�قرتاح اÉي اكنوا قد أعدوه  ص للت تايل9ع نحو ا ل من جدول األعامل وتاله عىل ا ري عن اآلراء يف تعب: "ل

ية ا5وية نة احلكو تعلق   Lب لسائل  للج ت مم  ".مق

يان .34 ية، وطلب اإلدالء  بõان األفر ٍوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ب بيق ل رشوع جدول ُ نة  متد ا بل أن  م رمسي  ُ للج تع ق
نقحة ته ا ملاألعامل   .بصيغ

ُووافق الريس عىل الطلب اÉي قدمه وفد مرص .35 ò ُ  .ئ

ند ُوحتدث وفد مرص مس مجم .36 ية، وأعرب عن شكوك خبصوص احلاجة إىل اإلبقاء عىل ا بõان األفر بوعة ا لل  من 9يق
بل شة العمل ا نا ية  ية العامة مل تلكف ا5ورة احلا يث إن ا ملقرشوع جدول األعامل،  قح مب ل �مجلع ُ ند . م تقد أن هذا ا بوقال إنه  ليع

نص  باه عام  نود جدول األعامل سوف حيول � علاإلضايف من  ت ن تب � تفاويض اÉي ُ ية ا5وية، أي العمل ا نة احلكو ليه والية ا ل مللج
يدي، وال سـ~ أربع مواد، أال ويه موضوع امحلاية،  ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا رشوع املواد ا شأن  يام به  تقلتعني ا ل تع مل ب لي ل م لق

ناءات، إضافة إىل موافاة ا يدات و� يدين، ونطاق امحلاية، وا مجلوتعريف ا ت ثي سـتف تق لسـ نص صك دويل من شأنه مل بية العامة  ع
يدي ثقايف ا بري ا تقلأن يكفل امحلاية الفعاb ألشاكل ا ل لتع بL  .ل ية العامة ا لومىض يقول إن األمر يرجع إىل ا ملق ملوقف، تقيمي امجلع

نظر يف احلاجة إىل  ية ا5وية، وا نة احلكو تقدم املحرز يف ا نص املقدم وا نظر يف ا لوا ل للج ل ل مل ُ ُòيةجلسات ية ف إضا نة احلكو م  للج
ند  .لا5وية لبومع ذ? وافق الوفد عىل ا ية لن 9ُ بõان األفر ته املعدb، عىل أساس أن مجموعة ا يق من جدول األعامل  ل òيغ ُبص

ند  شة حول ا نا شاركة يف  بيع ا ق مل لتط مسـ تقادا راخسا 9ت تقد ا شلك غري رمسي أو رمسي، وأنه  ع من جدول األعامل، سواء  يع ب
بغي أال تو بغيينأنه  ند من جدول األعامل  ند من جدول األعامل، وأن هذا ا شأن هذا ا يجة أو قرار  نجد أية  يت ب ب ب لن يقترص   أنل

سامح  متة لعىل ا شاركهتا –ملهللوفود ا سأb أو  شأن هذه ا بري عن أفاكر  ماليت ترغب يف ا مل ب بري عن وKات نظرها  – لتع لتع
 .ليس إال

رشوع جدول األعامل، òقدو .37 بم الريس  م ُ تحدö ئ ية  تحدة األمر نحو اÉي اقرتحه وفد الوالdت ا نقحة عىل ا مته ا يك مل ل مل òيغ ُ ص
نة متده ا للجمس اÈموعة ء،  يد إصداره فورا : مالحظة من األمانة. [لتع نقحة، وأ ته ا رشوع جدول األعامل،  تمد  عا مل يغ ُع ò ُ بص م ِ ُ

تح الريس ب ا]. WIPO/GRTKF/IC/22/1 Prov. 4 ثيف الويقة ُو ئ  .لبيا�تف

38.  Lب ية العامة ا يا، وأشار إىل أن األمر يرجع إىل ا ية مس مجموعة بõان آ هورية إيران اإلسال ملقوحتدث وفد  م مجلعمج سـ
شأن ا5عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس وشأن احلاجة تقيمي ل تقدم احملرز، إضافة إىل اختاذ قرار  نص وا نظر يف ا باملوقف وا ب ل ل ل

ية سات إضا سة أو  فإىل  جل ية ا5ويةجل نة احلكو ية ا5وية، وذ? وفقا لوالية ا نة احلكو ل  للج ل مللج ند . م لبوقال إنه ميكن إدراج ا
ثقايف 9 بري ا تعلقة بأشاكل ا شاريع املواد ا يع   Lالاكم Lملعاجنقحة، ولكن دون اإلخالل  ته ا ل من جدول األعامل  تع مل م مجل مل ليغ òبص ُ

يدي ند وأضاف أنه الحظ من اج�ع غري  .لتقلا ته املعدb 9لبرمسي جرى بني الوفود أن إدراج ا ò من جدول األعامل  ُبص  لنيغ
نظرإاليسمح  بري عن وKات ا ل  بل  .لتع ية  توحة غري ر شاورات  ية ا5وية إىل عقد  نة احلكو قودعا الوفد ريس ا مف م مسئ م ل للج ُ

شأن �رخي امل ية العامة لقرار  يل اع�د ا ية العامة  بانعقاد ا مجلع ه ية لتسمجلع نة احلكو ية  مؤمتر ا5بلومايس وعدد ا5ورات اإلضا للجف
نصوص وعقد املؤمتر ا5بلومايس نص أو ا رشوع ا لا5وية اليت من شأهنا أن تفيض إىل تقدم  ل مل 2. 

نه وفد مرص مس ُوحتدث وفد .39 شاطر القلق اÉي أعرب  ية، ورصح بأنه  ع الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ي òمن لت
õب ند لمجموعة ا نه ميكن أن يوافق عىل إدراج ا ية، و لبان األفر لك ته املعد9bيق ò من جدول األعامل  ُبص وقال إنه يرى أن هذا . يغ
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شـهتا  نا ية، وحث ا5ول األعضاء عىل أن تركز يف  ندة إىل ا5ورة احلا نود جدول األعامل ال يرد يف الوالية ا ند من  قا ل سـ ب مب مل ل
متدة من  يغهتا ا قعىل الوالية  ُملع نظر فهيابص ية العامة  شاريع نصوص لصكوك قانوية إىل ا ية العامة، أي تقدمي  تبل ا مجلع ن م . لمجلع

بل شأن العمل ا بت  ية  ئة ا ية العامة يه ا ملقوأكد أن ا ب ل ن ي ملعمجلع  .له

ند  .40 ية مس اÈموعة ء، ورصح بأن ا تحدة األمر بوحتدث وفد الوالdت ا لمل ò  من جدول األعامل لن يكون سوى 9يك
يجة أو قرار، مبا فر ند من جدول األعامل أية  تظر من هذا ا بغي أال  بL وأنه  سائل ا بري عن آراهئم يف ا تصة للوفود  ن ن نملق ب ت ي مل لتع َلل ُ

نة ية  ية بعد ا5ورة احلا شاورات غري ر تعلق بعقد  للجيف ذ? القرار ا ل مس م  .مل

يان اÉي أدىل به وفد  .41 يدهام  نغال عن تأ بوأعرب وفدا أنغوال وا ي للسـ يةل بõان األفر يقمرص مس مجموعة ا  . ل

ته يف  .42 ية، وأبدى ر بõان األفر يان اÉي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يده  يا عن تأ نوب أفر بوأعرب وفد  ل ب غي يقلل يق ج
ند  بيل حتفظاته عىل إدراج ا لسج ندهتا 9ت ند يقوض الوالية اليت أ يث إن هذا ا  ،bته املعد سـ من جدول األعامل  ب �يغ ُ ل ò حبص ُ

ية ا5وية نة احلكو ية العامة إىل ا لا للج ية متاما وفقا لوالية . ممجلع بغي أن تكون دورة موا ية  يعورأى الوفد أن ا5ورة احلا ي ضل ن ُ
ية ا5وية نة احلكو لا  .مللج

يه، وشكر الوفود عىل مرونهتا، وأعرب عن  .43 فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء 
تعداده ية العامة سـا ية أو بعدها، يف ضوء ا بل خالل ا5ورة احلا ية خبصوص العمل ا شاورات غري ر شاركة يف  مجلع  ل مس م ملقللم

Lب  .ملقا

بõان   .44 يان اÉي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يدهام  تحدة عن تأ يا ا هورية تزنا بابوي و لوأعرب وفدا ز ب ي مل للن مج م
ية، وأبد يل حتفظا dيقاألفر بهتام يف  سجر ند تغ ته املعد9bلبهتام عىل إدراج ا ò من جدول األعامل  ُبص  .يغ

يا .45 ية مس مجموعة بõان آ هورية إيران اإلسال يان اÉي أدىل به وفد  يده  تان عن تأ سـوأعرب وفد  ب ي مسـ مج لل يان ،ك للب و
ية  .لتمناÉي أدىل به وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا

بة أم5 إزاء م .46 خيوأعرب الريس عن  ها ئ نة ور شاركني بأنه عىل ا سأb، مذكرا ا ئيسا قيض من وقت يف هذه ا للج مل مل ُ
تفادة من الوقت واملوارد عىل أجنع وجه وبغرض واحض ية ا5وية معل .سـ� نة احلكو ٌوشدد عىل أن ا ل مللج ò تلكفة، وأن ¡ 

تغل بكفاءة شار القانوينهوقال إن .تُسـاملوارد جيب أن  نة ي�ملست اكن من الرضوري وجود ا تخذه ا للج لضامن أن أي قرار  ىش ت
نظام ا5اخيل العام  .لمع ا

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل2لب
رشوع جدول  .47 مقدم الريس  ئ òكام األعامل 

ثهو معمم يف الويقة  ّ
WIPO/GRTKF/IC/22/1 Prov. 3 

ند . الع�ده نة ا بوعدلت ا لللج ò9 جدول األعامل من 
بL تعبري عن ا: "حى كام ييلليض سائل  مقآلراء يف  م

ية  ية  ية ا5وية ا نة احلكو مللكتعلق  نم ل للج ملعت
يدية  ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا لث

تعديل". والفوللكور تمد جدول األعامل هبذا ا لوا   .ُع
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ند  ند ا ند ا ند ا رشين: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل3333للللببببا رشيند تقرير ا5ورة ا رشيند تقرير ا5ورة ا رشيند تقرير ا5ورة ا �د تقرير ا5ورة ا��� لعلعلعلعاعاعاعاع

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل3لب
تقرير املعدل 5ورة òقدم .48 رشوع ا ò الريس  ُ ل م ئ

رشين  نة ا لعا ثالويقة (للج
WIPO/GRTKF/IC/20/10 Prov.2 (

 .òالع�ده، فمت اع�ده

ند  ند ا ند ا ند ا نظامت: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل4444للللببببا نظامت ا نظامت ا نظامت ا �د بعد بعد بعد بعضضضض ا��� ململململاعاعاعاع

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل4لب
يع  .49 نة إلجامع عىل اع�د  مجوافقت ا للج

نظامت املذكورة يف مر ثفق الويقة ملا
WIPO/GRTKF/IC/22/2 بصفة مراقب 

ية : مؤقت، ويه ثقا بحوث ا فية األنديز  ل لل مجع
شعوب )ASICFA(والفوللكور  ثاق ا نظمة  ل؛ و مي م

يا  ية يف آ سـاأل ية سانت أنطونو )AIPP(صل مجع؛ و
سم عمل �ج�ع يف  سا؛ و قولو توغيل دي  ستيلي

يكس  تحدة(سـجامعة إ ية)ملاململكة ا سة  من؛ ومؤ  تس
يا  ية ا5وية )FUDEAR(نإقلمي أراواك ل؛ وا مجلع

يا املعلومات  نولو تخصصني يف  جللمحامني ا تك مل
)IAITL( ية تجارة ا5وية من أجل ا من؛ ومركز ا ل لتل
)CECIDE( سان ن؛ واملركز الوطين حلقوق اإل
)CNDH( شعوب يات ا ية  ل؛ والرابطة الو مجلع طن

ية من األقزام يف الكونغو  صلاأل
)LINAPYCO(نغوتو ؛ ومؤ بسة تريس  س
)FPB( ية شعب يعمل من أجل ا نظمة ا من؛ و لتل م
)PAD( نون الرولو نظمة املروجني  لف؛ و ّم
)RAP( dيجري ية الفكرية يف  هد ا ن؛ و مللك مع
)IPIN LTD/GTE( بال يف ية ساكن ا جل؛ و مجع

 ).APMM(العامل 

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

تني ئعرض الريس .50 òوذكر بقرار . WIPO/GRTKF/IC/22/INF/5 وWIPO/GRTKF/IC/22/3ثيق الو
متدة  ية ا ية وا ندوق تربعات لفائدة امجلاعات األ شاء  ية العامة بإ ملعا حملل صل ص ن ندوق("مجلع ثلني ") لصا شاركة ا ملمهبدف دمع  م

ندوق يع متدة، وأشار إىل أن ا ية ا نظامت غري احلكو يني  يني وا لصاأل للم حملل ملعصل ية م شفا نجاح ويعرف عىل نطاق واسع  فمل  ل َب ُ
ية تقالل والفعا لو� نة . سـ رشين  ثة وا ثا نفد بعد ا5ورة ا ندوق سوف  للجإال أن الريس أفاد مرة أخرى بأن أموال ا ل ل س لعلص َ ت ُئ ت

يكون أم رشين، وهو ما  ثة وا ثا ية مصاريف أية دورة بعد ا5ورة ا ية ا5وية، ولن توجد أموال  سـاحلكو ل ل تغط لعل ل را خمجال م
ية  بب يف اإلرضار مبصدا قللغاية وميكن أن  نة بأن األمانة قد بدأت محL مجلع األموال.  وجودتهالعمليتس للجوذكر ا ò . وأفاد بأن
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"bلويقة " بيان احلاُوحث الريس ا5ول األعضاء، كام فعل املدير العام أيضا يف . WIPO/GRTKF/IC/22/3ثمرفٌق  ئ
تاح ا5ورة، عىل تقدمي يام فتا ية ا سعى إىل احلصول عىل صال ندوق، وطلب مهنا أن  تربع  هدات  لق  ح تتع للص ذ? من بل

 .العامصة، إذا لزم األمر

سابعة  .51 ية ا5وية يف دورهتا ا نة احلكو لووفقا لقرار ا ل ، )WIPO/GRTKF/IC/7/15ث من الويقة 63الفقرة (مللج
ية ا5وية نة احلكو رشين  ية وا ثا بق ا5ورة ا لفقد  للج ن ل مسـ نرب من عروض اخلرباء عىل مدار نصف يوم، وترأسلع  ٌ نرب تم مل ا

نون يا لقانون ا يدة تريش أدã، مركز أسرتا لفا ل �وقدمت العروض وفقا للرب�مج. لسـ ُ 
)WIPO/GRTKF/IC/22/INF/6 .(بو، ويرد نصه ف~ ييل نرب إىل أمانة الو تايب عن ا تقرير  نرب  يوتقدم ريس ا مل ك ب مل  :ئ

تحدة "ة أسامؤمه ف~ ييل موضوع �قش اخلرباء الوارد" يدي وإعالن األمم ا ثقايف ا بري ا ية الفكرية وأشاكل ا ملا تقل ل لتع ل مللك
ية شعوب األ صلشأن حقوق ا ل ية: ب شعوب األ صلتطلعات ا تحدة ": ل تدى األمم ا بة ريس  يدة فاملني تويك، � ملا ن ئ مسـ ئ ل

ية احلقوق، ية، وحمارضة يف  شعوب األ لكا5امئ املعين بقضاd ا صل يس مالزير، ل يد  ندا؛ وا يوز ند،  ل جامعة أو سـ يل ن للك
ياس آرين، مدير وحدة حقوق  تور ما يا؛ وا5 يدين، أسرتا يا األوىل،  شعوب أسرتا شارك للمؤمتر الوطين  تريس  ك ل سـ ل ل م ئ

س ية احلقوق، جامعة ترو شعب الصايم، وحمارض يف  سان يف جملس ا ماإل لك ل نكون يد بول اك ِ، الرنوجي؛ وا ني نا، لسـ سي 
ت ية منعضو  نة ا يا، ا رشق أفر ميي  ثل اإل ية وا شعوب األ تحدة ا5امئ املعين بقضاd ا يقدى األمم ا سـيق لتنل للج ملم صل ل قلمل

يا  ية ألفر يقشعوب األ صل  ).IPACC(لل

شأن حقوق  تحدة  ية، أي املواد ذات الصL يف إطار إعالن األمم ا يدة تويك عن القضاd الر بوحتدثت ا مل سـ يسـ ئل
يا تو ية، وا شعوب األ صا ل صل شعوب ل تحدة ا5امئ املعين بقضاd ا تدى األمم ا رشة  لت الصادرة عن ا5ورة احلادية  مل ملن ع

يدي ثقايف ا بري ا رشوع نص أشاكل ا تعلقة  يات ا تو ية، وا تقلاأل ل تع مل ص ل لصل ل يدة تويك املعلومات . مب شت ا سـو� لق
ية ا5وية و�رخيه وصوال إىل املفاوضات القامئة نة احلكو ية عن معل ا لاألسا للج بري مسـ شأن أشاكل ا نصوص  تع عىل ا ب لل

ية ا5وية،  نة احلكو بل  ئه ا ية وما  يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا لا للج ب ث تقل تقل مل ملسـتق خي ل ما إذا اكن من ول
بل أم ال متل عقد مؤمتر دبلومايس يف ا ملسـتقا نة . حمل تعلقة إلجراءات يف ا شالك ا يدة تويك عن ا للجوحتدثت ا مل مل لسـ

ي شاركة هادفة، واحلاجة إىل �عرتاف حلقوق ماحلكو شارك  ية عىل أن  شعوب األ مة ا5وية، ويه قدرة ا ت صل ل ل
يدية اخلاصة هبا ثقايف واملعارف ا بري ا ية يف أشاكل ا شعوب األ تقلاجلوهرية  ل تع صل للل يدة تويك بوجود . ل لسـورصحت ا ò

ية ا5وية وجوهره نة احلكو لشالك يف إجراءات العمل يف ا للج يات اليت صدرت يف و. مم تو يدة تويك ا شت ا ص� ل سـ لق
ية اإلجراءات هذه، أوال تكوين فريق من  ناولت  ية واليت  شعوب األ تحدة ا5امئ املعين بقضاd ا قضتدى األمم ا ت صل ل مل من

شاور اجلوهرية من أجل  ية ا يدلوا بدلومه يف  ية  شعوب األ سان من ا تخرباء يف القانون ا5ويل حلقوق اإل معل ل صل ل لن
سان ا5ويةضامن  نص مع حقوق اإل لمواءمة ا ن نة  .ل شارك  يني ريس  يات األخرى اليت صدرت  تو للجومن ا م تع ص ئل

ية شعوب األ ية ا5وية من ا صلاحلكو ل ل  .م

ية يف  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  متدت إعالن األمم ا تحدة ا ية العامة لألمم ا يدة تويك أن ا صلمث ذكرت ا ل ب مل مل مجلع عسـ ل
مترب  سبهر  شت. 2007ش ية ا5وية الواردة يف إعالن قو� نة احلكو ية ذات الصL بعمل ا يدة تويك املواد ا ل ا للج ن مسـ ملع ل

ية، ويه املادة  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلاألمم ا ل ب ية يف احلفاظ عىل 31مل شعوب األ نص عىل حق ا صل اليت  ل ت
يطر ية وا يدية ومواردها الورا ها ا يدية ومعار ية ا ثقا سـبرياهتا ا ث تقل تقل ل لتع ل فل يدة تويك . وحاميهتا وتطويرهاعلهيا ة ف لسـومضت ا

ية يف اختاذ القرارات18املادة يف تبحث  شعوب األ شاركة ا نص عىل  صل اليت  ل م شطة  .ت يدة تويك أيضا أ شت ا نو� سـ لق
تخصصة، وزdدة الوعي،  شورة ا ثل إسداء ا ية،  شعوب األ تحدة ا5امئ املعين بقضاd ا تدى األمم ا ملوالية  مل صل ل مل من م

يةإضافة شعوب األ رش املعلومات عن قضاd ا صل إىل  ل ناقش أمه  .ن يدة تويك  تمث مضت ا يات 9لسـ تو يات من ا ص تو ل ص
ية ا5وية  نة احلكو ية إىل ا شعوب األ تحدة ا5امئ املعين بقضاd ا تدى األمم ا رشة الصادرة عن  ثالث  لا للج صل ل مل ن مل م ع

بو ساق مع نظام احلقوق اإل. يللو يات � تو تواكن من هذه ا ص تعراض تقين بواسطة ل ية، وا شعوب األ ية  سـسا صل لل ن ن
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شارك  يس  ية، ومجموعات أصدقاء الريس، ور شعوب األ ية  سا ية يف إطار احلقوق اإل شعوب األ مخرباء من ا صل لل ن ن صل ئل ئ
ية شعوب األ ية ا5وية من ا صلنة احلكو ل ل ثقايف  .مللج بري ا رشوع مواد نص أشاكل ا يدة تويك  ناولت ا لمث  تع سـ لت مل

Éيدي ا با ما ي لتقلا هااك"يشري إىل  رقصة لغا ثال ألاملاورية" لا يديمك  ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع تشـمتل عىل ، ويه ل
ية وانفعاالت وحراكت نا ئقصائد  شمل  .غ شة  نا ية من هذه ا نقاط الر توقالت إن ا ق مل سـ يدين رضورة كونئيل ملسـتف ا

شعوب شأن حقوق ا تحدة  تفق مع إعالن األمم ا ية مبا  لشعو أ ب مل ي بقة صل ية، وإدراج املوافقة احلرة ا سـ األ ملصل
ية  ية  ئة جام نرية، و يلا ع ثي مته ئة، ومرفق بديل 50ملسـت ثل هذه ا ية يف حاb وجود  شعوب األ ي يف املائة مهنا من ا صل لهل م

ية شعوب األ نازعات مع إدراج ا صلسوية ا ل مل يط الضوء عىل  .لت يدة تويك لكمهتا  متت ا سلوا تسـ بل فصل بني انعدام الخت
ية ا5وية من أشاكل نة احلكو شارك  يني ريس  ية، و يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ل ا للج م تع ث تقل تقل ل متع ئ ل ل ل

سان ية من اخلرباء يف القانون ا5ويل حلقوق اإل شعوب األ ية، وتكوين فريق من ا شعوب األ نا صل ل صل  .ل

يد مالزير عىل املادة و لسـركز ا ò31 تحدة ب من إعالن األمم ا شعوب مل نظور ا ية، من  شعوب األ لشأن حقوق ا صل مل
 Lتحدة ذات الص تخدام صكوك األمم ا يدي  ثقايف ا بري ا رشوع أشاكل ا ية، وألقى نظرة عىل نص  ملاأل سـ تقل ل تع لصل ل م

سان بقة  .نحبقوق اإل ية، واملوافقة احلرة ا يزي، وحقوق ا يد مالزير قضاd تقرير املصري، وعدم ا سـوحفص ا مت ملسـ مللكل ل
نري سات، إىل جانب الزتامات ملسـتا نظم واملؤ سة، وا يديا5ولل ثقايف ا بري ا رشوع نص أشاكل ا تعلق  تقل ف~  ل تع لي ل  .مب

بغي أن  رشوع املواد هذا  يد مالزير بأن  ينورصح ا مسـ ل òيدي بدال من ي ثقايف ا بري ا تقلعرتف بأحصاب أشاكل ا ل لتع ل
يدين، ألهنم أقل جتاهال للحاجة إىل معاجلة ما حدث يف ثقايف ملسـتفا بري ا تعامل ألشاكل ا ل املايض من سوء ا تع لسـ

يدي ثقايف  .لتقلا بري ا يع أحصاب أشاكل ا ئة  تاك يد مالزير الضوء أيضا عىل احلاجة إىل إ�حة فرص  لوسلط ا تع مجل لسـ فل م ò
ية،  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  ثل إلعالن األمم ا ية أن  بغي ألية قوانني و يدي، وعىل أنه  صلا ل ب مل ت ن ي متتقل ط نل

سانو� ية حلقوق اإل رشعة العا نرصي، وا يزي ا ية ا5وية للقضاء عىل ا نتفا مل لع مت لل ل يد مالزير أيضا موضوع  .ق لسـوأöر ا
ندوبني إفادة ثري من ا مل ا ية بلك بو، غري أنه ذكر أن هذه ا ها معىن يف الو يس  سان  لعملأن املعايري ا5وية حلقوق اإل ي ن لل ل

شل إذا اكنت ا5ول ال تعرتف حبقو يةتفسوف  شعوب األ صلق ا  .ل

نة  هر وسلط الضوء عىل القضاd الرا يدي حتت ا ثقايف ا بري ا رشوع مواد أشاكل ا يد آرين  هوحفص ا تقل ل تع òسـ È ل ل مل
بغي إدراKم مه 2ويف إطار املادة  .5 و4 و3 و2واقرتح نصا جديدا للمواد  يدين اÉين  يد آرين أن ا ن، أكد ا يتف ملسـسـ ل ò

ية وامجلاعات ا شعوب األ حملا صل ثقايف ل بري ا نرص املركزي يف تعريف أشاكل ا يث إن هذه اÈموعات يه ا لية  تع لع لل ح
يدي ها وحتافظ  .لتقلا تفظ هبا و يدي و ثقايف ا بري ا شعوب عىل أهنا تطور أشاكل ا نظر إىل هذه ا تسـتعملو حت تقل ل تع ل لي ل

يد آرين إىل املادة  .علهيا تفت ا سـوا به إىل حد 3لل نص احلايل  شـ، وأشار إىل أن ا ، وألقى نظرة عىل 5كبري املادة يل
ياغة بروتوكول �غوd يف املواد  يد آرين عىل أنه جيب أن يوجد توافق بني ّوشد ).3(و) 2(4 و7صأسلوب  لسـد ا

يع أشاكل  تعلق  بغي للحق يف املوافقة أن   ?Éيدية، و يدي وصكوك املعارف ا ثقايف ا بري ا جبمأشاكل ا ي ي تقل تقل ل نتع ل ل ل
ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يد آرين إىل أن املادة  .يديل نرية، وبعض 3لسـوأشار ا بقة ا شمل املوافقة احلرة ا بغي أن  ت  ملسـن سـ ت ملي

هني تخدام �زدرايئ وا يدين، وأن حيظر دامئا � نافع مع ا ملُأشاكل تقامس ا ّتف سـ َمل ُ يد آرين نظرة عىل  .ملسـ لسـمث ألقى ا
ية يه  . وإدارة احلقوق4املادة  ية الر سـورصح بأن ا ئيلقض ò يدين عىل إدراك ساعدة ا شاركة ا5ول يف  ملسـتفتوى  م م مسـ

هم مبوجب هذا الصك يد آرين أن هذه املادة معقدة وطويL .قحقو ُورأى ا نقطة  .لسـ بغي أن تكون ا لورأى أنه  ني
ية شعوب األ يدي تديرها ا ثقايف ا بري ا ية يه أن أشاكل ا صلالر ل تقل ل تع لسـ ل òي يد آرين  .ئ نقطة األخرية، ألقى ا سـويف ا لل

يدات5ظرة عىل املادة ن ناءات وا ي، � لتقت ث ية للم+ العام، وحقوق  .سـ نقاط الر شمل ا سـوذكر أن هذه املادة  ل ئيت
تداخل مع املادة  ثة، واحلفظ اÉي  ثا ياألطراف ا ل نارص ذات الصL يف املادة . 3ل ها ودمج ا لعواقرتح حذ òورصح . 3ف

سمح أو شديد الرقابة عىل ما  َأيضا بوجود حاجة إىل  ُ ي يام به مع أشاكل ت تاحف وصاالت العرض  سمح  لق ال  للم ُ َي
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  .ل
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يدي  ثقايف ا بري ا رشوع مواد أشاكل ا بحث  ياق األفريقي،  نا ا يد  تقلو�قش ا ل تع سـ س لسـ ل ل مل َ ف تعلقي إعالن األمم ب يف~ 
ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلا ل ب نا الصL بصك املعارف ا .مل يد  تقوحفص ا س لسـ ية يل كيفيدية و  أشاكل مالءمةل

يدية ياق األوسع للمعارف ا يدي مضن ا ثقايف ا بري ا تقلا سـ تقل ل لتع ل ل ية يف  .ل عوأكد أيضا عىل احلاجة إىل حقوق فردية وجام ò
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يد  .ل سوألقى ا شاريع املواد، و�قش احلاجة إىل هنج يلسـ ند إىل إلزايممنا نظرة عىل  يست 

ياسة العامةاحلقوق يف نا  .لسـ تدابري ا يد  سيورأى ا ناية أيضا أنلسـ بغي إيالء ا لعه  يقةني  للعروض العامة ألشاكل قا5
يه عىل  تخدام القانون العريف واإلشارة إ يد عىل ا بات واحملفوظات، نوعا من ا يدي يف ا ثقايف ا بري ا لا سـ ي ت تقل ل تقتع لملك ل ل

يد ا5ويل ناقش احلاجة إ .لصعا نا  يد  يمث مىض ا س يسـ بة ل نا يات  ياق األفريقي، وإىل آ سـىل امحلاية عرب احلدود يف ا ل مسـ ل
نازعات سوية ا  Lملبدي نة من اخلرباء محلاية أشاكل  .لت نا أن يكون اoرج من ذ? هو وجود  يد  تاما، اقرتح ا جلو س يسـ لخ

شلك غري تلكة  يدي ا ثقايف ا بري ا ندوق تعوييض ألشاكل ا يدي و ثقايف ا بري ا با ملم تقل ل تع ص تقل ل لتع ل ل رشوعل  .م 

Lئ يدي  .سـوطرح احلارضون ثالثة أ ثقايف ا بري ا ندا عن تعريف أشاكل ا يوز تقلسأل وفد  ل تع يل لن ل نربُ  نظرا لوجود ملمن ا
يق تعريف، الهنج الواسع والهنج ا لضهنجني يف ا تعريف، فقد توجد مثة خماطرة  .ل ّوذكر الوفد أنه يف حاb وجود قامئة يف ا ل ُ

ية للحقوق ومعا ميكن  . من القامئةتمتثل يف اح�ل إسقاط يشء ما سأb اإلدارة امجلا òوسأل الوفد أيضا عن  ع م ُ
ناو¡ الصك بغي أن  يام به وال  تيدين ا ن لق يتف ي يع أشاكل  .للمسـ يد آرين بأنه ال توجد حاجة إىل رسد  مجورصح ا لسـ ò

تلفة وجعل القامئة تطول يدي ا ثقايف ا بري ا oا تقل ل لتع يدين عن وذكر أيضا أنه ال توجد حاج .ل للمسـتفة إىل إعطاء تعل~ت 
يدي اخلاصة هبم ثقايف ا بري ا تقلية إدارهتم ألشاكل ا ل لتع ل نوعني من  .كيف بL لr ا يدة تويك بأهنا  لورصحت ا م ٌسـ تق ل ò
تعني وجود قوامئ فإهنا تفضل تعاريف، ولكن إذا اكن  يا نودا أخرى وفقال شمل  ب أن  يعة"بدأ مل ت نوع أو ا بذات ا  ".لطل

هور ُوسأل وفد يف  ية من  شعوب األ تحدة ا5امئ املعين بقضاd ا تدى األمم ا نرب معا يقوم به  يا ا للجم أسرتا تثق صلم ل مل ن مل òل َ
يدين مبوجب املادة  .وإذاكء للوعي 5يه تعريف ا  Lمت ياغة ا ملسـتفوسأل الوفد أيضا عن ا ل حمللص يدة تويك  .2ُ لسـوذكرت ا

dتحدة ا5امئ املعين بقضا تدى األمم ا ملأن  ساعدة ا5ول عىل إجراء مفاوضاهتا والعمل من ية ¡ دور يف  شعوب األ م ا صل ل
بõان يف زdدة الوعي ية  .ليف ا يدين عىل أهنم شعوب أ شمل ا بغي أن  تعريف  يد آرين بأن ا صلورصح ا ي ي ل تفسـ ملسـن ل ò

ية متعات  حملو بغي أن يكون أحصاب احلقوق أو  .جم نوان املادة  يد آرين أيضا إىل أن  ينوأشار ا ع وذكر  .األحصابلسـ
يد آر شلك معني من أشاكل يلسـا ية  شعوب األ متعات أو ا بن أيضا أنه يف حاb عدم القدرة عىل ربط أحد ا صل ل È

ها صاحب احلق تدخل ا5وb بو شلكة يف أن  يس 5يه  يدي، فإنه  ثقايف ا بري ا صفا تل م تقل ل لتع  ."ل

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل5لب
نة علام لوöئ .52 ق للجأحاطت ا

WIPO/GRTKF/IC/22/3 
 WIPO/GRTKF/IC/22/INF/5و
 .WIPO/GRTKF/IC/22/INF/7و

يع  .53 شدة أعضاءها و نة  مجوجشعت ا ب òللج ò
ثهتا  متة يف القطاعني العام واخلاص و ئات ا òا حه مله ي ل
تربعات لفائدة  بو  ندوق الو هام يف  للعىل اإل ي ص س

متدة ية ا ية وا ملعامجلاعات األ حملل  .صل

تخاب .54 نواقرتح الريس ا ن األعضاء الtية ئ
شاري للعمل  ية أسامؤمه يف اÈلس � تا تا ل سل

نة بهتم ا ية وا للجبصفهتم ا تخ نشخص يدة غونارا : ل لا لسـ
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سان،  شارة، وحدة حقوق اإل نأسوفا،  مست
به  ية يف  شعوب األ سة األحباث وا5مع  شـمؤ صل لل س
يد عtن  يا؛ وا ميفريوبول، أوكرا سـجزيرة القرم،  لن سـ

نظمة أ ثل  ملأد�،  ، )ADJMOR(دمجور مم
يد نيب هللا أزايم رسدوي،  لسـتو، مايل؛ وا متبك

شؤون ا5وية القانوية، وزارة  نبري قانوين، إدارة ا ل ل خ
هورية إيران  هران،  ية،  شؤون اخلار مجا ط ج ل

يانوف، مدير  يد جورã دا ية؛ وا ماإلسال لسـم
ثقافة،  لإدارة حق املؤلف واحلقوق اÈاورة، وزارة ا

يا، بلغارd؛ وا لسـصو نغات، ف تون د ييد  ني لك
ية الفكرية ا5وية،  سم ا يذي،  سؤول ا لا ق مللكمل لتنف

يا؛  بريا، أسرتا تجارة، اك ية وا شؤون اخلار لوزارة ا ن ل جل
سون يدة اكيت هود جوا شارة، -لسـ تيث،  مسمس

يني  ، أو�وا، )MNC(سـاÈلس الوطين للخال
سول ماترووس، سكرتري  يد ماند يكندا؛ وا سـ لك

هو ثة ا5امئة  مجلأول، ا يا، لبع نوب أفر يقرية  ج
يد جاسنت سويون، سكرتري أول،  بيف؛ وا سـ لن ج

يف يداد وتوغو،  ثة ا5امئة لرت نا ي جبع ن òوعني . ل
ندرا غرازيويل  يدة أ ته ا نة � سـريس ا سـ ئ لكللج ل ب ُئ

شاري سة للمجلس � تر سي  .ئ

ند  ند ا ند ا ند ا يدي: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل6666للللببببا ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا يديأشاكل ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل تقلتع ل تقلتع ل تقلتع ل لتع لل لل لل     ل

شاور مع  .55 تأفاد الريس بأنه  ُ يدة للغاية ئ شاورات اكنت  ية، وبأن هذه ا شعوب األ يني ومع جتمع ا سقني اإل مفا مل صل ل مي 2ن قل � ُ مل
ند من جدول األعامل هذا ا ية معل أيضا  بيف حتديد بر�مج معل و لمهنج ية . ل شفا بادئ ا سرتشد  فوقال إن الريس سوف  لئ مب ي

ية و�تظام والرتكزي و� شموية والفعا نوالعداb واإلنصاف وا ن ل ل يث . ضباطل تصور هنجا مزدوجا،  ية معل  حواقرتح  ت مهنج
ية ية وفريق خرباء يف دورة غري ر سة العامة يف دورة ر ية، بني ا مسجتمع، بطريقة تاك مس جلل رسين . مل  –مليوأشار إىل أن أحد ا

شاورات  تون م –مبعد  يدة كمي كونيل  ها، أال ويه ا ية ا5وية يف  نة احلكو ساعدة ا سـسوف يواصل  سـ ل للج لم معل ندام يوز يلن  . ن
سة العامة  متزيان اخلاصان، وأن ا ته املمكالن ا يكون ¡ دوره وو نارص إجراءات العمل  نرص من  جللوأضاف أن لك  سـ ع ملع � ُ ظيف

ياغة املقرتحات واختاذ القرارات نظر و سح اÈال لعرض اآلراء ووKات ا صسوف  ل سة العامة، ئوذكر الريس. ُتف  ،جللخبصوص ا
سه  ها  بنفأنه سوف يرتأ رسس �ساعدة ا ملُي تادةمب سة العامة سوف تعد عهنا تقارير اك شات يف ا نا ملع، وأن ا جلل ق ُمل 2 وأضاف أن . ُ

رس ساعدة ا تعداد  �األمانة سوف تكون عىل ا ملُي مل شاتةسـ نا ق يف تدوين ا سة العامة سوف تراجع مرتني . مل ِومىض يقول إن ا ُ جلل
نحو الوارد يف مرفق الويقة  رشوع املواد عىل ا ثنص  ل يق عىل WIPO/GRTKF/IC/22/4م لتعل، وسوف تدعى إىل ا ُ

نص سجل. لا òوسوف  ُ رس ي نقحة بواسطة ا ته ا نص،  �ا ملُي òبص ُ مل يغ يةةل تام ا5ورة احلا ية العامة يف  ل، وحيال إىل ا خمجلع وخبصوص . ُ
ُفريق اخلرباء، أوحض الريس أن  توهيفريق اخلرباء معل ئ يل ا لدف، يف إطار غري رمسي أصغر، إىل  صل إىل حلول وسط تسه

با نا نا و نص أي� اكن ذ?  يارات يف ا يل عدد ا سـو ل خل متقل ُوأضاف الريس أن فريق اخلرباء سوف يدعى إىل امليض قدما . ممك ئ
بارشة ياغة ا ملمن خالل ا سة خرباء يف فريق اخلرباء. لص ها ما ال يزيد عن  ية سوف  مخوأوحض الريس أن لك مجموعة إ ثلمي ُيمئ . قل

ثيل ا5ول األعضاء ة أن أيَوسلط الضوء عىل سمح  يح عدد أقل من اخلرباء، وأنه سوف  ية ميكهنا أن تقرر تر ملم مجموعة إ ُ ي شـ َمي قل
ية احلضور ناء عىل أ بهتا  سات مجموعة اخلرباء ومرا شاهدة  بقاألخرى حلضور  سـق ب جل ية، وذ? مل شفا فمن أجل زdدة ا وقال . ل
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بون فقط، ول ثلني سوف يرا قالريس إن هؤالء ا يه تن ملمئ يكون بإماكهنم تو بارشة، ولكن  جكون هلم حقوق حتدث  سـم
نني شاركة . ُملعيòاملالحظات، إذا لزم األمر، من خالل اخلرباء ا بري  يح  ية سوف تدعى إىل تر شعوب األ للموقال إن ا شـ صل خل ُ

�سة العايف فريق اخلرباء، وذ? مبا ي بني يف ا بق عىل املرا نظام ا5اخيل ا جللىش مع ا ملط قل ò بري öن من ُ خمة، وإنه سوف يدعى  ُ
تحدث تع حبقوق ا ية إىل احلضور بصفة مراقب دون ا شعوب األ لا مت صل شعوب . لل يري خرباء ا5ول وا لوأضاف أنه ميكن  تغ

ناوها ية اليت جيري  رشوع املادة أو ا ناء عىل  ية  لاأل ت لقض ب ُصل ومىض يقول إنه يف فريق اخلرباء، ميكن للخرباء أخذ اللكمة . م
ياغةوتقدمي  شاشة. للصمقرتحات  ياغة عىل ا شاشة، وسوف تدخل مقرتحات ا نص سوف يعرض عىل ا لوإن ا لص َ ل ُل وعىل . ُ

رستأساس هذه املدخالت، سوف  يةةملُيقوم ا ثا سة العامة للمرة ا يه ا نظر  تعني أن  نص الهنايئ اÉي  تحرير ا ن  ل جلل ت ي ل . فب
نقح لضامن أن حتد نص ا سة العامة ا تعرض ا òوسوف  ملُ ل جلل ُسـ نه يف ت نقح هو انعاكس ملا أعرب  نص ا هر يف ا عيد ما  مل ُل ò ُ سـيظ

سة العامة ويف فريق اخلرباء تاحة خالل . جللا تكون  ية  با ية واإل شفوية إىل اللغة اإلنلكزيية والفر موأضاف أن الرتمجة ا سـ ن سـ سـ نل
ناو¡ سوف يكون للغة اإلنلكزيية نص املقرر  تاج�عات فريق اخلرباء، وأن ا رسئوذكر الر. ل �يس أن ا شات ةملُي نا ساعد يف  ق  مت

سابق  سائل املحددة يف املذكرة اليت قدzا الريس ا ها، مع مراعاة ا لفريق اخلرباء وتو ئمل Kò ُ شارد أواد –ّ يب ر سفري  ت ا يل يل ثالويقة (ف
WIPO/GRTKF/IC/22/INF/4 (–بغي يث األولوdت اليت  ية من  بري من األ ن واليت تقدم توجهيات عىل جانب  يح مه  ك

نظر فهيا رشوع املواد . لا ية ا5وية، أوحض الريس أن  نة احلكو سل معل ا تعلق  موف~  ئ لم للج سل ته الواردة يف مرفق –بتي بصيغ 
متع فريق اخلرباء– WIPO/GRTKF/IC/22/4ثالويقة  بل أن  سة العامة  ناقش يف ا جي سوف يقرأ قراءة أوية و ق جلل ي َل ُ ُ .

تعقب ذ?  تعرامعلسـو شارك طوال هذٍ öنٌضسـ فريق اخلرباء، مث ا سة العامة، اليت  ت بواسطة ا وف~ خيص .  العملاسجلل
تايل ناقش لرتيب ا رشوع املواد، أعلن الريس أن املواد يف القراءة األوىل سوف  لالقراءة األوىل  تت َئ ُ  4 مث 5 مث 3 مث 2 مث 1: مل

ية ا11 مث 10 مث 9 مث 8 مث 7 مث 6مث  تو بادئ ا جهي، تلهيا األهداف وا ل ية ا5وية، سوف . لعامةمل نة احلكو شاور مع ا لو للج مت ل
ية، أال ويه املواد  سـتحىل الريس ملرونة لضامن أن املواد األربع الر ئيي تحق من أولوية واه�م 5 و3 و2 و1ئ نح ما  سـ،  تتم ُ

ية ا5وية نة احلكو لوفقا لوالية ا شة امل. مللج نا ناسب أيضا  سح اÈال عىل حنو  قومع ذ? سوف  مل ميف َ وبعد هذه . واد األخرىُ
سة العامة واج�عات فريق اخلرباء، سوف  رسُتجللالقراءة األوىل يف ا �عد ا ي 2ُ رشوع املواد ُةمل نقحة من  سخة  م  ò ُم ) Rev. 1(ن

سة العامة األوىل ومعل فريق اخلرباءتو شة ا نا بار معل  سخة يف � ها، وسوف تأخذ ت+ ا جللوز ق ت من عع وبعد ذ? سوف . ل
جللمتع ا ية العامة، بغض جت ته إىل ا يه، واإلحاطة علام به إلحا يق  نص، وا نظر يف ا مجلعسة العامة مرة أخرى من أجل ا ل عل تعل ل لل

يحات حتريرية أخرية  نظر عن أية  تنقا رستل �قوم هبا ا  .ةملُي

ُمث عرض الريس .56 يدي، املوجود يف مرفق الويقة ئ ثقايف ا بري ا ث نص أشاكل ا تقل ل لتع . WIPO/GRTKF/IC/22/4ل
يس جديداو نة  نص املعروض أمام ا لأشار إىل أن ا للج بادئ"وقال إن نص . ل يغ"ملاألهداف وا نة ص  ، 2004سـ ألول مرة يف 

ته ته و نقحمث � òشـ نيت  ق ية ا5وية بني  نة احلكو بة  تعا سا5ورات ا م لق للج يق 2010 و2004مل يات  تعل من خالل ثالث  معل
يريات لغ. ختللت ا5ورات تغوذكر أنه قد أجريت  نص يف اج�ع الفريق العامل األول ما بني ا5ورات اÉي ُ ية عىل ا لة األ مه

هر يويو  لجرى يف  ية ا5وية 2010ش نة احلكو رشة  سابعة  نص يف ا5ورة ا شأن ذ? ا ل، وأجري مزيد من املفاوضات  للج ل ل مب ع ُ
سمرب  هر د ييف  هر مايو 2010ش ية ا5وية يف  نة احلكو رشة  نة  ثا ش وا5ورة ا م لم للج ، مث جرى الرتكزي عىل بعض املواد 2011عل

هر يويو  ية ا5وية يف  نة احلكو رشة  تاسعة  ية يف ا5ورة ا لالر ل للج ل شسـ م ع ، وÉ? اكنت )5 و3 و2 و1ويه املواد  (2011ئي
ثري من القضاd املعقدة مل حتل بعد. هذه املواد أكرث تقدما عن غريها ّومع ذ? أضاف أن ا ُ ò ُ ية . لك  سـ:ح –ئيسـوأن القضاd الر

ية ا5وية  نة احلكو لحددهتا والية ا يداتويه تعريف املوض –مللج ناءات وا يدين، ونطاق امحلاية، و� يع، وا تقت لسـ ثمل . سـتف
تقدمي نص إىل  ية ا5وية،  نة احلكو ثري من العمل، مع مراعاة والية ا لوسلط الضوء عىل أنه ال تزال توجد حاجة إىل ا ل مللج لك

هر بو يف  ية العامة للو شا ي توبر مجلع يةتقمي، حىت 2012ك أ ُ ا شأن عقد َ العامة املوقفمجلع تقدم احملرز، وتخذ قرارا  ب، ونظر يف ا ت ل ت
ية ا5وية، حبلول . مؤمتر دبلومايس نة احلكو يع ا نص، أعرب الريس عن أم5 يف أن  لوف~ خيص إحراز تقدم يف ا للج تط مل تسـئ

سخة ال ية العامة  يل إىل ا نهناية هذه ا5ورة، أن  مجلع ياراتُحت نص تكون مجمعة أكرث وفهيا عدد أقل من ا خلحقة من ا òورحب  .ّل
شارد أواد يب ر سفري  يدة للغاية اليت أعدها ا سابقة، ملذكرة ا تالريس، كام يف ا5ورة ا يل ل يل ف ملف ئواقرتح الريس عرض لك مادة . ئ

ية املعلقة اليت أشارت إلهيا هذه املذكرة، الو òمع إشارة إىل القضاd الر ُ ثاردة يف الويقة ئيسـ
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WIPO/GRTKF/IC/22/INF/4 . تفكري شاهبة ا بõان ا سامهة ا نة إىل  ناية ا لوإضافة إىل ذ?، وجه الريس  ت ل م للج ملع ئ ò
رسد املصطلحات الوارد يف الويقة WIPO/GRTKF/IC/22/5ثالواردة يف الويقة  ث و م

WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8 . شأن املادة تحدث  باب  تح الريس ا بو لل ل ئ باب  :مالحظة من األمانة. [1ف تح ا لند  فع
يا ذ? من املالحظة الواردة يف الويقة  ية بإجياز،  ثتحدث عن لك مادة من املواد، قدم الريس املادة وقضاdها الر سـ تقلل مسـئ يئ ò

WIPO/GRTKF/IC/22/INF/4.[ 

يا .57 يه، وأيد ا خلوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ò يار . 1ر ف خلوأكد عىل أن هذا ا ò
ها اخلاصة بة لظرو نا سمح لõول األعضاء مبامرسة أقىص قدر من املرونة يف حتديد نطاق امحلاية ا فسوف  سـ مل  .ي

يار  .58 خلوفضل وفد مرص ا ُ ò2با بريا صا يال أكرث وعرب عن موضوع امحلاية  ئ، ألنه حوى  تع واقرتح الوفد اإلشارة إىل . òتفص
يوسكو  بإجنازات ا ن ثقايف غري املاديل نة . لشأن حامية الرتاث ا يوسكو  ية ا سـوذكر بأن اتفا ن لل ق ò2003 ثقايف غري ل محلاية الرتاث ا

�نص عىل تدابري حامية ت  .1ىش مع املادة تاملادي 

يار  .59 يا ا خلوأيد وفد جور ج ُ ò2 بارة تة"ع، وأشار إىل أن  ُ تة أو غري  ُ òسواء  òب ثب مث َبغي أن حتذف من الفقرة " م ُ ألهنا ) ج(1ين
تة  ُ يدي غري  ثقايف ا بري ا يث إن معظم أشاكل ا يدي،  ثقايف ا بري ا ناقض مع جوهر أشاكل ا شك و بòثري ا تقل ل تع تقل ل تع ت ل ثت ل ل ل مل ح ت ò

ية يل إىل آخر عن طريق الوسائل ا هونقل من  لشفت جُ َ.  

يار  .60 تني ا خلوفضل وفد األر جن ُ ò1ئات يه إضافة بري عن ا لف، ولكن ذكر أن أفضل طريقة  ية وعدم للتع ية  سفل حا شـ
ئات مضن املادة تعريف املوجود يف الفقرة . لفإدراج ا يدية مضن ا تعلقة ملعارف ا لوقال إن إدراج امجلL ا تقل  لن يكون فكرة 1لمل

تلفني تىض صكني  ئات سوف جترى حاميهتا  يث إن هذه ا خميدة،  مبق لف ح ُوÉ? اقرتح الوفد اإلبقاء عىل القوسني املربعني . ُج
يطني يدية عىل األقلحملا بغي عىل األقل أن . لتقل جبمL املعارف ا ينوخبصوص األشاكل امللموسة وغري امللموسة، ذكر الوفد أنه 

يار ها  معيؤخذ هبا بو ساخ أم الاصف   .سـتن حيدد ما إذا اكنت هذه األشاكل، سواء ملموسة أو غري ملموسة، قابL لال

يار  .61 خلوأيد وفد الرنوجي ا ُ ò1ي وفر قدراÉا òنوعا واسعا يدي  ثقايف ا بري ا نوع أشاكل ا بريا من املرونة نظرا  ت  تقل ل تع ت لك ل . ل
يار  خلوأيد الوفد أيضا من ا ò1 ند 2، الفقرة شري إىل ) ج(لب، إدراج ا ية "تقليدي لاثقايف لاتعبري لا كونياÉي  ثقا هوية ا فممزيا  للل

ها تاجا فريدا  ثقايف أو  ية والرتاث ا �لو�ج ن ل يدية يف ا5ورة ىش، وهذا ي�"ع لتقل مع اقرتاحه اÉي نوقش يف نص املعارف ا ُ
ية يع املعايري الواردة يف الفقرة ُواقرتح الوفد. ضاملا مج أيضا أن تضاف إىل  هم املادة 2ُ يدين كام  تصف إشارة إىل ا ملسـتف ٌ2. 

يني  .62 ثل جملس الصا موأعلن  ّب5مم يارين تق نرص2 أو 1خل أي من ا لع، ولكن سلط الضوء عىل ا ò تعني ي األسايس اÉي 
يارين يه يف { ا خلاإلبقاء  يار : عل بقى الفقرة 1خليف ا بغي أن  ت،  تخدما أو مطورا عىل يد ) "د(2ني يه أو  سـوحمافظا  معل

يدين كام جاء يف املادة  يار "2ملسـتفا بغي أن تعرف الفقرة 2خل، كام أشار وفد الرنوحي؛ ويف ا  ،� ُ ثقايف 2ين بري ا ل أشاكل ا لتع
يدي  شري إىل مجموعة حمددة، أال ويه لتقلا متع احمليل أو لكهيام"تعىل أهنا  ية أو ا شعوب األ Èا صل وأضاف أن هذه يه ". ل

يار يه � يار يقع  ية يف أي  تاج أن يراها  ية اليت  نارص الر تا عل حي سـ خلع خ ق  .ئي

يار  .63 يا ا خلوفضل وفد كولو مب ُ ò2ثري يف تعريفه يار . بك ألنه أوسع  ترص2خلوقال إن ا بري الفين، بل يق ال  لتع عىل أشاكل ا
بري املوجودة يف شلك غري ملموس، تعشمل أيضا أشاكل ا يار  لي رشيعات 2خلوإضافة إىل ذ?، يعطي ا تقالل اÉايت  للت � سـ

رشوط اليت تقدم مبوجهبا امحلاية يد ا ية  òالو ُط ل يتق يار . لن خلورأى الوفد أن ا يدية 2ُ ية وال  توي عىل معايري ذا ي ال  ت ل مثتقحي
بري املمزية ية، وأشاكل ا شطة الفكرية اإلبدا بري الفين، واأل �أشاكل ا ُ تع ع ن لتع   .ل

يار  .64 يداد وتوغو ا خلوأيد وفد تر ني ُ ò2 واقرتح تعديل الفقرة Lث هم إدراج أ م، وأبرز أنه من ا يار ) د(1مل  عىل 2خلمن ا
تايل نحو ا لا ب: "ل ثل أشاكل ا بري امللموس وغري امللموس،  تعأشاكل ا لتع ية، وأعامل مل ناعات احلر نون، وا فري املادي  لصللف
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ية امللموسة واألماكن املقدسة ندسة املعامرية، واألشاكل الرو نعة، وا حاأل نعة يف حد ،يف الواقع، ُوأشار الوفد. "لهق ق إىل أن األ
هرا غري ملموس يصاحب هذا العرف تضمن أيضا  سب، بل  تكون من عرف ملموس  مظذاهتا ال  ت حف  .ت

سأb جوهريةلوأقر وفد ا .65 يدي  ثقايف ا بري ا ٌيان بأن موضوع حامية أشاكل ا م تقل ل لتع بة للفقرة . ل  من { 1لنسـو
يارين  ية أداء لكمة . ُ، ذكر الوفد أن نطاق امحلاية ال يزال غامضا2 و1خلا توحض الوفد  كيفوا ُ يدي"سـ يار" لتقلا يفة ا ملعلو . ظ

2وساءل الوفد عام إذا اكن حتقق رشط  يدي"ت ترب اليشء ي" لتقلا ثال  يال  ية، كعدد ما يلزم من أ َتوقف عىل املدة الز يع ُن ل م ج م
dبارة ُوأضاف وفد. تقليد يان أن  ع ا يل"ل يل إىل  جمن  يار " ج ية من ا ثا خلاملوجودة يف الفقرة ا ن سه1ل بب  نف غري واحضة  . للس

يق وضع أية تدابري ملموسة خبصوص موضوع نطاقه غ تقد وفد . امضيلوذكر الوفد، بوجه عام، أنه ال  يعوإضافة إىل ذ?، 
تعاضة عن لكمة  بغي � يان أنه  سـا ي يار ) يتعني" (shall"نل ية من ا ثا خلالواردة يف الفقرة ا ن ، )ينبغي" (should" بلكمة 2ل

 .نظرا للوضع القانوين للصك القادم

يا  .66 ليفوفضل وفد دوb بو ُ òيار ملا يات ا خلتعددة القو بارة 2م تنيلع، ولكن اقرتح إضافة ا ية إىل لك من الفقرتني الفر تا يا ل : عل
ها" بارة  نفسوحتويرات  ها"أو " للع  ."لوأية حتويرات 

يار  .67 خلوأيد وفد الربازيل ا ُ ò2 للحامية Lيدي املؤه ثقايف ا بري ا ئات أشاكل ا يضة   Lث َ، وذكر أن رضب أ لف تف ُم تقل ل لتع ل مسـ
يقني القانوين لأمر أسايس من أجل ضامن الوضوح وا ٌ ٌ. 

بغي ُوذكر وفد .68 ثايل هو أن فريق اخلرباء  يا، وأن الوضع ا يارين حمدودة  تالفات اجلوهرية بني ا يا أن � ن أسرتا ب يخ مل س خل نل ٌ
هام يدي املؤهL للحامية ال بد أن تكون . جمأن يكون قادرا عىل د ثقايف ا بري ا ُوقال إن أشاكل ا تقل ل لتع ثقافة"ل للممزية  � نتاجا "أو " ُ

ها تصو"لفريدا  2، عىل عكس ا يل والفريد ألشاكل "تمربطة هبا"ر الغامض بأهنا ل يث إن هذا من شأنه أن يقدم الطابع األ ص،  � ُ ح
ترص أفضل يدي اجلديرة محلاية يف شلك  ثقايف ا بري ا ٍا خم تقل ل ٍتع ل نص من عدمه، قال . ل ثL يف ا لوخبصوص رضورة إدراج أ م

يقني القانوين شاغل هو ضامن ا لالوفد إن شغ5 ا يدي ميكن فوذكر أن أية . ل ثقايف ا بري ا ئات أشاكل ا تقلئة لن تدرج من  ل لتع ل ف َ ُ
رس عىل أهنا قد أسقطت معدا ِأن  ُ ò تعريف املجرد . ُتف توى أعىل من ا òوÉ? رأى الوفد أن وجود  ُ ل مسـ يقني سوفُ ل يضمن ا

بارة . القانوين عىل حنو أفضل يري  تام،  عواقرتح الوفد، يف ا تغ خل يل"ُ يل إىل  جنقول من  ج من ) ب(2دة يف الفقرة الوار" م
يار  يار 1 والفقرة 1خلا يال" إىل 2خل من ا يل وبني األ يل إىل  جنقول من  ج ج يه ". م فواكن ذ? ملعاجلة الوضع اÉي تكون 

بب  يال  نقل بني األ يل إىل آخر، إما ألنه اكنت توجد جفوة يف ا بارشة من   bنقو يدي غري  ثقايف ا بري ا سأشاكل ا ج ج م لم ل تقل ل لتع ل
يال ماما أو ألن ا تخطى يف الواقع  جنقل  ي  .ل

يار  .69 خلوفضل وفد عامن ا ُ ò2 . نة يوسكو  ية ا تعلق تفا سـواحناز إىل اقرتاح وفد مرص ف~  ن ل لي ثقايف 2003ق ل محلاية الرتاث ا
Lساق بني الصكوك ا5وية ذات الص يث إن ذ? من شأنه أن يضمن � لغري املادي،  ت   .ح

ي .70 هورية إيران اإلسال موأيد وفد  مج ُ ò يار سجاد"، ولكن أوحض أن لكمة 2خلة ا ثL الواردة يف " لا محذفت من قامئة األ ِ ُ
ية  سابق)د(1عالفقرة الفر نص ا ل، يف حني أهنا اكنت قد أدرجت يف ا ل بارة . ُ عوقال الوفد إنه يود أن يعاد إدراج  سجاد " ُ لا
dنوع يدو ية " ملصا  ).د(1عيف القامئة املوجودة يف الفقرة الفر

ثل .71 ُوقال  تعلق مم يقات وتعديالت عىل لك مادة  ياغة اكمL، مع   تو ت توج أمارو إنه قدم إىل األمانة اقرتاحا  تعل بص مك ò
يدي ثقايف ا بري ا تقلبأشاكل ا ل لتع ثل1وخبصوص املادة . ل ُ، اقرتح ا يع امحلاية: 1املادة : " ما ييلملم جيب أن يكون الغرض   .ضموا

ها امللموسة أو غري لمن الصك ا5ويل احلايل حامية أشاكل ا يع أشاك بري الفوللكوري  يدي وأشاكل ا ثقايف ا لبري ا جبم تع تقل ل لتع ل
ثقايف أو  .امللموسة ها يف الرتاث ا يه عن  بدو أهنا تعرب  نوعة اليت   ثقايف واألماكن ا بري ا يع أشاكل ا شمل  لوهذا  ت ت ل تع مج سي نفف مل ل

يه أو  فبدو واحضة  يل.  معا{ األمرينت يل إىل  جونقل من  ج َ ُ ثقايف .  يف الزمان واملاكنت بري ا لوامحلاية القانوية ألشاكل ا تع لن
يدي من  بق بصفة خاصة عىل) ضد(لتقلا يه يف هذه املادة،  نصوص  نحو ا رشوع، عىل ا تخدام غري  نطأي ا عل مل ل تسـ ) أ( :م
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ية، و ية، واملالمح، واألساطري ا ثل القصص، واحلاكdت ا ـي،  بري اللفظي أو ا بأشاكل ا ب شف شعتع شع ل لل ل م شعر، واأللغاز، ه لا
نطوق، واألسامء،والرموز املقدسة؛  بري ا ملوغري ذ? من القصص؛ إضافة إىل اللكامت، واإلشارات، وا وأشاكل ) ب(لتع

يقي أو الصويت  بري املو سـا سمعي(لتع ية؛ )لا شعوب األ ية 5ى ا يقى اآل ية، واملو ثل األغاين، واإليقاعات املو صل،  ل ل سـ يق ) ج(سـم
سدي  بري ا جلوأشاكل ا ية يف األماكن املقدسة، واأللعاب لتع شعائر ا ية، وا رس ثل الرقصات، والعروض ا حلركة، ّ سـ òلطقل ح ملم

ية؛  يد ا تقا ية القامئة عىل ا ية وا رس يدية، وغري ذ? من أوجه األداء واألعامل ا با ل ل يل شعتقل ث لل لمت ح بري امللموس، ) د(مل لتعوأشاكل ا
تصام ية، وخصوصا الرسومات، وا نفات ا لثل ا ن لفملص ساء، م ية، وال�يل، وأعامل الفخار، واخلزف، وا يفمي، واللوحات الز ث لُفسـي ت

نائزية؛ ية املعامرية وا شب، واحليل، واألعامل الرو جلوا ثقايف  -2 حخل بري ا يع أشاكل ا بق امحلاية واحلفظ عىل  لوسوف  تع مج لنط ت
شاط جامعي وفكري و ثل مثرة  بري الفوللكوري اليت  يدي أو أشاكل ا ُا ت ن مت تع لتقل ية وامجلاعات ل شعوب األ ية  صلشلك اÉاكرة ا لل حل �

ية تار ية وا �ية و�ج ثقا ها جزءا جوهرd من إر�ا أو هويهتا ا شعوب أو امجلاعات بو سب إىل هذه ا ية و خيا ل ع ل ل ن فحملل صف َ ُ وقال . ت
يارين  نات املحددة2 و1خلإن اقرتاحه يدمج ا ò، مع بعض ا ُتح سي سخة املدمج. ل َوأشار إىل أن هذه ا ُ نحو املقرتح من لن لة عىل ا

يدها يع ا5ول األعضاء تأ ية ا5وية، وطلب من  نة احلكو شات ا نا رس  يشأهنا أن  مج ل للج مق م �  .تُي

نارص جديدة محددة يف اقرتاحه أم ال، وإذا اكنت توجد، مفا  .72 ثل توج أمارو معا إذا اكنت توجد  òوسأل الريس  ُ ع òمم ُ ئ
نا تعرف عىل ا يل ا لعيه، وذ? من أجل  ل يةتسه ته احلا نص  سني ا لرص اليت من شأهنا  يغ ل ئوأضاف الريس أنه يف هذه . بصحت

رسة هذه  ثل أن تدخل ا يد إحدى ا5ول األعضاء، إذا أراد ا ياغة اجلديدة ت+ إىل تأ نارص ا تاج  ُاحلاb سوف  � ي ُُ مل ُ ملم ي لص ع حت
نص نارص اجلديدة يف ا لا  .لع

ثل .73 ُوأضاف  تمد من امم ò توج أمارو أن اقرتاحه ا ُ يات سـ يلك اتفا شلك  متدة اليت  قملفاهمي واملصطلحات القانوية ا ه ت �ن ملع
ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  يوسكو وإعالن األمم ا صلا ل ب مل ن  .ل

نة .74 ها ا نا بار، وبأن  ثل توج أمارو يف � للجوقال وفد كو إنه zمت بأن تؤخذ اقرتاحات ا5مج اليت قدzا  ت ت قشمم ع ò ٌ. 

ُوأشار الريس .75 يغة املحددة اليت تؤيدها، ، يف معرض رئ òده عىل وفد كو، إىل أنه ال بد لõول األعضاء أن تذكر ا ُ لص
ية ياغة عىل أهنا مقرتحات ر بون من اقرتاحات  يد ما يقدمه املرا ند تأ مسوذ?  ص � ي قع ية دمج . ُ تو صومع ذ? أحاط الريس علام  ب ئ

يارين  ثل2 و1خلا ملم اليت قدzا ا ò . رسة وقال أيضا إن �قرتاح ثل توج أمارو سوف يمرر إىل ا توب  ييل ا �ا ملُيُ òل ملم ملكتفص
يه فنظر   .لت

يار  .76 شديد  يده ا ية عن تأ تحدة األمر للخوأعرب وفد الوالdت ا ل ي نح ا5ول 1يكمل يطة ورصحية، و يغة  مي، ألنه يقدم  سـ بص
ها يدي و ثقايف ا بري ا ية يف حامية أشاكل ا حفظاألعضاء مرونة اك تقلف ل لتع يدة اÉي أدىل هبا وفد وأخذ علام . ل يقات ا ملف لتعل

يعة الصك بقا عىل  ياغة من شأهنا أن حتمك  نب أي  شأن احلاجة إىل  يان  با سـ ص جت ب طل يةم يغة . ئ الهنا صوÉ? فضل الوفد  ُ ò
يعة الصك" يتعني/ ينبغي" نقاش حول  باليت توفر املرونة الالزمة، نظرا حلاb ا طل � بحث عن حلول. ُ يوكرر الوفد أنه  ُ ò ية معل 

يدي ثقايف ا بري ا بة ألشاكل ا نا توفري امحلاية ا نح ا5ول األعضاء الفرصة  يق من شأهنا أن   Lتقلوقاب ل تع سـ مل ل مت لب ل وف~ خيص . للتط
يار بني األشاكل  ثL يف ا همة ا سأb ا خلا مت ململ يدي املؤهL، ذكر الوفد " غري امللموسة"و" امللموسة"مل ثقايف ا بري ا ُألشاكل ا تقل ل لتع ل

ية ا5وية دخلت عاملا جديدا أهنا نة احلكو ية ا5وية لفرتة طويL، وأن ا نة احلكو شة داخل ا نا ل اكنت مطروحة  للج ل للج ق مللم م
تلاكت غري امللموسة شمل ا ية الفكرية  يع نطاق حامية ا ندما فكرت يف تو هوال  ملمورمبا  ي سـ لع مللك وأحاط علام بقرب ت+ . ّجم

نة  يوسكو  ية ا ياغة من اتفا سـا ن ل للص شة حول املادة 2003ق نا ثقايف غري املادي، وأشار إىل أهنا مربطة  ق محلاية الرتاث ا مل ت . 10ل
يدي لصكوك  ثقايف ا بري ا مترة حول عالقة صك أشاكل ا شة جادة و نا بو أن جتري  تعني عىل الو تقلورأى أنه اكن  ل تع ق ي لي ل مسـ م

ثقايف ا. لا5وية األخرى بري ا تقلوأبرز الوفد أن جمال أشاكل ا ل لتع ية جمال مزدمح لقانون ل يدية واملوارد الورا ٌيدي واملعارف ا ث لتقل
ثقايف . لوالقواعد ا5وية بري ا تة من أشاكل ا ي5 محلاية األشاكل ا يت، أعرب الوفد عن  سأb ا لوف~ خيص  تع ث تفض ث لم مل بòت ُب ُ ل

يدي به ح. لتقلا سعى إىل توفري حامية حق املؤلف أو ما  ثرية سوف  شـوذكر أن بõا�  ت ثقايف يك بري ا لق املؤلف ألشاكل ا لتع
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نارص حامية حق املؤلف نذ زمن طويل من  تواجدا  نرصا zام و يت اكن  يدي، وأن ا عا ع ث متقل م ب ت سأb ما إذا . لل موف~ خيص 
بغي إدراج لكمة  تعريف أم ال، فضل الوفد عدم ذكر هذا املصطلح يف ت+ املادة Éات" املعارف"يناكن  ُيف ا ò وف~ خيص . ل

تخدام لكمة ملا تعلقة به، فضل الوفد ا ثL يف الربط بني املوضوع وامجلاعة ا همة ا سـسأb ا مل ُمت ò ّ مل ترب �رباط "فريد"مل يث إهنا  ت،  تع ح
بدأ zام من شأنه أن جيعل أي صك يف مآل األمر قابال  يدي  ثقايف ا بري ا مالويق بني املوضوع ومصدر أشاكل ا تقل ل تع لث ل

 .للتطبيق

ن .77 ثل ا ملوأيد  مم ò يار يدية والفوللكور ا ية واملعارف ا ية ملوارد الورا خلظمة ا5وية ا تقل ث ن لل ثL ميكن أن 2ملع م ألنه قدم أ ò
ية . تضيف ا5ول األعضاء إلهيا ف~ بعد تعلق لفقرة الفر عوف~  يار ) ج(1ي نص 2خلمن ا تخدم يف ا ثل أن  ل، طلب ا سـ ُملم ت

يدية"عبارة  ها واأللعاب ا لتقلالرdضة بأنوا يدية" بدال من "ع شأن "لتقلالرdضات واأللعاب ا تحدة  ب، كام ورد يف إعالن األمم ا مل
بط ية  شعوب األ لضحقوق ا صل تعديل. ل ثل ا َوإضافة إىل ذ?، أيد ا ل ُملم ò غو إلدراج أعامليداد وتو ين اÉي اقرتحه وفد تر

بري امللموس وغري امللموس عىل حد سواء نعة عىل أهنا من أشاكل ا لتعاأل  .ق

ية  .78 ية ملوارد الورا نظمة ا5وية ا ثل ا يداد وتوغو يؤيد �قرتاح اÉي تقدم به  ثوأحاط الريس علام بأن وفد تر ن ل مل مم ملعي ن ُئ
يدية والفوللكور  .لتقلواملعارف ا

يار  .79 خلوأيد وفد رسي الناك ا ُ ò2 يار نص يف ا ية عىل ا تا تعديالت ا بدأ، ولكن اقرتح إدخال ا يث ا خل من  ل ل ل ل مل ، أوال. 2ح
ية  بل ) اللفظي و" (phonetic and"، حذف لكميت )أ(1عيف الفقرة الفر أشاكل " (verbal expressions"قالواردتني 

ـي بري ا شفها لتع بارتني )ل ية، واألفاكر"لع، وأضاف ا rّاألصوات ال ية  ".القصص"قبل لكمة " م يا، يف الفقرة الفر öع ، )ب(1ن
بارة  يقي أو" (musical or"عحذف  بارة ال) سـاملو بل  عواردة  بري الصويت" (sound expressions"ق ، )لتعأشاكل ا

يقى" (music"وأضاف مصطلح  بارة ) سـاملو عبل  ية" (and instrumental music"ق ثا،  )".سـيقواملعزوفات املو öل
تخدام مصطلح  بري حلركة"بدال من " تعبريات احلركة"سـاقرتح ا ية " لتعأشاكل ا ، اقرتح رابعا ).ج(1عيف الفقرة الفر

ية  تعاضة عن الفقرة الفر ع� بارة ) د(1سـ بـعها  ندسة "لك نعة، وا يدوية، واأل ثل الفن، واحلرف ا بري املادي،  هأشاكل ا ل لتع ق م ل
ية، واألماكن املقدسة بري امللموسة وغري امللموسة، واألشاكل الرو يع أنواع أشاكل ا حاملعامرية و تع  من 2وأخريا، يف الفقرة  ".لمج

يار  بار�ن ، اقرت2خلا لعح أن تعكس ا َ ية"و" القانون الوطين"ُ نص كام ييل" فاملامرسات العر لبح ا ية : "ليص فوفقا للمامرسات العر
 ".والقانون الوطين

ند، خبصوص املادة  .80 لهوأعرب وفد ا يار 1ُ يده  للخ، عن تأ شامL اليت تعامل هبا 2ي يعة ا بب الرييس هو ا ُ، وا لل لطب ئ س
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ثقايف . ل بري ا متعات ألشاكل ا هم ا ية  يقة الواقعة  يار يعكس أيضا ا لوقال إن هذا ا تع لك لخل È ف يف حلق

ناء  متع إىل آخر يف أ تقل من  يدي  ثقايف ا بري ا يدي وتطويرها واحلفاظ علهيا؛ ويراعي أيضا أن بعض أشاكل ا ثا ت تقل ل تع جمتقل ن ل ل ل
ت متعات  ي� ال تزال ا تسـتطويرها واحلفاظ علهيا،  È جيب أن تكون " املعارف"ُوأكد الوفد جمددا أن لكمة . خدzا وحتافظ علهياب

يدي واملعارف  ثقايف ا بري ا تغاىض عن أشاكل ا ئات نظم املعرفة اليت  تعريف، ألنه يوجد عدد من  تقلجزءا من ا ل تع ت لل ل ف
يدية شأن حذف لكمة . لتقلا ية ا5وية تعريفا قبل أن تضع" املعارف"بوأضاف أنه من الصعب للغاية اختاذ قرار  نة احلكو ل ا مللج

يدية يدية يف ويقة املعارف ا تقلواحضا للمعارف ا ث لتقل سأb  .ل يهنام"و" ملموسة وغري ملموسة"مومىض يقول إن  يه  " بمزجي 
بارة األخرية zمة يدي، وإن ا ثقايف ا بري ا متعات ألشاكل ا هم ا ية  لعأيضا انعاكس  تقل ل تع للك ل È ف شأن2وذكر أن الفقرة . يف  معايري ب 

يدي ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا توعب فعال  يار و تقلامحلاية zمة ألهنا تضع ا ل تع مج سـ لملع ل  .ت

يار  .81 يده  تس ويفس عن تأ للخوأعرب وفد سانت  ي ن كي ثL املذكورة؛ وأيد عىل وجه 2ُ يح اÉي تقدمه األ تو بب ا  ò م ضس ل ب
بارة  نعة"عاخلصوص إدراج   ".قأعامل األ

ُوفضل وفد �حتاد الرويس ا .82 ò ألنه أكرث مرونة1خليار . 
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يار  .83 ناين األداء ا بريي  ثل �حتاد األمرييك الاليين اإل خلوأيد  ي لفمم ت ò1 يدي أوسع ثقايف ا بري ا تقل، ألن تعريف أشاكل ا ل لتع ل
يار . نطاقا بعاد يشء ما يف حاb عدم وجوده يف القامئة2خلوقال إن ا نطوي عىل خطر ا ست مفصل جدا، و ي ٌ ò يا. ُ ر خلواقرتح، يف ا

بارة 1 ية"واقرتح أيضا إضافة لكمة . "الفين" بعد لكمة "واألديب"ع، إضافة  ثقايف " صلاأل بري ا نح امحلاية ألشاكل ا لنب  تع لتج مل
بري أخرى سوخة من أشاكل  يدي امللموسة أو غري امللموسة ا تعا ن ملتقل تاكر . ل هوم � هوم األصاb يعكس  بومىض يقول إن  مف مف

نة احل يهللجذاته اÉي حتاول ا ية ا5وية أن  حتمكو ل يدية ألن ذ? من املمكن أن . م لتقلومل يوافق عىل اإلشارة إىل املعارف ا
باس لتبب يف وجود ا بارة . تسي تقاده بأن  عإال أنه أعرب عن ا يل"ع يل إىل  جنقول من  ج لها صL مبدة امحلاية، وأبدى " م

ـي بدأ امحلاية ومىت من املفرتض أن  ته يف معرفة مىت  تنهتر ت  .غب

بارة وأ .84 عحاط الريس علام القرتاح، وساءل هل توجد أية دوb عضو تؤيد إضافة  ت ُ  ".واألديب"ئ

بارة  .85 ناين األداء إلضافة  بريي  ثل �حتاد األمرييك الاليين اإل ندا �قرتاح اÉي قدمه  عوأيد وفد  ي مم لفك ت ò ُ ò"واألديب." 

شاهبة ا .86 بõان ا ند بوجه عام وKة نظر ا توأيد وفد � ل مليل ُ ò ية نة احلكو رشة  تاسعة  متفكري اليت قدمت يف ا5ورة ا للج ل � عل ُ
ثا5وية، واليت وردت يف الويقة  يارات يف الويقة WIPO/GRTKF/IC/22/5ل ث وأدرجت يف شلك  خ ُ
WIPO/GRTKF/IC/22/4 . تعلق مبوضوع امحلاية1وقال الوفد إن املادة نة  .ت zمة جدا ألهنا  للجومىض يقول إن ا

ية ا5وي لاحلكو يح ملا ميكن أن يكون مؤهال للحصول عىل امحلايةم هم ا ناسب  لصحة علهيا أن حتدد �جتاه العام ا òوأيد  .للفمل
يار  خلالوفد ا تفكري2ُ شاهبة ا بõان ا ها اÉي يعكس يف الغالب موقف ا ثالثة  ل بفقراته ا ت ل ملل يار، اÉي مر  .يعمج òوقال إن هذا ا خل

شات يف اج�عا نا قبعدة جوالت من ا تفكري، يقدم تعريفا واحضا جدا مع بعض مل شاهبة ا بõان ا يا وا لت مجموعة بõان آ ت ل ملسـ
هم موضوع امحلاية شامL من أجل وضوح  ية غري ا تو ثL ا فاأل لم يح بال .ضل ّواكن الوفد  متق يداد لل ُ ينتعديل اÉي اقرتحه وفد تر

يار  يار اوق .2خلوتوغو يف ا يا 2 و1احملصورة الواردة أسفل الفقرتني ٌ حمدود للغاية، وإن القوامئ 1خلل إن ا سعا اك ف ال توفر  ò ُمت
يح لصحسري ا شأن مصطلح  .للتف بارة 1 املوجود يف الفقرة "الفين"بوأعرب عن خماوفه  ع، وشأن  يف " نشاط فكري إبداعي"ب

ية  ب ).أ(2عالفقرة الفر يعة أشاكل ا هم  با يف إساءة  تعوقال إن هذين املصطلحني ميكن أن  ب لس ط فت òب هَم ي يدي،  ثقايف ا فُتفري ا تقل لل
ناجتة عن اإلبداع  ية أو ا يعة ا ست فقط األشاكل ذات ا بط وتغري مع مرور الوقت و لعىل أهنا األشاكل اليت  ن ب ي ت لفت لطل نسـ ُ ت

تني. الفكري سأ شأن هاتني ا يحات  لوطلب الوفد تو مل ب ض ُ. 

يار  .87 خلوأيد وفد إكوادور ا ُ ò2بدو أنه يعرب بطريقة أفضل عن املو تعنيضوع ي ألنه  تهياÉي  هم رشح . ي حام َوقال إن من ا مل
تلفة للقضاة سريات  بب يف وجود  نعا  يل،  ية و نا خملك يشء بوضوح شديد وبدقة  تف تفص ه ست تم للم ومىض يقول إنه جيب . ل

يع شعوب العامل يدي اخلاصة  ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا جبمتوفري امحلاية  تقل ل تع لمجل بت يف املصطلحات احمل،ل ددة لوصف ل وإن أمر ا
ية سلطات الو ية وا رشيعات ا بغي أن يرتك  ناملوضوع  ل حملل طي تلل ُ بول �قرتاح اÉي قدمه . ن تحيل ملرونة و تعد  òوذكر أنه  قم لل ٌسـ ò

شأن إضافة  بحر الاكرييب األخرى  يداد وتوغو ووفود بõان ا بوفد تر ل ية " وغري امللموسة"ني بعد ) د(1عيف الفقرة الفر
ية غوأبدى ر. امللموسة عته يف وجود رشح، يف الفقرة الفر يار ) أ(2ب بارة 1خلمن ا يه  ع، ملا   ".نشاط فكري إبداعي"تعن

شة املادة  .88 نا تح الريس ب  قو م ئ  .2ف

يار  .89 يه، وأيد ا خلوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ò ف ُ ò1 وفضل وجود تعريف خيلو ،ò
شعوب"من إشارة إىل  برية جدا من ". األمم"أو " لا نح Èموعة  يان بأن امحلاية سوف  كوقال إن هذين املصطلحني يو َتم ُ ح

يدا ها غري محدد حتديدا  يدين، ونطا جا ق òتف ُ يه الكفاية. ملسـ تقد أن نطاق امحلاية جيب أن يكون واحضا مبا  فوذكر أنه   .يع

يار  .90 يك إىل جانب ا خلواحناز وفد ا ملكسـ بارة . 1ُ رشيعات لك دوb"عواقرتح إضافة  يا�ت األخرى املوجودة يف  توا " لك
بارة  ية"عبعد   ".حمللامجلاعات ا



WIPO/GRTKF/IC/22/6 PROV.2 
19 
 

يار  .91 يني ا ثل جملس الصا خلوأيد  ممم ُ ò1 . يغة امجلع ية  شعوب األ بصوأوحض أن اإلشارة إىل ا صل تادة يه ل ُملعمن املامرسات ا
باع ت+ العادة ية ا5وية عىل ا نة احلكو تحدة، وحض ا تيف األمم ا ل للج ممل ò. يار  اÉي أشار، من بني أمور 2خل وخبصوص ا

يدي، "األفراد"و" األرس"أخرى، إىل  ثقايف ا بري ا تلف عىل الطابع امجلاعي ألشاكل ا سمع أحدا  ثل إنه مل  تقل، قال ا ل تع خي ي لملم ل ُ
نحو املعرف يف املادة  òعىل ا ُ اك ّكن أن يكونوا مالوذكر أهنم مي. òومن مث لن ميكن لألرس واألفراد أن يكونوا أحصاب حقوق. 1ل

متد يدي ولكن علهيم أن  ثقايف ا بري ا ّألشاكل ا يسـ تقل ل لتع متون إلهيال بة . ينوا احلق من اÈموعة اليت  حوقال إن اÈموعة يه صا
 .احلق

يار  .92 يني ا ثL اÈلس الوطين للخال خلوأيدت  سـ ُمم ò1يني ثل جملس الصا باب اليت ذكرها  بعض األ م  مم سـ وقالت إن وجود . ل
ية تصور واردتأشاكل  شعوب األ شرتكة ف~ بني ا يدي  ٌبري ثقايف  2 صل ل م تقل بري . ع ية"تعوقالت إهنا تفضل  شعوب األ صلا  ".ل

يةاو .93 ية األسرتا متعات األ يا مه ا يني داخل أسرتا يدين الر يا أن ا لترب وفد أسرتا صل ل سـ ل Èع ئي سـتفمل نح  .ُ بغي أن  َوأقر بأنه  تم ُي ن
متعا ية، وأقرجما5ول األعضاء املرونة إلدراج  متعات أ ست  يدية أخرى  òت  صل ي جمتقل هذا ل نص  ل بوجود ما يكفي من املرونة يف ا ل

ية  .الغرض يدية عن  ها من نص املعارف ا تخال ناك دروسا ميكن ا يفوقال أيضا إن  كص تقل سـ  بعض هذه القضاd، عرضله
يدين شة حول ا نا ملسـتفوخصوصا من ا ق تفق. مل يدية  يغة  ناك  òوذكر أن  ُم ه ص هوb نوعا ما علهيا امته تحديد   Lبسوقاب وأشار إىل . لل
بدء يف حتديد  باعه،  يد ا للأنه منوذج  ت ٌ مف ياسالٌ يةلسـقضاd ا ياق وراء رسد تا � Lشة بدال من مواص نا ية بغرض ا سـ املوضو ق مل نع

Lيارات املفض يق يشء ما. خلا يع فريق اخلرباء  حتقومتىن أن  يسـتط ò. 

ُدعا الريس الوفود إىل مالحظة أنه يو .94 هذه ا5ورةئ ية العمل  لوجد هنج ذو شقني يف  وقال إن اإلفصاح يف فريق . مهنج
شاركة  يق ا سمح  ئL من شأنه أن  يحات والردود عىل األ تو نظر وا ية ووKات ا ملاخلرباء عن األسس ا تعم ي سـ ض ل بل  حولملنطق

تلفة نصوص ا oنارص ا ل شا. ع نا ية يف  ثل لك وKة نظر أسا توقع أن  قوقال إن من ا سـ تم ممل ò نة . ت اخلرباءُ للجومىض يقول إن ا
ثف عىل  سمح حبدوث مزيد من األخذ والعطاء ا بارها أنه يف بعض القضاd ميكن أن  ية ا5وية علهيا أن تضع يف ا ملكاحلكو تم ت عل

بارزة"مسـتوى اخلرباء، وأن  نقاط ا لا سة العامة، وإضافة إىل " ل ية يه موضوع العروض خالل ا جللللمواقف الو  معلطن
شلك أكرث وضوحااخلرباء،  نص يف تطوره  يه ا سة العامة وترى ما توصل إ ية ا5وية إىل ا نة احلكو ٍسوف تعود ا ب ل ل جلل ل ّللج ّ  .م

يار  .95 نغالديش ا خلوفضل وفد  ب ُ ò2 متعات نة عىل أهنا  ثل بõه مل حتدد فهيا أية جامعات  بب وجود بõان  جم،  معي ò ُ م بس
ية ية أو  حملأ ته يف وجود . صل غبÉ? أبدى الوفد ر ية حيددها القانون ا5اخيل"أو " األمم"عبارة ُ وأشار إىل . "طنأية هوية و

تفكري املوجود يف الويقة 2املادة  شاهبة ا بõان ا ث من نص ا ل ت ته يف وجود هذه WIPO/GRTKF/IC/22/5ملل غب وأبدى ر
نص ياغة يف ا لا  .لص

يار  .96 خلوأحناز وفد الرنوجي إىل ا بري 1ُ تخدام  ته يف ا تع، وأبدى ر سـ شع"غب يةلا يان اÉي أدىل به ". صلوب األ َوأيد ا لب ò
يني مثل جملس الصا يار . مم ثقايف 1خلوقال إن ا بري ا ناول أشاكل ا يدين يف صك  تحديد ا نطقي  ل هو الهنج ا تع ي ل لمل ت ملسـتف

ناس يدي املمزية Èموعة من ا لا �تقل ُ  .ل

يار  .97 ي5  نغال عن  للخوأعرب وفد ا تفض لسـ ية من . 2ُ ية ) ح(إىل ) أ(عوقال إن الفقرات الفر ثقا فتعكس األبعاد ا ل
بõه تعددة  ية ا �لو�ج مل  .ع

يارين  .98 ناسب دمج ا يا أن من ا خلورأى وفد جور مل ج يا 2 و1ُ بõان –ج ألن يف جور ل كام هو احلال يف العديد من ا
يا، ل–األخرى  يدي م+ ملواطين جور ثقايف ا بري ا ية مبعىن اللكمة، وألن أشاكل ا ج ال توجد شعوب أ تقل ل تع لصل  .ألمة بأرسهال

ية  بعاد الفقرات الفر عومع ذ? اقرتح الوفد ا تس ية "مصطلحألن ) ه( و،)ز( و،)د( و،)ج(ُ متعات ا حمللا È " حييط هبذه
تايل. املفاهمي نحو ا يارين عىل ا لواقرتح دمج ا ل شعوب  -1: "خل يدي مه ا ثقايف ا بري ا يدون من حامية أشاكل ا لا تقل ل لتع ل ملسـتف

متعات ا ية وا حملاأل ها وحتافظ علهياÈصل تخدzا و ثقايف و بري ا متلكية واألمم اليت تطور أشاكل ا سـ ل تع تل يان وطين حيدده  -2 .ل كوأي 
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ترصة  ية أو غري  ية أو  تحديد إىل جامعة أ سوبة  يدي غري  ثقايف ا بري ا مقالقانون ا5اخيل إذا اكنت أشاكل ا حمل صل ل ن تقل ل متع ل ل
تحال حتديد امجلاعة اليت ا تنعلهيا أو إذا ا  ."بطهتاسـسـ

تايل .99 نص ا ثل توج أمارو ا لواقرتح  ل هم من مصطلح : "ُمم يدين"ُيفألغراض هذا الصك،  ية " ملسـتفا ية امجلا عاأل هل
بري الفوللكوري  يدي أو أشاكل ا ثقايف ا بري ا تعبدعي أشاكل ا تقل ل تع لمل ل شعوب واحلائزين علهيال ياء علهيا وأحصاهبا، ومه ا ل واألو ص

ية وس ية وامجلاعات ا حمللاأل يدي ورعايهتا وصوهنا وحاميهتا ) أ: (اللهتاصل ثقايف ا بري ا هِد إلهيم الئ�ن عىل أشاكل ا تقلاÉين  ل لتع ل ُع
ية الفكرية؛  ية  ية، وفقا للقواعد ا5وية احلا ية وممارساهتا العر شعوب األ بقا لقوانني ا للملكواحلفاظ علهيا،  لف ل صل ل واÉين ) ب(ط

يد ثقايف ا بري ا تقليصونون أشاكل ا ل لتع يL ل نارص أ بارها  تحمكون فهيا  تخدموهنا و صي وحيافظون علهيا ويطوروهنا و ع ت ي عسـ ي
ية  يدي، ووفقا للقوانني العر ياق امجلاعي وا ثقايف، وذ? يف ا ية وترا�م ا �ية و�ج ثقا ية من هويهتم ا فو ف تقليق سـ ل ع ل لحق ل

يدية  ."لتقلواملامرسات ا

ثل تو .100 مموقال الريس إن �قرتاح املقدم من  ò ُ ُ ية املوجودة ئ متعات ا ية وا شعوب األ حمللج أمارو يرد يف اإلشارة إىل ا صل Èل
نص ية، يشء يضاف. للفعل يف ا ية املوضو نا ناء عىل ذ? ال يوجد، من ا ُوقال إنه  ع ل يرسة أن تأخذ علام ملُوطلب من ا. حب

سريية للرعاية، ولكن ذكر أنه ال يوجد يشء جديد يف �قرتاح امل ملراجع اُ ثل توج أمارولتف ممقدم من  ò. 

يار  .101 خلوأيد وفد الربازيل ا ُ ò2 . تصارها إىل ته يف ا يدين، وأعرب عن ر شأن قامئة ا يحا  خإال أنه طلب تو بتف ب غض ملسـ
تني  ياغة املادة ). ب(و ) أ(عيالفقرتني الفر ثل األرس واألفراد، أيد الوفد  يدين اآلخرين  تعلق بإدراج ا صوف~  ُي ò م ) 2(2ملسـتف

تفكري املوجود يف الويقة من نص  شاهبة ا بõان ا ثا ل ت يار يف WIPO/GRTKF/IC/22/5ملل ته يف ورود هذا ا خل، وأبدى ر غب
يدي ثقايف ا بري ا تقلرشوع نص أشاكل ا ل لتع ل  .م

يار  .102 سلفادور ا خلوأيد وفد ا ل ُ ò1 توحة تعاريف تظل  مف، ألن ا يار لتشملل خل جامعات أخرى مل يعرب عهنا لرضورة يف ا ò ُ2 .
سه، رأى أن من الرضوري إضافة لكمة ويف    ".تطوير"قبل " إبداع"نفالوقت 

يا مع وفد الربازيل .103 مبواتفق وفد كولو ُ ò . باريت عوأيد إدراج  ò"ية شعوب األ صلا ية"و" ل متعات ا حمللا È ." ته يف غبوأبدى ر
ية  تفكري2.2وإدراج املادة ) ح(عاإلبقاء عىل الفقرة الفر شاهبة ا بõان ا ل من نص ا ت ثيف الويقة الوارد  ملل

WIPO/GRTKF/IC/22/5 ا ا5ول يف القانونzيفات اليت تقد ية سوف تعرف وفقا  متعات ا ن خبصوص أن ا للتصحملل ò ُ È
 .احمليل

يدين غري اكف .104 يان أن تعريف ا ٍورأى وفد ا ملسـتف ل بري ُ لتع إذا اكن ال يصف أية عالقة بني لك شلك من أشاكل ا
يد  يدي وا ثقايف ا ملسـتفا تقل ناظر ¡لل يس واحضا بعد، مما  .ملا يدي، إضافة إىل ذ?،  ثقايف ا بري ا لوقال إن نطاق أشاكل ا تقل ل لتع ل

يدين يح نطاق ا ملسـتفجيعل من الصعب تو يدي حتديدا . ض ثقايف ا بري ا تقلوكرر الوفد أنه ال بد من حتديد نطاق أشاكل ا ل لتع ل ُ ò
 .واحضا

يار او .105 تني أن ا خلترب وفد األر ن جع ته هو اÉي يعرب1ُ تعني حام ي عىل أفضل وجه عن العالم اÉي  ت ُووافق الوفد عىل . َ
ية"اإلبقاء عىل اإلشارة إىل  شعوب األ صلا ية"، ولكن قال إن معىن "ل متعات ا حمللا È "يه، و. غري واحض علمل يكن الوفد معرتضا  ُ

تطل ّولكن قال إنه  تفكرياب مزيدي يار . ل من ا تعلق  خلوف~  È، رأى الوفد أن ا2ي يابة عن ُ يان قانوين  ثابة  نمتع سوف يكون  ك مب
ية  يه يف الفقرة الفر شار إ نحو ا ثارية لألفراد عىل ا ناسب إجياد حقوق ا يس من ا عيع أعضائه، ومن مث  ل مل ل ت مل ُمج ئ  ).ز(سـل

يار  .106 يات ا تعددة القو يا ا خلوأيد وفد دوb بو ممل ليف ُ ò2 .هويم األفراد واألرس، تإال أنه اكن شالك مع  مف 5يه  òوفضل عدم م
نص، ألهنام ميكن أن حيصال عىل امحلاية مبوجب حق املؤلف هومني يف ا لوجود هذين ا تعارضان . ملف هومني  يوقال إن هذين ا ملف
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يدي ثقايف ا بري ا ية ألشاكل ا ية امجلا تقلمع ا ل تع لع ل تفكري يف الويقة . مللك شاهبة ا بõان ا سامهة نص ا ثوأيد  ل ت ل ملم ò
WIPO/GRTKF/IC/22/5يل، وميكن أن ، واليت جي ها مبزيد من ا لتفصب  نصُتفهَمحفص  .ل يف ا

يار  .107 خلوأيد وفد سورسا ا ي ُ ò1 . بري ". األفراد"و " األمم"ومل يؤيد إدراج تعلقني بأشاكل ا نصني ا تعواكن يف رأيه أن ا مل لل
تخدما مفاهمي ومصطلحات  يدية جيب أن  يدي واملعارف ا ثقايف ا ما سـ تقل تقل يل ل ناء ع .وازيةتل نة بوقال إنه  للجىل ذ? جيب عىل ا

بحث  ية ا5وية أن  تاحلكو ل يدية اخلاصة يف م ية للمعارف ا ثا تقلاملادة ا ن يدين"لل شري ؛ "ملسـتف ييث  يار ح نص احلايل، يف  خا ل
رسين  تقارب(مليا نص ا ملا ية"إىل ، )ل متعات ا ية وا متعات األ شعوب وا حمللا صل Èل È." 

بريو .108 ثل �حتاد األمرييك الاليين اإل يرأى  بغي أن يذكر تمم نص  ناين األداء أن ا ني  يلف  بدال من "أحصاب احلق" عبارةل
يدين" ت+ حقا، من جراء إبداعه، أما ". ملسـتفا يدين وأحصاب احلق قائال إن صاحب احلق خشص  ميومزي بني ا ٌ ملسـتف ò

نحون فائدة وي هؤالء  ثل خشص ذي عاهة برصية أو معوق،  ميكن أن يكون خشصا آخر،  يد  لا ف م ُيمتف ف وأضاف  .س حقاملسـ
نعكس أيضا يف املادة  تصار، أعرب .  اخلاصة بإدارة احلقوق4يأن هذا ال بد أن  ثل خو ُا نوان املادة ملم يري  ته يف  ععن ر تغ غب

يار ) 2( يدي ". أحصاب احلق "لعبارة 1خلوأول لكمة يف ا ثقايف ا بري ا ته أيضا يف اإلشارة إىل أشاكل ا تقلوأبدى ر ل تع لب ل غ
ية"  ".صلاأل

ناين وذكر ال .109 بريي  ثل �حتاد األمرييك الاليين اإل لفريس أنه ال توجد أية دول عضو تؤيد �قرتاح اÉي تقدم به  ت يئ مم ُ
يري لكمة  يدين"لتغاألداء  ي"أو إلدخال لكمة "  احلقأحصاب"إىل " ملسـتفا  ".ةصلاأل

يدية وال .110 ية واملعارف ا ية ملوارد الورا نظمة ا5وية ا ثل ا تقلوأيد  ث ن ل مل لمم ملع ُ ò يار ، واقرتح أن يكون نصه 2خلفوللكور ا
نحو املعرف يف املادة  :اكآليت يدي، عىل ا ثقايف ا بري ا يدون من حامية أشاكل ا òا ُ ل تقل ل لتع ل بري 1ملسـتف لتع، مه أحصاب أشاكل ا

شمل ذ? ما ييل يدي، وجيوز أن  ثقايف ا يا تقل ية ) أ: (لل شعوب األ صلا تابة حريف [ل بريين P و Iكمع  افة  مع إضكحبرفني 
ية؛ ) ب(؛ ])صيغة امجلع (sحرف  ئات املذكورة أعاله) ج(حمللوامجلاعات ا بري  ."لفواألفراد داخل ا لتعوأوحض أن أشاكل ا

نعة يدوية واأل شمل احلرف ا يدي  ثقايف ا قا ل ت تقل نة تؤدي ت+ األعامل. لل ويف حاb . معيوأنه ميكن أن يوجد أفراد من مجموعة 
نة بعاد أفراد من مجموعات  يا معس يكون بال جدوىت هذا يعين أن بعض ما نوقش  سـ،   .ف

ُوذكر الريس أنه ال توجد أية دوb عضو تؤيد هذا �قرتاح .111   .ئ

ُوفضل وفد  .112 òند يار يل� يار2خل ا تفكري املوجود يف الويقة  مع أنهخل، وذكر أن هذا ا شاهبة ا بõان ا تلف عن نص ا ث  ل ت ل ملخي
WIPO/GRTKF/IC/22/5متلني، إال أنه قد أخذ جوهره  يدين ا حمللفعل مع إضافة بعض ا وقال إن القامئة برمغ . ملسـتف

تلفة يف  سريات  شمل بعض املصطلحات اليت تلقت  خمذ?  تف بة يف عدة ت شات ا نا ثري من ا لصعبõان، وأدت إىل ا ق مل لك
ية ا5وية نة احلكو سابقة  لا5ورات ا للج تاج املصطلحات الواردة يف القا. مل ناء عىل ذ?  حتوأضاف أنه  مئة إىل مزيد من ب

يح تو ضا يدين . ل سط  تفكري اÉي يقدم تعريفا أقرص وأ شاهبة ا بõان ا سـتفويف ضوء ذ?، طلب الوفد العودة إىل نص ا للممل ب ل ت ل ُ
يا للمرونة يف القانون ا5اخيل  .فويرتك جماال اك

يار  .113 شديد  ي5 ا ية عن  تحدة األمر للخوأعرب وفد الوالdت ا ل تفض يكمل يا. 1ُ يد عن الكامل، خلوقال إن هذا ا بعر، مع أنه 
يقةإال أن  ته ا5 قيا غ نة داخل .  ألهداف عىل أجنع حنو ترتقيص ياغات  يوأعرب الوفد أيضا عن بعض األفاكر خبصوص  ُمعص ُ
يار  بارة . 1خلا ية"عوقال إن  شعوب األ صلا ية"ٌراخسة يف القانون ا5ويل، يف حني أن مصطلح " ل متعات األ صلا È " أقل مهنا
بارة وذ. رسوخا ية"عكر كذ? أن  متعات ا حمللا È "يح تو ضغامضة إىل حد ما وميكن أن ختضع ملزيد من ا ل ومىض يقول إن بõه . ٌ

يدي إدرااك �ما يعزت بأنه دوz bاجرين، É? يدرك ثقايف ا بري ا نقل ألشاكل ا تقلالطابع ا ل تع لت ل �مل متعات أو ؛ُ بدأ يف أحد ا ـي   È ت هف
تقل إ يدية مث  ئة  نيف  تي تقل ئات أخرى أو تامرس فهياب َىل  ُ بري عن هذا . بي ياغة من شأهنا ا بحث عن  تعوأضاف أنه ال يزال  ص لي

هم هوم ا ملا تخدام لكميت . ملف سـوأحاط الوفد علام  يار " األفراد"و " األرس"ُ هومان للحظة 2خليف ا ملف، واسـهتواه هذان ا
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ب نقل ألشاكل ا بري عن الطابع ا  Lي بارهام و تع ت تع سـ لت مل لل �ع يديُ ثقايف ا تقلري ا بحث عن طريقة أدق  .لل َومع ذ? واصل الوفد ا ل ُ
هم هوم ا ملبري عن هذا ا ملف هوم . للتع نع بأن  يض من ذ?، غري  تدرك قائال إنه، عىل ا مفوا تنق مقسـ تاما، قال . مناسب" األمم"ل خو

تفر شة املعجL واملوجزة للغاية  نا ناية إىل ا متع  للإنه ا ق مل òبع ُ هميق سـ ّا يدين"و" اب احلقأحص" بني مل ، وذكر أهنا ميكن أن "ملسـتفا
بريا يريا  كتكون  يعة أي صك . تغ بقا عىل  يد حىت ال حيمك  تأ يهتا،  تفكري يف أ بوطلب الوفد مزيدا من الوقت  سـ ك ل مه طلل م ُ

 .جوهري

يار  .114 خلوأيد وفد ب� ا ُ ò1يك تعديل اÉي قدمه وفد ا سـ، وأحناز إىل جانب ا ملكل òُ. 

ُوأيد وفد رسي الناك .115 ò يار تعديالت2خل ا تني . ل، مع بعض ا متعات  "يف) ب(و) أ(عيواقرتح دمج الفقرتني الفر Èا
ية ية وا حمللاأل ية " األمم"، وجعل "األرس" واقرتح حذف ."صل ند ). أ(عالفقرة الفر : "... كام ييل) ح(لبواقرتح أن يكون نص ا

هذا حيدده القانون الوطين يان  كأي  يار  وأخريا، قال إن ا5ول اجل."ك ها ا خلزرية الصغرية  يار 2يشمل خل، ومن مث فإن ا ò3 غري 
 .رضوري

يدين  .116 سأb ا ترب وفد �حتاد الرويس  ملسـتفوا م يداإحدىُع سائل  تعق أكرث ا يار . مل خلوفضل ا ò1 . يار خلوقال، خبصوص ا
شة، ألن األفر" األفراد"و" األرس"، إن اإلشارة إىل 2 نا تطلب مزيدا من ا يدين  هم  قبو مل ت تف يدوا مسـصف يسـتفاد ميكن أن 

ية الفكرية القامئ شات اليت . مللكلفعل من نظام ا نا بارها ا ية ا5وية ميكن أن تأخذ يف ا نة احلكو قوأضاف الوفد أن ا مل ت ل عللج م ُ
يدين شأن ا ية  شات إضا نا يدية يف  تفتدور حول املعارف ا ف ملسـم ب ق  .لتقل

يارين  .117 متدا من ا خلواقرتح وفد عامن تعريفا جديدا،  مسـ يدون من امحلاية مه ":2 و1ُ يا�ت ملسـتفا شعوب واألمم وأية  ك ا ل
ية بأهنا كذ? رشيعات الو طنأخرى تعرها ا تل فُ ترص". � ياغة نص قصري و مخوقال إن هذه ا ُلص ٌ. 

يار  .118 ند ا خلوأيد وفد ا له ُ ò2 نة ألشاكل با يعة ا يدين، نظرا  توفرة لõول األعضاء يف حتديد ا بب املرونة ا ي  ت ب ململ للط تف سـس ملب
ب ها علهيالتعا ها وحفا متعات  تخدام ا يدي وا ثقايف ا ظري ا ل È سـ تقل ية اإلبقاء عىل . لل مهوأعرب الوفد عن تقديره أل " األمم"لكمة ُ

باب اليت قدمهتا الوفود األخرى نغالديش، . سـلأل بواكن الوفد أيضا مؤيدا لالقرتاحات املقدمة من بعض الوفود، مبا فهيا وفود  ò ُ ُ
ند، ال توالربازيل، و� ترصة للامدة خيل ياغة ا oيار ا تفكري يف الويقة 2لص شاهبة ا بõان ا ث من نص ا ل ت ملل

WIPO/GRTKF/IC/22/5. 

شة املادة  .119 نا تح الريس ب  قو م ئ  .3ُف

يار  .120 يط ا يه، وأيد  خلوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  تبسـ ò ف ته1ُ  òوحا�. ن ومرو
ت بو  حيبأن أعضاء الو همي ناسب لظرو تحديد نطاق امحلاية ا فاجون إىل أقىص قدر من املرونة  مل ومىض يقول إنه، إضافة إىل . ل

يات تعني أن يقدم الصك بوجه عام تو ٍذ?،  ص ته يف . ن ولكن ال ميكن أن يضع الزتامات قانويةي غبوÉ? أبدى الوفد ر ُ
تعاضة عن لكمة   .ث لك الويقةيف) ينبغي ("should" بلكمة )يتعني" (shall"سـ�

ية حتديد نطاق امحلاية .121 يعة املعقدة  يني  ثL اÈلس الوطين للخال لعملوأقرت  ب سـ لطمم ُ ò . َوجشعت ا5ول األعضاء عىل ò
ية عىل ما 5هيم من شعوب األ بدأ احرتام سلطة ا بدء  صلا ل مب يعة  ل يدي ودمع ا ثقايف ا بري ا ية الفكرية وأشاكل ا با تقل ل لطتع ل ل مللك

س هذه ا ية  ثقا لا لل بديل  òإنف  وÉ?ومضت تقول. لطةف بارة . بسبب تركزيه عىل احلقوقّهو املفضل  3لا يةعوأضافت أن    هلاأل
بديل "حسب اإلماكن" يدينا حدتقرتح 1ل املوجودة يف ا سلطة أحصاب احلق أو ا ملسـتف  ثL عىل تو�. ل ثت ا ّو ُ ملم ò  احلذر ح

تعلق هبذا األمر  .يف~ 

يني أن ا .122 ثل جملس الصا موذكر  ية3ملادة مم ئيسـ مادة ر يار . ٌ بل ا خلوقال إنه ال ميكن أن  سمح لõول يف 1يق ي، اÉي 
هذه سأz bمة  نظمي  كاألساس  مت يار . ب ثل أن يكون مؤيدا . جوهرd جيعل الصك لكه بال معىن 1خلوأضاف أن ا ُونفى ا ملم
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يار  بدأ بفقرة عن .  أيضا2للخبوضوح  بغي أن  تقاده بأن املادة  موأعرب عن ا تن ي نرية، مث تلهيا ع بقة ا ملسـتبدأ املوافقة احلرة ا ملسـ
بدأ،  هذا ا ناءات  ملا لت ث هور لفعل عىل نطاق واسع، وميكن أن مثال سـ تاحة  يدي  ثقايف ا بري ا للجمندما تكون أشاكل ا م تقل ل تع لع ل

سفي تخدام امليسء أو ا نع � نرص األخري هو  نافع، ويكون ا ثالث هو تقامس ا نرص ا تعيكون ا سـ لع مل ل للع أكد جمددا أن املادة و. م
نارص األربعة بىن من هذه ا بغي أن  ية،  يغهتا احلا ها  لعها، اليت يصعب جدا  ي ل بص ُف ت ن هم  .لك

شلك  .123 يس لرتيب وا هوم من هذه املفاهمي، ولكن  نص احلايل يعرب لفعل عن لك  لوسأل الريس معا إذا اكن ا تل ل مف �ئ ُ ò ُ
òاملوحضني ُ. 

يني بأن هذا .124 ثل جملس الصا مورد  ُ مم òياغهتا نظمي املادة وإعادة  يح، وأنه ميكن إعادة  ص  ت  .حص

يار  .125 شأن املادة، اكن يرى أن ا يقات  تفظ حلق يف اإلدالء مبزيد من ا ندا ا خلومع أن وفد  ب تعل لك  يقدم قاعدة أفضل، 1ح
نارص املفقودة. òومع ذ? أقر بأنه غري اكمل لعوتطلع الوفد إىل العمل مع الزمالء إلضافة ا يار إال أنه . ُ ياغة ا خلاقرتح إعادة   1ص

نب أي مغوض تايل، من أجل  نحو ا جتعىل ا ل بري : "ل يث صلهتم بأشاكل ا يدين من  نوية  تعاملصلحة املادية وا لملع ح للمسـتف
يدي  ثقايف ا تقلا  ...".لل

يارين  .126 يك دمج ا خلواقرتح وفد ا ملكسـ بديل 2 و1ُ يك �قرتاح ا: مالحظة من األمانة. [3ل، مع ا ملكسـقدم وفد ا òُ لتايل
توب ومل ي3بشأن املادة  ُ يف شلك  يدين من أشاكل تعنيي/ ينبغي: "ه شفوdِْقلمك نوية  سـتف أن تصان املصاحل املادية وا للمُ ملع

يدي، عىل حنو ما ورد يف املادتني  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع بقا للقانون الوطين، مع اختاذ خطوات عىل وجه اخلصوص 2 و1ل ط، 
شف أو) أ: (من أجل كنع أي  رسية؛ م يدي ا ثقايف ا بري ا تغالل آخر دون ترصحي ألشاكل ا يت أو ا ل  تقل ل تع سـ لث ل ) ب(بت

تحال ذ?؛  يدي، إال إذا ا ثقايف ا بري ا يدين مكصدر ألشاكل ا سـو�عرتاف  تقل ل لتع ل تخدام اÉي حيرف ) ج(ملسـتف نع � سـو م
ها أو ييسء إلهيا أو يرض هبا أو  شو يدي أو  ثقايف ا بري ا يأشاكل ا ي تقل ل هتع ل يد؛ ل ية 5ى ا ثقا يهتا ا تفتقص من أ ف ملسـن ل ) د(مه

تخدامةوامحلاية من أي يقة أو مضلLة خمالفاتسـ ا سلع واخلدمات، مبا للحق  تعلق  يدي، ف~  ثقايف ا بري ا ل ألشاكل ا ي تقل ل لتع ل
يدين أو صL هبم؛  يد من ا تأ ملسـتفيو�  ي تعلق ) ه(ب يدين محلاية خبصوص ما ييل ف~  تع ا يوضامن  ملسـتفمت بري ّ لتعبأشاكل ا

يدي ثقايف ا تقلا يت؛ " 1: "لل ساخ؛ " 2"لتثبا تحوير؛ " 4"واألداء العلين؛ " 3"سـتنو� نقل " 5"لوالرتمجة أو ا لواإل�حة أو ا
هور؛  توزيع؛ " 6"مجلإىل ا يدي؛ " 7"لوا تخداzا ا تخدام ألغراض جتارية، خالف ا تقلوأي ا سـ ساب حقوق " 8"لسـ كتوا

ية الفكرية أو ممارسـهتا  ."]مللكا

يار  .127 يان بأن ا خلوأقر وفد ا ل يار ). تعنيي" (shall "حول لكمة  أفضل، مع وضع قوسني1ُ بول 2خلوقال إن ا مق غري 
ية تا باب ا للأل ل نظر يف نطاق أوسع : سـ يدي تعريفا واحضا، ال بد من ا ثقايف ا بري ا ٍإضافة إىل صعوت تعريف أشاكل ا ل تقل ل لتع ل

نحون حقو يدون  ُيمف~ إذا اكن ا ثارية وحقوقا مادية أم الملسـتف ناسب اختاذ هذا اإلجراء، . سـتئقا ا يس من ا ملمث أضاف أنه  مبا ل
ية عىل  يود يف امل+ العام ¡ آöر  تاحة لفعل دون  يدي ا ثقايف ا بري ا يدين من أشاكل ا نح حقوق  بأن  مل تقل ل سلتع ل قل تف للمسـم

ية ثقا ية ا فا ل  .لتمن

ية ا .128 هورية إيران اإلسال خلومل يؤيد وفد  م مج يار األدىن للحامية1يار ُ يار . ملع، اÉي خال من ا خلوأيد ا ò2 . تقد يعوقال إنه 
تعني أن تكفل تدابري  بل، و يأن هذه املادة سوف تكون لب الصك ا ملق ّ بةُ سـنا يار .  وفعاbم خلوÉ? اقرتح إضافة ما ييل إىل ا

2" : bبة وفعا نا ية  ياسا سـبغي إ�حة تدابري قانوية أو إدارية أو  ت سـ ن مي يدين، مبا يف ذ? ن نوية  للمسـتفلصون املصاحل املادية وا ملع
ثال ال احلرص عىل  مليل ا ية ....."بس تعلق لفقرة الفر ع وف~  بديل )ه(ي ل، أيد الوفد ا ُ ò3. 

يار  .129 خلوأيد وفد رسي الناك ا ُ ò2 تعاضة عن لكمة  ".ينبغي"بلكمة " يتعني"سـ، مع �
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يار  .130 ند ا خلوأيد وفد � يل ُ ò2تع ية ي، وف~  بديل )ه(علق لفقرة الفر ل، أيد ا ò3 . يار نص اÉي 2خلوذكر أن ا ل أقرب إىل ا
تفكري يف الويقة شاهبة ا بõان ا ته ا ثاقرت ل ت ملل يفة WIPO/GRTKF/IC/22/5 ح يريات  طفرمغ إدخال   .تغ

ثل توج أمارو أن املادة  .131 ترب  ُوا مم بري ا3ع ية وأشاكل ا شعوب األ ل zمة جدا من أجل بقاء ا تع صل لل يدي ٌ لتقلثقايف ا
تايل. اخلاصة هبا نص ا لواقرتح ا بق حامية حقوق املالك أو األحصاب -1: "ل ية،  نط ألغراض الصكوك احلا شار إلهيم ف~  –تل ملا

يدين، ووفقا للامدة  يه – 2ملسـتفييل مس ا نصوص  نحو ا يالء، عىل ا رشوعة وممارسات ا عل عىل ما ييل من أفعال غري  مل ل تس م
ها إىل ) أ: (يف هذه املادة نا، أو  سريها أو أداؤها  رشها أو حتويرها أو  يدي أو  ثقايف ا بري ا ساخ أشاكل ا نقلا عل تف تقل ل تع نن لت ل سـ

ثابت، دون احلصول عىل موافقة  تصوير الفوتوغرايف ا ها أو تأجريها أو إ�حهتا يف امل+ العام، مبا يف ذ? ا هور، أو توز لا ل يع مجل
نرية من املال بقة  ّحرة  مسـت تعارض أي) ب(ك؛ مسـ ها ألغراض جتارية  يدي أو حتوير  ثقايف ا بري ا تخدام ألشاكل ا ي ا تقل ل تع لسـ ل ل

ثقايف؛  يني É? الرتاث ا رش ثل املالك ا ية اليت  متعات ا ية أو ا شعوب األ ية  لمع املصاحل امجلا ع مت حملل صل لل لع È)شويه أو ) ج تأي 
يدي أو أية ثقايف ا بري ا تقلتعديل أو تزيف أو حتريف ألشاكل ا ل تع لي ية ل ئة ا ن أفعال  لس بب (ي لتسبغرض اإلرضار أو اإلساءة أو ا

ية أو اإلساءة ) ِيف الرضر واإلحجاف ثقا ية وهويهتا وسالمهتا ا متعات ا ية أو ا شعوب األ سمعة ا فتريم إىل اإلرضار  ل حملل صل ل Èب
سكهنا؛ اإلحجاف هباإلهيا أو  نطقة اليت  ت، أd اكنت ا ساب حقوق ) د(مل سمح بأي فعل ال تال  ُ كي ية الفكرية يف أشاكل َ مللكا

يالء  نف أو � يال أو ا يدي عن طريق � ثقايف ا بري ا ستا لع ت تقل ل حتع ل ية(ل نا ية و ئوسوف يعاقب عىل ذ? جبزاءات مد جن ؛ )ُ
َوتفرض جزاءات ) ه( يقة أو غري سلمي أو ) عقوت(ُ تخدام خمالف  ية عىل حد سواء عىل أية إشارة أو ا نا ية و للحقمد سـج ئ ن

�مضلل ألشاكل نرية ُ بقة  سلع واخلدمات دون احلصول عىل موافقة حرة  يدي بغرض �جتار يف ا ثقايف ا بري ا مسـت ا سـ ل تقل ل متع ل ل
ها أو عن أية -2. من أحصاب احلق يدي أو حتر ثقايف ا بري ا شويه أشاكل ا سؤولون عن  يف سوف حيامك األشخاص ا تقل ل تع ت لمل ل َ ُ

تخ إشارة بس أو مضلل بغرض ا يد اكذب أو  سـأو تأ �ك َ ُ ها ملت تخداzا، بو يدي، أو تعمد ا ثقايف ا بري ا صفدام أشاكل ا سـ تقل ل لتع ل
نرية من املالك، وسوف تفرض علهيم جزاءات  بقة  سلع واخلدمات، دون احلصول عىل موافقة حرة  َإشارة إىل جتارة ا ُ تسـ م سـ مل

 ".نأو عقوت قانوية

ثل توج أمارو أن يذكر اإلضافات املحددة إىل او .132 òطلب الريس من  ُ مم ُ  .3لنص احلايل للامدة ئ

تلف .133 شري إىل أنه قام بفعل  ثل توج أمارو قائال إن الريس  خمورد  ي مم òيع . ئ نصوص و يع ا ثل أنه أخذ  مجوأوحض ا ل مج ُملم
يق ها يف نص واحد د قاملقرتحات وامجلل ود  .جم

يات محد .134 يني، اÉي اكن قد قدم تو ثل جملس الصا يان اÉي أدىل به  òوذكر الريس  ò ُل ص مم مب ُئ òنيص . لدة ف~ خيص الهنج ا
تعامل مع  يث ميكن ا نود املحددة اليت يرغب يف إضافهتا،  شري إىل ا ثل توح أمارو أن  لوطلب الريس مرة أخرى من  حب ب ي òمم ُل ُ ئ

نظام ا5اخيل العام ناء عىل ا نود  لت+ ا ب يَوأوىص الريس بأن . لب ُ òئ ثل هذا العرف مع املواد القادمةت ُبع ا ُ  .ملم

ث .135 سجمموأبدى  ته يف أن  òل توج أمارو ر ُ ي غب يث إن الريس ال يريد أن ُ بري،  ئل أنه جترى عرقL حرته يف ا ح تع لي  حييطُ
Lنفص ية ويفرض قواعد  شعوب األ معلام مبقرتحات ا صل  .ل

ثل توج أمارو قد جسلت .136 يقات  �وذكر الريس أن  ُ مم تعل ُ  .ئ

ياسة اÉي عىل غر .137 ياغة وا يار ا سـوأيد وفد الرنوجي ا لص لت خ ُ òيار  ار ويف . ، وأيد هنجا قامئا عىل احلقوق يف هذه املادة2خلا
ية  بديل )ه(عإطار الفقرة الفر ل، أيد الوفد ا ُ ò3 ته يف حذف نه أبدى ر غب، و ترصف"عبارة لك  Lألن وصف احلق "للغري القاب 

ثاري"بأنه  متL للامدة يف . ٍأكرث من اكف" سـتئا يلكة ا حملوأيد أيضا إعادة ا ينيعما أعرب ظل له ثل جملس الصا منه   .مم
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يقات عىل  .138 ت+ املادة، ولكن اكن 5يه عدد من ا يار  نظر ف~ ميكن أن يكون أفضل  تني ا تعلوواصل وفد األر ل ل لن ٌ خ ج ُ
يار  ية . 2خلا رسية"، إن مصطلح )أ(1عفقال، خبصوص الفقرة الفر يدي ا ثقايف ا بري ا لأشاكل ا تقل ل لتع òمل يعرف بعد، وإن 5يه " ل ُ
ية . ا املصطلح حول هذشكواك تعلق لفقرة الفر عوف~  ُ، فضل الوفد )ه(ي òبديل العمل  .1ل عىل أساس ا

هدف الرييس من املادتني هو إجياد طريقة شائعة ملعاجلة أشاكل  .139 ثاين ألن ا يارين األول وا يا دمج ا ئوأيد وفد جور ل لج خل ُ ò
يد دويل يدي عىل  ثقايف ا بري ا صعا تقل ل لتع يار . ل ند ُم غري 1خلوقال إن ا بب صعوت  عناسب ألنه عام للغاية وسوف  يس

يق يار  –وأوىص . لتطبا بارة – 1خلخبصوص ا تعاضة عن  ع ال نوية"سـ نوية واملادية"بعبارة " ملعاملادية وا ، ألن احلقوق "ملعا
يدين أمه من احلقوق املادية بة  نوية  للمسـتفا سـل يار  .نملع ته يف أن يضاف إىل ا خلوأبدى أيضا ر ُب يف " عديلت" مصطلح 2غ

ية  ثقايف ) "و(وقال إنه يود إضافة فقرة جديدة ). ج(عالفقرة الفر بري ا ية الفكرية يف أشاكل ا ساب حقوق ا لنع ا تع لت مللك كم
يدي أو ممارسة هذه احلقوق بديل " لتقلا لتضاف من ا بديل . 3ل لوفضل الوفد ا ُ ò1 ية ، واقرتح )ه(ع الوارد يف إطار الفقرة الفر

يكون ته  يا لإعادة  غ يدي، أي ": ص ثقايف ا بري ا تجاري ألشاكل ا تغالل ا ترصحي لآلخرين ال يدين من ا تقلمتكني ا ل تع ل سـ لل ل ملسـتف
ية أو حظرها تا ترصحي ألفعال ا لا ل توزيع: ل هور، وا نقل إىل ا تحوير، واإل�حة أو ا ساخ، والرتمجة أو ا يت، و� لا ل ل ن مجلث سـتب  ".لت

يات ا .140 تعددة القو يا ا خلوأيد وفد دوb بو ممل ليف ُ ò بديل 2يار بارة . 3ل وا ته يف حذف  عوأبدى ر املوجودة " ينبغي إ�حة"غب
يار  بارة 2خليف رأس ا  .يف بداية امجلL" تتيح ا5ول األعضاء"ع، وإضافة 

يار  .141 خلوأيد وفد الربازيل ا ُ ò2 بديل يار . 3ل وا بديل 2خلوقال إن ا توفري نطاق حامية واحض ومحدد 3ل وا سب  ò هام األ ُ ل ن
يقني يةللضامن ا متعات ا ية وا شعوب األ ياجات ا حملل القانوين، ولضامن أن الصك يليب ا صل ل Èت ُاقرتح الوفد حذف اإلشارة و. ح

رسية"إىل  يدي ا ثقايف ا بري ا لأشاكل ا تقل ل لتع ساو؛ " ل يدي بقدر  ثقايف ا بري ا يع أشاكل ا تأكد من حامية  تمن أجل ا تقل ل تع مج مل ل ل
بديل  يع ا3للألنه، وفقا  مل، سوف تكون  ثقايف مجل بري ا يزي أشاكل ا ثارية، ومن مث ال توجد حاجة إىل  ليدين حقوق ا تع مت لت ئسـ ٌتف سـ
رسية يدي ا لا  .لتقل

يار  .142 شديد  يده ا ية عن تأ تحدة األمر للخوأعرب وفد الوالdت ا ل ي يكمل سمح لõول . 1ُ بة ومرنة  ياغة  توقال إهنا  تض مقص
تضاء، يف  سب � نوية،  قاألعضاء بصون املصاحل املادية وا ح همملع ياغة . ملهذا املوضوع ا بصوأحاط الوفد أيضا علام مع املوافقة 

تاجئ املداوالت"جيب/ ينبغي " بقا عىل  ن، اليت ال حتمك   .مسـ

شأن حقوق  .143 تحدة  تالف عن إعالن األمم ا تلفة لك � نوية إن الويقة  ندي ألمرياك ا ثل اÈلس ا بوقال  مل خم ث ب جل ه خمم ل ُ
ية شعوب األ صلا ينيووافق عىل �قرتاح ا. ل ثل جملس الصا مÉي تقدم به   .مم

يار  .144 خلوفضل وفد �حتاد الرويس ا ُ ò1 ية تخدم الفقرات الفر ع اÉي يوفر مرونة مبوجب القانون الوطين، عىل أن  َسـ ُت
يار ) د(و) ج(و) ب(و) أ( يار 2خلمن ا يدين مبوجب ا خل محلاية مصاحل ا ية . 1ملسـتف يح الفقرة الفر تعني  عوأشار إىل أنه  تصح ي
يار من) أ( بارة 2خل ا بدلت  يث ا نص الرويس،  ع يف ا س تُل يدي"ح ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يدية"بعبارة " ل  . "لتقلاملعارف ا

ثل .145 نون ما أدىل به  يا لقانون ا ثL مركز أسرتا ُوأيدت  مم ل لفمم ُ òLث يني و ُ جملس الصا مم يني من م سـ اÈلس الوطين للخال
يار . بيا�ت شع1خلوقالت إن ا ية، وإن أمر حتدلل غري مالمئ  òوأيدت إعادة . ُد نطاق امحلاية ميكن أن يرتك لõوbيصلوب األ

يار  خليلكة ا ية 2ه تخدامات ا بة من � نا نرية، واملاكفأة العادb، وامحلاية ا بقة ا سف إل�حة املوافقة احلرة ا تعت لسـ سـمل سـ مل ملسـ
يقة واملضلLةواoالف  .للحق 

شع .146 بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ لوأيد  ل س مم ò يار ية وساكن اجلزر ا خلوب األ بديل 2صل بارة 3ل مع ا ع، مع إدراج 
"bبة مباكفأة عاد ثل. يف بداية امجلL "لاملطا ُوقال ا بديل ملم بارة أخرى – 3ل إن ا هويم املاكفأة العادb  –بع  شمل  مفتعني أن  ي ي

bباد نفعة ا توتقامس ا  .ململ
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شعوب ئوأشار الريس إىل أنه ال توجد أية دوb عضو تؤيد � .147 بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ لقرتاح اÉي تقدم به  ل س مم
ية وساكن اجلزر  .صلاأل

يار  .148 بغي، وأفضل 2خلورأى وفد إكوادور أن ا ية كام  يدي  ثقايف ا بري ا يقة كون أشاكل ا بري  ن هو أفضل  يحلق محم تقل ل تع لتع ل
?É بارة أخرى – وقال الوفد إنه. ضامن وافق الوفد عىل إعطائه قدرا أكرب من و. يعكس عىل أفضل وجه نطاق امحلاية –بع 

ية يعة أكرث فعا ية،  لاأل ب بارة . طمه عواتفق الوفد مع �قرتاح ا5اعي إىل إدراج  نيح تدابري قانوية"ُ ية ". تت عوخبصوص الفقرة الفر
بديل )ه( ل، أيد ا ò3ند اإلشارة إىل احلقوق غري القا شار إىل احلقوق الفردية  ع ألنه أكرث مشوال، عىل أن  ُ ترصفي  Lللب. 

يار  .149 ند ا خلوأيد وفد ا له ُ ò2 بديل يار 3ل وا شريا إىل أن ا خل،  بديل 2م تفكري يف 3ل وا شاهبة ا بõان ا ل أقرب إىل نص ا ت ملل
شأن ويقة دوية تلزم ا5ول األعضاء . WIPO/GRTKF/IC/22/5ثالويقة  تفاوض  ية ا5وية  نة احلكو ُوذكر أن ا ل ث ب ت ل مللج

يدينهميض الوفد يقول إنو. بأقل ما ميكن من �لزتامات يا  ياق �عرتاف حلقوق ا5 هم يف هذا ا تف من ا للمسـمل ن وقال إنه . لسـ
يار  سه1خلال ميكن أن يؤيد ا بب  نف   .للس

شة املادة  .150 نا تح الريس ب  قو م ئ  .5ُف

يني أن املادة  .151 ثل جملس الصا موذكر  ُ ث مربطة ارباطا ويقا جدا ملادة 5مم ت ياغة امل3ت  يف جزء 3ادة ص، 5رجة أهنا حتايك 
ها  قضونا ساطة، ألهنا محرية للغاية. يف جزء آخرت �واقرتح أن حتذف املادة  ُ بب َ بدو العالقة 3 و5وقال إن املادتني . ُ ي تق~ن ف~ 

ثة ö ناك مادة واحدة ملعاجلة . لبني الصك إىل جانب امل+ العام وحقوق أطراف يكون من األفضل أن تكون  هوأضاف أنه  سـ
 bسأ همة جداملهذه ا ناقضة إىل حد ما5وقال إن املادة . ملا ية حمرية و يغهتا احلا ت  ل نارص املادة . مبص  اليت ال – 5عواقرتح إضافة 

ها املادة  ناوها بوضوح واليت مل  شملتزال يف حاجة إىل  تل ثال ميكن إضافة الفقرة – 3ت يل ا ها فقرة جديدة؛ فعىل  مل بو بس  1صف
ية  نه حباجة إىل أن يكون أكرث دقة .3إىل املادة ) أ(4عوالفقرة الفر ثل هذا احلمك و هم احلاجة إىل  لكوقال إنه  م ومىض يقول . يتف

تعني يف املادة  تجارية، وكذ? ت+ 3يإنه  ثل حق املؤلف والعالمات ا ثة،  ثا تعلقة حبقوق األطراف ا ياغة ا تعامل مع ا ل ا ل ل مل لص مل
تعرض للم+ العام نع صاك أقرص وأوحضوأضاف أن أية طريقة لõ. تاألحاكم اليت   .تصمج من شأهنا أن 

ثل .152 ُواقرتح  تايل5 توج أمارو نصا جديدا للامدة مم نحو ا ل عىل ا ية : "ل رشيعاهتا الو طنتضع ا5ول األطراف، برتيب من  ت ت
ية يدي ا ثقايف ا بري ا تعامل أشاكل ا ترصحي  ناءات  يودا وا ية الفكرية،  حملمووفقا لصكوك ا تقل ل تع سـ لل لت ل ثسـ ق ترصحي وحيصل . مللك لا

تخدام عىل  تعارض مع هذا � يدي أو  ياق  تخدام امجلاعي داخل  سقة مع � ترصحيات اليت رمبا تكون غري  سـأو ا ت تقل سـ سـ ت ّل ُم
بري الفوللكوري أو أحصاهبا يدي أو أشاكل ا ثقايف ا بري ا نرية من مالك أشاكل ا بقة ا تعاملوافقة احلرة ا تقل ل تع لسـ ل ل ولن . ملسـتمل

رسية وامل يودلختضع املعارف ا ناءات و ية، ألية ا يعهتا اÉا ية،  ققدسة والرو ث تح ت سـب  ."بط

ثل توج أمارو .153 مموأشار الريس إىل أنه ال توجد أية دوb عضو تؤيد �قرتاح اÉي تقدم به  ُ   .ئ

يه املادة  .154 تظر ويرى احلال اÉي سوف تؤول إ يه أن  ند بأن  لورصح وفد ا ي عل نه ل ُ ò3 . يار خلوذكر أنه يفضل ا � بديل1ُ  ل، وا
تان . 3، يف الفقرة 1 يقي هام الفقر�ن الفر بعث قلقه ا عيوأفاد بأن  حلق يار ) ب(و) أ(4م تقويض 2خلمن ا ل، وهام حماوتان  ل

نوحة يف املادة  ياغهتام بأسلوب أفضل.  تقويضا �ما3ملماحلقوق ا تني، أو  تعني حذف هاتني الفقرتني الفر صوأضاف أنه  ي  .عي

يد  .155 يان إنه ميكن تو حوقال وفد ا يارين ل يهنام2 و1خل{ ا شرتك  ب، مبا أنه يوجد جزء  يار . م خلوفضل الوفد ا ُ ò2 . ~وف
يدي 2 و1خيص الفقرتني  ثقايف ا بري ا تغالل أشاكل ا يد ا نب  تعني عىل املرء أن  يارين، قال إنه  تقل من { ا ل تع سـ ي تج ي لخل ل تقي

هم يدين أ بل ا سمن  تف نفق ِوÉ?، أيد الوفد مقصد هاتني الفق. ملسـ َ ُ òلفقرة . رتنيتعلق  يارين، وافق الوفد 3يوف~  ُ من { ا خل
ناءاتّعىل فكرة أن ا5ول ميكن أن تقد ٍم ا يودسـتث يهنااق و تعلق لفقرة . ن يف قوا يار 4يوف~  ُ، أيد الوفد تقدمي 2خل من ا

ساخ اÉي تقوم به احملفوظات ناءات لال نا سـتت ث ية  .سـ عوأيد أيضا الفقرة الفر ò)ت. )ب يار 5علق لفقرة يوف~  ، قال 2خل من ا
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ساخ اخلاص شأن � ناءات حق املؤلف  نالوفد إنه يؤيد أيضا فكرة وجود حمك عن ا ب سـتت ث سـ  "shall" إال أنه رأى أن لكمة. ُ
تعاض عهنا بلكمة) يتعني( ثقايف . )ينبغي( "should" يُسـال بد أن  بري ا لومىض الوفد يقول إنه مبا أن تعريف أشاكل ا لتع

يدي رسية "لتقلا ناسب إعفا" لا ها غري واحضني يف هذه املرحL، مفن ا ملونطا ناءات ؤق يق احلمك اخلاص ال تثهام من  سـب تط
يدات تعني وضع . لتقيوا  ?É نص من يوأضاف أنه بارة لا شف"عبداية امجلL حىت   .بني قوسني" لكمن ا

فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  .156 يار ُ خليه، وأيد ا ò2تعديالت . ل مع بعض ا
تعاضة عن لكمة  ته يف � سـوأبدى ر ية " تعلميلا"بلكمة " متثيللا"غب بارة ). أ(4عيف الفقرة الفر ته يف إضافة  عوأبدى ر أو "غب

ية " مسـتعارا من بارة ) ب(4عيف الفقرة الفر ل ُ، رغب الوفد أيضا يف وضع قوسني حو5ويف الفقرة ". مسـتلهام من"عبعد 
نص بدءا من  ناء حامية"لا شف"حىت " سـتث  ".لكمن ا

بارة  .157 ية وساكن اجلزر إدراج  شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ عواقرتح  صل ل ل س بقة "ُمم ملسـفقط مع املوافقة احلرة ا
يدين نرية من ا تفا سـت ملسـ بارة " مل سامح"عبعد  لبغي ا يارين4يف الفقرة " ني  .خل بr ا

158. bبحوث من ئوسأل الريس هل توجد أية دو سة ا ثل مؤ ياغة اليت اقرت¢ا  ل من ا5ول األعضاء تؤيد إدراج ا س مم لص
ية وساكن اجلزر شعوب األ صلأجل ا  .ل

يه  .159 نظر  ية وساكن اجلزر  شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ يا �قرتاح اÉي تقدم به  فوأيد وفد أسرتا ت صل ل ل س مم لل ò
ية ما تقوم  شريا إىل أ ية ا5وية،  نة احلكو مها م ل بري مللج تعامل مع أشاكل ا تاحف من معل يف ا بات وا تعبه احملفوظات وا ل مل لت ملك

يدي والرتاث معوما ثقايف ا تقلا  .لل

بديل  .160 لوأيد وفد الربازيل ا ُ ò2 يار يكون را. 1خل يف ا متل عىل ضياسـوقال إنه  يود  ناءات وا ند لال يشـ عن أي  لق تث سـب
بني ثق) أ: (نجا بري ا تقال أشاكل ا ناءات لضامن ا لا تع ن لت متعات، ثسـ ها ف~ بني ا يدي وباد Èايف ا ل ت بار عام من ثالث ) ب(لتقل ختوا

ته يف إدراج . خطوات بار املوجود يف حق املؤلف، أبدى الوفد ر بار من ثالث خطوات مماثل لال بومن أجل وجود ا ت غت ُ خ خ
بديل  ثالث يف ا يار ا لا ل  ".يف حاالت خاصة: "2ملع

يار  .161 ند ا خلوأيد وفد � يل ُ ò1ته يف حذف . 3 الوارد يف إطار الفقرة 2لبديل ، إضافة إىل ا  1 يف الفقرة ما يوجدغبوأبدى ر
يار  ثال للقانون الوطين أمر zم من أقواس1خلمن ا يث إن � مت،  بل �قرتاح اÉي قد. ح òوقال إنه  ّ مه وفد الربازيل، يتق

يني، 5مج هذه املادة مع املادة اوكذ ثل جملس الصا م  ياغة3مم يري ا لص دون  تاج إىل أن يلقي نظرة .تغ حي ومع ذ? قال الوفد إنه 
ياغة مرة أخرى الختاذ قرار هنايئ  .لصعىل ا

يار  .162 تني ا خلوأيد وفد األر جن ò2 لفقرةتعلق  بديل 3ي، وف~  ل، أيد الوفد ا ُ ò2. 

يار تòوأيد .163 ئة ا ثL بر�مج الصحة وا خل  ب يمم بديل . 1ل يار 3 يف الفقرة 1لوف~ خيص ا بهتا يف ، أعرب1خل من ا غت عن ر
بارة  نة"عإضافة  ية  ترصف  سـمن خالل ا ب حل ند " ن يار ). ج(لبيف ا ياق 2خلورأت أن ا يفه  هل  سـ أوسع ويس من ا للي تك سل ل

 .األفريقي

ئة .164 ثL بر�مج الصحة وا يوذكر الريس أنه ال توجد أية دوb عضو تؤيد �قرتاح اÉي تقدمت به  بئ لمم ُ. 

ُوأيد وفد الرنوجي هنجا قامئا عىل .165 òبة نا يدات ا تربه رضورd لضامن وجود ا سـ احلقوق ومن مث ا مل ي لتقع ò . وقال إن ذ? ميكن
بديل  ياغة الواردة يف ا يا عىل غرار ا يطة  لأن يمت بطريقة  لص س بسـ ن يار 3 يف الفقرة 2ب ُوأضاف الوفد أنه اكن قد . 2خل من ا

نارص يدية إىل أن بعض ا شات حول نص املعارف ا نا ياق ا لعأشار يف  تقل ق مل ناءات لسـ سـتث الواردة يف املادة اخلاصة ال
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نطاق ناسب إىل املادة اخلاصة  ها عىل حنو  يدات ميكن  لوا مي نقل ثال، أن . لتق يل ا ملوأضاف أنه ميكن، عىل   3تناول املادة تبس
يدي ياق ا تخدام اإلضايف داخل ا يد � تقL، وعدم  نفات  ثة، وإبداع  ثا تقلسأb حقوق األطراف ا سـ سـ ي سـ مص ل ل لم ل  .تقم

يار  .166 ية ا هورية إيران اإلسال خلوأيد وفد  م مج ُ ò1 .ته يف حذف òوأيد الفقرتني .  من أقواس1يف الفقرة  ما يوجد غبوأبدى ر
بديل 3ويف الفقرة . 4 و2 ل، أيد الوفد ا ُ ò2. 

يار  .167 خلوأيد وفد رسي الناك ا ò2 . بديلني ترب أن ا لوا ُوأيد الوفد ما قد.  غري رضوريني يف هذه املرح2L و1ع ò مه وفد
يه– �حتاد األورويب يف " متثيل"حمل لكمة " تعلمي" من اقرتاح بأن حتل لكمة – ف مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء 

يار ) أ(4الفقرة  ته يف حذف الفقرة . 2خلمن ا يار ) ب(4غبوأبدى ر  .2خلمن ا

يار  .168 ية ا تحدة األمر خلوأيد وفد الوالdت ا يكمل ُ ò2 بديل ية خاصة . 3وجود يف إطار الفقرة  امل2ل، وكذ? ا مهوعلق الوفد أ ُ ò
بديل  بري2لعىل ا بدأ األسايس حلرية ا تفق مع ا تع، مبا  مل تعلق لفقرة . لي ُ، دعا الوفد إىل إيالء اه�م خاص لõور )أ(4يوف~ 

بري ية يف تعزيز حرية ا ثقا سات ا هم اÉي تؤديه املؤ تعا ل لس ف هم إلبداع ، دعا إىل)ب(4وف~ خيص الفقرة . مل باه إىل ا5ور ا مل � نت
بري ية حلرية ا تعأعامل جديدة، مبا خيدم القمي األسا بادئ الراخسة لقانون حق وأشار إىل أن هذا احلمك ي�. لسـ ملىش متاما مع ا

بري القابL للحامية ية مضن أشاكل ا ثقا بري من األفاكر واملوارد ا به أن يدخل كزن  تعاملؤلف، اÉي جيوز مبو ل لك ف ٌج ئة يدمع، مما ٌ لبي ا
ية ويرثهيا ية العا ثقا ملا  .فل

نون  .169 يا لقانون ا ثL مركز أسرتا لفوأيدت  ل يلكة املادتني مداخLمم شأن إعادة  يني،  ثل جملس الصا ه  ب  مع 5 و3ممم
ناءات الواردة يف املادة  ية مباكن.  اجلديدة3سـتث� ٍورأت أن من األ ناء احملفوظات أو مه ياغة اخلاصة  يد ا تث  لص سـي بات تق ملكتا

ية ثقا سات ا تاحف أو املؤ فأو ا ل س تقة، كام هو مقرتح يف . مل نفات  ناء  ناك ا بول أن يكون  ُوقالت إن من غري ا شـ ملص ت مه ثسـ ملق
يار ) ب(4الفقرة  ثة2خلمن ا ö بل أطراف تخدام من  ناء قد يؤدي إىل ازدdد إساءة � ل، ألن هذا � سـ قت ث  .سـ

يار  .170 نغال ا خلوساند وفد ا لسـ بارة òورح. واس املربعة من دون األق1ُ يهنا"بعب  هم ". بداخل امجلاعات وف~  ملوقال إن من ا
يدية اخلاص جدا ية ا ثقا بريات ا تقلذكر العالقة القامئة ف~ بني امجلاعات يف جمال ا ل لتع �وأضاف أن امجلاعات تطور قواعد ف~ . فل ُ

نذ زمن طويل، وأن ذ? يمكن بقا و �يهنا، ويه قواعد موضوعة  ُ م بة جدا ف~ مسـب يق الطاقات واحلفاظ عىل نواة  خص من  تنسـ
متعات بديل . Èبني ا تعلق  لوف~  يار ) أ(1ي يدين، ألن من غري 1خلمن ا شلكة مع اإلشارة إىل ا ملسـتف، اكنت 5ى الوفد  م

يدين كام تو يود أم إىل ا ناءات وا يدين من � حضالواحض ما إذا اكنت اإلشارة تعود إىل ا تف لق ث سـتف ملسـ ومىض . 2هم املادة سـتمل
ناك ازدواج بدو أن  هالوفد يقول إنه  بديلني اي يارين. 2 و1ل بني ا خلوأضاف الوفد أنه ميكن دمج { ا ُ. 

يار  .171 خلوأيد وفد سورسا ا ي ُ ò2 بديل يابة . 3 الفقرة يف 2ل، وا نوأيد أيضا اإلضافات اليت اقرت¢ا وفد �حتاد األورويب،  ò
يهعن �حتاد األورويب وا5ول ا يان  –ُوأشار الوفد . فألعضاء  لثل وفد ا يارين –م برية من ا خلإىل تطابق أجزاء  وقال إن . ك

نص ند مراجعة ا رسة ميكن أن تراعي ذ?  لا ع �  .ملُي

بديل  .172 ي5  للوأعرب وفد أذريجان عن  تفض يار 1ب  .1خل يف ا

شة املادة  .173 نا تح الريس ب  قو م ئ  .4ف

ند الفقرتني  .174 يلوأيد وفد � ò1تني2 و تفكري يف الويقة لل، ا شاهبة ا بõان ا سان اقرتاح ا ث  ل ت ل ملتعك
WIPO/GRTKF/IC/22/5 .ُترب الوفد أن الفقرة او ئا من غري داع إىل حد 3ع تصة  سلطة ا بو وا ٍ حتمل { من الو ب o ل عي � ُ
ها ته يف حذ فما، وأبدى الوفد ر غب òوساءل أيضا معا إذا اكنت توجد حاجة إىل وجود لكمة . ُ نوان واألجزاء يف " جامعي"ت لعا

 .ذات الصL من املادة
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يار  .175 بل ا يه، وبعد أن اكن الوفد قد أيد من  خلوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ق òف ُ
نوان املادة 3 يف املادة 1 يغة جديدة يف  ته يف إدخال  يل، أعرب عن ر يا مع هذا ا ع، و ص ب تفض غشـ ل يض . 4مت يسـتعفأراد أن 

بارة  ية للحقوق"ععن   ".إدارة املصاحل"بعبارة " عاإلدارة امجلا

يري امس مادة  .176 يا  تغواقرتح وفد أسرتا يديةلي�" إدارة احلقوق"ل واكن يف رأيه أن القضاd . لتقلىش مع نص املعارف ا
بة ا ثق من املادة يه أن إدارة ت+ احلقوق تكون نزوال عىل ر ياسة العامة اليت  ية  Èالر غ ن سـ بسـ ت لل ية وأن ذ? ئي صلمتعات األ

نص شأ من خالل ا بدأ  لبغي أن يكون  ن يي م يف الصك، بل . ن بغي أال ختضع  نص علهيا املادة  تصة  تلكوقال إن أية سلطة  ي ت لخم ن
سامح لõول  للبغي أن تكون مرنة  سلطة احلكويم اÉي جيب إجيادهبني توى ا سلطة و لتحديد نوع ا سـ  .مل

تعاضة عن لك .177 يان � سـواقرتح وفد ا ل  .3يف الفقرة ) ينبغي( "should" بلكمة) يتعني( "shall" مةُ

ند الفقرة  .178 لهوأيد وفد ا ُ ò1 يفة تالفات  طف كام يه، مع ا ند يف . املوجودة هبا األقواس يفخ ته يف إضافة  بوأبدى أيضا ر غب
ثقايف ا) ه(: "1الفقرة  بري ا شلك من أشاكل ا تعلقة  توىل إدارة احلقوق ا سلطة أن  لجيوز  تع ب مل ت تويف للل سـيدي اÉي  يتقل ل

نصوص علهيا يف املادة  ترصا علهيا يف حال نص1ملاملعايري ا تحديد إىل جامعة أو   سو ò وال يكون  مق ل احمليل / القانون الوطينمن
نا يt اكن ذ?  يدين وموافقهتم  شاور مع ا ممكعىل ذ? و ح سـتف ملل ُوأيد الوفد الفقرتني ". ت ò23وأوىص حبذف الفقرة . 4 و. 

ثلاو .179 ُترب  مم  توج أمارو أن �قرتاح اÉي تقدم به وفد �حتاد األورويب، مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء ع
بول مقيه، غري  يا ويس املصلحة . ف ناقش حا سأb اليت  ية يه ا تقد أن احلقوق امجلا ية  شعوب األ لوقال إن ا ل ت مل ع تع صل ُل

ية ية أو املا تصادية أو اإلسرتا ل� تيج ثلورأى. ق ُ ا ها، ولكن ال ملم ية ميكن ممارسـهتا أو  شعوب األ ية  تطبيق أن احلقوق امجلا صل لل ع
ية القانوية. ُتدار نا يل من ا نوأضاف أن إدارة احلقوق أمر  ل حتح ثل: مالحظة من األمانة. [مسـ ُقدم  مم ò ج أمارو �قرتاح تو

شأن املادة  تايل  با توب ومل ي4ل ُ يف شلك  ش“: ه شفوdِْقلمك شاور مع مالك ينجيب أن  تعاقدة،  تئ أطراف الصك احلايل ا لمل ُ
ية  ية أو إ تصة أو سلطات و نرية، سلطة  بقة ا يدي أو أحصاهبا ومع موافقهتم احلرة ا ثقايف ا بري ا ميأشاكل ا ن خم سـ تقل ل قلتع ط مل ل ملسـتل

ية تا للصفات ا يدي أو ) أ: (ل ثقايف ا بري ا نقل اآلمن ألشاكل ا تقلالع�د تدابري لضامن ا ل تع لت ل بري الفوللكوري؛ل ) ب( لتعأشاكل ا
يدي أو أشاكل  ثقايف ا بري ا يقات من أجل حفظ أشاكل ا يع املامرسات وا5راسات وا تقلرش املعلومات و ل تع لشج ل ت لتحقل لن

به أحصاب احلق؛ نحو اÉي  بري الفوللكوري، عىل ا يطلا ل شورة إىل أحصاب احلق ) ج( لتع ملتقدمي ا هم اليت بشأنل ق ممارسة حقو
تخدمني؛ سـيرصح هبا يدين وا ساعدة يف حل اخلالفات بني ا نرية وا بقة ا سـعىل أساس املوافقة احلرة ا مل ملسـ تفمل سـت ملسـ ) د( مل

يدي؛ ثقايف ا بري ا تقلللحفاظ عىل املعلومات العامة أو معلومات هتديدات أشاكل ا ل لتع تخدم قد ) ه( ل بة ما إذا اكن ا ملسـملرا ق
نرية من بقة ا ملسـتحصل عىل املوافقة احلرة ا ثقايف املذكورة أعاله؛ملسـ بري ا ل أحصاب احلق يف أشاكل ا للتحقق من ) و( لتع

تحمك يف هذا  يدي املذكورة أعاله وا ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا ئة عن ا نا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا لا تقل ل تع سـ شـ ل للم مل لل ل
تقامس ية الفكرية  .لا ية  نظمة العا للملكبلغ ا مل مل òت بو(ُ ت) يالو سلطة ا oيل ا ل شلك بتشك ية اليت  ية أو اإل سلطات الو òصة أو ا ُ ت مي ن قلل ط

شاركهتا ية و شعوب األ ممبوافقة ا صل  ."]ل

تني �قرتاح اÉي قد .180 ّوأيد وفد األر نج ُ ò يري امس مادة يا  تغمه وفد أسرتا وقال إنه ال يرى حاجة إىل ". إدارة احلقوق"لل
تحقق من املعلومات ا3الفقرة  بو سلطة ما  نحت الو لل، إال إذا  ي تلقاهاُم  .تليت 

بدأ عىل الفقرة  .181 يث ا ملووافق وفد غوات~ال من  ياغهتا، ألهنا محرية نوعا ما1ح سني  �، ولكن طلب  ُ ص ترب أن . حت عوا
بة إىل حد ما2الفقرة  نا سـ  ها، ألهنا غري رضورية3وقال إن الفقرة . م  .4ووافق عىل الفقرة . ف ميكن حذ

ية حذف لكم .182 هورية إيران اإلسال موفضل وفد  مج ُ ò ية"ة نوان " عامجلا نوان، حىت يكون نص ا لعالواردة يف ا إدارة "لع
ته يف حذف لكمة ". تنظمي احلقوق"أو " احلقوق ية"غبوأعرب عن ر سطر األول من الفقرة " عامجلا ، وحذف 1لالواردة يف ا
نظمي"عبارة  يدية يف اختاذ القرار وا تإجراءاهتم ا لتقل ها" ل سطر الرابع لفقرة  نفسالواردة يف ا ، أبدى الوفد )أ(1ويف الفقرة . ل
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بارة  ته يف إدراج  عر ثالث" القانون الوطين"غب سطر ا ثاين، وحذف ا سطر ا ليف ا ل ل ندين . ل لبوذكر أنه يفضل دمج ا ). د(و) ب(ُ
 .4 و3ورغب يف حذف الفقرتني 

يع اإلشارات إىل املو .183 ية وساكن اجلزر إدراج  شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ مجوأيد  صل ل ل س ُمم ò بقة ملسـافقة احلرة ا
نرية و�عرتاف حلقوق يا. ملسـتا لوأيد أيضا مداخL وفد أسرتا ò. 

ته يف  .184 يد غبوأعرب وفد الربازيل عن ر ند يف اقرتا¢ام اÉي فضل حذف الفقرة يتأ ند وا òوفدي � ه  .3ليل

بح  .185 نوان  يري ا يا  يصوأيد وفد رسي الناك اقرتاح وفد أسرتا لع تغ لل ب ُ ò"بغي أن وق". إدارة احلقوق ياغة  ينال إن هذه ا لص
بارة . 1تُسـتخدم أيضا يف الفقرة  ته يف حذف  عوأعرب عن ر سطر اخلامس من الفقرة " القانون ا5ويل"غب ، أو 1لالواردة يف ا

بارة  تعاضة عهنا، إذا لزم األمر،  بع� يان". القانون الوطين"سـ َوأيد ا لب òند ته يف حذف . يل اÉي أدىل به وفد � غبوأبدى ر
 .4 و3قرتني الف

يا حذف الفقرتني و .186  .3 و2جاقرتح وفد جور

يدين .187 سأb إدارة احلقوق يف أيدي ا تقد أن  يا، ألنه  ملسـتفوأيد وفد الرنوجي ما قا¡ وفد أسرتا م يع ل ُ ò . وقال إنه ميكن جعل
ثري سط من ذ?  بكاملادة أ يا. ب نحو اÉي اقرتحه وفد أسرتا نوان عىل ا يري ا لوأيد أيضا  ل لع تغ ò. 

بغي حذف لكمة ورأى و .188 ينفد �حتاد الرويس أنه  ية"ُ يغة " عامجلا  Lيغة مماث تخدام  نوان، وأنه ميكن ا للصمن ا ص سـ لع
يدية تخدمة للمعارف ا تقلا لسـ ية ملكفة بإدارة احلقوق. ُمل ئات و شاء  òومل يعرتض عىل إ ُ ن ي طن ياغة الفقرة . ه صوقال إنه ميكن إعادة 

بلغ اآل3 بو سوف  يث تذكر فقط أن الو  ُ ت ي ئاتحب شاء هذه ا يخرين بإ يح ومزيد  وذكر. لهن تو ناك حاجة إىل مزيد من ا ضأن  ل ه
ئات اإلدارية شة خبصوص وظائف ت+ ا نا يمن ا ق  .لهمل

يا، ُوأشار وفد .189 نوان اÉي أدىل به وفد أسرتا باين حاد بني اقرتاح تعديل ا ية إىل وجود  تحدة األمر ل الوالdت ا لع ت ّمل يك
تضمن لكمة  يه، ، و�قرت"حقوق"يواÉي  فاح اÉي أدىل به وفد �حتاد األورويب، مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء 
تخدم لكمة  هومني، ومن أجل عدم احلمك ". مصاحل"يسـاÉي  بدو بني هذين ا بري ف~  تالف  ملفوقال الوفد إنه نظرا لوجود ا يخ ك

بارة  تخدام  يجة الصك، فإنه يقرتح ا عبقا عىل  سـ ن تسـ تحيل ،"حقوق أو مصاحل"م ناء ذ?، من أجل ا ل عىل األقل ىف أ ث
يجة بقا عىل ا نتملرونة وعدم احلمك  لسـ ها 4أن املادة  –مثل وفود أخرى  –ورأى . م تبسـيط معقدة بعض اليشء، وتطلع إىل  ò ٌ

يدة للغاية يف جم. بشلك ملحوظ ية للحقوق اليت اكنت قد خدمت أحصاب احلقوق خدمة  جواكن الوفد مؤيدا لإلدارة امجلا ال ع
يع أحناء العامل. حق املؤلف نوعة نوعا ما يف  ية ميكن أن تكون  مجومع ذ?، أقر بأن اإلدارة امجلا ت مع ò . تحدة ملوقال إن الوالdت ا

نظامت خاصة غري  ية للحقوق، بل 5هيا  تصة يف جمال اإلدارة امجلا ية  يس 5هيا سلطة و ثال  يل ا ية عىل  ماألمر ل ب عيك خم ن مل طس
ية تدير هذه احل ُر يط . قوقحب تطلع إىل  بب،  هذا ا تدرك قائال إنه،  سـوا ي تبسـ س يحهذ?لل  .ض احلمك وتو

يك، بصفة عامة، عىل مضمون املادة .190 ملكسـووافق وفد ا تايل : مالحظة من األمانة. [ُ يك �قرتاح ا لقدم وفد ا ملكسـ òُ
توب ومل ي4بشأن املادة  ُ يف شلك  نص: "ه شفوdِْقلمك ية للحقوق ا ملتعود اإلدارة امجلا يدين 3وص علهيا يف املادة ع ملسـتف إىل ا

يابة . 2ّكام مه معرفون يف املادة  يدين و ناء عىل طلب ا تصة اليت تعمل  سلطة ا ترصحي  نح ا يدين  نوجيوز  ب o لل لل تف م سـتف ملسـ للم
نظمي يدية يف اختاذ القرار وا تعهنم، وفقا للقانون الوطين وإجراءاهتم ا لتقل س. ل ترصحي، جيوز  نح ا ندما  للو ل يم َع تصة ُ oلطة ا

ية [...]."  َ، اقرتح الوفد أن تدر1يف الفقرة ) أ(عوخبصوص الفقرة الفر ُ بارة ُ يد"عج  نة إىل  تصة ا سلطة ا مسـتفمن ا òي o بعد " ُملعل
يص"عبارة  خنح الرتا ية ". م نة"ُ، اقرتح الوفد إضافة لكمة 1يف الفقرة ) ب(عوخبصوص الفقرة الفر تصة"قبل لكمة " ُملعيòا ". oا
 ".]سوف تلزتم سلطة اإلدارة لقانون الوطين املعين: " ما ييل4ُح أيضا أن يضاف يف هناية الفقرة واقرت
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يدية والفوللكور عىل وجود فرق بني احلقوق واملصاحل .191 ية واملعارف ا ية ملوارد الورا نظمة ا5وية ا ثل ا تقلوأكد  ث ن ل مل لمم ملع ُ .
تح19 و18وأشار إىل املادتني  هاتني املادتني مل من إعالن األمم ا تعني أن تكون  ية وأوحض أنه  شعوب األ شأن حقوق ا لدة  ي صل ل ب
ية عىل ما  متدت اإلعالنّتمتسـبقاأل ته، ألن معظم ا5ول قد ا نا ع  قشـ  .م

بغي أن يكون عىل حقوق  .192 يا والرنوجي بأن الرتكزي  يقات اليت أدىل هبا وفدا أسرتا يني ا ثل جملس الصا نوأيد  يم ل تعل لمم ُ ò
يدين سخة معدb موجزة من شأهنا أن حتل حمل املادة òعقُى أيضا أن املادة طويL ومورأ. ملسـتفا َدة أكرث من الالزم، وقدم  ò òُ ُ ن
ها، ويه يدين مبوجب هذا : "ملباك ساعد، إذا لزم األمر، يف إدارة حقوق ا يدون فهيا أن  تفميكن لõوb اليت يقمي ا سـتف ملسـ تمل

بارشة، وذ? يدين ا نفعة ا ملالصك،  سـ: هو حمدد يف املادة ملسـتفمل يدين  ناء عىل طلب ا ح  نرص ."2ملسـتفب ع وأوحض أنه يوجد 
ساعدة، ويه أمر . واحد مفقود يف املادة شري إىل ا تطرد قائال إن املادة  ملوا ت تاجون إىل ٌعادلسـ يدين  حي ألن بعض ا ملسـتف

بغي أن يكون يات، ولكن  تعددة ا رشاكت ا ساعدة يف اإلدارة مقارنة  ينا سـ مل جلنمل بغي أن يكون ل ي�  تا،  ن هذا تدبريا مؤ ب يق
ناء القدرات تدبري الطويل املدى هو  با يدين قادرين لفعل عىل إدارة . ل ناء القدرات رضوري جلعل هؤالء ا ملسـتفوأضاف أن  ب

هم يف غضون الوقت هم بأ هم ومصا سحقو حل بغي أن يضاف عىل حنو ما .نفق نرص  ُوقال إن هذا ا ين  .لع

ُوذكر الريس أن وفدي .193 ينيئ ثل جملس الصا ياغة اجلديدة اليت اقرت¢ا  يا يؤيدان ا م الرنوجي وأسرتا مم لص  .ل

يحل  .194 ته يف اقرتاح نص قصري  يه، وأبدى ر لوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  غب ف
ها رسة. مكلحمل املادة بأ يه ا نظر  نص  �وطلب الريس من الوفد مترير ا ملُي فل تئ ل ُ. 

تفكري عىل وأ .195 شاهبة ا بõان ا نوان املقرتح أصال يف نص ا يا، ألنه ا نوان اÉي اقرتحه وفد أسرتا ند ا ليد وفد � ت ل لع ل لع مليل ُ ò
نحو الوارد يف الويقة  ثا  .WIPO/GRTKF/IC/22/5ل

شة املادة  .196 نا تح الريس ب  قو م ئ  .6ُف

يار  .197 يا ا خلوأيد وفد � ميب ُ ò1تاول أشاك تحفظ عىل الفقرة اليت  تن مع ا رسيةل يدي ا ثقايف ا بري ا لل ا تقل ل لتع  3وقال إن الفقرة . ل
تفكري يف الويقة  شاهبة ا بõان ا ته ا نحو اÉي اقرت ها عن املادة، عىل ا ثبغي  ل ت ل ل ملي ح فصل  .WIPO/GRTKF/IC/22/5ن

ند الفقرتني  .198 يلوأيد وفد � ُ ò1يار 2 و تفكري1خل من ا شاهبة ا بõان ا ياجات ا يان ا ل، وذكر أهنام  ت ل ت ملب ح نع . تل مقتوقال إنه غري 
يار 3بوجود حاجة إىل الفقرة  يار 1خل من ا تىض ا ية لفعل  رسية  يدي ا ثقايف ا بري ا تقد أن أشاكل ا خل، ألنه  محم تقل ل تع مبقيع ٌ ل ل  2ل

 .1من املادة 

يار  .199 خلوفضل وفد أذريجان ا ب ُ ò1بات مدة امحلاية عىل حنو أوحض  .متطل، ألنه يذكر 

يا رأي  .200 ٌومل يكن 5ى وفد أسرتا يار ل يل ا شأن  خلحازم  تفض ب يار . 2 أو 1ٌ ياغة ا شأن  خلواكن 5يه اقرتاحان  ص أوال، . 1ب
ند عىل أن الفقرة  ها3يلاتفق مع وفد � يري الفقرة . ل ال لزوم  يا، اقرتح  öتغ متر امحلاية للفرتة املذكورة يف الفقرة 2ن يث  تسـ،  ، 1حب

بغي أن تدوم طاملا أن أشاكل ا لمما يدل عىل أن احلقوق  ية معايري امحلاية احملددة مبوجب ين يدي تواصل  ثقايف ا ببري ا تقل ل تلتع ل
 .1املادة 

يار  .201 يه، وأيد ا خلوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ò ف ُ2. 

ية الفقرتني  .202 هورية إيران اإلسال موأيد وفد  مج ò1يار 2 و ها، و  زائدة عن احلاجة3ورأى أن الفقرة . 1خل من ا فميكن حذ
رسية أو . شمالهنا لفعلتلوأن الفقرتني األويني  يدي ا ثقايف ا بري ا يزي بني أشاكل ا بغي عدم ا لوقال إنه، يف الواقع،  تقل ل تع مت لي ل ل ن

تعلق مبدة امحلاية رسية ف~  يغري ا  .ل
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تعاضة عن لكمة .203 يان � سـواقرتح وفد ا  "should"  بلكمة1يار خل من ا3 و2الواردة يف الفقرتني ) يتعني( "shall" ل
 ).ينبغي(

يار 1ورأى وفد الرنوجي أن اإلبقاء عىل الفقرة  .204 يا1خل من ا  .ف سوف يكون اك

يار  .205 يداد وتوغو ا خلوفضل وفد تر ني ُ ò1يار . 3 عىل الفقرة ه، مع حتفظ  أوسع نطاقا وأكرث مشوال من 1خلورأى أن ا
يار . حيث امحلاية تخدم يف ا خلوقال إن األسلوب ا س2ملسـ  .ٌري بعض اليشء وغري واحضع 

يقة ُورأى وفد .206 يات د بل حتديد آ سابق ألوانه احلديث عن مدة امحلاية  ية أنه ال يزال من ا تحدة األمر ق الوالdت ا ق ليك ل مل
همة ملقانوية أو غريها أو {هام محلاية هذه املواد ا بة . ن نا سـوقال إنه يف ذ? الوقت سوف يكون يف مقدوره حتديد احلدود ا مل

نة قانوية أو غريها أو {هامبناء  يات  تار من آ نعىل ما  ي ل معخي ُ. 

يار  .207 خلوأيد وفد رسي الناك ا ُ ò1 .نيا يار 3وقال إن الفقرة . لووافق عىل اقرتاح وفد ا بغي أن حتذف1خل من ا  َ ُ  .ين

ُوأيد وفد الربازيل الفقرتني  .208 ò1يار 2 و هورية إيرا1خل من ا ند و يه وفدا � بقا ملا أكد  مج،  يل عل توايلط ية عىل ا لن اإلسال . م
رسية يدي ا ثقايف ا بري ا ياغة اليت مزيت أشاكل ا لوقال إنه ال ير�ح  تقل ل تع لللص  .ل

يار  .209 يا ا خلوأيد وفد جور ج ُ ò1 . تعاضة عن نطقة"سـواقرتح � ية أو ا شعوب وامجلاعات األ ملامجلاعة أو ا صل بلكمة " ل
يدين" يار 2يف الفقرة " ملسـتفا  .3ف الفقرة واقرتح أيضا حذ. 1خل من ا

ثل توج أمارو  .210 ية  خبصوص –مموأشار  تحدة األمر يكيان وفد الوالdت ا مل سقا  –ب نة تعد صاك دويا  ِإىل أن ا ò ت ل ُمللج 2 ُ
يقا وملزما ِود ُ يا . ق يا وماك يدي سوف تدوم زما ثقايف ا بري ا ية ترى أن أشاكل ا شعوب األ نوأكد عىل أن ا ن تقل ل تع صل لل طيL ل
شأن املادة : ظة من األمانةمالح[. حياهتم أو بقاهئم تايل  ثل توج أمارو �قرتاح ا بقدم  ل ُمم ò6توب ومل ي ُ يف شلك  ه ِْقلمك

dمتر : "شفو بري الفوللكوري سوف  يدي أو أشاكل ا ثقايف ا بري ا ها هذا الصك إىل أشاكل ا تسـمدة امحلاية اليت  تع تقل ل لتع ل ل مينح
متعات ية أو ا شعوب األ ياة ا Èإىل األبد، طوال  صل ل يه يف املادة ح نصوص  نحو ا يدية، عىل ا عل ا مل ل سوف تدوم حامية ) أ: (1لتقل

ياة بري الفوللكوري طوال مدة  يدي أو أشاكل ا ثقايف ا بري ا حأشاكل ا تع تقل ل لتع ل ثقايف  صاحهبا أول ل أحصاهبا، ما دام الرتاث ا
سه حتت ترصف امل+ العام؛  نوحة ألشاك) ب(نفاملذكور أعاله مل يضع  يدي أو أشاكل ملموامحلاية ا ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع ل

ية اليت  شعوب األ ياة ا يد  متر ما دامت تواصل  ية واملقدسة سوف  رسية والرو ثقايف املربطة لقمي ا بري ا صلا ل سـ ت ل حتع جتح تسـل ل
ثقايف؛  ية وترا�ا ا شعوب وذاكرهتا ا يد �رخي هذه ا يل و يل إىل  لناقلهتا من  حل ل سـ جتت ج سمى) ج(ج متر ألجل غري  موسوف   تسـ

شويه أو حتريف أو أية خمالفة أخرى  بري الفوللكوري من أي  يدي أو أشاكل ا ثقايف ا بري ا نوحة ألشاكل ا تامحلاية ا تع تقل ل تع لملم ل ل
يا أو جزيا يف املاكن اÉي  ها أو صورهتا أو تدمري ذ?  ية أو �ر متعات األ شعوب وا ئترتكب بقصد اإلرضار بذاكرة ا لك صل خيل È ُ

شعوب وا يه هذه ا لعاشت   ."]Èمتعاتف

شة املادة  .211 نا تح الريس ب  قو م ئ  .7ُف

تعاضة عن لكمة .212 يان � سـواقرتح وفد ا ل ُ "shall" )يتعني (بلكمة "should" )ينبغي.( 

نص كام هو .213 ند ا لوأيد وفد � يل ُ ò . تفكري يف الويقة شاهبة ا بõان ا نص يعرب عن وKة نظر ا ثوذكر أن ا ل ت ل ملل
WIPO/GRTKF/IC/22/5. 

بل وفد تر .214 ُو يريقَ نص كام هو دون أي  تغيداد وتوغو ا ل  .ني
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ياغة .215 يقات عىل ا لصوأيد وفد أذريجان املادة، ولكن اكن 5يه بضع  تعل ب ُ ò .ته يف حذف مطلع املادة مكبدأ : "غبفأبدى ر
بارة". عام تعاضة عن  عورغب يف � نا... ال تكون ( "shall not be subject" سـ  "is not subjected" بعبارة) هر

 ).هناليست ر(

شة املادة  .216 نا تح الريس ب  قو م ئ  .8ُف

بل .217 يعة الصك ا بقا عىل  ندا يف أن حيمك  ملقومل يرغب وفد  ب سـ طك م سا، اقرتح . ُ نص وجع5  يط ا ية زdدة  سلو ل سـ تببغ
بق ذكرها يف مواد أخرى" حقوق"ُالوفد وضع لكمة  باب  نوان بني قوسني مربعني، أل سـالواردة يف ا سـ  من ò1وأيد الفقرة . لع

يار ية، يتعني/ ينبغي: "، مع إدخال تعديل1 خلا رشيعاهتا الو ناسب ووفقا  سب ما هو  هد ا5ول األعضاء،  ن أن  طح تل مت تع
يق هذا الصك يد الفقرة ". تطبع�د تدابري لضامن  ته يف تأ يوأبدى ر يار 4غب ، مع إدخال تعديل ما، أال وهو 2خل من ا

بارة  تعاضة عن  ع� تعاقدة"سـ ملبغي لألطراف ا تعاون"ارة بعب" ني تبغي لõول األعضاء أن  بايق كام هو /"ني ل، واإلبقاء عىل ا
يري  .تغدون 

يني اإلفصاح عن واجب إجيايب حنو إنفاذ �لزتامات القامئة مبوجب الصك .218 ثL اÈلس الوطين للخال سـوأيدت  ُمم ò .
يار  تعدdت، إال أنُ ي1خلوقالت إن ا تعاقدة ختاذ تدابري ضد ا للكف األطراف ا مل تعدdت � تعدdت مقترصةله جيعل ا ل عىل ا
Lهم تعمدة أو ا ملا ò ُ بارة . مل بت حذف  عو همل"طل يار 2الواردة يف الفقرة " ملالعمد أو ا ية مباكن . 1خل من ا مهورأت أن من األ

تعاقدا شعب األصيل قد يكون طرفا  ماإلشارة إىل أن ا يار بديل . ل بغي إدراج  ثL إىل أنه  لومن مث، أشارت ا خ ين تسوية ُملم
بني يف املادة  نحو ا نازعات، عىل ا ملا ل يا(8مل öية يه الفقر ) ن شعوب األ صلاملقرتحة، نظرا ألن احلاb العامة اليت تغلب عىل ا  وأل
بغي أن تكون أيضا . عدم القدرة عىل اللجوء إىل احملامك نفاذ مبوجب الصك  نح حق ا سلطة اليت  ينوأبدت أيضا رأd بأن ا ل مت ل

سلطة اليت تقوم  شة4وأضافت أن هذا يضع املادة . لواجب اإلجيايب حنو إنفاذ �لزتاماتلا نا ق موضع الفائدة يف ا وقالت . مل
يار 4إن الفقرة  ناءات5 يف املادة 1خل من ا يود و� ث تضع حتدd أمام ا  .سـتلق

يني حبذف  .219 ثL اÈلس الوطين للخال سـوذكر الريس أنه ال توجد أية دوb عضو تؤيد اقرتاح  ُمم ُ همل"عبارة ئ  ".ملالعمد أو ا

باريت  .220 تعاضة عن  يان � عواقرتح وفد ا سـ ل تعاقدة"ُ باريت " طرف"و" ملاألطراف ا يارين  بعيف { ا ا5ول "خل
بارة قوسنيواقرتح أيضا وضع ". دوb عضو"و" األعضاء يار 1الواردة يف الفقرة " تتعهد ب"ع حول   .1خل من ا

تعددة ال .221 يا ا ملوأيد وفد دوb بو ليف ُ ò يار يات ا خلقو يا(ò8، وأيد أيضا املادة 2م öاملقرتحة) ن. 

بري من احلذر أية مادة تعاجل العقوت واجلزاءات وممارسة احلقوق أو  .222 ية بقدر  تحدة األمر كوناول وفد الوالdت ا مل يكت ُ
يار òومع ذ?، أيد . املصاحل، نظرا لكرثة ما يف املوضوع املطروح من مصطلحات غامضة وحدود غري واحضة خلالوفد ا  عىل 1ُ

ندا ف~ خيص الفقرة  كحنو ما عد¡ وفد  ُ ò1 يار يار 4وأشار كذ? إىل أنه يدرس الفقرة . 1خل من ا  لريى ما إذا اكنت 2خل من ا
شة نا يد ا ققد تعزز املصاحل اليت  مل  .ق

ثل توج أمارو أن لكمة .223 ترب  مموا بة) اجلزاءات( "sanctions" ع نا سـغري  تلفا يف وقال إهنا ميكن أن. م سريا  رس  خم  تف ò ُتف
تعاضة عن لكمة . اللغة اإلنلكزيية ته يف � سـوأبدى ر ثل توج : مالحظة من األمانة". [العقاب"بلكمة " اجلزاءات"غب ُقدم  مم ò

شأن املادة  تايل  بأمارو �قرتاح ا توب ومل ي8ل ُ يف شلك  متد، برتيب من : "ه شفوdِْقلمك تعاقدة بأن  تهد األطراف ا تعتع مل ت
ية يق الصكوك احلا متدة لضامن  يات ا تفق مع الصكوك ا5وية، اآل لإجراءاهتا القانوية اخلاصة بلك مهنم ومبا  ب ل ل ي تطن يف ) أ. (ملع

نطوي  بري الفوللكوري سوف  يدي أو أشاكل ا ثقايف ا بري ا تحويل غري القانوين ألشاكل ا ياحلاالت اليت يكون فهيا ا تع تقل ل تع لل ل ل
ها، جيب عىل تعاقد، وفقا للرتيب يف املادة ضعىل خطر انقرا ت أطراف ا بة حلل اخلالفات، 3ل نا يات  سـ، أن يلزتموا بوضع آ مل

تظلامت اإلدارية أمام احملامك، والعقاب يف اإلطار اجلزايئ واملدين؛  شأ 4وفقا للامدة ) ب(لوا نحو املقرر فهيا، سوف  ن وعىل ا يُل ò ُ
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نرية  بقة ا تص، ملوافقة احلرة ا للKاز  سـ ملسـتمخ مل يدين املذكورين يف املادة ُ ساعدة  شورة وا تقدمي ا ية،  للمسـتفشعوب األ مل مل ل صل
نص علهيا هذه املادة؛ 2 يق اإلجراءات والعقوت اليت  هم و ت، من أجل ضامن مراعاة حقو تطب تعاقدة ترتاىض) ج(ق مل األطراف ا

بة يف اإللتقدمي  نا ياسات ا يق اآليات وا سري  ساعدة بغرض  تعاون وا سـا مل ل ب ي مل لقل تط ناطق احلدودية مع دول ت ملقلمي الوطين ويف ا
شار إلهيا يف هذه املادة يا(8املادة . ملاجلوار ا öتعويض: اجلديدة) ن تعادة وا ل� ية احلق يف تعويض . سـ شعوب األ صليكون  لل

ثقايف والفكري وجربه لنصف عن ترا�ا ا ها  م تعادته وإصالحه وكذ? رفات أسال فوا ُ بت) املأخوذة مهنا(سـ  دون ُهناليت 
نرية  بقة ا ملسـتموافقهتا احلرة ا يديةمبا خيالفملسـ ية وممارساهتم ا يهنم العر لتقل قوا ف ية حلق يف تعويض . ن شعوب األ تفظ ا صلو ل حت

ية وا5وية نة الو نامجة عن القر نوية واإلصات ا لنصف عن األرضار املادية وا ن ص ل طملع  ."م

ُوذكر الريس أنه ال توجد أية دوb عضو تؤيد اقرتاح  .224 بدال لكمةئ ستثل توج أمارو ال  ).اجلزاءات( "sanctions" مم

ند الفقرات  .225 يلوأيد وفد � ُ ò1يار 3 و2 و  املقرتحة أصال يف نص 12 مأخوذة من املادة 4وذكر أن الفقرة . 2خل من ا
تفكري يف الويقة شاهبة ا بõان ا ثا ل ت ناك حقا.WIPO/GRTKF/IC/22/5 ملل ه وساءل عام إذا اكنت موجودة  òضل وف. ت

شأن ذ? ساهال  نه اكن  نفصL، و ها كامدة  بو مت لك م بدأ املادة . ضع يث ا ملوأيد من  يا(8ح öتلفة عن )ن ياغة  خم، مع أن ا لص
ياغة اليت اقرت¢ا وبدو قوية للغاية تا  .لص

يار  .226 خلوأيد وفد �حتاد الرويس ا ُ ò1 . يا(8ومل يعرتض عىل املادة öن.( 

يار  .227 خلوأيد وفد رسي الناك ا ُ ò2 تعاضة عن لكمة. إدخال تعديالت، مع الواردة يف ) ينبغي( "should" سـواقرتح �
ثاين من الفقرة  سطر ا لا يار 1ل يار 2ويف الفقرة ). يتعني( "shall"  بلكمة2خل من ا بارة 2خل من ا تعاضة عن  ع، اقرتح � سـ

نة" تصة  يòإذا حددت إدارة  خم مع� تصة محددة وفقا للامدة "بعبارة " ُ òإدارة  ُ بغي 3يف الفقرة " ترشيع"وقال إن مصطلح . "4خم ين 
بارة  نه  تعاض  بعأن  ع تقد أن الفقرة ". القانون الوطين"يُسـ بغي أن تكون موجودة، ومع ذ?، فضل أن 4يعوذكر أنه ال   ò ين

شأهنا  .بيظل حمايدا 

ية الفقرة  .228 هورية إيران اإلسال موأيد وفد  مج ُ ò1 يار بغي حذف القوسني . 2خل من ا . 2املوجودين يف الفقرة ينوقال إنه 
نازعات سوية ا ية  ناسب وجود آ ملوذكر أنه ال يرى أن من ا ت ل يري . لمل بل  تغوقال إنه ال ميكن أن  تعاقدة"يق إىل " ملاألطراف ا

نص" ا5ول األعضاء"  .ليف ا

ية وساكن اجلزر الضوء عىل أن املادة  .229 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوسلط  ل ل س يا(8ُمم öٌة مدرجة ُاملقرتح) ن ُ
ياق معرتف به دويا ية عىل احلصول عىل امحلاية يف  شعوب األ ساعدة ا لمن أجل  سـ صل ل  .م

يارين .230 يمة يف { ا نارص  ناك  يك أن  خلورأى وفد ا ع ه �سـ ق ملك توبة تلخص { . ُ ياغة مقرتحة  مكوقال إنه سوف يقدم  ص
يارين ش: مالحظة من األمانة. [خلا تايل  يك �قرتاح ا بقدم وفد ا ل ملكسـ òُ 8أن املادةdتوب ومل يلقه شفو  -1: "مك يف شلك 

تدابري  ناسب ووفقا ألنظمهتا القانوية، ع�د ا سـ: هو  تعاقدة،  لهد األطراف ا ن ح ممل يق هذا الصك] الالزمة[تتع  .تطبلضامن 
نازعات وتدابري حدودية وعقوت وجزاءات تكون -2 يات لإلنفاذ وسوية ا بغي إ�حة آ ُم  مل ت ل òرسني ناي سـة و ية، مبا يف م فبة واك

ية، يف حاال ية واملد نا نذ? اجلزاءات ا ئ يديتجل ثقايف ا بري ا تقل خرق امحلاية املكفوb ألشاكل ا ل لتع تخذ األطراف -3. ل  ّ ست
همل عىل مصاحل  تعدي العمد أو ا تعاقدة تدابري ضد ا ملا ل يدين ّمل ية وملسـتفا ية لردع مزيد/لاملا نوية تكون اك ٍأو ا ف  من ملع

تعدdت يه  -4. لا بõ اÉي يطالب  رشيع ا ناء عىل هذا الصك  نوحة  بل �تصاف لصون امحلاية ا فبغي أن ختضع  َن ُ ل ب ملم ن سـ لتي ّ
� إذا حددت -5. محلاية نة[ُ تصة  يòإدارة  يدين 4وفقا للامدة ] معخم ساعدة  شورة وا همة تقدمي ا ها أيضا  تف، جاز  مب سـيف للمتلك مل مل

شار إلهيم يف املادة  تعلق بإ2ملا با وناء عىل ال�س ي ف~  نا بنفاذ احلقوق وإيقاع جزاءات مبوجب هذه املادة مىت اكن ذ?  سـ م
يدين ية -6. ملسـتفمن ا تلفة أو شعوب وجامعات أ شرتكة ف~ بني بõان  يدي  ثقايف ا بري ا صل يف حال اكنت أشاكل ا خم م تقل ل لتع ل

تعاون  تعاقدة  تقدم األطراف ا بغي أن  ية،  ليف عدة والdت قضا مل ت ي ّئ نصوص ن يذ تدابري اإلنفاذ ا سري  ساعدة من أجل  ملوا ي تنفمل ت
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بغي أن ت�ىش مع ت+ ." ّعلهيا يف هذا الصك توب، أن األحاكم الواردة يف هذه املادة  يانه ا يك، يف  نوأضاف وفد ا يملك ب ملكسـ
يدية، والعكس لعكس  .]لتقلاألحاكم الواردة يف املادة ذات الصL يف نص املعارف ا

ُوفضل وفد ا .231 ò يار تني ا خلألر يار . 1جن متل نص ا يد أن  خلوقال إنه قد يكون من ا يشـ يار 4 عىل الفقرة 1ملف  .2خل من ا

يار  .232 خلوأيد وفد الربازيل ا ُ ò2 . به يكون ملكفا للغاية و يدي يف امجلارك  ثقايف ا بري ا شـومبا أن إنفاذ أشاكل ا سـ تقل ل لتع ل
بارة  عيل، اقرتح الوفد حذف  ُتح يار 1دة يف الفقرة الوار" تدابري حدودية"سـم يا(8وقال إنه ال ير�ح للامدة . 2خل من ا öن( ،

ها نازعات هذه، فواقرتح حذ سوية ا ية  يعة آ شأن  يحات  ملوطلب أيضا تو ت ل ب ب  .طض

شة املادة  .233 نا تح الريس ب  قو م ئ  .9ُف

يه، وأشار إىل أن املواد  .234 فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ت مربطة 11 و10 و9ُ
يعة الصك، وأكد عىل أهنا أكرث ارباطا بصك ملزم تارباطا ويقا  ب ث òت سابق ألوانه بعض اليشء . بط لوÉ? ذكر الوفد أنه من ا ُ

تواها شة  حمنا ق  .م

تعاضة، يف الفقرة  .235 يا � سـواقرتح وفد أسرتا ل بارة 1ُ نفاذ"ع، عن  لند دخول األحاكم حزي ا عند رسdن "بعبارة " ع
بوb غري امللزمة قانو�"األحاكم ياغة ا ية يه ا ثا بارة ا ُ، ألن ا ملق لص ن ل يري يف الفقرة . لع لتغوأضاف أنه سوف يلزم أيضا إجراء هذا ا

يار 2 يار 2وقال، خبصوص الفقرة . 2خل من ا ، إن فكرة أن يكون ال�يش مع األحاكم مرهو� حرتام احلقوق اليت 2خل من ا
ثة ف ö بهتا أطراف لبق أن ا ية، ألنٌكرةكتسسـ ò ذات أ يدمه تورdاق يف بõه  يةسـ د ساب ا مللك عىل ا  3ومىض يقول إن الفقرة . كت

يار  بغي 2خلمن ا ها، ويف حاb اإلبقاء علهيا  ن ميكن حذ بارة إيف سطور األخرية كام "احلقوق يف"عدراج  يث يكون نص ا ل،  حب
ت+ امجلاعات احلق يف اسرتجاع احلقوق يف ت+ األشاك: "ييل يديةلليكون  ية ا ثقا تقل ا لل وقال إن يف هذه اللحظة ال ". ف

يدي  ثقايف ا بري ا يدي أم أشاكل ا ثقايف ا بري ا شري يف الواقع إىل احلقوق يف أشاكل ا تقلتضح ما إذا اكنت الفقرة  ل تع تقل ل تع ت لي ل ل ل
تاج إىل إيضاحقال نفسها، و  .حيإن ذ? 

يان اÉي  .236 ية عىل ا تحدة األمر بووافق وفد الوالdت ا لمل يك أدىل به وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول ُ
يه يقة . فاألعضاء  يعة القانوية ا5 تعني أوال حتديد ا ية، إذ  تدابري �تقا شة ا نا سابق ألوانه  قوقال إنه قد يكون من ا نم ب ي ل ن ل ق لطل

يجة املداوالت.  صكّألي بقا عىل  نتوأضاف أنه ال يرغب يف احلمك   حامية ة، مع ذ?، جيب أن تكون أيومىض يقول إنه. ُمسـ
توقعة ّنوحة للحقوق أو للمصاحل  م يار . مم ته، 1خلوف~ خيص ا غب، أبدى الوفد ر تعاضة عن متفقا معُ سـ مداخالت أخرى، يف �

يقة لاللزتامات، إن وجدت"حقوق أو مصاحل"بعبارة " حقوق"لكمة  يعة ا5 ق، إىل أن حتدد ا لطب ò ُ. 

يان من  .237 حوأيد وفد ا ل ُ òتوايل ية عىل ا تحدة األمر يان اÉي أدىل به وفدا �حتاد األورويب والوالdت ا بدأ ا ليث ا مل ب يكمل . ل
بارة تعاضة عن  عواقرتح � نفاذ... دخول ( "coming into force" سـ  من 2 ويف الفقرة 1، الواردة يف الفقرة )لحزي ا

يار  ب). بدء( "commencing" ، بلكمة2خلا تعاضة عن  عواقرتح � نفاذ... دخول ( "enter into force" ارةسـ ) لحزي ا
يار 2الواردة يف الفقرة  تعاضة عن لكمة). بدء( "commence"  بلكمة2خل من ا ، يف )يكون( "shall" سـواقرتح أيضا �

يار 3الفقرة   ).ينبغي أن يكون( "should" ، بلكمة2خل من ا

ن .238 سابق ألوانه  يني أيضا أن من ا ثل جملس الصا مورأى  لم تلفةُمم باب  شة املادة يف ذ? الوقت ولكن أل خما سـ . ق
شة ذ?  نا ثة، وإن من الصعب  ثا ية ارباط الصك حبقوق األطراف ا تطرد قائال إن املادة تربط ارباطا ويقا  قوا ل ل ت بك ث ت ت مسـ يف

وف يكون أكرث دتني سا املادة حاملا يمت �تفاق عىل هاتني املت+وأضاف أن العودة إىل . 5 و 3قبل �تفاق عىل املادتني 
 .نفعا
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ند أن املادة  .239 يلورأى وفد � بوعة لفقرتنيò1وأيد الفقرة .  رضورية9ُ يار 3 و2 مت  تعلق بقلق وفد . 2خل من ا يوف~ 
هاب يا، أشار إىل أنه قد نوقش أيضا بإ ٍأسرتا س شاركني قد أعربوا عن ل تفكري، واكن معظم ا شاهبة ا بõان ا مل يف اج�ع ا ل ت ملل

شديد يدمه ا لتأ  . الفقراتلت+ ي

ُوأيد وفد رسي الناك الفقرة  .240 ò1 يار يار 2وذكر أن الفقرة . 2خل وا شري إىل 2خل من ا سطر األخري،  ت، يف ا احلقوق اليت "ل
سـهبا الغري املؤهلني وفقا للفقرة  تبق أن ا بغي أن يذكر "3كسـ نص  ين، وقال إن ا  ".3الفقرة "،  بدال من"3املادة "ل

هورية إيران .241 مجوأيد وفد  ُ ò يار ية ا خل اإلسال يريات اليت اقرتحهتا بعض ا5ول األعضاء2م  .لتغ دون أي من ا

ته يف مواصL العمل  .242 تني ر بوأبدى وفد األر غن يار 1 الفقرة عىلج  .1خل يلهيا ا

شة املادة  .243 نا تح الريس ب  قو م ئ  .10ُف

شة املادة  .244 نا يال  سابق ألوانه  ندا بأنه قد يكون من ا قوأقر وفد  قل ل مك ية ، إال أن ذ10ُ نة احلكو نع ا بغي أال  م?  للجن مي ي
نظر  بل، بغض ا لصك ا Lذات الص dيع القضا ية  شة اإلجام نا تأكد من ا نص، Èرد ا لا5وية من إلقاء نظرة عىل ا مجل ل ق مل ل ل ملقل ّ

ية يعهتا الهنا ئعن  بة للوفد. طب ية خاصة  تيس أ سـوقال إن موضوع العالقة لصكوك ا5وية األخرى  مه لنل ياغة صواقرتح . يك
متدة من أي اتفاق دويل قامئ-1: " كام ييلجديدة  ال يوجد -2. ملسـ ال تؤثر أحاكم هذا الصك يف حقوق أية دوb والزتاماهتا ا

هدف هذا  رشط أن تكون مؤيدة  يذها  نع ا5ول من إعداد اتفاقات دوية أخرى ذات صL و ليف هذا الصك أي يشء  بنف ت ل مي
تعارض معه با 2 أن الفقرة ُوأوحض الوفد". تالصك وال  يس القصد مهنا تريب الصك والصكوك ا5وية األخرى تر ي اجلديدة  ت تل ل

يا  .جتدر

ية الفكرية القامئة بل تكون  .245 نة حمل قوانني ا يجة معل ا يا أن القصد من هذا احلمك هو أال حتل  مللكوذكر وفد أسرتا ّت للجّ ن ّل ُ
ها  Lلممك � يار 2وقال إن الفقرة . ُ ياسا1خل من ا ية  سـ يه  سأb قض مية موKة حنو  ها يف أخرىت يكون من األفضل و ضع، و سـ

ياران. 6املادة  بح ا سوف  يري،  خلويف حاb إجراء هذا ا يص ف هوb إىل حد ما، وميكن ني قابل،عىل األرحج، لتغ يهنام  يق  تو س  ب بف لل
هام  .جمد

ية عىل أن املرء ال ميكن أن يعمل يف معزل عن غ .246 تحدة األمر يكوأكد وفد الوالdت ا مل ُ òبو �رخيا . ريه يوذكر بأن للو ò
سعى ا همة اليت  تعلق حبامية املصاحل ا لطويال يف وضع املعايري ا5وية يف اÈاالت اليت  ت ت ية ا5وية إىل حاميهتا، لملل لنة احلكو مج

تجارية ها حق املؤلف والعالمات ا لومن أ ناء . مه تيس،  ية الفكرية  ية  بوقال إن عالقة أي صك لصكوك احلا تكل عىل للملك
ية ية أسا سـذ?، أ يار . مه خلومىض يقول إنه، يف هذه املرحL، يفضل ا � بل يف هذا اÈال 2ُ يان واحض لعالقة أي صك  مق  كب

سالفة ية الفكرية ا لبصكوك ا ية الفكرية مل حتطْ. مللك ية  ية من الصكوك ا5وية احلا نا يL ا للملكوأشار إىل أن ا م لشك ل ملت  علام تل
بري الفوللكور سب، بل قدمت قواعد دوية ملزمةلتعبأشاكل ا ِي  ُ ل وأضاف أن هذه القواعد أدرجت ألول مرة يف صك . òحف

يل الصويت شأن األداء وا بو  ية الفكرية يف معاهدة الو سجدويل  ب لتي هد قريب وضعت قاعدة  .للملك نذ  ُوأشار الوفد إىل أنه  ع م ُ
بري الفوللكوري يف أوجه األداء تعدوية خبصوص حامية أشاكل ا سمعي  ، وذ?لل شأن األداء ا يجني اجلديدة  لمبوجب معاهدة  ب ب

برصي  .لا

يار  .247 ند ا خلوأيد وفد � يل ُ ò1 نه رأى أن الفقرة يار 2لك، و ومل يوافق أيضا عىل .  زائدة عن احلاجة وغري رضورية1خل من ا
بارة الواردة بني قوسني يف الفقرة  يار 1لعا به إىل حد1خل من ا ٍ، اليت  نص اÉي اقرتتشـ بري ا ح  ل تفكري يف ك شاهبة ا بõان ا لته ا ت ملل

توب بطريقة أفضلWIPO/GRTKF/IC/22/5ثالويقة  ثاين أوحض و مك، إال أن ا نص . ل ته يف العودة إىل ا لوأبدى ر غب
تفكري شاهبة ا بõان ا ته ا لاÉي اقرت ت ملل  .ح
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يار  .248 يات ا تعددة القو يا ا خلوأيد وفد دوb بو ممل ليف ُ ò1 . بارة ته يف إضافة  عوأعرب عن ر بارة " ادي وغري املاديامل"غب عبعد 
يار 2يف الفقرة " امللموس وغري امللموس"  .1خل من ا

ُوذكر الريس أن ملصطلحي .249 سريا قد ال ) املادي وغري املادي( "material and immaterial" ئ تفيف اللغة اإلنلكزيية 
bيكون مالمئا يف هذه احلا. 

ند الفقرة  .250 لهوأيد وفد ا ُ ò1 يار يار 1افة ما ييل يف الفقرة واقرتح إض. 1خل من ا ّتد بأحاكم هذه املعاهدة يف : "1خل من ا ُيع
ية الفكرية شأن حقوق ا مللكحاb تعارض أية أحاكم من أحاكم هذه املعاهدة مع أية أحاكم ألية صكوك دوية أخرى  ب  ".ل

يار  .251 خلوأيد وفد الربازيل ا ُ ò1 ند حبذف الفقرة يل، وأيد أيضا اقرتاح وفد � ò2تعاض بõان 1ة عن الفقرة سـ و� يغة ا ل  بص
تفكري الواردة يف الويقة شاهبة ا ثا ل  .WIPO/GRTKF/IC/22/5 ملت

يار òوفضل .252 يك ا خل وفد ا ملكسـ ُ2. 

يح عالقة الصك القانوين ا5ويل اÉي جترُوأشار وفد .253 ُ سورسا إىل أن تو ض ته لصكوك ا5وية األخرى أمر ىي نا  ٌ ل قشـ م
ية ند. مهلغ األ ثريا لاله�مكوقال إن اقرتاح وفد  بدو  ما  يل. ي  .لتفصوأضاف أنه zمت بدراسة هذا �قرتاح مبزيد من ا

يار  .254 ية إنه ال ميكن أن يؤيد ا هورية إيران اإلسال خلوقال وفد  م بارة . 2مج تعاضة عن  ته يف � عوأبدى ر سـ شعوب "غب لا
ية يار 2الواردة يف هناية الفقرة " صلاأل يدين" بلكمة 1خل من ا  ".ملسـتفا

بارة ممواقرتح  .255 ية وساكن اجلزر إضافة  شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا عثل مؤ صل ل ل س بادل "ُ تسـ: يقرر التفاق ا ملح ò ُ
يدين بارة " ملسـتفمع ا ثقايف"عبعد  بري ا لنوع أشاكل ا تع يار 1 يف هناية الفقرة "لت  .1خل يف ا

بحوث من أجل .256 سة ا ثل مؤ لوذكر الريس أنه ال توجد أية دوb عضو تؤيد اقرتاح  س مم ُ ية وساكن اجلزرئ شعوب األ صل ا  .ل

شة املادة  .257 نا تح الريس ب  قو م ئ  .11ُف

يا تعديل املادة  .258 لواقرتح وفد أسرتا تعون . 11ُ يدين األجانب املؤهلني سوف  يمتوقال إنه بدال من تصور أن ا ملسـتف
يار هو عدم وج بغي أن يكون ا يدون اآلخرون،  تع هبا ا ها اليت   dحلقوق واملزاملع ي نمت تف سـس ملنف يالي وذكر . تفضود معامL أقل 

يق العميل ية  بأن هذا الهنج من شأنه أن يكون تدبريا أكرث قا تعديل سوف يركز عىل . للتطبل لوأبدى مالحظة قائال إن هذا ا
ية إىل أخرى نظام األسايس تطابقا �ما من والية قضا ساؤل عن تطابق اللكامت وا ئتأثري املعامL بدال من ا ل توساءل هل من . لت

ثلالص  Lثل املعام ية أخرى  نظر يف آ ية أو هل ميكن ا هوم املعامL الو يق  ملواب  ل ل ن مب طمف شاف هذا . تط سـتكوقال إنه ميكن ا
 .أكرث من ذ? يف فريق اخلرباء

ية للامدة حىت هناية امجلL األوىل .259 ياغة احلا يا ا لوأيد وفد � لص ميب ُ ò .ية تزيد من الرتكزي عىل ا ثا ملسـتفوذكر أن امجلL ا ن يدين ل
يني،  يدين الو طناألجانب بدال من ا نوان املادةتوتعارض معملسـتف ية إال إذا مت إيضا¢ا عىل حنو . ع  ثا نواقرتح حذف امجلL ا ل

َوأيد اقرتاح. آخر ò تفكري الوارد يف الويقة شاهبة ا بõان ا ث ا ل ت  .WIPO/GRTKF/IC/22/5ملل

بارة  .260 تخدام  ية ا هورية إيران اإلسال عوفضل وفد  سـ م مج ُ ò"تعاقدط نه"بدال من " مرف   õته يف ". بعيب غبوأبدى ر
بارة  يكون  نطاق اÉي  شأن ا يح  لعاحلصول عىل تو سـ ل ب نه"ض  õبارة ". بعيب ته يف إضافة  عوأبدى ر تابعون لألطراف "غب لا

تعاقدة بارة " ملا سطر الرابع بعد  عيف ا يدون األجانب املؤهلون"ل نص كام ييل"ملسـتفا يث يكون ا ل،  يدون : "حب األجانب ملسـتفا
تعاقدة تابعون لألطراف ا ملا  ".ل
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ية يف صك من هذا  .261 تصور الاكمل حلمك خاص ملعامL الو ية إىل أنه يدرس ا تحدة األمر نوأشار وفد الوالdت ا ل طمل 2 يك
يل ها. لقبا ية أن يربط  بدأ املعامL الو ناد ميكن  ثال، ضوابط إ يل ا معوقال إنه ال توجد، عىل  تب ن مل سـ مل ية عام توساءل يف الهنا. طس

نني"إذا اكنت لكميت  بان" مقميني"و" طموا نا ناد ا سـهام ضابطا اإل مل توصل إىل . سـ ية ا5وية مل  نة احلكو توذكر أيضا أن ا ل مللج
ية اخلاصة حلقوق مقابل املصاحل سأb األسا شأن ا سـاتفاق  مل  . ب

تفكري، وقال إنه ال ميكن أن يؤيد ب .262 شاهبة ا بõان ا ند مس ا لوحتدث وفد � ت ل مليل بارة ُ ياغات، ال سـ~  ععض ا لص
يدون األجانب املؤهلون" نص املقرتح أصال يف الويقة ". ملسـتفا تفكري تطلب العودة إىل ا شاهبة ا بõان ا ثوقال إن ا ل ل ت ملل

WIPO/GRTKF/IC/22/5هو أقرص وأوحض  .ف، 

بادئ .263 شة األهداف وا نا تح الريس ب  ملو ق م ئ  .ُف

بادئ  .264 سويد عىل أن األهداف وا ملوأكد وفد ا ل نحو الوارد يف املوادُ ية، عىل ا يارية احلا بدائل ا يع ا ثل  لال  ل ملع ل مج وعىل . مت
نوان  تايل حتت  يان ا تعاضة عهنا  ية بني قوسني و� بادئ احلا يع األهداف وا عهذا األساس، اقرتح الوفد وضع  ل ب سـ ل مل لمج ُ

يدية" ت": "متهمالحظات  يدي عىل حنو  ثقايف ا بري ا مبغي حامية أشاكل ا تقلن ل تع لت وازن ومعقول، مع مراعاة رضورة ضامن ل
يه نفاذ إ هل ا يقني القانوين وم+ عام ثري  ثة، وكذ? ا ö لفعل أطرافبهتا  لاحلقوق اليت ا ل ل سل يس وقال إن مضمون ". كت

تني  تو نحو املقرتح ي�ىش مع ا يان عىل ا يا ل ل صب ية20 و16ل شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب  .لتي

تمت الريس القراءة األ .265 ُوا ئ ته الواردة يف مرفق الويقةخ رشوع املواد  ثوىل  بصيغ  .WIPO/GRTKF/IC/22/4 مل
سة العامة بعد أن أمت فريق اخلرباء مع5: مالحظة من األمانة[ ية يف ا تا شة ا نا جللجرت ا ل ل ق  ].مل

نة احلكو .266 ناء عىل دعوة من الريس، إىل ا ندا،  يوز تون من  يدة كمي كونيل  رسة، ا للجوقدمت ا ب يل ن سـ ئسـ ل مل òُ � لية ا5وية ُي م
رشوع املواد نقحة من  مسخة  ò ُم نوان 2012ل يويو 12بتارخي  (Rev. 1) ن يدي"بع و ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع مرشوع : ل

رسة ته ا سـ:  �مواد  ملُي نقح ها يف ". ح بق تقد نقحة تقوم عىل املالحظات و�قرتاحات اليت  سخة ا ميوأوحضت أن هذه ا سـ مل òن ُ ل
سة العامة وعد �ا شأن املواد ُجلل يجة للمداوالت اليت قام هبا فريق اخلرباء  بلت مرة أخرى   .5 و2 و1تن

نقح .267 رسة ا يقات عىل نص ا تح الريس ب ا òو ملُ �تعل ملُي ل ئ بارشة يف هذه املرحL يف . (Rev. 1) ف ياغة  موقال إنه لن توجد  ص
سة العامة نص املحدد اÉي اكن قد اقرتح يف. جللا ُوأوحض الريس أن ا ò ُ ل ُ ته خطأ، ئ رسة قد أ سة العامة، ولكن اكنت ا سقط ا �جلل ملُي

سب  ته أو وضعه بني قوسني،  ية العامة، مع وضع خط  نص اليت سوف حتال إىل ا سخة ا رسة يف  حسوف تقدمه ا حت مجلع ل ُن � ملُي
تضاء سجل يف تقرير ا5ورة. ق� رشوع سوف  òوذكر الريس بأن املالحظات العامة عن ا ُ ت مل ئ ò .نة واقرتح أن ت للجأخذ ا

سـ: عدل الحقا،  رسة  بار نص ا ية ا5وية بعني � ّاحلكو حي ت ّل مل ّع بو م يات ا5ول األعضاء يف الو رسة إىل  يوترسل نص ا مجع � ملُي
ية ا5وية نة احلكو ية  ليف هناية ا5ورة احلا للج متده عىل هذا . مل نص أو  ية ا5وية لن توافق عىل هذا ا نة احلكو تعوذكر أن ا ل ل مللج

نحو يق عىل املادة و. لا لتعلتح الريس ب ا ُ ئ  .1ف

نقحة: مالحظة من األمانة[ .268 سخة ا رسة عىل هذه ا òشكرت وفود عديدة الريس وا ملُ ُن ل �ي ُ مل  ].ئُ

ية العالقة  .269 ياسا سائل ا تقد أن ا يدية، ألنه  رشوع مواد املعارف ا باع هنج  رسة ا ند بقرار ا تورحب وفد ا سـ مل يع تقل ت له ل ممل ي �ل ُ ُ ò
تني  توصل إىل اتفاقثيقيف { الو شـهتا سوd من أجل ا نا لشاهبة وال بد من  ق مت �وقال إن هذا من شأنه أيضا أن يمكن . م ُ

ية ا5وية من إجياد حل نة احلكو »ا ل رشوعنيمللج شأن موضوع امحلاية يف { ا مل توافقي  رشوعني . ب ملواكن الوفد يرى أن { ا
ها سائل العالقة  نفسثري ا مل تعريف أش. ي تعلق  بوف~  يدي، اقرتح الوفد حذف لكمة ي ثقايف ا بري ا ُاكل ا تقل ل لتع òوأيد ". الفين"ل

بديل  بديل 2لا يد املذكور يف ا يث إن هنج ا ل،  لتجسـ ثقايف 1ح بري ا تغرية ألشاكل ا يوية وا يعة ا يد ويؤثر يف ا ل  تع مل حل لب لط � ُمق
يدي يري اجلوهري اÉي أ. لتقلا ية، أحاط الوفد علام  تغوخبصوص معايري األ لهل رسة يف الويقة ُ ته ا ثد �خل ملُي
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WIPO/GRTKF/IC/22/4 .يدية يري، ألنه ي�ىش مع نص املعارف ا تقلورحب  لتغ ل ò . ومع ذ? أعاد القول بأن املعايري
ية مكبغي أال تكون ترا بارة . ني تخدام  شأن ا عوكرر خماوفه  سـ شاط فكري إبداعي"ب نتاج  ها"ن  واقرتح وضع لكمة. ف، واقرتح حذ

 ).ج(1.2بني قوسني يف املادة " ِملاك هلم"

سائل العالقة من أجل  .270 شأن ا بني  شاورات ف~ بني ا5ول واملرا ملوحث الريس، كام يفعل مرات عديدة، عىل إجراء  ب قم ُئ ò
يه يارات  يل ا نص و فتعزيز تقارب ا خل تقل  .ل

ناين األداء عن قلقه إزاء وضع لكمة .271 بريي  ثل �حتاد األمرييك الاليين اإل لفوأعرب  يت بني قوسني، وقال إنه " الفين "ُمم
بغي إدراKا ينتقد أنه  ندا يف وقت سابق، ألن إدراج هذه اللكمة " األديب"واقرتح إضافة لكمة . يع كأيضا، وهو ما أيده وفد 

شمل  تاجاتيسوف  يةناإل رس ح ا  .مل

ُوذكر الريس أنه إذا اكن إسقاط لكمة  .272 رشوع املواد ا" األديب"ئ سوف تدرج يف  هوا،  ملُاكن  مف َُ  .òنقحس

ية، وأيد حذف لكمة  .273 بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر òوحتدث وفد  يق يق لج بري "الفين"ُ بعد أشاكل ا تع، اليت  لس تت
بارة . األخرى يطني  بعوأبدى مالحظة قائال إن حذف القوسني ا يL مهنا"حمل ثا" تشكأو أية  ö يارا ليوجد  خ ِ يده . ُ يوأعرب عن تأ
بديل 3للخيار  يدية"صه ، اÉي ن1ل وا ثقافة واملعرفة ا تقليعرب فهيا عن ا لل بديل ". ّ لورأى الوفد أن ا ويف هذا . ٌ واسع للغاية2ُ

ثري كالصدد، ذكر بأن  òوغري موثقةا Lسج يا، غري  يدية، يف أفر ò من املعارف ا ُ ò ُم يقتقل ثقل . ل يُوقال إن عبء �لزتامات سوف 
بديل  ية وفقا  متعات ا للاكهل ا حملل È2 .� بديل وإن ثقل عىل مودع الطلب1للزتام، يف ا ِ، سوف  òوأيد الوفد حذف . يُ

بارة  يدي مربطان"واملعرفة"عاألقواس املوجودة حول  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ت، ألن املعارف ا تقل ل تع لتقل ل وأعرب عن . ل
يده أيضا حلذف املادة  ها إىل املادة )ه(1.1يتأ متع. 3نقل، واقرتح  بغي  للمجوقال إنه  تحوير ين ية إما أن ترصح  ية وا بات األ حملل صل

يدي أو حتظره عىل أية حال ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بارة . ل شاط فكري إبداعي"عومل يؤيد الوفد إدراج  نتاج  تعلق ". ن يوف~ 
ُ، أيد الوفد حذف )ج(1.2ملادة  òيطني ثري" ِملاك هلم"لكمة ب حملالقوسني ا ياكوأوحض أن   يف اململوكةدية لتقل من املعارف ا

تخدم أو تطور يا مل تعد تصان أو  òأفر ُ َُ ُسـت  .يق

ية  .274 شعوب األ يال ملعارف ا توارث عرب األ شمويل وا يني عىل الطابع ا ثL اÈلس الوطين للخال صلوأكدت  ل مل ل سـ جمم ُ ò
ثت عىل. وثقافهتا همة يف نص، إال أهنا  نارص ا بري عن هذه ا òومع أهنا أقرت بأنه من الصعب ا حل مل لع نص هذا تع ُ أن يأخذ ا ل

بار بارة ين املوجودقوسنيòوأيدت حذف ال. عتالطابع يف �  يف ين املوجودالقوسنيوأيدت أيضا حذف ". واملعرفة"ع حول 
 .)ه(1.1املادة 

يار لكمة  .275 شكك خبصوص ا ية إنه  تحدة األمر توقال وفد الوالdت ا ت خمل �م ُ يك ية إجياد عامل . Éات" الفين"ُ مهوأشار إىل أ
يديُمق ثقايف ا بري ا شامل ألشاكل ا هوم الواسع ا تقليد ما ف~ خيص ا ل تع لل ل ملف يد موجود يف . � �ومىض يقول إنه يرى أن العامل ا ُملق

بارة ) أ(1.2املادة  شاط فكري إبداعي"عيف املقام األول، يف إشارة إىل  نتاج  تخدام لكمة ". ن بدال من " اإلبداعي"سـواقرتح ا
ي". الفين" يد " تتجسد"ار لكمة ختوف~ خيص ا يد عامل  بدأ ا ترب الوفد أن  ند، مل  �ومع �حرتام الواجب لوفد ا مق ُم سـ يع لتجه ُ ل

يدي جيب أن تكون ملموسة أو غري ملموسة، أو لكهيام، أو مزجي  ثقايف ا بري ا يث ذكر أن أشاكل ا تقلأكرث مما جيب،  ل لتع ل ح
يق يف أي صك دويلوقال إن حماوb حامية موضوع عقيل أو ذهين خالص ت. بيهنام  Lبارة . للتطباكد ال تكون قاب عوخبصوص 

مترار يف وضع هذا املصطلح بني قوسني "واملعرفة" يدية إىل أنسـ، طلب الوفد � لتقل يمت إيضاح عالقة نيص املعارف ا
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع هو"حتويرات"وخبصوص لكمة . ل بارشا  تصل اتصاال  مبف، قال الوفد إهنا  م ت تقات يف حق ُ ملشـم ا

ناوها مواد أخرى عىل أفضل وجه، ال سـ~ املادتني  لاملؤلف، و ية املادة . 5 و3تت مهوأبرز الوفد أ نطاق ) أ(1.2ُ للاليت تضع حدا 
 .الواسع للموضوع احملمي
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ته يف اإلبقاء عىل لك .276 يه، وأبدى ر غبوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ف " الفين"مة ُ
بارة  بارة ". واملعرفة"عوعدم حذف القوسني املوجودين حول  يطني  بعواقرتح اإلبقاء عىل القوسني ا يل إىل "حمل جونقل من  ت

يال جيل وف~ بني األ ثL املدرجة يف املادة " ج يطة أل مواألقواس ا ٌتخدمة أيضا يف املادة " حتويرات"وذكر أن لكمة . 1.1حمل مسـ
يطني ملادة واقرتح اإلبق. 3  .يف الوقت احلارض) ه(1.1حملاء عىل القوسني ا

بارة  .277 يا إن  عوقال وفد أسرتا ل يال"ُ يل وف~ بني األ يل إىل  جمن  ج يدي" ج ثقايف ا بري ا تعريف أشاكل ا تقلرضورية  ل تع لل . ل
تفاظ به هوم مركزي ال بد من � حوأضاف أهنا  يطني . مف شدة حذف القوسني ا حملوأيد  ب ò+بارة،بت � وساءل عن املربر لع ا ُ ت

ياسايت لوضع  بارة بني قوسنيت+لسـا  .لع ا

يويا حذف لكمة  .278 بوطلب وفد إ ث يدي" الفين"ُ ثقايف ا بري ا بعد األشاكل األخرى من أشاكل ا تقلألهنا  ل تع لس ل òوأيد . تت
بديل  بارة 1لا يطني  بع مع حذف القوسني ا بارة ". واملعرفة"حمل يطني  بعوطلب حذف القوسني ا يلجيل إىل"حمل  ذ? òألن" ج 

شأن  تعارض مع موقفه  يدي من غري جدوى، وسوف  ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا بمن شأنه أن جيعل املفاوضات  ي تقل ل تع لب ل
يدية ، )ج(1.1، و)ب(1.1، و)أ(1.1واقرتح حذف األقواس الواردة يف املواد . لتقلتعريف املوضوع يف نص املعارف ا

يد وجو)د(1.1و تقد أن من ا ملف، ألنه  يذهيع يحي يف ضوء  تنفد تعريف تو ألنه يرى أن إدراج ) ه(1.1واقرتح حذف املادة . اض
تحويرات" نطق" لا للممخالف  ية الفكرية األخرى ويس ) أ(ò1.2وأيد كذ? حذف املادة . ُ بق عىل حقوق ا بارة  لألن ا مللك نط تلع

يدي ثقايف ا بري ا تقلها أية عالقة بأشاكل ا ل لتع ل ت. ل ته يف � حوأعرب عن ر تعريف"ِملاك هلم"فاظ بلكمة غب  .ل يف ا

يقات اليت أدىل هبا  .279 ية، وا بõان األفر يا، مس مجموعة ا نوب أفر يان اÉي أدىل به وفد  تعلوأيد وفد الاكمريون ا ل لب يقل يق ج ُ ò
يا يو بوفد إ  .ث

يطني بلكمة  .280 حملوأيد وفد بردوس حذف القوسني ا ُ ò"ِملاك هلم." 

نة القانوية  .281 ثل ا للتوشدد  ن للج ُمم ò بارة نطقة األنديز األوائل عىل أن وضع  شعوب  ية  عية اÉا ل ت يل"ممن يل إىل  جمن  بني " ج
ية شعوب األ بة  بوال  صلقوسني لن يكون  لل لنسـ يل إىل آخر. مق نقل من  يدي  ثقايف ا بري ا جوأعاد القول بأن أشاكل ا ُ ت تقل ل لتع  ل

يعهتم  .لطبوفقا 

ية اÉا .282 نة القانوية  ثل ا منوأوىص الريس  ن للج للتمم َ ُ ثلني ئ نطقة األنديز األوائل إىل جانب غريه من ا شعوب  ملمية  ل مت
يال للموضوع احملمي توارث عرب األ شأن الطابع ا ية مع الوفود األخرى  شاورات غري ر يني بإجراء  جاأل مل ب مس م  .صل

شاهبة .283 بõان ا سامهة ا يد إلدراج  تفكري، وقال إنه  شاهبة ا بõان ا يا مس ا توحتدث وفد إندو ل م سع ل ت ل ملسـ مل ني تفكري ُ ل ا
ساعد عىل دفع املفاوضات WIPO/GRTKF/IC/22/5ثلويقة  ت يف العديد من املواد يف الويقة، وأعرب عن أم5 يف أن  ث

بري . إىل األمام ثري من أشاكل ا يدي أوسع  ثقايف ا بري ا تقد أن أشاكل ا ية، وقال إنه  ته الو تعوحتدث الوفد  تقل ل تع يع لن ل ل بكط بصف ُ
بديل ". فينال"òوأيد حذف لكمة . الفين لوفضل ا ò1 بارة يطني  بع، وأيد حذف القوسني ا حمل ò"وأيد حذف األقواس ". واملعرفةò

ثL يف املواد  ُوأيد الوفد حذف املادة ). د(1.1، و)ج(1.1، و)ب(1.1، و)أ(1.1ماملوجودة حول األ ò1.2)ترب أن ، )أ يعألنه 
شاطا فكر ست لرضورة  يدي  ثقايف ا بري ا نأشاكل ا ي تقل ل لتع ل تعلق ملادة . dل يطني )ب(1.2يوف~  حمل، أيد حذف القوسني ا ò

 ".تمربطا هبا"بعبارة 

نون حذف لكمة  .284 يا لقانون ا ثL مركز أسرتا لفوأيدت  ل ُمم ò"يدي " الفين ثقايف ا بري ا تقللوجود جوانب zمة من أشاكل ا ل لتع ل
تفاالت والطقوس ثل � ية،  حست لرضورة  م ن في يانني ال¬. ل لبوأيدت ا ò ية نة القانوية  ثل ا يا و منين أدىل هبام وفد أسرتا ن للج مم للتل

بارة  يطني  شأن حذف القوسني ا نطقة األنديز األوائل  شعوب  ية  بعاÉا حمل ب ل يال"مت يل وف~ بني األ يل إىل  جونقل من  ج ج ، "ت
يدي ثقايف ا بري ا تجزأ من أشاكل ا تقليث إن ذ? جزء جوهري ال  ل تع لي ل  .ح
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ثل توج أمار .285 ُواقرتح  تعاضة عن لكمة مم تخدم يف نص املعارف " اإلبداعي"بلكمة " الفين"سـو � مسـكام هو 
يدية بارة . لتقلا يطني  بعوأيد حذف القوسني ا حمل ò"يال يل وف~ بني األ يل إىل  جونقل من  ج ج يع األقواس الواردة " ت مجوحذف 
بارة ، اقرتح 1.3وخبصوص املادة ). د(1.1، و)ج(1.1، و)ب(1.1، و)أ(1.1يف املواد  بارة " لالصكوك ا5وية"عإضافة  عبعد 

ميي"  ".قلالقانون اإل

يداد وتوغو حذف لكمة  .286 ينوأيد وفد تر ُ ò"بري األخرى" الفين بعد أشاكل ا ية اليت  تعاملوضو س لع òوأيد حذف القوسني . تت
بارة  يطني  بعا يال"حمل يل وف~ بني األ يل إىل  جمن  ج نرصا zام يف تعريف أشاكل ا" ج ثل  عاليت  يديمت ثقايف ا تقلبري ا ل لتع وقال . ل

بارة  تخدام  عإن ا يال"سـ يال" جف~ بني األ يدي اليت ختطت األ ثقايف ا بري ا بار أشاكل ا جتأخذ يف � تقل ل تع لت ل ته . ع غبوأبدى ر
يع األقواس الواردة يف املواد  يان اÉي أدىل )د(1.1، و)ج(1.1، و)ب(1.1، و)أ(1.1مجيف حذف  شأن ا ب، مؤيدا يف هذا ا لل

يويابه ب وفد إ  .ث

يق عىل املادة  .287 تح الريس ب ا لتعلو ُ ئ  .2ف

ثقايف  .288 بري ا يدين من أشاكل ا نص عىل أن القانون الوطين ميكن أن حيدد ا ياغة  لوأيد وفد بردوس إدراج  تع � ت لص ملسـتف ُ ُ ò
يدي اليت تفي مبعايري امحلاية الواردة يف املادة  يار، لن. 1لتقلا ُ يرى الوفد أية حاجة أخرى إىل خلوقال إنه يف حاb اع�د هذا ا

يدين" األمم"مواصL دمع  بارها واحدة من ا ملسـتف بارة . عت تخدام  تعلق  عوف~  سـ تخدzا أو ... مت+ "ي تسـأو حتافظ علهيا أو 
ناسب للامد2الواردة يف املادة " تطورها تعديل ا بارة بعد ا ناك حاجة إىل تكرار هذه ا مل، رأى الوفد أنه لن تكون  ل لع ه  .1ة ُ

نوان املادة  .289 ناين األداء عىل  بريي  ثل �حتاد األمرييك الاليين اإل عومل يوافق  ي لفمم ت يدون من "، أال وهو 2ُ ملسـتفا
بغي أن يكون ". امحلاية نوان  ينورأى أن ا شار إىل احلقوق يف املادتني "أحصاب احلقوق"أو " األحصاب"لع يث   ،ُ ي . 4 و3ح

بغي أن تكو ية  شعوب األ ينوقال إن ا صل ينيل يدين الهنا تلفة عن ا نة  ئة  بارها  بة احلقوق، ولكن  ئن صا خم ي تفت ف ملسـح مع  .ع

يا أن املادة  .290 لوأعلن وفد أسرتا يني2ُ يدين ا يع ا مثرة للغاية يف فريق اخلرباء   bن �جتة عن مداو ملعمجل ملسـتف وقال إن من . م
ية بغي أن يكونوا شعو أ يا  يدين يف أسرتا صلالواحض أن ا ي نل ناك مرونة ومع ذ?. ملسـتف ه، أقر بأنه توجد حاجة إىل أن تكون 

يدين من امحلاية تعامل من خالل القانون الوطين مع ا متكن من ا ملسـتفلõول األعضاء األخرى  ل تقد أن . لل يعومىض يقول إنه 
نص احلايل  يد للغاية عن هنج مرنيوفرلا بري  مف هذه املرونة وأنه  ُوأيد الوفد حذف األقواس املوجود. تع òشعوب"ول  حة " لا

ية"و يدين ". ّأو كام يه حمددة مبوجب القانون الوطين أو مبوجب معاهدة"و" حمللامجلاعات ا تالك ا تفوأضاف أن رشط  ا ملسـم
شطة  ياة ا يا يف ا نرصا ر ثل  ها أو تطويرمه إdها  تخداzم  يدي أو حمافظهتم علهيا أو ا ثقايف ا بري ا نألشاكل ا حل سـ ع مي سـ تقل ل لتع ي ل ئل ل

بري  يديلتعألشاكل ا ثقايف ا تقلا بارة . لل يطني  بعومن مث أيد كذ? حذف القوسني ا حمل ò" +أو حتافظ علهيا أو ... اليت مت
 ".تسـتخدzا أو تطورها

بارة  .291 ئة إضافة  ثL بر�مج الصحة وا عواقرتحت  ب يمم ل بارة " أحصاب احلقوق"ُ يدون من امحلاية"عبعد  لتجنب أي " ملسـتفا
تقادها بأهنام. تناقض يل أحصاب احلقوق أيضاعوأعربت عن ا بغي  تلفان، وبأنه  يا�ن  ث  ي خم متك يان اÉي أدىل به وفد . ن لبوأيدت ا ò

شأن حذف األقواس املوجودة حول  يا  بأسرتا شعوب"ل ية"و" لا  ".حمللامجلاعات ا

يا عن قلقه إزاء وضع  .292 مبوأعرب وفد كولو شعوب"ُ ية"و" لا هو" حمللامجلاعات ا شريا إىل أن هذين ا ملفبني أقواس،  مني م
نظمة العمل ا5وية رمق  ية  يولوã، واتفا نوع ا ية ا ثل اتفا لسا جديدين يف القوانني ا5وية،  ب ت ل مي ق ق لم ل شعوب 169ل شأن ا ل  ب

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  تقL، وإعالن األمم ا بõان ا ية يف ا ية وا صلاأل ل ب مل سـ ل بل ملصل وÉ? اقرتح حذف هذه . لق
 .األقواس
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يا ا .293 ملورأى وفد دوb بو ليف شأن املادة ُ بري  يات أنه اكن يوجد تقدم  بتعددة القو ك òوردد اoاوف اليت أعرب عهنا وفد . 2م
شأن وضع قوسني حول لكمة  يا  بكولو شعوب"مب شأن ". لا تفاوض  رشين عاما  تغرق  متع ا5ويل اكن قد ا بوذكر بأن ا لل عسـ È ò

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلإعالن األمم ا ل ب ية ا5وية قد وأشار الوفد إىل . مل نة احلكو ية ا5ول األعضاء يف ا لأن أ للج مب غل
ية، مبا يف ذ? �حتاد األورويب، ولكن هذ شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  متدت إعالن األمم ا صلا ل ب مل يطني ين القوسنيع  حملا

شعوب"لكمة ب ناء عىل طلب من إحدى ا5ول األعضاء يف �حتاد األورويباُوضع" لا مبوجب "بارة عوأشار إىل وجود . ب 
نص"معاهدة ها من ا بارة، وطلب حذ بب إدخال هذه ا هم  ل، وقال إنه ال  فلع س  .يف

بارة  .294 تخدام  تعلق  عوف~  سـ ُ، ذكر الريس "أو مبوجب معاهدة"ي ئ ò– يا�ت اليت أدىل هبا بعض الوفود نادا إىل ا با لس  – ت
يدين خيضع للمعاهدات يف بõاهنم òوساءل معا إذا . ملسـتفبأن تعريف ا سوف يلحق رضرا " معاهدة"اكن إدراج لكمة ت

يات القانون الوطين تلف . حبصال بار  يأخذ يف � تعريف  نص ا ية، يوسع ا يغة تو خموقال إنه من أجل إجياد  ت ل ل ل ف عص ُ � يق
شلك مرحي قدر اإلماكن يالكه  يه داخل  تفق  يعاب لك ما  ية حىت يكون قادرا عىل ا بالوالdت القضا ه عل ي س òئ ُ ثاال  .ت مورضب 

تعمرة جب سك هبا جامعة املارون ختضع ملعاهدة مع ا5وb ا يازات اليت  سـامعة املارون يف جاماياك، وقال إن بعض � مت ملت ت م
ية سلطة الو سابقة ويس مع ا نا ل طل سأb. ل شأن ا شاورات  ملوجشع الريس عىل إجراء مزيد من ا ب مل ُ ته الريس، . ئ ئوأوحض أنه،  بصف

ن با برأي أو بآخر، و تحدث مطا لكال  ل سأb يف ي ساعدة يف حل ا شاور  مله قدم فقط بعض األفاكر من أجل مزيد من ا للم لت ò
ناسب  .ملالوقت ا

ية، وأيد حذف األقواس املوجودة حول  .295 بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر òوحتدث وفد  يق يق لج شعوب"ُ " لا
ية"و بارة ". هدةّأو كام يه حمددة مبوجب القانون الوطين أو مبوجب معا"و" حمللامجلاعات ا عوأيد حذف  ò" +أو ... اليت مت

تخدzا أو تطورها يه . 1نظرا لوجود إشارة إىل املادة " تسـحتافظ علهيا أو  رسد ملصطلحات يرد  فواقرتح الوفد إدراج  م ُ
ية"ٌتعريف ملصطلح  باس"حمللامجلاعات ا نع حدوث ا شريا إىل أن ذ? ميكن أن  ت،  مي  .لم

يويا حذف األق .296 بوأيد وفد إ ث ُ ò شعوب"واس املوجودة حول ية"و" لا ّأو كام يه حمددة مبوجب القانون "و" حمللامجلاعات ا
بح جزءا من " معاهدة"إال أنه رأى أن لكمة ". الوطين أو مبوجب معاهدة باس ألن املعاهدة سوف  تصبب يف حدوث ا لت تست

ندما يكون بõ ما قد وق òالقانون الوطين  عوأيد حذف . هاòع علهيا أو أقرع ò ا أو ... اليت مت+ "بارةzتخد تسـأو حتافظ علهيا أو 
تقد أهنا زائدة عن احلاجة مع وجود املادة " تطورها  .1يعألنه 

ند حذف األقواس املوجودة حول  .297 لهوأيد وفد ا ُ ò"شعوب ية"و" لا ّأو كام يه حمددة مبوجب القانون "و" حمللامجلاعات ا
تقد أن ". الوطين أو مبوجب معاهدة تعطي " ّأو كام يه حمددة مبوجب القانون الوطين أو مبوجب معاهدة"عبارة يعوقال إنه 
ية للقانون الوطين بارة . فحرية اك عوأيد حذف  ò" +ا أو تطورها... اليت متzتخد ها يف املادة ءألن بقا" تسـأو حتافظ علهيا أو 

يكون أفضل1  .سـ 

298.  bيا ودو شاطرته خماوف وفدي كولو بوأعرب وفد غوات~ال عن  شأن مصطلحي مم يات  تعددة القو يا ا ببو ممل ليف
شعوب" ية"و" لا شعوب". حمللامجلاعات ا ثقافات، به أربع مجموعات من ا تعدد ا تعدد اللغات و  õلوذكر بأن غوات~ال ب ل م م ٌ ò .

شعوب"وطلب حذف األقواس املوجودة حول  ية"و" لا بارة ". حمللامجلاعات ا عوطلب أيضا حذف األقواس املوجودة حول 
تخدzا أو تطورها...  مت+ اليت"  ".تسـأو حتافظ علهيا أو 

يدها  .299 نانه للوفود اليت أعربت عن تأ نطقة األنديز األوائل عن ا شعوب  ية  ية اÉا نة القانوية  ثل ا يوأعرب  ت ل ت من ن للج ممم م للت ُ
شعوب" حول ين املوجودالقوسنيحلذف  ية ختضع للقانون العام ا5ويل، وأهنا ". لا شعوب األ صلوذكر أن ا ت العامل َْرقد أثل

ثقايف نظمة العمل . لبرتا�ا ا ية  ثل اتفا ية يف بعض الصكوك ا5وية،  شعوب األ ئة ا بب �عرتاف  موقال إن هذا هو  ق م بف لس صل ل
تق169Lلا5وية رمق  بõان ا ية يف ا ية وا شعوب األ شأن ا سـ  ل بل صل ل ملب  .لق
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ية واملعا .300 ية ملوارد الورا نظمة ا5وية ا ثل ا ثوأيد  ن ل مل ملعمم ُ ò ي أدىل به بعض الوفودÉيان ا يدية والفوللكور ا َرف ا ب لتقل ل
شعوب"خبصوص حذف األقواس املوجودة حول  ية"و" لا ّأو كام يه حمددة مبوجب القانون الوطين أو "و" حمللامجلاعات ا

ناك". مبوجب معاهدة ياك، فأشار إىل "معاهدة"وخبصوص لكمة . هواقرتح وضع نقطة  ثال بدو ثل  ن، رضب ا ميملم م أنه اكنت ُ
شأن احلقوق يف األرايض ياك  ية يف دو شعوب األ تحدة وا بتوجد معاهدة موقعة بني اململكة ا ن صل ل ميمل ò بارة . ُ عوÉ? أيد إدراج  ò

نص" أو مبوجب معاهدة"  .ليف ا

نق .301 ياغة ا توصل إىل ا هرهتا وفود عديدة يف فريق اخلرباء من أجل ا يا ملرونة اليت أ òوأقر وفد إندو ملُ لص ل ظسـ ني ُ ò 2حة للامدة .
شعوب"واقرتح حذف األقواس املوجودة حول  ية"، و"لا ّأو كام يه حمددة مبوجب القانون الوطين أو "و" حمللامجلاعات ا

 ".مبوجب معاهدة

يده ملصطلح  .302 يوأعرب وفد سورسا عن تأ ي ية"ُ ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل يدين من " ل بارها األحصاب وا ملسـتف عت
بري ا يديلتعصك أشاكل ا تقلثقايف ا شأن هذا املوضوع . لل توافق الصاعد يف اآلراء  بوأعرب عن رسوره حلدوث نوع من ا ل

شعوب . Éات شأن حقوق ا تحدة  نح إىل إعالن األمم ا يا أيضا مع ا5مع العاملي اÉي  �يكون م لوقال إن هذا  ب مل شـ ُمسـ
ية توى ال. صلاأل ملسـوأقر الوفد أيضا حلاجة إىل املرونة عىل ا ُ òية، قد ال . وطين يدين، يف بعض الوالdت القضا ئوقال إن ا ملسـتف
يديجامعات"بل " جامعات"يكونون  ي"أو " ةتقل  يةاتقلأ يجامعات"أو " ق عر بارة . ، وما إىل ذ?"ةف ثقا عومع ذ? رأى أن 

ئة أي" ّأو كام يه حمددة مبوجب القانون الوطين" ندرج حتت هذه ا لفتكون غامضة للغاية، ألنه قد  ت ة وزارة أو واكb أو سـ
تاحف ية يف . ملا5وb أو أحد ا ية وامجلاعات ا شعوب األ ساعد ا بع أن  ها  بغي  سات  حمللومىض يقول إن هذه املؤ صل ل ت لط ي لس ن

يدين يد أال تكون من ا تأ بغي  ها، ولكن  تفا5فاع عن حقو ن ملسـق ك ل رشوط خبصوص ما قد . ي لورأى أنه يلزم وجود بعض ا
يدين يف هذا الصددحيدده القانون الوطين  ية"ملسـتف إذا ما جتاوز نطاق تعريف ا ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللا صل إنه وقال . "ل

ياغة  ثال توجد  يل ا صعىل  مل يدية تقولبس تعريف الوارد يف القانون الوطين: "لتقليف صك املعارف ا سب ا  Lلئات مماث ح ". ف
ها، اقرتح الوفد باب  نفسولأل بارة سـ تخدzا أو تطورها... + اليت مت"ع اإلبقاء عىل  ، 2 يف املادة" تسـأو حتافظ علهيا أو 

 .وحذف األقواس

ية .303 بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يان اÉي أدىل به وفد  يقوأيد وفد الكونغو ا يق لج لب ُ ò . تقاده بأنه عوأعرب عن ا
يدين تفريق بني األحصاب وا تفبغي ا ملسـن ل ْومىض يقول إن األحصاب مه من ميلكون. ي يدون َ مسـتف احلقوق ولكن يوجد أيضا 

تغالل  سمحوا لآلخرين  تفادة أفضل، علهيم أن  يدي ا ثقايف ا بري ا يد األحصاب من أشاكل ا سـآخرون، وليك  ي سـ تقل ل لتع ل يسـتف
نحومه إ�وات يدي هذه جتارd وأن  ثقايف ا بري ا ميأشاكل ا تقل ل لتع ته يف أن تكون األمم واألفراد أيضا من مضن . ل غبوأعرب عن ر

 .ملسـتفيدينا

ية أن املادة  .304 تحدة األمر يكورأى وفد الوالdت ا مل ية وامجلاعات 2ُ شعوب األ يس فقط ألهنا تعكس ما  صل مادة zمة،  لل ل ٌ ٌ
بب العالقات القانوية ها موضوع هذه املادة من تطلعات وتوقعات، ولكن أيضا  ية اليت مصا نا سحملل هذه املادة  بحل همة  بادb ا لا مل ملت

يقني . 5 و3 و1ا املواد مبواد أخرى، خصوص بحث عن ا ية ا5وية أن  نة احلكو ناء عىل É?، عىل ا لوقال إنه،  ت ل للج مب
يجة  يق ذ?، فإهنا ميكن أن تكدر صفو أي صك من شأنه أن يكون  ية ا5وية عن  نة احلكو تالقانوين، وإذا جعزت ا حتق نم ل ُللج

ية ا5وية نة احلكو للعمل ا شأن املادة وأشار الوفد إىل أنه مت إحرا. مللج نه أعرب عن خماوف إزاء املصطلحات 2بز تقدم  لك، و
ية اليت ال تزال حمرية بارة . سـاألسا برية إىل  عوأعرب عن ارياحه بدرجة  ك ية"ت شعوب األ صلا بارة  ".ل عإال أنه أشار إىل أن 

ية" يح" حمللامجلاعات ا تو بغي أن حتظى مبزيد من ا ضال تزال غامضة، و ل ٍي بارة. ن سمى لعوأحاط علام  بارة "ت األخرية اليت  لعا
يقني القانوين". اجلامعة املانعة شأن احلاجة إىل إجياد ا مترار قلقه  لوأعرب عن ا ب شاور مع . سـ تاج إىل أن  توذكر الوفد أنه  يحي ُ

ية اخلاصة املرتبة عىل هذه ا تابعني ¡ ف~ خيص اآلöر ا ية ا ية احلكو تخرباء املعاهدات وخرباء العالقات ا حملل ل مبل همةلق  .ململادة ا
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ُوأيد وفد الرنوجي حذف األقواس املوجودة حول  .305 ò"شعوب ية"و" لا بارة ". حمللامجلاعات ا ّأو كام يه حمددة "عوخبصوص 
شاطر اoاوف اليت أعرب عهنا وفد سورسا، وفضل أن تظل "مبوجب القانون الوطين أو مبوجب معاهدة ò، أعلن الوفد أنه  ي ي ُ

بارة بني قوسنيههذ ثقايف ورأ. لع ا بري ا يدين املعرفني وأشاكل ا همة بني ا نص اجلديد يضعف حلقة الوصل ا لى أن ا تع لل ò ُ تف ملسـمل ِ ُ
يدين يدي املحددة اليت تربط هبؤالء ا ملسـتفا ت òتقل بارة . ُل يدي كام هو محدد يف املادة "عواقرتح إضافة  ثقايف ا بري ا òحامية ا ل ُل تقل ل تع

بارة " 1 يدون من"عبعد  با"ملسـتفا  ".1ّحمددة يف املادة /ّكام يه معرفة"رة ع، وحذف 

ياغة اجلديدة للامدة  .306 لصورحب وفد الربازيل  ياغة . 2ُ تقد أن هذه ا لصوقال إنه  مجلع بني شاغلني جنحت يف ايع
يني يا: أوال: سـأسا öبل، و يني من الصك ا يدين الر هم ا ية بو ية وامجلاعات ا شعوب األ نلالعرتاف  سـ حملل صل ملقل تف ئيصف : سـمل

يد الوطين يدين آخرين عىل ا ية لإلشارة إىل  به بعض ا5ول األعضاء من مواطن مرونة اك لصعإل�حة ما  تفتطل مسـف òوأيد . ت
شعوب"وجودة حول ُالوفد حذف األقواس امل ية"و" لا يني " حمللامجلاعات ا يدين الر ياجات ا ية ا سـمن أجل ضامن  ت يب ئتل سـتفمل ح

تخدام لكمة . من الصك شأن ا سـوأبدى بعض اoاوف  شأن ٍ احلصول عىل مزيدّ، وقال إنه يود"معاهدة"ب يحات  تو ب من ا ض ل
 .تفسري هذا املصطلح

ته يف اإلبقاء عىل القوسني  �حتاد األورويب مس �حتاد األوُوحتدث وفد .307 يه، وأعرب عن ر غبرويب وا5ول األعضاء  ف
يطني بلكمة  شعوب"حملا بارة "لا يطني  بل حبذف القوسني ا بع، ولكن قال إنه ميكن أن  حمل ية"يق وقال إنه يرغب ". حمللامجلاعات ا

بارة  يطني  تفاظ لقوسني ا بعيف � حمل ي5 ". مبوجب معاهدةّأو كام يه حمددة مبوجب القانون الوطين أو "ح تفضوأكد عىل 
بارة  شديد لإلبقاء عىل  عا  ".اليت مت+"ل

يات .308 تعددة القو يا ا بق أن أدىل به وفد دوb بو يان اÉي  مورد وفد فرسا عىل ا مليف سـ ب ن òل ل شعوب"òوأيد حذف لكمة . ُ ، "لا
ية ا5وي نة احلكو سابقة  سابقة اليت جرت يف ا5ورات ا لمذكرا ملداخالت ا للج ل مل � وقال إن املادة األوىل من . ة يف هذا الصددُ

نة  تمد يف  تور الفرنيس اÉي ا سـا5 ع ّ نص1958ُسـ تجزئة" عىل أن ت  Lية غري قاب �ية اج ية دميقرا هورية علام للفرسا  ع ط ن ، "مجن
شعوب"وإن إدراج لكمة  يازات إال جلزء1يف املادة " لا نح ا ٍ لن  ت شعب الفرنيسممي تعام. ل من ا سـوأيد الوفد ا ُ ò امجلاعات "ل
ية ية وا حمللاأل تفكري يف الويقة " صل شاهبة ا بõان ا ته ا نحو اÉي اقرت ثعىل ا ل ت ل ملل وذكر أن . WIPO/GRTFK/IC/22/5ح

يات ا5وية تقربا يع �تفا تخدم يف  ياغة  يهذه ا ل مج سـ قلص َ  .ُت

شأ .309 شاور مع سلطاته ومع ا5ول األعضاء األخرى يف هذا ا لودعا الريس وفد فرسا إىل ا ت لن َ ُ تور . نئ سـوأقر بأن ا5 ò
شعوب"الفرنيس لن يعرتف بـ تطلب من وفد فرسا نفي قدرة أي. نداخل فرسا" لا ساءل معا إذا اكن ذ?  نومع ذ?  ي  دوb ةòت

شعوب"عضو أخرى عىل �عرتاف بـ  . دويلٍ صكِيف إطار" لا

بالغة لوضع  .310 بة أم5 ا ثل توج أمارو عن  لوأعرب  ي خمم شعوب"ُ نص اجلديد " ليةحملامجلاعات ا"و" لا لبني أقواس يف ا
بارة . 2للامدة  سـمي هو  عوذكر أن املادة هبا خلل  وقال إن ". ّأو كام يه حمددة مبوجب القانون الوطين أو مبوجب معاهدة"ج

ية ال يربم معاهدات، وال خيضع ملعاهدات ية يف أمرياك الال شعوب األ ينثريا من ا صل ل بارة سوف حترم . تك لعومىض يقول إن ا
يديعدد ثقايف ا بري ا بة أشاكل ا ية من احلق يف أن تكون صا شعوب األ بريا من ا تقلا  ل تع صل ل لك ل وأعرب عن أسفه إلرصار . ح

يه  –وفد �حتاد األورويب  مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  öفتحد شعوب"نووفد فرسا عىل وضع  –م بني " لا
ية ا5وية عىل إدراج . قوسني نة احلكو لوحث ا مللج ò شعوب"لكمة تخدمة يف اإلعالن "لا شريا إىل أن هذه اللكمة  سـ،  مم

تعرايض لعام  تايم ملؤمتر ديرن � سـا يولو2009ãخل نوع ا ية ا نرصية ويف اتفا ناهضة ا ب  ت لع لمل ل  .ق

يات .311 تعددة القو يا ا يا، ودوb بو يا�ت اليت أدلت هبا وفود أسرتا يني ا ثL اÈلس الوطين للخال موأيدت  مليف ل ب سـ لمم ل ُ ò ،
يطني بلكمة  شأن حذف القوسني ا ية، وغريها من الوفود  بõان األفر يا، مس مجموعة ا نوب أفر حملو ب يقل يق شعوب"ج وأعربت ". لا

يدها لإلبقاء عىل لكمة  يارية" أو"يعن تأ ئات � ختبني هذه ا  .لف



WIPO/GRTKF/IC/22/6 PROV.2 
45 
 

سخة ا .312 نص يف هذه ا رشوع ا سابقني يف  يارين ا يق بني ا تو ملُورحب وفد إكوادور  ن ل ل خل لل م ف ُ òنقحةò . نص لورأى أن ا
يف جدا نقح حل حتذيري و حصا ٌمل ò ية، إضافة إىل إ�حة . ُ ية وامجلاعات ا شعوب األ شملون ا يدين  حمللوقال إن ا صل ل ي ملسـتف

يدين آخرين ملسـتفإماكية حتديد القانون الوطين  تعددة . ن يا ا يا، ودوb بو يقات اليت أدلت هبا وفود كولو ملوأيد ا ب ليفتعل م ل ò
يات، و شأنمالقو  .لالربازيل يف هذا ا

بارة  .313 ية أنه ال توجد حاجة إىل إدراج  هورية إيران اإلسال عورأى وفد  م ، واقرتح 2يف املادة " أو مبوجب معاهدة"مج
ها يد للميض قدما. فحذ يل  يدين من امحلاية  تحديد ا جوذكر أن �ع�د عىل القانون الوطين  ب ٌتف س وأضاف أن القانون . ملسـل

باته القانويةُالوطين ميكن أن حي ياجات لك بõ و يدين وفقا ال تلفة من ا ئات  ندد  تطل ت خم م� ح تفسـ  .ملف

هم حذف األقواس املوجودة حول  .314 سلفادور أن من ا ملورأى وفد ا ل شعوب"ُ ية"و" لا وأشار إىل أن ". حمللامجلاعات ا
شة مص نا ند  هجرة  يات ا بارها تأثري  بغي أن تضع يف ا ية ا5وية  نة احلكو قا ع معل ت ي ل مللج ل ن ية"طلح عم متعات ا حمللا È "بل  .ملسـتقيف ا

تخدام مصطلح  .315 يا الغرية ا ية أرمن أر ثل  سـوفضل  ب ن مجع يمم òم ية"ُ شعوب األ صلا ية"بدال من " ل وقال إن ". حمللامجلاعات ا
ياغة املادة  ئهتا، وإن  ية مربطة  شعوب األ صا ب ت صل يل بغي أن تعكس ذ?2ب  .ين 

يق عىل املادة  .316 تح الريس ب ا لتعلو ُ ئ  .3ف

يار وحتد .317 ي5  يه، وأعرب عن  للخث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  تفض ف يح 1ُ يت اÉي 
تخدام لكمة . قدرا أكرب من املرونة سـوفضل ا ò"يار " ينبغي ي5 لصك غري ملزم1خليف ا نص لكه، نظرا  ٍ ويف ا تفض شدة . لل بوأيد  ò

تفاظ بلكمة  يا يف"مصانة"ح� يار ل، كام يه حا  .1خل ا

يار  .318 ية أن ا تحدة األمر خلورأى وفد الوالdت ا يكمل بة ومرنة1ُ ياغة  تض  مقص ت. ٌ ّوقال إنه  مية يه أنه يوفر مظL ٍع مبزيةيمت عظ 
تلفة  ية ا ية واإل oجامعة للهنج الو مي قلن ط يق. محلاية املوضوع بعةتòملُاُ يار حل قابل  بوأكد عىل أن هذا ا للتطخل ٌ ٌ ò . ثل وفود موأعرب، 

شديد أ ي5 ا لخرى، عن  ، ألن هذه "مصانة"òوأيد اإلبقاء عىل لكمة ". يتعني"بدال من " ينبغي"صك غري ملزم وللكمة لتفض
نح ا5ول األعضاء مزيدا من املرونة َاللكمة   .مت

شأن املادة  .319 يق تقدم ملموس  تطع  بوذكر وفد الربازيل أن فريق اخلرباء مل  حتقسـ ي بب عدم تقارب وKات نظر 3ُ بس 
شأن أهداف الصكا5 وأعرب عن قلقه إزاء عزوف بعض الوفود عن املوافقة عىل مجموعة شامL وفعاb من . بول األعضاء 

يدي ثقايف ا بري ا رشوع ألشاكل ا مت+ غري ا نع ا تدابري  تقلا ل تع مل لل ل مل يدينل و،ل يار . ملسـتفالعرتاف حبقوق ا َوفضل ا خل ò2 .
يطني بلكمة  رسية"حملوخبصوص القوسني ا يار يف " لا يزي . ، اقرتح اإلبقاء عىل القوسني2خلا نب  شاغل هو  متوقال إن شغ5 ا جت ل

رسية من أجل ضامن حامية يدي ا ثقايف ا بري ا لأشاكل ا تقل ل لتع ساوية وفعاbل  ّ يديمجل مت ثقايف ا بري ا تقليع أشاكل ا ل لتع وقال إنه . ل
نقطةّيود شأن هذه ا يح  تو ل احلصول عىل مزيد من ا ب ض  .ل

ند .320 لهوأيد وفد ا ُ ò يار بديل 2خل ا يار " ينبغي"بدال من " يتعني"òوأيد لكمة . 1ل مع حذف ا وقال إنه ال يؤيد . 2خليف ا
تخدام لكمة  يا " مصانة"سـا بغي إجياد مجموعة د تقد أنه  نألنه  ي ُيع وأبدى . من تدابري امحلاية –ولكن مذكورة بوضوح وملزمة  –ن

يطني بلكمة  ته يف حذف القوسني ا حملر رسية"غب ية امل" لا تة"، وحذف لكمة )أ(عوجودة يف الفقرة الفر ثا با  ".ل

يا أن املادة  .321 نيسـورأى وفد إندو يار . ٌ zمة جدا3ُ خلوفضل ا ò2 بديل تخدام لكمة . 2ل وا ألنه قال " مصانة"سـومل يؤيد ا
يدي ثقايف ا بري ا ناقش حامية أشاكل ا ية ا5وية  نة احلكو تقلإن ا ل تع ت ل لللج ل  .م

يانني .322 يجريd ا بوساند وفد  لن شأن املادتني ُ يويا  ية، وإ بõان األفر يا، مس مجموعة ا نوب أفر ب ال¬ين أدىل هبام وفدا  ب ث يقل يق ج
يار . 2 و1 ية الفكرية3 يف املادة 2خلوقال إن ا تعدي عىل حقوق ا نع ا تعلق  مللك يعكس توقعات بõه ف~  ل مب  .ي
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ية، وأشار إىل .323 بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يقوحتدث وفد  يق لج سب3 أن املادة ُ نظر يف تدابري امحلاية  حف  . ت
تخدام لكمة  شأن ا سـوأشار إىل وجود إغفال واحض  مت+"ب ية" لا يغهتا احلا ليف املادة  يار . بص َومل يؤيد ا تخدام لكمة 1خل َ، وال ا سـ

شم5 امحلاية"صون" يدا مما  ت، ألن الصون هدف أكرث  تقي يار . ٌ خلوأيد ا ò2 وأعاد القول ". نبغيي" مع إدراج قوسني حول لكمة
متده مؤمتر  يات، وأن الصك ال بد أن  ست تو ية الفعاb الزتامات و ياسا تدابري القانوية أو اإلدارية أو ا يعبأن ا ص ي ت سـ ن لل ٌ ل

يطني بلكمة . دبلومايس حملوأيد حذف القوسني ا ò"رسية بديل ". لا يده  للوأعرب عن تأ  .2ي

يار  .324 يويا ا خلوأيد وفد إ ب ث ُ ò2 . توافق يالواقرتح ا شمل الزتامات د يدية اÉي  نمع نص املعارف ا ي ُتقل ته يف وضع . ل غبوأبدى ر
يطني بلكمة "ينبغي"قوسني حول لكمة  رسية"حمل، وحذف القوسني ا يار "لا بديل . 2خل، وذ? يف ا لوأيد ا ò2 . بل لكمة يقومل 

 ".صون"

يا أن املادة  .325 مبورأى وفد كولو ب3ُ برية يف حامية أشاكل ا ية  تيس أ تع  ك لمه ية تك يدي اخلاصة مجلاعات األ ثقايف ا صلري ا تقل لل
ية يف بõه ية، وأن املادة . قوغريها من امجلاعات العر ية بطريقة فعاb و شعوب األ بغي حامية حقوق ا معلوأضاف أنه  صل ل ، 3نت

ية  سـناء عىل ذ?، مادة أسا يار . ٌب بري ا1خلوقال إن ا بة ألشاكل ا نا نه حامية  تج  تع غري مالمئ وال  سـ ع لت م يدين تقلثقايف ا . لل
يار  بديل 2خلوخبصوص ا َ، فضل ا ل ò2 . بديل  .1لوطلب حذف ا

يار  .326 يات ا تعددة القو يا ا َوأيد وفد دوb بو خل ممل ليف ُ ò2 بديل شأن . 2ل وا شواغل الوفود األخرى  شاطرته  بوأعرب عن  ل م
بديل للحامية ته بعض الوفود األخرى  كهنج الصون اÉي اقرت  .ح

ندرا غرازيويل، رئاسة ا5ورة يف ّتول: مالحظة من األمانة[ .327 يدة أ بة الريس، ا سـت � سـ لكئ ل  ]. الوقتهذائ

يار  .328 سلفادور ا َوأيد وفد ا خل ل ُ ò2 . تخدام لكمة" صون"ورأى أن مصطلح بغي ا ٍيف وغري اكف، وأنه  سـ ي نضع .  أقوىٌ
بديل  لوفضل ا ò1يد الوطين سح اÈال لالجهتاد عىل ا سب، و لصع ألنه أ يف  .ُن

ثL ا .329 ُوأيدت  مم òية بõان األفر يا، مس مجموعة ا نوب أفر يان اÉي أدىل به وفد  يني ا يقÈلس الوطين للخال يق لج ب َسـ . ل
يار  خلوأيدت ا ò2 بديل ية يف . 2ل وا شعوب األ ية  ية امجلا صلوقالت إن جوهر نطاق امحلاية هو فرض احرتام مصاحل ا لل ع مللك

يدي واحلق يف املوافقة عىل  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تخداzال بغي أن يكون ملزما قانو�، وأيدت . سـا òورأت أن الصك  ين
 ".يتعني"إدراج لكمة 

يار  .330 خلوأيد وفد �حتاد الرويس ا ُ ò1ية رشيعات الو تعريف نطاق امحلاية مبوجب ا سمح لõول األعضاء  ن، اÉي  ب طي . تل
باره األكرث مرونة يار  توأيد هذا ا عخل ò. 

يار  .331 خلوأيد وفد الرنوجي ا ُ ò2.تايل نص ا ل وفضل اإلبقاء عىل ا ل ò" : يدين من خالل ما نوية  للمسـتفصون املصاحل املادية وا ملع
ثال ال احلرص يل ا ملييل عىل  يطني بلكمة ". بس ته يف اإلبقاء عىل القوسني ا حملوأبدى ر تة"غب ثا با بديل " ل وأشار إىل أن . 2ليف ا

يدين"مصطلح  ية"يشمل " ملسـتفا  .لنطاقوهو واسع ا" حمللامجلاعات ا

يار  .332 ثل توج أمارو إىل أن ا خلوأشار  بديل 2مم تعاضة عن لكمة .  أقرب إىل اقرتاحه2ل وا بلكمة " منع"سـواقرتح �
ية جديدة". حظر" ية عىل حد سواء عىل أية إشارة : " يكون نص ما ييلعواقرتح إدراج فقرة فر نا ية و ئتفرض جزاءات مد جن َ ُ

يقة أو غري سلمي  تخدام خمالف  للحقأو ا سلع واخلدمات دون سـ يدي بغرض �جتار يف ا ثقايف ا بري ا لأو مضلل ألشاكل ا تقل ل لتع ل � ُ
نرية من أحصاب احلق بقة  مسـتاحلصول عىل موافقة   ".مسـ
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يار  .333 خلوأيد وفد رسي الناك ا ُ ò2 . تخدام لكمة سـوفضل ا ò"نص اآليت". يتعني صون املصاحل املادية : "لوطلب حذف ا
يدين من خال نوية  للمسـتفوا ثال ال احلرصملع يل ا ملل ما ييل عىل  رسية"òوأيد حذف القوسني املوجودين حول لكمة ". بس ". لا

بديل  يده  للوأعرب عن تأ  .2ي

بل اخلاص بأشاكل  .334 تعلق بلب الصك ا  bية أن توفري تدابري حامية قانوية وفعا هورية إيران اإلسال ملقورأى وفد  م ّمج ُ ي ن ُ
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع هذ. ل يار لوقال إنه  بب يؤيد ا خلا ا بري 2لس رشوع ألشاكل ا مت+ غري ا نع ا  Lي تع، اÉي يقدم و مل لسـ مل ل

ها تعام يدي وسوء ا ثقايف ا لا سـ تقل  .لل

يق عىل املادة  .335 بة الريس ب ا تحت � تعلو لئ ئ  .4ُف

بديل  .336 لوأيد وفد بردوس ا ُ ò1 يط بلك يشء من خالل ية أّنصهحي اÉي  تصة قد تكون إ سلطة ا مي عىل أن ا o و قلل
ية ية أو  حملو ثل . طن يفة،  تصادات ا ية اجلزرية الصغرية ذات � نا سمح لõول ا ياغة اجلامعة سوف  موقال إن هذه ا ق لضعم ل ت لص

تصة ية  ها سلطة إ بت يف ذ?، وبأن يكون  شد مواردها احملدودة، إذا ر ية،  خمدول امجلاعة الاكر مي غ حب قلي ل ُوÉ? أعرب الوفد . ب
بديل  ته يف حذف ا لعن ر ية اجلزرية الصغرية، أل2غب نا يه الكفاية واقع احلال يف بعض ا5ول ا منه ال يراعي مبا   .لف

يار  .337 يا ا خلوأيد وفد أسرتا ل ُ ò2. 

ته يف  .338 ية عن ر تحدة األمر بوأعرب وفد الوالdت ا غمل يك شأن املادة مشاركةُ ية  بد ب بعض األفاكر ا ئ يار . 4مل  1خلوقال إن ا
تحدة،  توافق مع قانون الوالdت ا ملال  ية، وبدال من ذ?، ت ال نهألي ية أو إ ية أو  ميوجد يف القانون األمرييك سلطات و حمل قلن ط

نظامت خاصة غري هادفة للرحبُتقام  ية عادة عىل أساس أهنا  منظامت اإلدارة امجلا نة . عم للجوأشار الوفد إىل أنه إذا قررت ا ُ
بري عن هذا يف ماكن ما سوف يلزم ا تعامليض قدما يف هذا األمر،  يار . لف خلورأى الوفد أن ا يدة لألحاكم 1ُ ٌ خالصة  مف ٌ

هام املذكورة بغي، ال سـ~ ف~ خيص قامئة ا يا أكرث مما  سابقة ذات الصL، ومع ذ? رأى أنه ال يزال إلزا ملا ن يم ُووافق الوفد عىل . ل
يار 2اإلبقاء عىل الفقرة  ية للحق. 1خل مضن ا ساءb يف اإلدارة امجلا ية وا شفا عوقال إن ا مل بار zم دامئا، إن مل يكن فائق فل ٌوق ا ٌ عت

�رة تأث متعات ا تدفق  هذا شأن خاص لضامن أن الفوائد  ية، وسوف يكون  ملُاأل ت للمجمه ّ نخفضة ل يف إدارية  مبكفاءة وتاك وف~ . ل
يار  خلتعلق  تحديد يف الطريقة ا –متزيه إلجياز  رمغ –ُ، أشار الوفد إىل أنه 2ي توسع مبزيد من ا ليعجز عن ا ليت تعمل هبا ل

تطوير ية، وميكن أن خيضع ملزيد من ا لهذه اآل  .ل

يار  .339 خلوأيد وفد الرنوجي ا ُ ò2يدين بغي أن تكون يف أيدي ا بادئ  تف، ألنه يرى أن إدارة احلقوق وا ملسـن ي ومع ذ?، . مل
يال يار أكرث من ذ?  ته يف تطوير هذا ا قلأبدى ر خل  .غب

يار  .340 سلفادور ا خلوأيد وفد ا ل ُ ò2 يا مع ت،  يةمتشـ  .طنرشيعاته الو

نص .341 يه، وأشار إىل أنه مل يرد يف ا لوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ف ُ Rev. 1 
تعاضة عن لكمة  سابق ا5اعي إىل � سـيقه ا ل نوان املادة " املصاحل"بلكمة " احلقوق"تعل يق يرد يف 4عيف  يد أن هذا ا تعل،  لب

سابق اÉي أعد نص ا لا رسةل �ته ا ناقش يف . ملُي نصني ألن هذا األمر مل  تالف بني ا شأن هذا � يحا  َوطلب الوفد تو يُ ل ب خض ُ
يار . ءفريق اخلربا يار يعرب عن جوهر 2خلوخبصوص ا نص القصري املقدم اآلن يف إطار هذا ا خل، قال الوفد إنه يدرك أن ا òل ُ ُ

ياسايت للمقرتح اÉي اكن الوفد قد أدىل به  هدف ا لسـا رسة واألمانةّلمهوسل : وقال إن نص هذا �قرتاح اكآليت. ملُي إىل ا
يدين، كام مه معرفون يف املادة " ّبغي أن يكون بإماكن ا تف ملسـن نحو املعرف يف 2ي هم عىل ا تصة لصون مصا ئة  يني   ،ò ُ ل خم ي حلتع ه

تاج إىل مزيد". 3املادة  ٍوقال إن الوفد  يار القصري املقرتح اآلحي يار خل من الوقت 5راسة ا  ودراسة تأثري هذه 2خلن يف إطار ا
تلف عن اقرتاحه شلك  يغت  يغة املقرتحة، اليت  خما ب ص يق عام، إىل أن هذه يه أول مرة . ُلص تاما، أشار الوفد، يف  تعلو ُ خ
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رسة يف هذه املادة تفظ حبقه يف . ملُيتعمل فهيا ا نص، و تاج إىل مزيد من الوقت ملراجعة ا  ،?É ،حيوأضاف الوفد أنه ل حي العودة ُ
Lب يقات أخرى يف دورة  مقالحقا   .بتعل

نة  .342 تعامل فهيا ا ية، وأشار إىل أن هذه يه املرة األوىل اليت  بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر للجوحتدث وفد  ت يقل يق ج ُ
سودة جديدة متاما للامدة  يارين . 4ممع  يد ا هوzا عن تأ رسة ملعرفة  تواصل مع ا ته يف ا خلوأعرب عن ر ي ل مفب ملُي ومىض . 2 و1غ

يارين  يح هذين ا خليقول إنه مت  بريةتنق كبدرجة  يقات ٍ تفظ حبقه يف اإلدالء مبزيد من ا سابقة، وا تعل ملقارنة مع الويقة ا ل لث ح
تفكري يف الويقة . اجلوهرية يف وقت الحق شاهبة ا بõان ا ثوفضل الوفد نص ا ل ت ملل ُ òWIPO/GRTKF/IC/22/5 . وأبدى

يارا يل عدد ا ته يف  خلر تقل يار واحدغب  .خت إىل 

ثرية يف املادة  .343 يريات  ند إىل وجود  كوأشار وفد ا تغ له تفكري يف الويقة 4ُ شاهبة ا بõان ا ث ملقارنة مع نص ا ل ت ملل
WIPO/GRTKF/IC/22/5 . يار ي5  للخوأعرب عن  تفظ حبقه يف أن يعود ويقدم موقفه املؤكد1تفض وأبدى . ح، ولكن ا

ند  ته يف اإلبقاء عىل ا بر لب يطني به1خليار من ا) ز(غ بب ارباطه . حمل، وحذف القوسني املربعني ا توقال إن هذا اجلانب zم  بس
ته يف وضع قوسني حول �قرتاح اجلديد اÉي تقدم به وفد �حتاد األورويب، ألنه جديد ويريد الوفد . 2ملادة  ُوأبدى ر غب

َتخدم يف �" صون"وأشار مع بعض اoاوف إىل أن لكمة . أن يدرسه وأبدى . قرتاح اÉي تقدم به وفد �حتاد األورويبُسـت
ته أيضا يف وضع قوسني حول لكمة  يار . الواردة يف اقرتاح وفد �حتاد األورويب" مصاحل"غبر بذ ا ند ال  خلوقال إن وفد ا حي له

تعلق بوضع إطار إلدارة احلقوق. 2 يل ف~  تاج إىل مزيد من ا يار  يوإن هذا ا تفص حي  .لخل

ثل  .344 ُوأيد  مم ò يار يدية والفوللكور ا ية واملعارف ا ية ملوارد الورا نظمة ا5وية ا َا خل تقل ث ن ل لمل تب . 2ملع ُكوقال إن الطريقة اليت 
يذ هذه  تصة و سلطة ا يدين الاكمL والفعاb يف حتديد أهداف ا شاركة ا سري وأيضا  نفهبا سوف ترتك جماال  تتف oسـ ل مل ملتف لل

شف سمح مبزيد من ا لاألهداف، وبذ? سوف  نوي يدين وأوئك اÉين قد  ية من جانب ا يا يعل تف همهنملسـف  .قم إلدارة حقو

نظر يف هذا �قرتاح اجلديد بعمق أكرث .345 تاج إىل مزيد من الوقت  يا إىل أنه سوف  للوأشار وفد كولو حي ومع ذ?، . مب
ته يف إدراج مجL يف مطلع املادة، ويه امجلL اليت حذفت من الويقة  ثأبدى ر ُب ها WIPO/GRTKF/IC/22/4غ نص، و

نصوص علهيا يف املادة : "اكآليت يدين كام مه معرفون يف املادة 3ملتعود إدارة احلقوق ا ّ إىل ا وأعرب عن أسفه حلذف ". 2ملسـتف
ثق مهنا ية املادة  بهذه امجلL ألن   .تنبق

ثري .346 يدا  نص أكرث  رسة جعلت ا ثل توج أمارو أن ا بكوأوحض  تعق ل �مم ملُي متل عىل. ُ سة بدائل، وقال يشـوأشار إىل أنه  مخ 
بريا باسا  كإن هذا حيدث ا لت يس ¡ . ُ سـ: اقرتح وفد �حتاد األورويب،  هوم إدارة احلقوق أو املصاحل،  لوأشار إىل أن  حمف

ثل أن ا5ول ال ميكهنا أن تقرتح أي. أصل يف الفقه القانوين، أو يف أية معاهدة أو صك دويل ّورأى ا ُ يس ¡ أساس ملم هوم  ل  مف
نص اÉي اقرتحه .  جوهريقانوين أو يوسكو  –من Kة أخرى  –لومىض يقول إن ا يات ا ثل اتفا نند إىل صكوك،  ل قس م ت ي

ãيولو نوع ا ية ا ية، واتفا شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  تلفة، وإعالن األمم ا با ت صل ل ب مل oل ل وأوحض أن اقرتاحه هيدف إىل . ق
ية بدال من إدارة احلقوق يد تقدميه ف~ بعدوقال إنه . عممارسة احلقوق امجلا يعسك قرتاحه وسوف   .يمت

نوان املادة  .347 لعوأعرب وفد رسي الناك عن ارياحه  ت تحدث عن هذه املادة ". إدارة احلقوق "4ُ تفظ حبقه يف ا لوقال إنه  حي
 .يف مرحL الحقة

348. õب يا مس مجموعة ا نوب أفر يان اÉي أدىل به وفد  ئة ا ثL بر�مج الصحة وا لوأيدت  ب ب يقمم ج لي ل ُ òية وقالت إن . يقان األفر
بة هبا بني احلقوق اليت ميكن املطا لهذه املادة  ُت � ية. ُ سأb أسا سـوأضافت أن هذه  تضح من هو . ٌم ْومع ذ? أشارت إىل أنه ال  َ ي

يد من هذه احلقوق نة أيضا. ملسـتفا شاركني اآلخرين خارج ا سائل مع ا نظر يف هذه ا بت أن يعاد ا  ?Éللجو مل مل ل òوأيدت . ُطل
يار ملا خلثL ا يار 1ُم يارا غامضا جدا2خل ألنه أوسع نطاقا ويقدم بدائل أكرث من ا ترب، يف رأهيا،  خ اÉي  بهتا . يع غوأعربت عن ر
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يار ). د(يف حذف القوسني املوجودين يف الفقرة  ية 2خلوقالت، خبصوص ا تعلق حلقوق ا ن، إنه ال يوجد يقني اكف ف~  ملعي ٍ
بة حبق نه املطا ٍومبن  ل ميك ْ  . أو آخرّعني مَ

بعض املالحظات  .349 ته يف اإلدالء  ية ر ية األ شعوب األفر سالم واحلد من الفقر بني ا ناء ا ثل مركز  بوأبدى  ب صل ل ل ب غمم يق ُ
ية خبصوص املادة  بد ئا يذ مجمل القانون اÉي من شأنه أن حيمي . 4مل تعلق  ية ألهنا  تنفوقال، أوال، إن هذه املادة لغة األ ت بمه

ثقايف بري ا لأشاكل ا يديلتع ثل . لتقل ا شاركة أحصاب احلقوق،  ثل قائال إنه ال ميكن إدارة حق من دون  يا، علق ا öمو م ملم ٍن ُ ò
ية متعات األ شعوب وا صلا تخدام مصطلح . Èل ثا، ذكر أن ا öسـو تخدام غامض" القانون الوطين"ل ٌا òوقال إنه ال يفضل سن . سـ ُ

تخدامهقانون جديد مبوجب القانون احمليل، بدال من الرجوع إىل نجز هومىض يقول إن. سـ القانون الوطين القامئ أو ا َ مل  يشء يُ
ية أو ف~ خيص سن قانون داخل ا5ول بõان، ف~ خيص اإلدراج يف القوانني ا حمللحىت اآلن، يف معظم ا ياق، . ل لسـويف هذا ا

بديل  نظر يف ا لحث ا5ول األعضاء عىل ا ل ò1 يار تطرد قائال إنه. 1خل يف ا ية ِقُأ  طاملاسـوا متعات األ شعوب وا صلر بأن قوة ا Èل ò
نظم  سان وشأن ا شأن قانون حقوق اإل ها إdها الربوتوكوالت ا5وية  ية اليت  ثقا سالمة ا لوكفاءهتا وسلطهتا تأيت من ا ب ن ب ل ل نحل متف

تلفة يدي للكفاءة بوصفه سلطة يف هذا ا. oوالربوتوكوالت ا هم �عرتاف هبذا املكون ا لتقلوقال إن من ا وأشار إىل . لترشيعمل
يار  يد.  ال يعكس ذ?1خلأن ا سامهة  نظمي إقرار و يدين يف اختاذ القرار وا جوأضاف أن إجراءات ا متف ٌت ل تعلق . ناملسـ يوف~ 
بديل  شري إىل 5ل بديل القانون"القانون ا5ويل"ي، اÉي  َ، اقرتح أن حيدد ا ُ يهل شري إ ل ا5ويل اÉي  يار . ي  1خلوقال إن ا

ِغامض وحيد ُ برياٌ باسا  كث ا يار . لت خلوأيد ا ò2بب هذا ا س   .لل

يدين .350 هذه املادة، أال وهو أهنا تقوم عىل موافقة ا يني اجلانب األسايس  ثL اÈلس الوطين للخال تفوأيدت  ملسـل سـ ُمم ò .
يد نص وا5ور الرييس  بري  تعديل ا سة العامة نظرا  شة يف ا نا تطلع إىل مزيد من ا تفوقالت إهنا  ئ للمسـلك لل لل جلل ق مل ين ف~ خيص ت

يق واملفاهمي والقوانني . تنفيذ هذه املادة نظمي وإىل املوا يدية يف اختاذ القرار وا ثوأضافت أن اإلشارات إىل اإلجراءات ا ت لتقل ل
ية ويقة الصL أيضا ثواملامرسات العر  .ف

ُ الريستوىل: مالحظة من األمانة[ .351 تح الريس ب ].  الوقتهذا رئاسة ا5ورة من جديد يف ئ مو ئ شة املادة ُف  .5قنا

ته يف حذف القوسني الواردين يف الفقرة  .352 سلفادور ر بوأبدى وفد ا غل بديل 3ويف الفقرة . 1ُ ل، فضل ا ò2 4، ويف الفقرة ،
بات  يدي يف احملفوظات وا ثقايف ا بري ا تخدام أشاكل ا ه�ل ا بغي أن  يد عىل أن الصك  تأ هم ا ترأى أن من ا تقل ل تع سـ ي ك ملكل ُ لي ل س ن مل

سا تاحف واملؤ سوا بحثمل ية األخرى ألغراض الصون وا ثقا لت ا  .فل

يدات .353 ناءات وا سك قرتاحه خبصوص � ته يف ا ثل توج أمارو عن ر يوأعرب  ت مت ب لتقمم ث سـ لغ وأعاد القول بأن أشاكل . ُ
يعهتا رسية،  بري ا ية، وأشاكل ا بري الرو يدية، واملعارف املقدسة، وأشاكل ا ثقايف، واملعارف ا بري ا با تع تع تقل ل بطتع ل ل ò ل لل ح ية، ال ُ ت اÉا

تعلق حباميهتا يود ف~  ناءات و يميكن أن ختضع ال قت ث  .سـ

يد عىل موقفه بأن املادة  .354 تأ ته يف ا ية، وأعرب عن ر بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر كوحتدث وفد  ل ب غل يق يق ج يس 5ُ ل 
توقف عىل { املادتني  ياسايت واحض، وأشار إىل أن درجة امحلاية  تها غرض  سـ ُ، أيد الوفد الفقرات ومع ذ?. 5 و3ل ò12 و 

بديل . يف لك هذه الفقرات" ينبغي" مع وضع قوسني حول لكمة 3و لوأيد ا ò2 يطني . 3 يف الفقرة حملوأيد حذف القوسني ا ò
يدين"بعبارة  نرية  بقة احلرة وا تفإال ملوافقة ا سـت للمسـ مل ملسـ ُورحب الوفد بإدراج لكمة . 4يف الفقرة " ّ ò"يف يف الفقرة " لتثقا

يده حلذف الفقرة . ò5، وأيد حذف الفقرة )أ(4 سابقة بأن هذه الزتامات جملوبة من 5يوأشار إىل أن تأ ته ا ل ي�ىش مع  جح
 .صكوك أخرى

ية .355 بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يان اÉي أدىل به وفد  يويا ا يقوأيد وفد إ يق لج ب ب لث ò . يان، أبدى لبوإضافة إىل ذ? ا
ته يف وضع الفقرة  .بني قوسني) ب(4 غبر
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ته يف  .356 ند عن ر بوأعرب وفد ا غه ل نظر يف املادة أخذُ يغة . 5لل مزيد من الوقت  سب ا بديئ، و يان  لصوأيد، يف  ح مب ò
ية للامدة، الفقرتني  بديل 2 و1لاحلا بديل . 3 من الفقرة 1ل وا شأن ا لوقال إن الوفد يواجه صعوت   ألنه حياول جلب 2ب

تلف خمبادئ من صك  ية 4قرة وخبصوص الف. م ته يف وضع الفقرة الفر ع، أبدى الوفد ر غب بب مغوض ) ب(ُ بسبني قوسني 
تعارا من"عبارة  هام أو  مسـيكون  تخدام لكمة ". مسـتل سـوفضل ا ò"يع الفقرات" ينبغي"بدال من " يتعني تاما، أبدى . مجيف  خو

ته يف وضع الفقرة   .ه هبا أية صالت بني قوسني ألهنا أيضا حتاول ربط هذا الصك بصكوك ال تربط5غبر

يات الفقرتني  .357 تعددة القو يا ا موأيد وفد دوb بو مليف ل ُ ò1بديل 2 و هوم املوافقة . 3 من الفقرة 2ل وا ية  مفوأكد عىل أ مه
ية شعوب األ بة  نرية  بقة ا صلا لل سـ نسـ لمل ته يف وضع قوسني حول الفقرة . سـتمل ، اليت ال توجد حاجة إلهيا ألن 5غبوأعرب عن ر

بغي  بل  نالصك ا  . قامئا بذاتهّصاكأن يكون يملق

بديل  .358 سابق ذي اخلطوتني يف ا بار ا ثة يف � ثا رسة عىل إدراج اخلطوة ا لوشكر وفد الربازيل ا ل ت ل خل َي � ُ مل تقد . 2ُ يعوقال إنه 
هم  يدين ومصا يود دون تعريض حقوق ا ناءات وا ية لال حلأن هذه اÈموعة من املعايري من شأهنا أن توفر مرونة اك تف لق ث ملسـف سـت

يطة لفقرتني . طرللخ ته يف اإلبقاء عىل األقواس ا حملوإضافة إىل ذ?، أبدى الوفد ر غب  .5و) ب(4ُ

يحا خبصوص مصطلح  .359 يه، وطلب تو ضوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ف ُ
يدين" بارة 1الوارد يف الفقرة " ملسـتفا بع، ألنه مربط  ي"ت ته يف ". هنابداخل امجلاعات وف~  غبوإضافة إىل ذ?، أعرب عن ر

بارة  بدال  عا نص بأمك5 من أجل مشول �حتاد األورويب ويس ا5ول فقط" األعضاء"بعبارة " ا5ول األعضاء"تس ليف ا . ل
تاد ملصطلح  تخدام غري ا يحا لال ملعوطلب وفد �حتاد األورويب تو سـ ُض نصفة"ُ ية " ملاملامرسة ا بديل لمن ا) ج(عيف الفقرة الفر

بارة . 3 يف الفقرة 1 يطني  تفاظ لقوسني ا ته يف � بعوأعرب عن ر حمل حب يدين"غ نرية  بقة احلرة وا تفإال ملوافقة ا سـت للمسـ مل ملسـ ّ "
ية . 4الواردة يف فاحتة الفقرة  يطني لفقرة الفر ته يف حذف القوسني ا عوأعرب عن ر حمل نص هذه الفقرة ) ب(غب تفاظ  بو� ح

ية تاما، يف . عالفر بب حذف 5الفقرة خو يح  س، أشار الوفد إىل أنه ال يوجد أي ذكر لقانون الرسوم وال�ذج، وطلب تو ض ُ
 .قانون الرسوم وال�ذج من هذه الفقرة

ية رأيه بأن املادة  .360 تحدة األمر يكوكرر وفد الوالdت ا مل ُ ò5 ية املؤيدة ياساهتا األسا بب  برية  ية  تيس أ سـ  سـ ك سمه رية حلبتك
بري تعني اإلبقاء عىل الفقرتني . لتعالrم وحرية ا ترب الوفد هاتني . 5 و4يوعىل هذا األساس، أشار مع املوافقة إىل أنه  ُوا ع

ية ياسات األسا هذه ا سـالفقرتني أدىن انعاكس معيل  لسـ ساع دائرة . ل ية مع ا يود إضا ناءات و توأوحض أنه قد تلزم ا فت ق ث سـ
شة نا قا بارة الواردة بني قوسني يف فاحت. مل يدين"، 4ة الفقرة لعوف~ خيص ا نرية  بقة احلرة وا تفإال ملوافقة ا سـت للمسـ مل ملسـ ّ" ،

يد نع ا ناجت عن قاعدة  بري ا توتر ا يأحاط الوفد علام  ل لتقل م لك بقُ َ ا توري األمرييكملُسـ بL . سـ يف القانون ا5 ملقوقال إن مداخالته ا
هذا القانون، بل ولروح سرتشد ملراعاة الاكمL للمعىن احلريف  لسوف  نع ت يدم قاعدة  بق لتقيا َا  . أيضاملُسـ

361. bسأ شأن هذه ا شاور مع الوفود األخرى  ية إىل ا تحدة األمر ملودعا الريس وفد الوالdت ا ب ت لمل يك َئ ُ. 

ناولهتا الفقرة 1ُورأى وفد الرنوجي أن الفقرة  .362 نارص اليت  ت وا نطاق 1لع ناوهلام بصورة أفضل يف املادة اخلاصة  ب ميكن  ت
تفظ برأي. امحلاية بديل 3وخبصوص الفقرة .  يف هذه املرح2Lه خبصوص الفقرة حوا ل، أيد ا ò2 شأن إدراج تفظ برأيه  ب ولكن ا ح

ته يف وضعه بني قوسني) أ(بند جديد  ية . غبوأبدى ر عوأيد الوفد الفقرة الفر ُ ò)ته يف اإلبقاء 4يف الفقرة ) أ غب، ولكن أبدى ر
بارة  يطني  بععىل القوسني ا ملإال ملوافقة ا"حمل يدينّ نرية  تفبقة احلرة وا سـت للمسـ مل تقد أن . الواردة يف فاحتة الفقرة" سـ يعوقال إنه 
ية  بدأ الوارد يف الفقرة الفر عا شلك أفضل يف املادة ) ب(4مل ناو¡  بميكن  نطاق3ت شأن الفقرة . ل اخلاصة  تفظ الوفد برأيه  بوا ُ ح

5. 

يني  .363 ثL اÈلس الوطين للخال سـوأيدت  ُمم ò–تفاتة ئبد ل يف ا نرية– 5 للامدة ةيم بقة ا ملسـت إدراج رشط املوافقة احلرة ا . ملسـ
نصوص علهيا يف الفقرة  نازعات ا سوية ا  Lبدي ية ا ملوأحاطت علام لربط  مل ت ل  .8 من املادة 3للعمل
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سالم واحلد .364 ناء ا ثل مركز  ّوأشار  ل ب بديل ُمم ية إىل أن ا ية األ شعوب األفر ل من الفقر بني ا صل فضل  هو أ3 يف الفقرة 1يقل
ية شعوب األ صلهنج ألنه حيقق مصاحل ا بارة . ل سب اإلماكن"عوقال إن  يدين،  ح�عرتاف  بديل " ملسـتف ) أ(1لالواردة يف ا

بارة  تعاضة عهنا  بعبغي � سـ يدين يف لك وقت"نت بارة ". ملسـتف�عرتاف  نصفة"عوأضاف أن  توافق مع املامرسة ا ملا يف " ل
بديل  تعاضة عهنا ) ج(1لا سـبغي � سان ا5وية والربوتوكوالت "بعبارة نت نصفة، وحقوق اإل توافق مع املامرسات ا لا ن مل ل
بارة ". والقانون يطني  ته يف حذف القوسني ا بعوأبدى ر حمل يدين"غب نرية  بقة احلرة وا تفإال ملوافقة ا سـت للمسـ مل ملسـ . 4يف الفقرة " ّ

ية  ته أيضا يف حذف القوسني الواردين يف الفقرة الفر عوأعرب عن ر  ).ب(4غب

شأن  .365 ية،  بõان األفر يا، مس مجموعة ا نوب أفر يان اÉي أدىل به وفد  ئة ا ثL بر�مج الصحة وا بوأيدت  ل ب ب يقمم يق ج لي ل ُ ò
بديل  (3 و2 وò1وأيدت الفقرات . 5املادة  تخدام لكمة )أ(4و) 2لا نص " ينبغي"بدال من " يتعني"سـ، واقرتحت ا ليف ا
بهتا يف حذف الق. بأمك5 بارة غوأعربت عن ر يطني  بعوسني ا يدين"حمل نرية  بقة احلرة وا تفإال ملوافقة ا سـت للمسـ مل ملسـ الواردة يف " ّ

 .4الفقرة 

نون حذف  .366 يا لقانون ا ثL مركز أسرتا لفوأيدت  ل ُمم òيطالقوسني بارة نيحمل ا نرية "بع  بقة احلرة وا ملسـتإال ملوافقة ا ملسـ ّ
ثقايف وقالت إن م. 4الواردة يف فاحتة الفقرة " للمسـتفيدين بري ا يطرة عىل أشاكل ا ية  شعوب األ هم أن تكون  لن ا تع سـ صل للل مل

تاحف بات وا تخدم يف احملفوظات وا يدي اخلاصة هبا اليت حتفظ و ملا ت سـ ملكتقل ُ ت يث إن )ب(ò4وأيدت أيضا حذف الفقرة . ُل ح، 
رشوع أل مت+ غري ا ها وسوف يؤدي إىل زdدة ا ية وحقو شعوب األ تعارض مع مصاحل ا ملهذا  ل ق صل ل ثقايف ي بري ا لشاكل ا لتع

يدي يا، مس مجموعة . لتقلا نوب أفر يات و تعددة القو يا ا يانني ال¬ين أدىل هبام وفدا دوb بو تاما، أيدت أيضا ا يقو ج م يف ملخ لب ل ò
تعلق حبذف الفقرة  ية، ف~  بõان األفر يا  .5يقل

يا الفقرتني  .367 نيسـوأيد وفد إندو ُ ò1بديل2 و بارة òوأيد أيضا . 3 من الفقرة 2ل وا يطني  بعحذف القوسني ا ّإال ملوافقة "حمل
يدين نرية  بقة احلرة وا تفا سـت للمسـ مل تاما، أيد حذف الفقرة . 4الواردة يف الفقرة " ملسـ òو  .5خ

بال الفقرتني  .368 نيوأيد وفد  ُ ò1بديل 2 و تخدام لكمة . ò5، وأيد أيضا حذف الفقرة 3 من الفقرة 2ل وا سـوفضل أيضا ا ò
 ".غيينب"بدال من " يتعني"

شاق اÉي قامت به  .369 يا، وأعرب عن تقديره للعمل ا ية مس مجموعة بõان آ هورية إيران اإلسال لوحتدث وفد  سـ م مج ُ
هم هل يف ا نص جديد أ رسة للخروج  لفا س ب � تلفة. ملُي يق بني اآلراء ا تو تازا يف ا رسة قد بذلت Kدا  oوقال إن ا ل فمم وطلب . ملي

تعاقدة"إدراج مصطلح  ٌ أي� وجدت إشارة إىل أيضا" ملاألطراف ا ِ ، وذ? من أجل احلفاظ عىل املرونة يف "ا5ول األعضاء"ُ
ية يجة الهنا ئا تن تخدمت حبمكة. ل رسة قد ا ٍوأشار إىل أن ا سـ � يغةملُي  َ بõان "ص ها بدال من " لا نه أن  يغة حمادية  بلويه  يقميك ص

تعاقدة"أو " ا5ول األعضاء"  ".ملاألطراف ا

شة  .370 نا تح الريس ب  قو م ئ  .6املادة ُف

تصاره .371 نص وا نانه الخزتال ا سلفادور عن ا خوأعرب وفد ا ل ت نة أن تواصل العمل لضامن توافر . مل بغي  للجورأى أنه  ني
 . غري حمدودٍتدابري امحلاية الواردة يف هذه املواد ألجل

يارين  .372 يار بني ا تفاظ برأيه يف � ته يف � يا عن ر خلوأعرب وفد أسرتا ت ب خل ح غ ح وضع قوسني ومع ذ?، اقرت. 2 و1ُ
بارة  متر ألجل غري محدد"عحول  تعني أن  òبغي أو  ُ ّ تسـ ي يار 2الواردة يف الفقرة " ني نوية 1خل من ا ملع، ألنه ال يرى أن احلقوق ا

سه كام يف الفقرة  يد  بغي أن ختضع  تقد أهنا  متر إىل أجل غري محدد، بل  نفبغي أن  ي يع للقي ن òن ُ بغي أن 1تسـ ين، وهو أن امحلاية 
نصوص علهيا يف املادة تسـمتر ما  يدي تفي مبعايري امحلاية ا ثقايف ا بري ا ملدامت أشاكل ا تقل ل لتع  .1ل

يد عىل مدة امحلاية .373 يني وضع أي  ثL اÈلس الوطين للخال قومل تؤيد  ْ سـ  .ُمم
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يار  .374 يويا ا خلوأيد وفد إ ب ث ُ ò1. 

يه، وأي .375 òوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ف يار ُ َد ا  .2خل

يار  .376 ية، وأيد ا بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر َوحتدث وفد  خل òل يق يق ج تعديالت1ُ ُوأعرب الوفد عن . ل مع بعض ا
ته يف وضع الفقرة  بارة 2وخبصوص الفقرة .  بني قوسني1غبر تخدام  ته يف ا ع، أبدى ر سـ ية أو امجلاعات "غب شعوب األ صلا ل

ية شعوب وامجل"بدال من " حمللا يةلا  ".صلاعات األ

يار  .377 خلوأيد وفد رسي الناك ا ُ ò1. 

يار  .378 ند ا خلوأيد وفد ا له ُ ò1. 

شة مدة امحلاية أمر سابٌق ألوانه، ألن نطاق امحلاية مل حيدد .379 نا بديئ بأن  ية رأيه ا تحدة األمر òوكرر وفد الوالdت ا ُ ٌ ق مل ممل يك ُ ò .
يار  يد  بديئ، أعطى الوفد إشارة تأ شلك  للخوبرمغ ذكر ذ?  ي ُب  ٍحامية املوضوع احملمي مبوجب حق املؤلف، كأمرّألن  2م

تور األمرييك õيا وفقا ل توري، حمدودة ز سـد ن  .مسـ

يا�ت اليت أدلت هبا وفود رسي الناك  .380 ية وساكن اجلزر ا شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ بوأيد  صل ل ل س لمم ُ ò
يا  نوب أفر يقو ية مس –ج بõان األفر يقمجموعة ا يا– ل  .ل وأسرتا

يار òوأي .381 خلد وفد الربازيل ا ُ1. 

يا وأبدى  .382 ية مس مجموعة بõان آ هورية إيران اإلسال يان اÉي أدىل به وفد  هورية كورd إىل ا سـوأشار وفد  مب مج لمج ُ
تخدام مصطلح  تحفظ عىل ا ته يف ا سـر ل تعاقدة"غب شأن هذه املوضوع" ملاألطراف ا شاور  تاج إىل ا بألنه  ت  .لحي

ُواقرتح الريس وضع أقواس حول  .383 تعاقدة"مصطلحي ئ متعا" ا5ول األعضاء"و" ملاألطراف ا  .جأي� ا

يار  .384 خلوأيد وفد غوات~ال ا ُ ò1. 

يار  .385 ثل توج أمارو ا خلوأيد  ُمم ò2 . ها مدة محددة بغي أن تكون  يدي  ثقايف ا بري ا òوعلق قائال إن حامية أشاكل ا ل ُل ل ين تقل ل تع ò
ثقايف  بغي أال تكون كذ?لمن أجل أحصاب احلقوق، ولكن حامية الرتاث ا ينسه  بري . نف نوحة ألشاكل ا تعوقال إن امحلاية ا لملم

يل يل إىل  تقال ترا�ا من  بغي أن تعكس ا ية و شعوب األ تعزيز �رخي ا متر  بغي أن  يدي  ثقايف ا جا ج ن نن ي صل ل ل ي تقل تسـل  .ل

يار  .386 خلوأيد وفد الرنوجي ا ُ ò1 . تقد أن الفقرة ية1يعوقال إنه  يار اك ف يف هذا ا  .خل

يار òوأيدت .387 ئة ا ثL بر�مج الصحة وا خل  ب يمم ل يار 1ُ تقد أن ا خل، ألهنا  تعلق مبامرسة هذه 2تع يس فعاال لقدر الاكيف ف~  ي  ل
 .احلقوق

يار  .388 خلوأيد وفد ب� ا ُ ò1. 

يار  .389 يا ا خلوأيد وفد جور ج ُ ò1 . بارة تعاضة عن  ته يف � عوأعرب عن ر سـ نطقة"غب ية أو ا شعوب وامجلاعات األ ملا صل " ل
يدين"بلكمة   .2يف الفقرة " ملسـتفا

شة املادة  .390 نا تح الريس ب  قو م ئ  .7ُف
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يه، وقال إنه يفضل أن يرتك حتديد رشوط    .391 ُوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ُ� ف ُ
يةا بارة . إن وجدت، لشلكلقانون الوطين ا يطني  ته يف حذف القوسني ا بعوأعرب عن ر حمل ، واقرتح أيضا نصا "ممكبدأ عا"غب

ية أم ال: "بديال هو رشوط  يدي ختضع  ثقايف ا بري ا شلكسوف حيدد القانون الوطين ما إذا اكنت أشاكل ا تقل ل لتع ل  ".ل

نفعة امحلاية .392 بغي أال يوجد أي رشط حلصول جسل ما عىل  سلفادور أنه  مواقرتح وفد ا ين ل ُ. 

بارة  .393 ته يف حذف  ند عن ر عوأعرب وفد ا ب غه ل يديةحىت" مكبدأ عام"ُ نص املعارف ا نص مطابقا  تقل يكون ا ل  .لل

بارة  .394 ته يف حذف  ية، وأعرب عن ر بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر عوحتدث وفد  ب غل يق يق ج ْووضع " مكبدأ عام"ُ
يه نص اجلديد اÉي اقرتحه وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  فقوسني مربعني حول ا  .ل

يهòوأيد وف .395 فد �حتاد الرويس �قرتاح اÉي قدمه وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ُ ُò. 

بارة  .396 ته يف حذف  يا عن ر عوأعرب وفد إندو ب غسـ ني  ".مكبدأ عام"ُ

بارة  .397 ته يف حذف  بال عن ر عوأعرب وفد  ب غن ي  ".مكبدأ عام"ُ

بهتا  .398 ئة عن ر ثL بر�مج الصحة وا غوأعربت  ب يمم ل بارة ُ  ".ينبغي"ولكمة " مكبدأ عام"عيف حذف 

شة املادة  .399 نا تح الريس ب  قو م ئ  .8ُف

نازعات يف املادة  .400 سوية ا  Lية بدي نظر يف آ ية ا يني عىل أ ثL اÈلس الوطين للخال ملوأكدت  ت ل ل مه سـ لمم ُ8. 

ُوأيد وفد .401 ò يار ندا ا خل  بارات اآلية1 من الفقرة 1ك ته يف وضع قوسني حول ا ت، وأبدى ر لع نمبا يف ذ? تدابري قانوية ": غب
ية أو إدارية يا سـأو  نوية/املادية و"، و"عن قصد أو عن إهامل"، و"سـ يL "، و"ملعأو ا شلك و ية  سـعىل أن تكون اك لت ف

 .ò2وأيد أيضا الفقرة ". للردع

يار  .402 سلفادور ا خلوأيد وفد ا ل ُ ò1 2 وكذ? الفقرة. 

بõان األفر .403 يا مس مجموعة ا نوب أفر لوحتدث وفد  يق ج يار ُ خلية، وأيد ا ò تدابري 2يق ل مع إضفاء مزيد من الوضوح عىل ا
نصوص علهيا يف الفقرة  ته يف وضع قوسني حول لكمة . 1ملا  .2الواردة يف الفقرة " صون"غبوأبدى ر

يار  .404 ند ا خلوأيد وفد ا له ُ ò2 . ته يف وضع قوسني حول لكمة  ُورأى الوفد أنه. 2الواردة يف الفقرة " صون"غبوأبدى أيضا ر
بارة 3ينبغي حذف الفقرة  تعاضة عن  بغي، عىل أية حال، � ع، إال أنه  سـ تاما، أعرب ". جيوز"بلكمة " ينبغي/يتعني"ني خو

بارة  ته يف إضافة  عالوفد عن ر غب نا"ُ َسوتكون أكرث  يديءة ومالَبم ثقايف ا بري ا يدين من أشاكل ا تقلمة  ل لتع ل يف هناية " للمسـتف
 .3الفقرة 

ُوأيد وفد الربازيل ا .405 ò بارة . 2خليار عواقرتح أن حتذف  َ يار، ألن رصد أشاكل " تدابري حدودية"ُ خلالواردة يف هذا ا
يذه سلطات  تعذر عىل ا يدي سوف يكون ملكفا للغاية وسوف  ثقايف ا بري ا تنفا ل ي تقل ل �تع ُ ل  3 للفقرة يسرتحيوقال الوفد إنه ال . ل

تعلقة يحات  ملا نازعات، وطلب تو سوية ا  Lبدي ية ا ضآل مل ت ل يةلل يعة هذه اآل لشأن  ب  .طب

يار  .406 يويا ا خلوأيد وفد إ ب ث ُ ò2يارأ، و يع األقواس املوجودة يف هذا ا بغي حذف  خلشار إىل أنه  مج  .ني
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ثاين هو األفضل .407 يار ا يا الغرية أن ا ية أرمن أر ثل  لورأى  خل ب ن مجع ميمم ية . ُ تربها إدة ثقا فوأضاف أن املامرسات اليت  يع
يةتنبغي، من وKة نظره، أن ختضع جل رشيعات الو سان وا ية مبوجب حقوق اإل نا نزاءات  ن طئ تل ثل الفقرة . ج ُوأيد ا ملم ò3أيضا . 

يه، وأشار  .408 فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  نوان املادة  –ُ تعلق  بعف~   – 8ي
يقه ا5اعي إىل إدخال لكمة  نصال ي" احلقوق"بدال من " املصاحل"تعلإىل أن  سخة من ا لرد يف هذه ا يار . لن خلوأيد الوفد ا ُ ò1 

ته يف إعادة إدخال لكمة .  مع إدخال بضع تعديالت1من الفقرة  ها بني قوسني بعد لكمة " الرضورية"غبفأبدى ر ضعبعد و
بة" نا سـا نص كام ييل" مل بح ا ليث  يص بة: "حب نا تدابري الرضورية ا سـا مل ته يف وضع نقطة بعد لكمة ". ل غبوأعرب عن ر
بارة " للمسـتفيدين" يL للردع"عووضع  شلك و ية  سـعىل أن تكون اك لت òوأيد اإلبقاء . بني قوسني، وذ? يف هناية هذه الفقرة" ف

يفا3عىل الفقرة  ها تعديال  طف، ولكن رغب يف تعد بارة . يل َبغي أن حتذف " ينبغي أن حيق للك طرف/يتعني"عفقال إن  ُ ين
بارة  تعاض عهنا  بعو بارة ،"ميكن لألطراف"يسـ يث يكون " أو/ا5ويل و"ع وإن  بغي أن حتذف   Lحبالواردة قرب هناية امجل َي ُ ن

يدي، ميكن : "نص امجلL كام ييل بري ثقايف  تخديم  يدين و يدين أو بني ا نازعة ف~ بني ا شأت  تقليف حال  تع سـ من تف تف سـم ملسـ مل
نازعات تكون مع سوية ا  Lتق  Lية بدي ية إىل آ يل ا مللألطراف أن  ت سـ ل لقض لحت  ".رتفا هبا يف القانون الوطينم

يار  .409 خلوأيد وفد �حتاد الرويس ا ُ ò1 3 و2، والفقرتني 1 من الفقرة. 

يار  .410 يا ا خلوأيد وفد أسرتا ل ُ ò1 بارة 1 من الفقرة ته يف وضع قوسني حول  نه أبدى ر ع، و غب ية "لك فعىل أن تكون اك
يL للردع سـشلك و يطني لفقرة". لت حملوأيد أيضا حذف القوسني ا ò 3. 

يعة هذا الصك مل حتدد  .411 شة سابقة ألواهنا ألن  نا ية إىل أن هذه ا تحدة األمر òوأشار وفد الوالdت ا ُط ب ق مل يكمل  حبسب ماُ
يهتشري نوان" احلقوق" لكمة ل إ لعاملحاطة بقوسني يف ا ثب . ُ كومع ذ? قال الوفد إنه يدرس عن  بديئ داخل هذا –ُ م كإجراء 

يار–اإلطار  يارا م1 خل ا ُ بوصفه  نا، وأشارòفضخ يار – ممكال و بب يف صعوت – 2خل خبصوص ا يار  يتس إىل أن هذا ا خل
ية نا بب إدراج عقوت  شل مقدما  يه ا تب  هذا الوفد، ورمبا  ئبرية  لف عل ك جك س بل ومىض يقول إن الوفد سوف يواصل دراسة . ُ

يان مبزيد من األفاكر يار واإل ٍهذا ا ت يارات خل يع ا خلشأن  مج  .ب

ُوأيد وفد إندو .412 ò يار خليا ا ته أيضا يف وضع لكمة . 2نيسـ تعلق .  بني قوسني2الواردة يف الفقرة " صون"غبوأبدى ر يوف~ 
بارة 3لفقرة  ته يف إضافة  ع، أعرب عن ر يدي"غب ثقايف ا بري ا يدين من أشاكل ا بة  نا تقلتكون أكرث  ل تع لسـ ل تف بعد " للمسـم
ية "عبارة  نازعات... لآ ملسوية ا  ".لت

ثل توج  .413 ُوأيد  مم ò يار تعاضة عن لكمة2خلأمارو ا ته يف � نه أبدى ر سـ، و غب  بلكمة) جزاءات( "sanctions" لك
"punishment" )يدي )عقاب ثقايف ا بري ا ية أشاكل ا تقل، ألنه يف القضاd القانوية لزنع  ل تع لن ل نص  –ملك تولرجوع إىل ما 

يات مال– 3عليه املادة  ية أو آ تعاقدة أن تضع آ بغي لألطراف ا ل  ل مل سوية الزناعات واجلزاءات اإلدارية أمام احملامك، إىل ني لتمئة 
ية نا ية وا نص عىل العقوت املد ئجانب ا جل ن  .ل

شة املادة  .414 نا تح الريس ب  قو م ئ  .9ُف

نصوص علهيا يف املادة  .415 يفاء هذه األحاكم للمعايري ا ية ا سلفادور عىل أ ملوأكد وفد ا س مه تل ُ ò1 ن هذاdند رس ع ونفاذها 
 .الصك

يطني وحتدث وف .416 ته يف حذف القوسني ا يه، وأبدى ر حملد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  غب ف ُ
رسdن ("effect"بلكمة  يار . )لا خلوأيد ا ò1 2 من الفقرة. 
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ندا أنه ال ير .417 كوذكر وفد  هذه املفاوضاتيُ ية  يجة الهنا بقا عىل ا لد أن حيمك  ئت ن لسـ  الوقت  يف1وقال إنه يؤيد الفقرة . م
يطني بلكمة. احلارض تفاظ لقوسني ا ته يف � حملوأبدى ر حب رسdن ("effect" غ يار ). لا خلوأيد الوفد ا ُ ò1 2 من الفقرة. 

يار  .418 ية، وأيد ا بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر خلوحتدث وفد  òل يق يق ج يريات2ُ ته يف . لتغ مع بعض ا غبوأبدى ر
بارة  تخدام  عا نفا" (into force"سـ رسdن" (effect"بدال من لكمة ) ذلا تفكري يف ) لا شاهبة ا بõان ا ساقا مع نص ا لا ت ل ملت

سقة مع 3ُوقال الوفد كذ? إن الفقرة . ، وذ? يف مقدمة املادةWIPO/GRTKF/IC/22/5ثالويقة  بغي أن تكون  ت  مي ن
 .1املادة 

يار  .419 ئة ا ثL بر�مج الصحة وا خلوأيدت  ب يمم ل ُ ò2ت بهتا يف � سـ، وأبدت ر  ".يتعني"بلكمة " ينبغي"عاضة عن لكمة غ

تفاظ يف الفقرة  .420 ته يف � ند عن ر حوأعرب وفد ا ب غه ل يار 2 والفقرة 1ُ تفكري 2خل من ا شاهبة ا بõان ا ياغة نص ا ل  ت ل ملبص
تعاضة عن لكمةWIPO/GRTKF/IC/22/5 ثالوارد يف الويقة رسdن( "effect" سـ، و�  "into force" بعبارة) لا

نفاذ(  ).لا

يطني بلكمةòوأيد .421 يا حذف القوسني ا حمل وفد أسرتا ل ُ "effect") نdرس يار 2 ويف الفقرة 1الواردة يف الفقرة ) لا  2خل من ا
ته يف وضع قوسني حول الفقرة . أيضا بل3غبوأبدى ر يا يف ا يقا  يق هذه الفقرة  ية  شأن  يحا  تق، وطلب تو سـيف ملك معل ب ب ب تطض  .تط

ية  .422 تحدة األمر ترب وفد الوالdت ا يكوا مل يعة الصك غري واحضة حىت ُع شة هذه املادة سابقة ألواهنا، نظرا ألن  نا بأن  طق ٌ م
شائع . اآلن يق الزمين وهو األمه وا هوم ا ية يف حني أن  تدابري �تقا ناقش ا لوأشار إىل أنه من الغريب أن هذه املادة  ب ل ن ل لتطت مف

ناقش بو مل  َجدا يف معاهدات الو يُ ندما تكون امحلا. ي عورأى الوفد أنه  ُdيا قو ندا ارجتا شة  نا شمل ا بغي أن   ،Lمت ّية  ع ب ق مل ت ني . حم
شة املادة  نا نة من  ـي ا ندما  قومىض يقول إنه  للج ت مع ية ف~ خيص املامرسات2نهت تقا ندئذ ميكهنا أن تفكر يف أحاكم ا ل،  ن  فع

يق املعاهدة سابقة وحىت فرتة  تد من الفرتة ا مترة اليت  با ل تطمت بدو ا. ملسـ تعلق بذ?،  خلوف~  ي شة1يار ي نا ق نقطة بداية   .م

شة املادة  .423 نا تح الريس ب  قو م ئ  .10ُف

سة العامة .424 يغة بديL يف ا ندا عىل أن هذه املادة zمة جدا، وذكر بأنه اكن قد قدم  جللوأكد وفد  ص òك ò ٌ وأشار إىل أنه . ُ
ها  .تسجيلسوف يقوم بذ? مرة أخرى من أجل 

يغة ُوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األو .425 توح يضعف ا يار ا يه، ورأى أن ا لصرويب وا5ول األعضاء  ُخل ملف ف
يار  تفكري مرة أخرى يف هذا �قرتاح. 2خلالواردة يف ا تاح ¡ بعض الوقت  ته يف أن  للوأبدى ر ي ُب òوذكر أيضا قرتاحه يف . غ

بغي أال: "إطار هذه املادة اÉي نصه اكآليت هذا الصك  نأحاكم القانون الوطين وفقا  ّ تمسيل بغي أال تُ ُ، و ؤثر بأي حال من ين
ية الفكرية تعلقة حبقوق ا نصوص علهيا يف الصكوك القانوية ا5وية ا مللكاألحوال يف امحلاية ا مل ل ن  ".مل

شأن هذه املادة .426 ند عن خماوف  بوأعرب وفد ا له سة . ُ تاج إىل إعادة نظر إىل جانب ما قدم يف ا نص  جللورأى أن ا � حي ُل
يةتغالعامة من مداخالت و  .نصيريات 

بارة  .427 بهتا يف نقل  ئة عن ر ثL بر�مج الصحة وا عوأعربت  غ ب يمم ل ثقايف"ُ ية الفكرية والرتاث ا ناول ا لاليت  مللكت ها" ت  .يلأو تعد

تفظ  .428 يعاهبا، وا تاج إىل مزيد من الوقت ال سلفادور إىل أن هذه املادة قد أدخلت مؤخرا، وأهنا  حوأشار وفد ا ست حت ِل ُ ُ
يق علهيا   .يف وقت الحقلتعلحبقه يف ا

بõه، وثري قضاd معقدة .429 ية  ية أن هذه املادة فائقة األ تحدة األمر òوذكر وفد الوالdت ا ُ ت ل مه يكمل ُ . bوقال الوفد إنه يف حا
ية برن،  ية الفكرية، واتفا ية يه معاهدات ا سوف تكون ا5ائرة األسا تحدة املركز،  قيل املعاهدات يف شلك دوائر  مللك سـم ف خت
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بو  سمعي يومعاهدة الو شأن األداء ا يجني  يل الصويت، ومعاهدة  شأن األداء وا بو  لشأن حق املؤلف، ومعاهدة الو ب ب سج ب ي لتب
برصي ويه أحد�ا بحث . لا تطرد قائال إنه سوف  يوا ند عدم خمالفة قوي – ف~ خيص هذه املعاهدات اجلوهرية –سـ ب عن 

تعامل. من شأنه أن يضمن عدم مس هذه املعاهدات ندا  يوطلب أيضا  سقا مع هذه املعاهداتب سري ويكون  ò مع ا ت ُمتف وقال . ل
ثقايف، اليت تلزم معاجلة العالقة هبا أيضا تحدة املركز توجد معاهدات الرتاث ا ية ا تا لإنه يف ا5ائرة ا مل ل وأضاف أنه يف ا5ائرة . ل

ش شأن حقوق ا تحدة  ثل إعالن األمم ا سان  تحدة املركز، توجد صكوك حقوق اإل لاألبعد ا ب مل ن يةممل ُوقال الوفد إنه . صلعوب األ
تطلب دراسة خاصة هبا يث إن لك دائرة من هذه ا5وائر سوف  شة  نا تتطلع إىل مزيد من ا ق مل  .حي

430. dية، وذكر أن املادة قد تغريت تغريا جذر بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر 2وحتدث وفد  ò يق يق لج تفظ برأيه لوقت . ُ حوا
ي5 يف الوق. الحق رشوعتفضوأعرب عن  تفكري  ملت احلارض  شاهبة ا بõان ا لاملادة اخلاص  ت ثوارد يف الويقة حسـ: هو ملل

WIPO/GRTKF/IC/22/5. 

يغة .431 تفكري يف هذه ا تاج إىل مزيد من الوقت  يا إنه  لصوقال وفد إندو لل حي بõان . نيسـ شدة أيضا إىل نص ا يل  لإال أنه  ب مي
تفكري  شاهبة ا لا  .WIPO/GRTKF/IC/22/5ثوارد يف الويقة حسـ: هو ملت

شة املادة  .432 نا تح الريس ب  قو م ئ  .11ُف

ية، مذكرا  .433 شعوب األ ساوون  يدين  شري إىل أن ا ية ألهنا  يغهتا احلا ثل توج أمارو املادة  �ومل يؤيد  ُ صل ل ت ت ل بص ممم تفسـ مل ُ
يدي ثقايف ا بري ا ية يه اليت مت+ أشاكل ا شعوب األ تقلبأن ا ل تع صل لل بغي أن . ل سقة مع املادة ينورأى أن هذه املادة   2متتكون 

ثقايف اخلاصة هبم بري ا يدين وأحصاب أشاكل ا هم ا ية بو ية وامجلاعات ا شعوب األ بق عىل ا لو تع حملل صل ل لنط تفت  .ملسـصف

شة هذه  .434 نا سابق ألوانه  ترب أن من ا يه، وا قوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ل مع ف ُ
 Lبدأ املعام يةماملادة و يعة هذا الصك يف هذه املرحL،طنالو بقا عىل  ب ألنه ال يريد أن حيمك  طسـ  .م

ته يف اإلبقاء علهيا .435 ند عىل أن هذه املادة zمة جدا، وأبدى ر بوأكد وفد ا غه ٌ ل ُ ò . نظر يف ته يف ا لإال أنه أعرب عن ر غب
تج عن الصك، والعودة إىل هذه املادة يف مرحL الحقةطبيعة �  .سـتنلزتامات اليت 

بارة  .436 يق  سة العامة إىل أنه ال يعرف املعىن ا5 بق أن أشار يف ا ية بأنه  هورية إيران اإلسال لعوذكر وفد  جلل قسـ م مج ُ ò" õب
هوم" بعينه بارة . ملفأو نطاق هذا ا تعاض عن هذه املفاهمي  بعوقال إنه قد طلب أن  تعاقدة"يُسـ َ، وأن تدرج أيضا "ملاألطراف ا ُ

بارة  يدون األجا"عبعد  نص اكآليت" نب املؤهلونملسـتفا ليث يكون ا يدون األجانب املؤهلون من األطراف : "حب ملسـتفا
تعاقدة بارُوذكر  أن اقرتاحه مل ي". ملا  .عتؤخذ يف �

يا مبا أن  .437 ية ألفر ية مادة فائقة األ ية، وذكر أن املعامL الو بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يقوحتدث وفد  يق يق مهج ن ٌل ط ُ
نة احلكو ما تجه حنو عقد مؤمتر دبلومايسللج تية ا5وية  ية. ل هورية إيران اإلسال مومن مث أيد املادة، وأيد أيضا مداخL وفد  مج ò ò ò. 

شة املادة  .438 نا تح الريس ب  قو م ئ  .12ُف

سني نص  .439 رسة  نانه  يه، وأعرب عن ا تحوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  لت �للم ي ُم ف ُ
بريا12ادة امل نا  ك  يس يط. حت يغة ألغراض ا ته يف إدخال تعديل إضايف عىل ا نه أبدى ر سـوأيد ت+ املادة و لص بب لتغ لك ò . واقرتح

بارة  رشوع املادة، واقرتح أيضا حذف لكمة " يف احلاالت"عحذف   . يف امجلLالحقاالواردة " حاالت"مالواردة يف بداية 
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ية .440 نظمة ا5وية ا ثل ا نوأيد  ل مل ملعمم ُ ò يدية والفوللكور حذف لكمة ية واملعارف ا ملوارد الورا َ تقل وأوحض أنه ". حاالت"لث
ياه12يؤيد املادة  يث ال يفصل بني األقالمي سوى ا بحر الاكرييب  نطقة ا يقة الوضع يف  بب  مل  حل م حق وأشار إىل أنه سوف . بس

بحر الاكرييب يف إط نطقة ا يا و توازي بني أفر يقة ا نظر يف  ليلزم ا ل مل يق  .ار هذه املادة Éاتحق

بدأ، إدراج هذه املادة .441 يث ا ية، وأيد، من  بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر ملوحتدث وفد  حل يق يق òج تفظ . ُ حإال أنه ا
 .حبقه يف العودة للحديث عن الغرض من املادة

ت .442 ته يف احلصول عىل مزيد من الوقت  ية هذه املادة، وأبدى ر يا أ للوأدرك وفد إندو ب مه غسـ ني نص ُ نظر أيضا يف ا لفكري و لل
تعاون عرب احلدود شأن ا نارص  تفكري اÉي يعطي مزيدا من ا شاهبة ا بõان ا لاألخري  ب لع ل ت تفظ الوفد حبقه يف العودة إىل . مللل ُوا ح

 .هذه املادة يف مرحL الحقة

ند هذه املادة اجلديدة .443 لهوأيد وفد ا ُ ò .يدي شاهبة يف نص املعارف ا تقلوذكر أنه توجد مادة  تفاظ . ةلم ته يف � حوأبدى ر غب
 bتعاون يف حا ية  نارص األسا بري عن ا يحة من أجل ا ياغة ا للحبقه يف العودة إىل هذه املادة يف مرحL الحقة  سـ لع تع لصح للص

يدي عرب احلدود ثقايف ا بري ا تقال أشاكل ا تقلا ل تع لن  .ل

هذه ا .444 بالغة  ية ا يا الغرية عىل األ ية أرمن أر ثل  لوأكد  ل مه ب ن مجع ميمم ُ òثري يش  يث  ٌملادة،  ك يع ية عرب ح شعوب األ صل من ا ل
شأن املادة. احلدود يا يف اآلراء  ناك توافقا  بوذكر أن  س به ناسب. ن ية يف الوقت ا ياغات أكرث وا ملوقال إنه سوف يعود  قع  .بص

بادئ .445 يقات العامة عىل األهداف وا تح الريس ب ا ملو لتعل ُ ئ  .ف

شة جرت يف ُوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األ .446 نا يه، وأشار إىل أن آخر  قورويب وا5ول األعضاء  م ف
يد نذ أمد  ها إىل الفريق العامل األول ما بني ا5ورات اÉي اكن  بادئ يعود �ر شأن األهداف وا نة  بعا مل ب مللج وأضاف أن . خي

نص يف غضون ذ?، ويعكس أيضا ع تقدم اÉي أحرز يف ا يعكس ا تاج إىل حتديث  لهذا اجلزء  ل ل ل ِحي يارات ُ خلىل حنو أوىف ا
نص تلفة اليت ال تزال موجودة يف ا ية ا ياسا لا o ت بادئ بلك . لسـ شة األهداف وا نا ملواقرتح الوفد العودة يف مرحL الحقة إىل  ق م ُ

Lب شات يف دورة  نا ها أولوية أكرب يف ا ها، و مقتفا نح قيل مل م نص. ص سني ا يفكر يف طرق  لوقال إنه  تح لسـ �. 

ناء ا .447 ثل مركز  لوأعرب  ب يق عىل الفقرة ُمم ته يف ا ية عن ر ية األ شعوب األفر تعلسالم واحلد من الفقر بني ا ب صل لل غ . 5يق
بارة  يث يكون نصه كام ييل" ومواردها"عواقرتح إضافة  يان  حبيف هناية ا ياهتا : "لب ثقايف ... حوصال بريها ا ليف أشاكل  تع

يدي ومواردها ند ". لتقلا ته يف إضافة  بوإضافة إىل ذ?، أبدى ر ية العامة يكون نصه ما ييل)ي(غب تو بادئ ا جهي إىل ا ل : مل
ية " ثقا متعات ا ية وا شعوب األ يديني  ثلني ا ية أو  ندات ا نرية حلاميل  بقة احلرة ا فرشط املوافقة ا مللك لت صل لل تقل للمم سـ Èسـ ل ملسـمل

 ".األخرى

سالم واحلد من الفقر ب .448 ناء ا ثل مركز  يقات اليت أدىل هبا  لوأحاط الريس علام  ب مم ُتعل ل ُ ية، ئ ية األ شعوب األفر صلني ا يقل
شأن يشاركوأوىص بأن  ية  شة موضو نا نة إىل  ندما تعود ا يه  نظر  بني وا5ول األعضاء  ب اقرتاحه مع غريه من املرا ع ق للج ع ملل ف ق

ياغة يف وقت الحق  .لصا

ها .449 رسة  نص  ئة أن األهداف الواردة يف هذا ا ثL بر�مج الصحة وا تربت  سوا نفي لمف ٌ � ُ ل ب مم لع  جمرد اإلعالن لن وأضافت أن. ُ
ثابة قانون وسوف يكون  ترب  يث إن اإلعالن ال  يدي عىل حنو فعال،  ثقايف ا بري ا مبيؤدي غرض حامية أشاكل ا يع تقل ل ُتع ح ل ل

تعارضة سريات  معرضة   .لتف

بادئ يف  .450 يقاته عىل األهداف وا ية، وقال إنه سوف يقدم  بõان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر ملوحتدث وفد  تعل يقل يق ج ُ
يةوق ية وا متعات األ ساق يف اإلشارة إىل ا نه أكد عىل رضورة وجود ا حمللت الحق، و صل Èت ò  .لك
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ند : مالحظة من األمانة[ .451 لبتال الريس قرارا مقرتحا يف إطار ا َ ُ ُ سة العامة6ئ يه ا نظر  جلل من جدول األعامل  فت  .]ل

شأن امجلL األخرية  .452 ية عن خماوف  تحدة األمر بوأعرب وفد الوالdت ا يكمل ند ُ رشوع القرار اخلاص  لبمن   من 6م
بو. جدول األعامل ية العامة للو نص، يف شلكه احلايل، سوف حيال إىل ا شري إىل أن ا  Lيوعلق قائال إن امجل مجلع ل ُت ò . ?ومع ذ

سة العامة وأنه مل  ناقش يف ا نة ف~ خيص املواد اليت مل  با بريات جوهرية آلراء  ناك  ّذكر الوفد أن  جلل ت ي ت تع َه ُ م ْيؤخذ بأي من هذه ُ َ ُ
بري عن ذ? نص بني قوسني  يقات، ومل يوضع ا تعا ل للتعل َ ُل سة  –واقرتح . ُ يل يف حمرض ا جللمن أجل ا تُتاح أن  –لتسج

شأنتعليقات لا باملقدمة  بل كجزء ّ نظر فهيا يف ا نازع علهيا، من أجل ا ناقش، ال سـ~ ت+ املواد ا تلفة اليت مل  ملسـتق املواد ا لُ ت ت oمل َ
ن نةلمن ا شأن مواد  تلفة  ية يف الويقة اليت سوف تعرض اآلراء ا يص، ورحب بإدراج شلك من أشاكل اإلحاb ا ب o ث معنص ل ò .

هدف يق هذا ا تخدم  نة اليت سوف  يال اآلية ا تفرج  لومع ذ?، وقف الوفد موقف ا تحق لح سـ ي ل ُمل ت òملع ُ ُ. 

يده للمخاوف اليت أöرها وفد .453 ندا عن تأ ُوأعرب وفد  يُ ية، مع اإلشارة بوجه خاص، من مل الوالdت اك يكتحدة األمر
به، إىل املادة  نص. 10نجا سة العامة ومل يدرج يف ا بوع يف ا يا عىل حنو مماثل يف بداية األ لوأوحض أنه قد قدم اقرتاحا ر جلل سـ َمس ُ ò. 

نارص بني أقواس .454 نص سوف يعكس داخ5 وضع ا لعوأشار الريس إىل أن ا ل ُ 2فق. ئ  عىل وأشار أيضا إىل أنه قد ات
يدية  متدة من نص املعارف ا يغة ا تخدام ا تقلا لص لسـ يذ–ملسـ يد ا نص احلايل معل  بني أن ا نف اليت  لتق ٌ ل  كجزء من مقدمة – ت

ية العامة ته احملاb إىل ا يدي  ثقايف ا بري ا مجلعرشوع مواد أشاكل ا يغ تقل ل بصتع ل ل ُوأوحض الريس أن هذا يدل عىل أنه ال تزال . مل ئ
نارص نص  ٌتوجد يف ا ع نظر فهياينبغ ل ناء عىل . لي ا رسة أن حتدد املواضع اليت أعربت ا5ول األعضاء،  بوطلب من ا � ُ � ملُي

يهتا يف وضع  شات، عن  نا نا ق رسة  أن تضع أقواسمل نص، وطلب من ا � حوها يف ا ملُي ل وأكد جمددا .  حول هذه املواضعأقواسال
يه ا سة العامة، وطلب تو نعىل أن أعامل فريق اخلرباء خدمت ا رسججلل �باه ا ملُي وطلب أيضا من . ُة إىل ما أسقط إلعادة إدراجهت

ها بني  شري إىل املواضع اليت أشارت ا5ول األعضاء بو رسة أن تعود مرة أخرى إىل مالحظاهتا، وأن  ضعا ت �  ولكن مل أقواسملُي
نص لنعكس ذ? يف ا  .ي

تون، ردا عىل مداخL الريس، إ .455 يدة كمي كونيل  رسة، ا ئوقالت ا سـ لسـ ُمل � نظر يف بعض ُي لن الوفود اليت ترغب يف مواصL ا
تحفظ عىل املواد  َ، وÉ? سوف توضع بني أقواس12 و11 و10 و9 و8 و4تاجلوانب  بات رصحية، يف . ُ ناك  طلوقالت إن  ه

نص بني أقواس ية، يف حاالت أخرى، لوضع أجزاء من ا بات  ناك  يL، إلعادة إدراج نص، و لحاالت  ن طل ه  .مضقل

ُوقال الريس إن  .456 بري عن عدم وجود تقارب ئ  Lي نص كو رسة سوف تضع أقواسا حول األجزاء ذات الصL يف ا تعا سـ للل َمل � ُي
نارص شأن هذه ا مترار مداوالت zمة  لعأو عن ا ب  .سـ

نص أم ال .457 سابقة مدرجة يف ا ته ا شأن ما إذا اكنت مدا يحا  ية تو هورية إيران اإلسال لوطلب وفد  ل خل ب ض م مج ُ. 

رس .458 �وأوحض الريس أن ا ملُي ُ ية ئ ته إىل ا بل إحا نص يف شلكه الهنايئ  ياغة ا ند  بدد خماوف الوفود  مجلعة سوف  ل ل ص ع � قت ُ َ
 .العامة

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل6لب
نة وöئق العمل ووöئق  .459 شت ا للج� ق

هذه ا5ورة يف إطار هذا  لاملعلومات اليت أعدت  ُ
نود جدول األعامل، وخاصة الوöئق  ند من  با لب

WIPO/GRTKF/IC/22/4 
 WIPO/GRTKF/IC/22/5و
 WIPO/GRTKF/IC/22/INF/4و
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وعىل . WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8و
سة  يقات علهيا يف ا جللأساس هذه الوöئق وا لتعل

نة نص  بري "للجالعامة، أعدت ا لتعحامية أشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا وفقا للوالية " مرشوع مواد: لل

ية العامة يف الويقة  ندة إلهيا من ا ثا مجلع ملسـ
WO/GA/40/7 . نة أن يرفع هذا ُوقررت ا للج

تام ا5ورة يف  نص، كام جاء يف ا تا ل يويو 13خل
يه وفقا 2012 نظر  بو  ية العامة للو ف، إىل ا ت ي لمجلع

نة الواردة يف الويقة  ثلوالية ا للج
WO/GA/40/7. 

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

لسـترأس �ئب الريس، ا: مالحظة من األمانة[ .460 ئ ند ُ ناول ا سة اليت  يا، ا نجو�ن من إندو بب  بيد  ت جلل لسـ تي ج ني  من 7ب
ند ]. جدول األعامل لبعرض �ئب الريس ا ية ا5وية قد 7ئ نة احلكو ل من جدول األعامل، وقال إن ا باهامللج نتأولت ا َ  لفرتة ْ

 Lية5طوي متعات ا ية وا شعوب األ هم، خاصة ا بني وو حمللور املرا صل Èل ضع شأن يف òوذكر بأنه جرى. ق ل حبث دراسة يف هذا ا
ية ا5وية ا5ورة نة احلكو رشين  ل ا مللج ية )WIPO/GRTKF/IC/20/7ثالويقة (لع نة احلكو يه والية ا سـ:  م،  للج تض تقح

ية ا5وية قد اختذت عدة قرارات يف هذا الصدد نة احلكو لا5وية، وبأن ا للج نة . مل للجومىض يقول إن من هذه القرارات أن ا ò ò
بني إىل �نضامم إىل أي من مجموعات أشارت إىل أ ثيل املرا �ن دعوة  ق ّ شأ و"ئأصدقاء الريس"مم هم رؤساء /تُناليت قد  شـيحأو تر

نة ورهن يات ريس ا ياغة يه دامئا من صال ٌشاركني يف األفرقة العامL وأفرقة ا للج لص ئم نة ومبا ي�ىش ونظاح َم مبوافقة ا ها للج
ئوذكر �ئب الريس كذ? ب .ا5اخيل ُ ò يل إحدى ية  شعوب األ نظمي حلقة معل خلرباء ا نة قد أيدت أيضا  بأن ا صل ل ت ُقللج ò

ية ا5وية نة احلكو  Lب لا5ورات ا مللج شعوب . ملق شاورات مع ا نظمي  نة قد جشعت ا5ول األعضاء بقوة عىل  لوكرر أن ا م ت òللج ò
ية بادل. صلاأل بادرات أخرى عىل تعزيز  نة قد اتفقت مع عدة  توأضاف أن ا شعوب مللج ل املعلومات وزdدة الوعي بقضاd ا
ية بني، . صلاأل ية خاصة للمرا سة إعال ية ا5وية  نة احلكو يا يف دورات ا ثال، تعقد حا يل ا هذا، عىل  يجة  قوأنه  م م ب ل جلت ل للج ل مل س ُن

بني سطا جديدا للمرا  تو يال  بو د رشت الو قوقد  òمك ب ل ُمي تظمة ويقة  .ن يا أيضا بصورة  ٌوتاح حا ث ن ل مت ُ
)WIPO/GRTKF/IC/22/INF/9 (بو اإللكرتوين توفرة عىل موقع الو يعن املوارد ا بت . مل نة قد ر حòوذكر أيضا أن ا للج

ية  شعوب األ تحدة ا5امئ املعين بقضاd ا تدى األمم ا بو مع  صلتعاون أمانة الو ل مل ن ي تدى ا5امئ("مب وخبصوص ا5ورة "). ملنا
ية  ية، عرض �ئب الريس الويقة اإلعال ماحلا ثئ سابقة WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10ُل بهتا ا5ورة ا ل، اليت اكنت قد  طل

ية ا5وية لنة احلكو تة املذكورة يف . مللج شأن اآلöر املرتبة عىل �قرتاحات ا يقات عامة  باب إلبداء أية  تح ا سـواقرتح  ت ب تعل لل ف
بين واحد أو أ. ثالويقة كرث من هذه �قرتاحات بوصفه توقال إنه سوف يرى أيضا ما إذا اكنت أية دوb عضو قد ترغب يف 

توافق اآلراء شأنه  توصل إىل قرار  ية ا5وية، ورمبا، حتاول ا نة احلكو شه ا نا يا  بمقرتحا ر ب ل ل للج ق ت ممس تطرد قائال إنه بعد . ل سـوا
بني شاركة املرا شأن  باب إلبداء أي اقرتاح أو مقرتحات جديدة  تح ا قذ? سوف  ميف ب ثار مرة أخرى . ل ُإال أنه طلب أال  ت

سابقة� ية ا5وية يف ا5ورات ا نة احلكو شت سابقا ومل تقرها ا لقرتاحات اليت نو ل للج مق ُ. 

شة  .461 نا هدف من ا شأن ا يح  تو ية مس اÈموعة ء، وطلب تقدمي مزيد ا تحدة األمر قوحتدث وفد الوالdت ا مل ب ض ل لمل يك ُ
بارشة هبائاليت يرغب �ئب الريس يف  ند ملا يةو.  من جدول األعامل7لب يف إطار ا مذكر الوفد بأن الويقة اإلعال ث ُ ò 

WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10  هتا وعدم اختاذ أي قرار يفdتو ية ا5وية إىل اإلحاطة علام  نة احلكو مبحتدعو ا ل مللج
 .هذا الصدد
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ية ا5وية هب .462 نة احلكو يط ا بل أن  ية  شأن الويقة اإلعال شة  نا لوذكر �ئب الريس أن اقرتاحه هو إجراء  للج حت ث ب مق ق م م ُئ ا ُ
بىن. علام تاج، أوال، إىل أن  تتوأضاف أن أية قرارات سوف  نا وتقر بأنه مقرتح رمسي،  حت معيإحدى ا5ول األعضاء اقرتاحا 

يد �قرتاح اÉي مت إقراره  يد أو عدم تأ شأن تأ ية ا5وية  نة احلكو شة اليت جترى داخل ا نا سفر ا يوبعد ذ?، أن  ي ب ل للج ق مل مت ُ
شة ُوسأل �ئب ا. عن قرار توافقي نا سة العامة معا إذا اكنت توجد دوb عضو واحدة عىل األقل ترغب يف  قلريس ا مجلل òئ

 .ثالويقة

شة الويقة .463 نا ثوأعلن وفد رسي الناك أنه يود  ق م ُ. 

شة �قرتاح   .464 نا تح �ئب الريس ب  قو م ئ  .WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10ث يف الويقة 1ف

ية  .465 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ صلوذكر  ل ل س يه ُمم بدو لن يرتتب  علوساكن اجلزر أن هذا �قرتاح ف~  ي
ية يفة يف املزيا نسوى آöر  ها . طف ية ا5وية بو نة احلكو صفوأضاف أن هذا �قرتاح لن يؤثر يف الطابع احلكويم ا5ويل  لم للج

ية يف إطار أعامل ا شعوب األ بار الواجب  للجتدى لõول األعضاء، يف حني أنه سوف يويل � صل لل ت عن ية ا5ويةم لنة احلكو . م
يد هذا �قرتاح نظر يف تأ ية ا5وية عىل ا نة احلكو يوحث ا ل ل مللج ò. 

ثLتوحتدث .466  ُ مس جتممم ãيولو تعامر ا ية املعين ال شعوب األ 2 جملس ا ب سـ صل ناية لل ية، ووKت  شعوب األ عع ا صل òل
بو  شامل مع الو ناجتة عن احلوار ا تدى ا5امئ ا يات ا نة إىل تو يا ل ل ن ص رشة ملللج انظر تقرير (عاÉي جرى يف دورته احلادية 

نة  تصادي و�ج�عي  سجل الرمسي للمجلس � تدى ا5امئ يف ا رشة  سـا5ورة احلادية  ل لن قللم ، 23، امللحق رمق 2012ع
E/2012/43-E/C.19/2012/13 .(أن جتم Lث 2وذكرت ا ُ يات، ويطلب ملم تو هذه ا يده  ية مجمع عىل تأ شعوب األ صع ا ل ي صل لل ٌ ِ ُ

ناسبم يات يف الوقت ا تو تىض هذه ا ساندمه وأن تعمل  ية ا5وية أن  نة احلكو ملن ا ص ل ت ل مبقللج نة . م َودعت كذ? ا للج
ية تا ية ا5وية إىل اختاذ القرارات ا لاحلكو ل ل شاركة الاكمL : أوال: م ية ا5وية إجراءات لضامن ا نة احلكو متد ا ملأن  ل مللج ُ تع
ية يف شعوب األ بارشة  ساوية وا صلوا لل مل يع ملت ية ا5ويةأعاملمج  نة احلكو ل ا يا؛مللج öئة : ن و ية ا5وية  نة احلكو شئ ا فأن  لم للج ُن ُ ت

تصويت شمل احلق يف تقدمي مقرتحات وتعديالت واقرتاحات، واحلق يف ا ية،  شعوب األ شاركة من أجل ا لجديدة  ت صل ل  ؛للم
ثا öشعو: لو ثيل ا ساوي  يل ا ية ا5وية ا نة احلكو لأن تضمن ا ملم ت ث ل ملللج لمت م ية وُ يةندويبملصلب األ شعوب األ صل ا  من ا5ول ل

بو ندوق تربعات الو شاري  ياألعضاء يف اÈلس � لص ثيل :  ورابعا؛ست ية ا5وية أن يكون أحد  نة احلكو ممأن تضمن ا ل مللج ُ
ية ا5وية و نة احلكو شاراك  سا  ية ر شعوب األ لا للج م ي صل مل شاراكئ مرسا  نُمي ياغة يف ا للج ألية أفرقة عامL وأفرقة  ية ص مة احلكو

 .لا5وية

يان اÉي أدل .467 يدية والفوللكور ا ية واملعارف ا ية ملوارد الورا نظمة ا5وية ا ثل ا بوأيد  تقل ث ن ل مل لمم ل ملع ُ òتLث  جملس مم به 
مس جتم ãيولو تعامر ا ية املعين ال شعوب األ 2ا ب سـ صل يةلل شعوب األ صلع ا 2وساند أيضا �قرتاح األول اÉي قدمه جتم. ل ò ع

شع ية لا نحو الوارد يف الويقة اإلعال ية عىل ا موب األ ث ل  .WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10صل

نظر يف قواعدها وممارساهتا من أجل إعادة  .468 يد ا نة أن  بت من ا ية العامة قد  ثل توج أمارو أن ا لوذكر  تع للج طل مجلع ُمم ò
بني شاركة املرا نظر يف  قا م ي. ل شعوب األ ثيل ا صلوأشار يف هذا الصدد إىل أن  ل نة أن تعرتف بقدرهتم عىل مم بوا من ا للجة  طل

يدمه  ثل مقرتحات ا5ول األعضاء دون تأ ساهامهتم  بارشة يف مقرتحاهتم و نظر  بوا أن  شاركة يف املفاوضات وكذا  يا م ي طل ممل م ُ
بق ية مه. ملسـا شعوب األ صلوذكر بأن ا ل òها  أحصاب يدي وحرا ثقايف ا بري ا سأشاكل ا ّ تقل ل لتع سج. ل ته يف أن  òوأبدى ر ُ ي ل أن غب

ية شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  صلته قد شاركت يف مفاوضات إعالن األمم ا ل ب مل ية قد . منظم شعوب األ صلوأشار إىل أن ا ل
ياق، وقال إنه مل يطلب من أية دوb عضو قط أن حتصل عىل إذن يف  تعديالت يف هذا ا ُقدمت العديد من املقرتحات وا سـ لل ò

يس من العدل أن . هذا الصدد يغ مقرتحاهتا يف لوقال إنه  ية اليت  شعوب األ ساهامت ا تصحتاول ا5ول األعضاء جتاهل  صل ل م
بغي ية ا5وية كام  نة احلكو سة العامة  نا يم ل للج شأن أمور . جلل ية  شعوب األ بوقال إن هذه القاعدة حتول دون سامع آراء ا صل ل

ثل وفدي كو ورسي الناك قد أيدت اقرتاحاته. هاهتّم نه . موذكر أن وفودا  ية أخرى، ا5ول األعضاء لكو تقد، من � حا ن
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تعالء"بسبب املوافقة عىل ما أسامه  ية" سـأجواء � شعوب األ صلف~ خيص ا ية ا5وية تركز عىل . ل نة احلكو لوذكر أن ا مللج
ية، وòتدابري من شأهنا أن تدر يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ُ رحبا من املعارف ا ت ث تقل ل تع لتقل ل ل ترامك الرثوات سه�ل

Lترب حتزيا. يف أيدي ق ية قد  شعوب األ ثيل ا تحق  َوأضاف أن رفض الوضع ا يع صل ل ملم ُسـ ّ ُ يالني ميكن . مل يل  مبكوقال إن هذا ا لك
نة من األساس�قوُأن ي ية ا للجض مصدا  .ق

469. Lث ُواعرتضت  شمم توصل إىل توافق يف اآلراء داخل جتمع ا ئة عىل أنه مت ا ل بر�مج الصحة وا ل 2ب ي ية عىل ل صلعوب األ
ثLتلعكس ما قا يولوãممه  تعامر ا ية املعين ال شعوب األ ب جملس ا سـ صل تحدث . لل ية يدعي ا شعوب األ لوقالت إن جتمع ا صل òل 2

ية، ولكن من دون  ية األفر متعات ا ثلون ا نوب الصحراء الكربى اÉين  ية  بõان األفر ثيل ا ثري من  يقمس ا ج يق حملللك مي ل Èمم
ثلنيومل . موافقهتم ية ألنه سوف هيمش هؤالء ا شعوب األ ملمتؤيد �قرتاح األول اÉي تقدم به جتمع ا صل �ل ُ ودافعت عن معل . 2

ية اليت جردت من ثرواهتا ية األفر متعات ا ثل ا �نظمهتا اليت  ُ يق � حمللم Èتم يابة عن . ُ تحدث  متعات تريد أن  نوقالت إن هذه ا لت È
ها يك قد. نفسأ يةملكسـوذكرت أن وفد ا شعوب األ ثري من �قرتاحات اليت قدzا جتمع ا تابة عىل ا صل اعرتض  ل 2ك وقالت إن . لك

ية ست وا ـي  قعهذه �قرتاحات أحالم،  ي لف ية من شأهنا أن هتم . ه ناول قضاd وا ية ا5وية عىل  نة احلكو ثت ا قعو ت ل مللج َح ò
ها يه شعوب اليت  متثلا  .ل

يني إن ا .470 ثL اÈلس الوطين للخال مجلوقالت  سـ ية حقوقا موضعُمم شعوب األ تفقون عىل أن  صليع  لل خالف يف  ي
Lتأص بL سوف تؤثر يف هذه احلقوق ا بل أو الصكوك ا ية ا5وية، وأن الصك ا نة احلكو ملمفاوضات ا ل ملقللج ملق وذكرت أنه . م

شاركة أمكل وأكرث جد ية  شعوب األ شاركة ا تح أبواهبا  ية ا5وية أن  نة احلكو بغي   ?Éم صل ل مل ل للج تفي م ومضت تقول إن . وىن
نظامهتا ويه ملزمة بذ? ها أو حكوماهتا أو  ثل شعوهبا أو أ ها أن  ية حيق  شعوب األ يس جديدا، وإن ا مهذا الطلب  مم ل متل صل . ل

ية كام لو اكنوا نة احلكو يد يف مداوالت ا ية  شعوب األ ثيل ا شاراكت  ثL أن  مومع ذ? ذكرت ا للجتق صل ل مم م òملم ُ متع  ُ جمأعضاء 
تربت. مدين نني عاديني، ولكهنم عوا سوا جمرد موا ثلني  ط أن هؤالء ا ي يفون إىللملم  مفاهمي وتوقعات معقوb من األعامل يض 

بار تفاويض اÉي يلزم وضعه يف � نص ا شأن ا شعوب  تا ل ل ب تفاوض. عل هم إماكية ا لوأضافت أن  ن يةنحم  سوف يرتقي لفعل ا
ية توى أعىل من املصدا تفاوض إىل  قهبذا ا سـ ية تودòوذكرت أيضا. مل شعوب األ 2 بأن ا صل يقني القانوينل نال ا ل أيضا أن  وأيدت . ت

يان اÉي أدل ثLتلبا ية ا5وية عىل إقرار مم به  نة احلكو ثت ا يولوã، و تعامر ا ية املعين ال شعوب األ ل جملس ا للج ب سـ صل مل َح ò ل
رشة متدة يف دورته احلادية  تدى ا5امئ ا يات ا عتو ملع ن  .ملص

توال .471 بائل ا ثل  لوأقر  ل يدي وما وصفه قمم ثقايف ا بري ا نص خبصوص أشاكل ا ياغة ا تقدم املحرز يف  تقليب  ل تع ل ص لل ل َ ُ
نه يدة  مألجزاء ا يدة. جل نص هتدم األجزاء ا رشوع ا نارص أخرى يف  جلومع ذ? أضاف أنه توجد  ل يان اÉي . مع لبوأيد ا ò

شعوب األ  Lتأص شأن احلقوق ا يني  ثL اÈلس الوطين للخال للأدلت به  مل ب سـ تحدة مم ملية، وأشار إىل مقدمة إعالن األمم ا صل
ها اكآليت ية واليت  شعوب األ نصشأن حقوق ا صل ل شعوب : "ب ية  للوإذ تدرك احلاجة امللحة إىل احرتام وتعزيز احلقوق ا لطبيع

ها و ية و�ر يدها الرو يـة ومن ثقافاهتا وتقا �تصادية و�ج يـة و� يا ها ا يا متدة من  ية ا خياأل ح ع ق س للك سـ ه لصل فلسفاهتا، وال ملسـ
ها ومواردها ها يف أراضهيا وأقا ميسـ~ حقو بق يف الوجود معل ". لق ها ويه  تأصL حقوق ال ميكن ختو سـوقال إن احلقوق ا تمل يل ٌ

ية ا5وية نة احلكو لا تخدم للعمل عىل أساس احلقوق املخوb، وهذا هو . مللج ية الفكرية  òومىض يقول إن نظام حقوق ا ُ يُسـ مللك
شع ياج ا لبب ا حت يات واحضة للغاية من شأهنا أن متكهنم من ضامن احرتام س ية ا5وية، إىل آ نة احلكو ية، يف ا لوب األ ل للج مصل

Lتأص هم ا ملحقو ية، وسوف . ق شعوب األ ثري من جمرد حقوق ا تكون أوسع   Lب بل أو الصكوك ا صلوأقر بأن الصك ا ل بكسـ ملق ملق ò
يدي ا ثقايف ا بري ا تقلشمل الفوللكور أو أشاكل ا ل تع لت يةل شعوب األ ها ا صلليت ال  ل هم . متلك نه سلط الضوء عىل أنه من ا ملو òلك

ية شعوب األ تعلق األمر بقضاd ا ندما  تفاوض  ية ا ية يف  شعوب األ صلجدا إدخال ا ل ي ع ل معل صل وأضاف أنه يف حمافل أخرى، . ل
ثيل  ية وغريمه من  شعوب األ ثيل ا يزي بني  يولوã، جرى ا نوع ا ية ا ممثل اتفا صل ل مم مت ب لت ل ل ق ية، م متعات ا متع املدين أو ا حمللا È È

شارك يف هذا الصدد بات الريس ا تمدت تر ملوا ت ئع ي شة �قرتاح اÉي تقدم به جتمع . ُ نا ية ا5وية عىل  نة احلكو 2وحث ا ق ل مللج م َ ò
يد ية وتأ شعوب األ يا صل  .هل
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ية وساكن اجلزر، اÉي  .472 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ يا  صلوشكر وفد أسرتا ل ل س مم َل òاكن قد قدم هذا ُ
ية ا5وية نة احلكو رشين  ية يف ا5ورة احلادية وا شعوب األ ل�قرتاح مس جتمع ا للج صل مل لع ية . 2 لوقال الوفد إن احلكومة األسرتا ُ

نظر يف هذا �قرتاح تني . وذكر أن 5يه سؤالني يف هذا الصدد. تال تزال  تعلق لطر سؤال األول  تطرد قائال إن ا يقوا ي ل سـ
ية حملمتلا شعوب األ ثيل ا يا  يذه، أال وهام �عرتاف ر صلتني، كام أوحضت األمانة،  ل مبم مس ها مكلتنف هم احلقوق  سندوبني و نفنح م

ية شعوب األ ثيل ا ئة خاصة  شاء  ندوبو ا5ول األعضاء، أو، بدال من ذ?، إ تع هبا  صلاليت  ل ملم ن فمت م وذكر أن هذا قد يكون . ي
ي يزيا وا نه  يا أكرث  قعيزيا إجرا مت ئ يل بأي شلك إىل أحد . اممت ية  شعوب األ ميومىض يقول إنه هيمه أن يعرف ما إذا اكن جتمع ا صل ل 2 2

يفني أو لكهيام هذه الصفة اخلاصة مل يفصح عهنا يف . لتصنهذين ا نارص أخرى  َوساءل الوفد كذ? معا إذا اكنت توجد  ُ ل ع òت
يل جتم  bية اليت أصدرهتا األمانة، يف حا 2الويقة اإلعال تفض ثاينمث يار ا ية  شعوب األ لع ا للخ صل  .ل

473.  ãيولو تعامر ا ية املعين ال شعوب األ ثL جملس ا بوتوKت  سـ صل ل لمم ُ ò– مس جتمعيا  2 يف معرض ردها عىل وفد أسرتا ل
ية  شعوب األ صلا شمل –ل ية  شعوب األ شة، وقالت إن �قرتاح املقدم من جتمع ا نا ته يف ا شار شكر للوفد عىل  ي  صل ل ق مل ك م 2ل ò ُ

ئة اخلاصة، اليف  ثاين، أال وهو ت+ ا يار ا نارص من ا لفاملقام األول  ل خل ياغة، ويف ت سوف يتع صشمل احلق يف تقدمي مقرتحات 
ية ا5وية نة احلكو تصويت يف أعامل ا ياغة اقرتاحات، وأيضا يف ا لاقرتاح تعديالت، ويف  للج ل هم أن . مص ملوأضافت أنه من ا

ست دو ية  شعوب األ ييكون واحضا أن ا صل  .اللل

ية   .474 شعوب األ بهتا يف وجود إشارة واحضة وممزية إىل حقوق ا ئة عن ر ثL بر�مج الصحة وا صلوأعربت  ل غ ب �مم ُ ي ل ُ
ية شعوب األ يان اÉي أدىل به جتمع ا ية يف ا ية األفر متعات ا صلوا ل ب 2حملل ل يق È. 

نطقة األنديز األوائل بأن .475 شعوب  ية  ية اÉا نة القانوية  ثل ا موذكر  ل ت من ن للج تمم òلل ثيل ُ تألف من  ية  شعوب األ مم جتمع ا ي صل ل 2
ية ا5وية نة احلكو نظام ا5اخيل احلايل  متدين مبوجب ا ية ا شعوب األ لنظامت ا للج ل صل مل شعوب . ملعم لوأشار إىل أن جتمع ا 2

توصل إىل توافق يف اآلراء برية من أجل ا ية قد بذل Kودا  لاأل ك شة هيدف إىل إاÉي وقال إن �قرتاح . صل نا قيد ا مل نماكية ق
شارك عىل  ية  شعوب األ شعوب، وذ? من أجل جعل ا ئة لألمم أو ا ية، أي  نظامت غري احلكو تلفة عن ا ئة  شاء  تإ صل ل ل مل خم فن م ف

ها عالقات واتصاالت ويقة مع . حنو أفضل وأكرب ية  شعوب األ نظامت ا ند إىل كون  ئة اجلديدة  ثومىض يقول إن ا صل ل لس م ت تلف
ها نظامت ا. ممشعوهبا وأ ياموأشار إىل  ية عرب احلدود بني بريو وبو شعوب األ تلفة مربطة  ية  �ليفج صل ل ت خم وقال إن دورها . ع

ياق القانون ا5ويل العام بغي أن يعرتف به يف  سـ�ج�عي الواحض  َي ُ شعوب . ن ثيل ا ئة خاصة من  لوأضاف أن �عرتاف  مم بف
ية  ثاين  –صلاأل يار ا لكام هو مقرتح يف ا ها –خل هم إ سمن شأنه أن  بريا يف تطوير القانون ا5ويل والقانون ا5ويل حلقوق يُس كما 
سان ية . ناإل نة احلكو ها إماكية حضور دورات ا تاح  ترب دوال أعضاء، بل أن  ية ال تطلب أن  شعوب األ موقال إن ا للجل ن ت تع صل ُل َُ

ية ا5وية نة احلكو ساهامهتا يف معل ا بارش  تقدمي ا شاركة فهيا، وكذا ا لا5وية وا للج مل مل ل مل ية .مل شعوب األ تمت قائال إن ا صل وا ل خ
ياق ا5ويل، مع أهنا وا5ول األعضاء  سـحصلت عىل حقوق حمددة يف ا يسـ  .ا سواءتلل

òوسأل �ئب الريس معا إذا اكنت توجد أية دوb من ا5ول األعضاء تؤيد �قرتاح  .476 ئ باره اقرتاح دوb عضو 1ُ عت 
ته نا  Lقشـرمسي من أجل مواص  .م

ُوجسل وفد كو أ .477 ò ية نة احلكو شارك يف ا ية  شعوب األ من بõه سوف يؤيد أي تدبري من شأنه أن جيعل ا للج ت صل ل
شاركة أكرب وأفضل ما5وية   .ل

يارين الواردين يف إطار �قرتاح  .478 تحديد، أحد ا خلوسأل �ئب الريس معا إذا اكن وفد كو يؤيد، عىل وجه ا ل ò ئ ُ1 
يا  .مسبوصفه مقرتحا ر

تح .479 يار يوأجاب وفد كو بأنه  نه سوف يؤيد ا بارات أمع، و خلدث  ية ،  أي– 2لكبع شعوب األ صلصفة جديدة   إذا –لل
نة ية يف ا شعوب األ شاركة ا ية  للجاكن هذا من شأنه أن يزيد من فا صل ل م  .عل
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480. dية إنه لن يؤيد أ تحدة األمر يكوقال وفد الوالdت ا مل يارين الواردين يف إطار هذا �قرتاح، وال أي يشء من ُ خل من ا
يةشأ شعوب األ ثيل ا صلنه أن يرفع صفة  ل ية . مم نة احلكو ثل هذا األمر من شأنه أن يضع الطابع احلكويم ا5ويل  موذكر أن  للجم

 .لا5وية موضع شك

شعوب  .481 تعلق مبا خيص ا  dناول قضا ية ا5وية  نة احلكو يدة، ألن ا شة  نا يا إن هذه ا لوقال وفد أسرتا ت ت ل للج ق مل تل م ٌمف ُ
ية من معارف وأشاكل بري ثقايفصلاأل شأن . تع  ية  شعوب األ يح من جتمع ا تو ته يف احلصول عىل مزيد من ا بوأبدى ر صل ل ض ل 2ب غ

ثل جمالس . 1نطاق �قرتاح  ية،  شعوب األ ية  ئات ا تلفة من ا يث توجد أنواع  موأشار إىل الوضع يف بõه  صلح لل يل ي ثخم لمته ل
نظامت ا يا األوىل، أو ا شعوب أسرتا ملاألرايض واملؤمتر الوطين  ل يهنا ل ية ولكن دون أن تكون  شعوب األ ثل مصاحل ا بعليت  صل ل مت

ية شعوب األ صلمن ا شعوب املعرتف حقا بأهنا . ل متل فقط عىل مجموعة من ا ُوساءل الوفد معا إذا اكن نطاق �قرتاح  ل يشـت ò ُ
نطقة  ية  ملشعوب أ  .أو بõ معنيّحمدد  أو إقلمي معينةصل

ت .482 بفئوقال وفد �حتاد الرويس إنه يعرتف  بونُ ندوبون واملرا شاركني، أال وهام ا قني من ا مل ثيل . مل ممورأى أن صفة 
يح تو تطلب مزيدا من ا يري يف هذه الصفة سوف  يري، وأن أي  بغي أن تظل دون  بني  ية مكرا شعوب األ ضا ل ي تغ تغ ي صل نل . ق

ها لفعل صفة ية  متعات ا ية وا شعوب األ ٌومىض يقول إن ا ل حملل صل بني، يف إٌ خاصةÈل ندوق تربعات ق مضن املرا صشارة إىل 
ية نابر امجلاعات األ بو، و ندوق تربعات الو بو، وعضوية جملس  صلالو ي ص  .مي

سابقة اليت قام هبا  .483 يه، وأشار إىل املداخL ا لوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ف ُ
شة اجلارية نا ية خبصوص وضع ا تحدة األمر قوفد الوالdت ا مل شأن .يكمل تخذ أي قرار  ب وساءل الوفد إىل أي مدى ميكن أن  ي òت ُ ُ

ية ا5وية إىل اإلحاطة علام هبا نة احلكو يت ا ية د لويقة إعال للج ع مث  .ُم

يا .484 سؤال اÉي طرحه وفد أسرتا يني إىل ا ثL اÈلس الوطين للخال لوأشارت  ل سـ بغي أن . ُمم  bينوقالت إن الصفة املعد ò ُ
Éثلني ا ملمنح إىل هؤالء ا هاُتم يني  ثلني ر ية وتعرتف هبم  شعوب األ تارمه ا لين  مس مم صل ل  .خت

يني .485 ثL اÈلس الوطين للخال يان اÉي أدلت به  يب ا توال بائل ا ثل  سـوأيد  مم ب ل ل ُمم َ ل ق ُ ò . بغي أال ُينوقال إنه   فائدة ةòتوقع أيت
يار  ية"خمن  شعوب األ صلمراقيب ا تلفة اللون يف غرفة "ل o، عدا اللوحات املزخرفة ا َ شعوب . �ج�عُ لوقال إن ما تريده ا

ية هو قدر ٌاأل ثلهياصل نوعي يف صفة  يري ا مم من ا ل بوع . لتغ ية يف وقت سابق من األ نرب امجلاعات األ سـوذكر بأن وقائع  صل م ò
ية ا5وية، وإىل ك نة احلكو ية يف ا سائل ا سان يف ا تعلق حبقوق اإل بعد ا لقدمت العديد من اإلشارات إىل ا للج ن مل ن مل مل ملع ون ُ

ها ويف  يل  ها يف  شعوب اليت تقرر مصريها  نص عىل حقوق ا ية  شعوب األ شأن حقوق ا تحدة  سإعالن األمم ا نفس ثنف ل ي صل ل ب متمل ب
ثلهيا  .مبم�عرتاف 

ية تطلب أن يعرتف أيضا داخل  .486 شعوب األ يولوã إن ا تعامر ا ية املعين ال شعوب األ ثL جملس ا ُوقالت  صل ل ب سـ صل ل لمم ُ
ية ا5وي نة احلكو لا يا يف مللج تخدم لإلشارة إلهيم بوصفه مصطلحا  شلكوهنا واملصطلح اÉي  شعوب اليت  ئة ا نة بأن  سـ ي فل َ ُ ي ف

تحقان صفة خاصة سان ا5وية ممزيان و سـجمال حقوق اإل ل ين � ية . ُ نة احلكو ية يف معل ا شعوب األ ثيل ا موكررت أن  للج صل ل مم ò
متزي بني، ألن هلم حقوقا  هم مرا تربون أ �ا5وية ال  ُم ق نفس يع شة يف ل نا يد ا تأصL وفريدة، وألهنم أحصاب ومالك املوضوع  قة و مل ق م

ية ا5وية نة احلكو لا ية. مللج نظامت غري احلكو ية  شعوب األ به ا بغي أال  موأضافت أنه  ملن صل ل شـ òي ُ  .ت

ية و�حتاد الرويس ع .487 تحدة األمر يانني ال¬ين أدىل هبام وفدا الوالdت ا ثل توج أمارو إىل ا يكوأشار  مل ب توايللمم . لىل ا
ية حترم  تحدة األمر يكوقال إن الوالdت ا ية  –يف رأيه  –مل شاركة يف احملافل الو ية من احلق األسايس يف ا نشعوهبا األ مل طصل

ية طوا5وية، يف حني أهنا تدافع عن احلرية وا5ميقرا ية، مبا فهيا . ل ية تهنب املوارد ا تحدة األمر يعورأى أن الوالdت ا لطبمل يك
يع شعوب العامللتاملعارف ا ية بل واخلاصة  شعوب األ جبميدية اخلاصة  صل ل شعوب . قل بõ ال يعرتف برأي ا لوقال إن هذا ا ل

شاركهتم سامههتم وال  ثلوهنا وال  ية ومن  ماأل مب مي ْصل َ. 
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شعب أصيل، اإلبقاء عىل لكمة  .488 ثال  يا الغرية إنه يود، بوصفه  ية أرمن أر ثل  لوقال  مم ب ن مجع ميمم  وقال إن". شعب أصيل"ُ
يش فهيا وحتمي هذه  شأت مهنا واليت  ثقافة اليت  شلك رييس عىل ا شعوب اليت حتافظ  ية يه ت+ ا شعوب األ تعا نئ ل ب ل صل ل

ثقافة ية ا5وية. لا نة احلكو شعوب يف معل ا ثيل هذه ا يعة حقوق  ية من  يف أقل أ شلكة ا لومىض يقول إن  للج ل مم ب مه ن مم ط . لتص
ته يف أن تكون هذه احلقوق مماثL مت تع هبغبوأبدى ر سم اتمتاما للحقوق اليت  ية من  شعوب األ متكني ا ح أية دوb، وذ?  صل ل ل

ية للمفاوضات يجة الهنا ئا تن  .ل

يا .489 سؤال اÉي طرحه وفد أسرتا ية وساكن اجلزر إىل ا شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ لوأشار  ل صل ل ل س وقال . ُمم
تجمع يدة حىت اآلن من ا ئة الو همه، يه ا سب  نظامت،  لإن ا ح حمل لف بوف متدة 5ى الو يات اليت قد تكون  وÉ? رأى أن . مع

ية،  شعوب األ ها ا نظامت اليت  يهنم ا ثلني  توخاة سوف يكونون  ثلني اÉين سوف حيصلون عىل الصفة اجلديدة ا صلا ل مل تع مم مل تقميملم � ُ
ية شعوب األ نظامت ا يهنم  صلأي  ل متع � ُ. 

شأن �قرتاح  .490 شة  نا بوأغلق �ئب الريس ب ا ق مل ئ تح . 1ُ شة �قرتاحني فو نا باب  قا مل ، موحضا أن { 3 و2ل
تصالن شة . م�قرتاحني  نا تح �ب الريس ب  شأن هذين �قرتاحني،  شاركني مل يطلب اللكمة  قونظرا ألن أd من ا ب ممل ئ ُف

 .�4قرتاح 

òوسأل وفد رسي الناك معا إذا اكن �قرتاح  .491 يكون ¡ أي4ُ  ّ نةسـ للج تأثري يف عدد نواب ريس ا  .ئ

ية لن و .492 ته احلا ية  شعوب األ ناء عىل طلب �ئب الريس، إن �قرتاح اÉي قدمه جتمع ا لقالت األمانة،  يغ صل ل بصب ò2 ئ ُ
يذه – تأثري ّيكون ¡ أي  bنة–تنف يف حا للج يف عدد نواب ريس ا يل اÈلس . ئ شري فقط إىل  تشكوذكرت أن �قرتاح  ي
شاري  .ست�

شاركة و .493 ثل توج أمارو  ثوطلب  م متمم شاريُ بو � ية يف جملس الو شعوب األ تيال عادلني  ي صل ته . سلل منظموقال إن 
تربعات ندوق ا تربع ألموال إىل  تعلق  ية ف~  شفا لتدعو دامئا إىل ا ص ل ي  .فل

شة �قرتاح  .494 نا تح �ب الريس ب  قو م ئ  .5ُف

ية يف هذه ا5 .495 نرب امجلاعات األ نظمي  يا { من األمانة عىل  نأ وفد أسرتا صلو ت ل مه ُ ò ية نرب امجلاعات األ صلورة، وأعضاء  م
ية ملوضوع يف ا5ورة احلا Lيقة الص توى وو يعة ا ية ر لاÉين قدموا عروضا إيضا ث ملسـ òف وقال إن الوفد سوف يؤيد األمانة يف . ح

ية نرب امجلاعات األ يار  ية خبصوص ا شعوب األ شاور ف~ بني ا5ورات مع ريس جتمع ا صلا ت صل ل مت خئ  .2ل

ية اكن ُواتفق وفد رس .496 نرب امجلاعات األ يا القائل بأن  صلي الناك مع رأي وفد أسرتا شاطشـّيقامل وقال . لن جدا و�بضا 
بادرة اليت اختذهتا األمانة يف هذا الصدد يد للغاية  ملإنه   .ٌسع

شأن  .497 يا ورسي الناك  بواتفق وفد الرنوجي مع وفدي أسرتا ل برية فائدة الُ ملا تواهلك ية و سـنرب امجلاعات األ يع يف مصل ف الر
ية بغي أن تكرر. لا5ورة احلا تجربة  òوقال إن هذه ا ُ ين نه أن يؤيد �قرتاح . ل  .5ميكوأضاف أنه 

نة، ورأى أن �قرتاح  .498 يدة جدا  ية  نابر امجلاعات األ للجورأى وفد �حتاد الرويس أن  ّصل ٌ مف م يد5ُ ٌ اقرتاح  ج ٌ. 

يد  .499 تأ ناك قدرا ال بأس به من ا يوذكر �ئب الريس أن  ل ه ئ ية ُ نابر امجلاعات األ صلمن ا5ول األعضاء للحفاظ عىل  م
ية نابر امجلاعات األ يل  تعلق  ية ف~  شعوب األ شاور األمانة مع ريس جتمع ا صلو ي صل ل مت شك تئ بل 2. 

ية ا5وية  .500 نة احلكو شأن ما إذا اكنت ا يح  تاج مرة أخرى إىل تو ية أنه  تحدة األمر لوأعلن وفد الوالdت ا للج ب ض حي ممل يك ُ
بة  لمطا يةُ ناء عىل ويقة إعال مختاذ قرارات  ث  .ب
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ية  .501 تحدة األمر يه، وانضم إىل وفد الوالdت ا يكوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  ملف ُ
ية ناء عىل ويقة إعال شأن إماكية اختاذ قرارات  يح  ميف طلب تو ث ب ن ب  .ض

شة .502 نا قوأجاب �ئب الريس قائال إن الغرض من ا مل ئ شأن ُ بني  بات من الوفود واملرا ية هو احلصول عىل آراء و ب احلا ي قل تعق
ية شعوب األ صل�قرتاحات اليت قدzا جتمع ا ل يه خبصوص اإلجراء . 2 تو جوطلب من األمانة مزيدا من ا باعهل ّالواجب ا  .ت

ثوأكدت األمانة عىل أن الويقة اليت  .503 ُ ò ية، وأنه ال ميكن اختيه شة ويقة إعال نا ميد ا ٌق ث ق ناء عىل هذه الويقةمل ثاذ أي قرار  . ب
ية قد ترغب  يادة �ئب الريس طريقة ملعرفة ما إذا اكنت توجد أية مقرتحات ر ية  شة احلا نا تقد أن ا مسوذكرت أهنا  ل ق مل ٌتع ئ بق

ية شعوب األ تة اليت قدzا جتمع ا ية، وخاصة �قرتاحات ا صلا5ول األعضاء يف إبداهئا انطالقا من الويقة اإلعال ل سـ 2ث ل . م
ثال، أن بعض ا5ول تؤيد �قرتاح  يل ا بدو حىت اآلن، عىل  ملومضت تقول إنه  س  5، وÉ? ميكن أن يؤدي �قرتاح 5بي

شأنهمتقرتح رمسي  ملا5ولوضع إىل  نحو واختاذ قرار  ته عىل هذا ا نا بكن  ل قشـ ناء عىل . م تخذ أي قرار إال  بوأضافت أنه لن  òي ُ
بارشة مقرتح رمسي من ا5ول األعضاء، إن و تخذا  مجد، ومن مث لن يكون قرارا  òم ُ òهاعىل  بناء ية  سالويقة اإلعال نفم  .ث

هد قطّ أسلوب العمل هذا  .504 يه، وقال إنه مل  شوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  يف ُ
بل بو أو يف أي ماكن آخر من  قيف الو بعوقال إنه ال تزال 5يه شكوك خبصوص اإل. ي  .ملُتòجراء ا

شة �قرتاح و .505 نا تح ب  يان اÉي أدىل به وفد �حتاد األورويب، و قأحاط �ئب الريس علام  مب ف لئ ُ6. 

توذكر وفد الرنوجي أن هذا �قرتاح مربطٌ القرتاح  .506 بارشة وöئق . 5ُ ناول احملارضون  يد جدا أن  موقال إن من ا ت يملف
ية ا5وية نة احلكو لمعل ا  .مللج

يان اÉي أدىل به وفد الرنوجي، وأعرب عن òوردد  .507 ية وساكن اجلزر ا شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا َثل مؤ ب صل ل ل س لمم ُ
يا يف هذا الصدد6ُأم5 يف أن تؤيد ا5ول األعضاء األخرى �قرتاح   .مس أيضا، وأن تقدم مقرتحا ر

شأن �قرتاح  .508 يقه  يا إن  بوقال وفد أسرتا تعل ل ساب6ُ يقه ا تلف عن  ل ال  تعل وقال إنه ال يزال غري . 5ق عىل �قرتاح خي
ية من �قرتاحني  من كونهمتيقن يا أو مقرتحات ر مس يقدم مقرتحا ر ثل هذه 6 و5مس ية املرتبة عىل  م، نظرا لآلöر اإلجرا ت ئ
ية أن يركز عىل وöئق العمل . اخلطوة نرب امجلاعات األ يد للغاية  �وأضاف أنه يرى أن من ا ُ صل مل ية للجناجلوهرية ملف مة احلكو

شة محددة األهداف نا تعمق و يل  ناك  òا5وية، وأن يكون  ُ ق حتل ه مل �م يا مقرتحا . ُ مسوخبصوص ما إذا اكن الوفد سوف يقدم ر
شجع  بل سي�بعا من �قرتاح، قال إنه  ية ا5ويةملسـتقيف ا نة احلكو ية تركز عىل ا لنابر مماثL للجامعات األ للج مصل  .م

ثل توج أمارو أنه .509 ُوذكر  ها ف~ طاملا  مم شا ها و بري حبرية عن شوا يهنا من ا ية و شعوب األ شاركة ا لكأيد  غل ممتك تع صل ل لم ò
يدية ها ا ية ومعار تقلتعلق مبواردها ا يع لي فب نابر . لط نظمي  ها األمانة يف  شأن املعايري اليت  ية  ية اك موقال إنه ال توجد شفا بق ف تف تطب

ية نابر امجلاعات ا. صلامجلاعات األ ية مل مومىض يقول إن  ُأل ت رش صل نوات ا ية ا5وية يف ا نة احلكو لعهم قط يف معل ا سـ ل لللج م س
 .األخرية

شعوب  .510 تجمع ا سا سابقا  يدية والفوللكور بأنه اكن ر ية واملعارف ا ية ملوارد الورا نظمة ا5وية ا ثل ا لوذكر  ل ي تقل ث ن ل مل 2مم ئ ل ملع ُ ò
نرب امجلاعات األ شأن  شارته  ية وأن األمانة اكنت قد ا ماأل ب ت ية . صليةسصل شعوب األ شار أيضا جتمع ا صلوقال إنه ا ل 2ت س

يقات أو توجهيات مترار هذاومل . تعلللحصول مهنم عىل اقرتاحات أو  سـخيش من عدم ا 2أن أعضاء جتمع مل يكن 5يه شك ب، وَ
ية نرب امجلاعات األ يل  شلك أو بآخر يف  شرتكون  ية سوف  شعوب األ صلا ب ي صل مل  .تشك

ن .511 موأغلق �ئب الريس ب  ئ شة الويقةُ ثا باب ألي مقرتح أو اقرتاح . WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10 ق تح ا لو ف
بني شاركة املرا شأن  قآخر  م  .ب
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نا  .512 نك  يد بول اك يوذكر ا سي ن ِسـ ل ò– تدى ا5امئ شارية –ملن عضو ا ئة ا تدى ا5امئ  ية ا5وية بأن ا نة احلكو ٌ ا تٌ ي ن ل سللج ه مل م َ
ند تصادي و�ج�عي، أ تحدة � سـÈلس األمم ا ُمل تصادية ق ية � تعلقة  ية ا شعوب األ شة قضاd ا نا يه والية  قت إ منم مل صل ل ق لتل

ية شعوب األ ية  سا تعلمي، والصحة، واحلقوق اإل ئة، وا ثقافة، وا ية، وا �صلو�ج لل ن ن ل ب ل يع تألف . ل تدى ا5امئ  يوأضاف أن ا ملن
هم نا ية يف  شعوب األ يهنم ا ية مهنم  تقال، مثا بريا  رش  تة  طقمن  م صلخ ل تع ن سـ �سـ ُ م يو واآلخرع ّن  تدى . هنم احلكوماتتع ملنوذكر أن ا

رشة اليت ُعقدت يف الفرتة من  بو، يف دورته احلادية  تعمقا مع الو عا5امئ أجرى حوارا  ي وأضاف أن . 2012 مايو 18 إىل 7م
شعوب األ بو ا5امعة  شطة الو ية ا5وية، وأعرب عن تقديره أل نة احلكو تدى ا5امئ أثىن عىل معل ا للا ي ن ل للج من مث أبدى . صليةمل

نحو الوارد يف تقرير دورته احلادية  بو عىل ا تعلقة لو يات  تدى ا5امئ أقر تو تقرير احلايل أن ا ته يف أن يذكر يف ا لر ي ص ن ل مب ò مل òغ َ ُ
نة (عرشة  تصادي و�ج�عي  سجل الرمسي للمجلس � سـانظر ا لل -E/2012/43، 23، امللحق رمق 2012ق

E/C.19/2012/13 .(ية وطلب إصدار ا نة احلكو رشين  ثة وا ثا ية عىل ضوء ا5ورة ا يات يف شلك ويقة إعال متو للجم ل ل ث ص لعل
بو ية العامة القادمة للو يا5وية وا مجلع تايل. ل نحو ا يات عىل ا تو لوأشار إىل بعض ا ل ص تدى ا5امئ يويص بأن تطلب . ل ملنقال إن ا

ت سان، خاصة ف~  شاركة خرباء القانون ا5ويل حلقوق اإل بو  يالو ن م شاور ُي ية ا همون يف  يث  ية،  شعوب األ تعلق  معل حب صل لل سي
ية بلكمة  شعوب األ يه ا نص اÉي توصف  رشوع ا ياغة يف  صلاملوضوعي، ال سـ~ خبصوص ا ل ل فلص ياغة " مسـتفيدين"م لصوا

ية بلكمة  شعوب األ شري إىل ا صلاألخرى اليت  ل تواف"جممتعات"ت ية ا5وية  نة احلكو رشوع نص ا م، إضافة إىل جعل  لم للج قا مع م
سان بادئ ا5وية حلقوق اإل نالقواعد وا ل بو . مل تدى ا5امئ أيضا أن تعرتف الو يويطلب ا يةملن شأن بلبقا تحدة  ب إعالن األمم ا مل

ية شعوب األ صلحقوق ا يقل سان جيب أن للتطب  باره صاك دويا zام حلقوق اإل بو ذ?،  ته، وأن حترتم الو ن وبوöقة  ل ت ي عصل
نة احلكو للجسرتشد به معل ا بو معوماي يية ا5وية ومعل الو ل يام عضو يف . م متل عىل  يات األخرى  تو قومىض يقول إن ا تشـ ص ل

ية نطقة األفر ية والفوللكور يف ا يدية واملوارد الورا بحث حتدdت حامية املعارف ا تدى ا5امئ بإجراء دراسة  يقا مل ث تقل ل لن وذكر . مل
ية ا5و نة احلكو تدى ا5امئ يرحب بقرار ا مأيضا أن ا للج شأن ملن تدى،  تعاون مع ا نظمي اج�عات خرباء حتضريية،  بية  ن ل ب ملل ت

تدى  بعة اليت يعرتف هبا ا ية ا يا يو ناطق ا ثل ا ية اليت  شعوب األ ية ا5وية من أجل ا نة احلكو نمعل ا سـ سـ سـ جل مل مت صل ل ل ملللج ل م
ية بإج. ا5امئ شعوب األ بو أحد خرباء ا تدى ا5امئ يطلب أيضا أن تفوض الو صلوأضاف أن ا ل ي تعراض تقين يركز ملن سـراء ا

يقات يف هذا  يدي، وتقدمي  ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تعلقة ملعارف ا نصوص ا شاريع ا تعلعىل  تقل ل تع ث تقل مل ل لم ل ل
تدى ية ا5وية من خالل ا نة احلكو شأن إىل ا نا ل للج ملل بغي أن جيرى . م تعراض  يف أن � ية  تو تطرد قائال إن ا ُوا ين سـ تض ص ل سـ

يةيف إطا شعوب األ ية  سا صلر احلقوق اإل لل ن شعوب 18مث ذكر أنه وفقا للامدة . ن شأن حقوق ا تحدة  ل من إعالن األمم ا ب مل
بارشة  ساوية والاكمL وا شاركة ا تطلع وتضع إجراءات لضامن ا تدى ا5امئ من ا5ول األعضاء أن  ية، يطلب ا ملاأل ت مل سـ ن ملصل ت مل

نة احلك يع مفاوضات ا ية يف  للجشعوب األ مج صل ية ا5ويةلل لو ية ا5وية إىل . م نة احلكو تدى ا5امئ يدعو ا لوأضاف أن ا للج من مل
شاركني يف أي فريق من األفرقة  ية أعضاء يف أي مجموعة من مجموعات أصدقاء الريس ورؤساء  شعوب األ ثلني  ميني  صل لل مم ئتع

نة شـهئا ا ياغة اليت قد  للجالعامL وأفرقة ا ن يني خش. تلص نة أيضا إىل  تعويدعو ا نة َللج شاراك  سا  ية ر شعوب األ للجص من ا م ي صل ئل
ية هذه ا5ورة. كلك شعوب األ نرب ا شاركة يف  يحت هلام الفرصة  تدى ا5امئ أ نني من أعضاء ا صلوأشار إىل أن ا ل للم ت ن مث . مل

ترب �حجا للغاية، واقرتح ما ييل نرب ا ِوذكر أن ا ُ ع سه، أي أن يكون ا: أوال: مل شلك  نابر القادمة ا بع ا نفأن  ل مل حملارضون يف تت
ناولوا عىل  ية، وأن  شعوب األ تعلق  سان، خاصة ف~  ية الفكرية والقانون ا5ويل حلقوق اإل نابر خرباء يف جمال ا تا يمللك صل ل ي ن مل

ية ا5وية نة احلكو بل ا نص  رشوع ا تحديد  لوجه ا للج ل مل ق يا؛م öشعوب : ن و ية ا5وية أحد خرباء ا نة احلكو لأن تفوض ا ل مللج ُ
ية بإجراء  ثقايف صلاأل بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شاريع نصوص املوارد الورا تعراض تقين يركز عىل  لا تع تقل ث م لسـ ل

بري ووضع  يار ا شأن ا تدى  ساعدة ا يدي، وأن تطلب من األمانة ال�س  خلا ت ب ن م ختقل مل ثا؛5راسةا معايريل öنة ّأن تعني: ل و للج ا
ية ا5 نة احلكو شاراك  سا  ية ا5وية ر ماحلكو للجم م ي ية ئل شعوب األ صلوية من ا ل تدى ا5امئحسـ:ل  .ملن دعا ا

ية ا5وية .513 نة احلكو يه ا نظر  ند من جدول األعامل  شأن هذا ا لوتال �ئب الريس قرارا مقرتحا  للج ت ب مب ف لئ ل ُ ُ. 
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ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل7لب
نة علام لويقة  .514 ثأحاطت ا للج

WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10 ت وبادلت
شأهنا  .باآلراء 

ند  ند ا ند ا ند ا يات جدول أعامل : : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل8888للللببببا ها من تو يذ ما  ية ا5وية يف  نة احلكو يات جدول أعامل ة ا ها من تو يذ ما  ية ا5وية يف  نة احلكو يات جدول أعامل ة ا ها من تو يذ ما  ية ا5وية يف  نة احلكو يات جدول أعامل ة ا ها من تو يذ ما  ية ا5وية يف  نة احلكو صساساساسامهمهمهمهة ا ل للج صم ل للج صم ل للج صم ل للج خيخيخيخيصصصصم نف نفم نفم نفم تتتتم
ية يةا يةا يةا     ....للللتتتتمنمنمنمنا

ية، وذكر أن .515 لتمنحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا توقع أال يوجه جدولهُ ُ من ا � ُ شطةمل ية أ َ أعامل ا ن نة لتمن للج ا
شطة سب، بل أ ية ا5وية  َاحلكو ن حف ل بو كلك ام ية ا5وية، . يلو نة احلكو لوذكر الوفد، مع اإلشارة بوجه خاص إىل ا مللج ò

ية  تو ص بري 18ل يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا سارها  نة عىل اإلرساع يف  تع اليت حتث ا تقل ث ب م لللج ل َ
يدي ثقايف ا تقلا ية . لل تو ية ا صوذكر أيضا بأ ل مه ò15شطة وضع ال يا عاما للمفاوضات اليت ن ف~ خيص أ بدأ تو ها  جهيقواعد بو م صف

ياى ُجتر نة . لحا نذ  ية ا5وية شاركت،  نة احلكو سـوأوحض أن ا ل مللج ها2007م ومىض يقول إن . ف، يف معل هيدف إىل بلوغ أهدا
ثالثة  تجت نصوص معل تغطي اÈاالت ا نة قد أ لا ن يدللج نحت والdقاليت يه  ية العامة قد  ها، وإن ا م تفاو ت طموحة مجلعض

نيت  نة . 2011 و2009سيف  ية ا5وية انعقدت ثالث مرات يف  نة احلكو تطرد قائال إن ا سـوا ل للج يجة للوالية 2012مسـ نت، 
نة  ية العامة يف  نحهتا ا سـاليت  مجلع ية، 2011م شأن املوارد الورا يع عىل مفاوضات  يث املوا ث، وذ? من أجل الرتكزي من  ب ض ح
ب يدية، وأشاكل ا تعواملعارف ا لتقل توايلل يدي، عىل ا ثقايف ا لري ا تقل نحت ا5ول األعضاء فرصة ملزيد . لل موقال إن �ج�عات 

شأن نصوص العمل بادل اآلراء وإحراز تقدم  بمن  تقدم . ت لإال أن الوفد أعرب عن قلقه إزاء وترية املفاوضات، وذكر أنه برمغ ا
سعي إىل تعزيز ثالثة، فقد حان وقت ا لاحملرز يف جماالت العمل ا ية العامةل يذ والية ا تام املفاوضات و ية ا هود  مجلع ا ت نفبغ تجل . خ

ية،  رشوع للموارد الورا مت+ غري ا ثوأوحض الوفد أن اع�د معاهدة أو معاهدات ملزمة أمر zم يف توفري امحلاية الفعاb من ا مل ل ٌ ٌ ِ ُ ُ
يدي ثقايف ا بري ا يدية، وألشاكل ا تقلوللمعارف ا ل تع لتقل ل يدية كن معمتورأى أنه ال . ل ية واملعارف ا تقلاجلة حامية املوارد الورا لث

ية إال من خالل وضع قواعد والزتامات دوية  تدامة معاجL وا تخداzا بطريقة  يدي وا ثقايف ا بري ا لوأشاكل ا سـ سـ تقل ل فتع م ل ل
ية و شأن احلصول عىل املوارد ا  dوبروتوكول �غو ،ãيولو نوع ا ية ا بادئ وأهداف اتفا يذ  نتضمن  ق م ينف ب ب جلت ل ل تقامس العادل ت لا

 ãيولو نوع ا ية ا تخداzا امللحق تفا ئة عن ا نا نافع ا نصف  بوا ت سـ شـ ل للم لمل ل وذكر أن عدم الزتام ا5ول ). بروتوكول �غوd(ق
بول  بو ملفاوضات أمر غري  مقاألعضاء يف الو ٌ بةي يق غيف حال الر يجة فعاbحتقيف  ب. نت  ية ا5وية  نة احلكو ّوأوحض أن ا نك مم ل ة للج

توصل إىل اتفاق عىل الق نوات أخرى  رش  تظر  نوات، وأكد عىل أنه ال ميكن أن  رش  نذ أكرث من  ثالثة  للضاd ا سـ ي سـ عل نع òم
ية يع ا5ول األعضاء من أجل إجناز نظام . لتمنحيقق والية جدول أعامل ا يد مهنا  ية إجياد حلول  مجوأكد الوفد عىل أ تسـتفمه ò

بõان األقل منوا، وأوحض أيضا أن القضاd. ملكية فكرية شامل حقا ية وا نا بõان ا نة متس بصفة خاصة ا ل واملفاوضات يف ا ل ل مللج 2
بõان األقل منوا مبا  ية وا نا بõان ا رسعة من املفاوضات لصاحل ا سعي إىل �نهتاء  لوÉ? حث ا5ول األعضاء عىل ا ل ل مل ب َ ò

�ية وأهدافهي بادئ جدول أعامل ا لتمنىش مع   .م

ي .516 نوب أفر يقوحتدث وفد  ج يذ ما ُ ية ا5وية يف  نة احلكو سامهة ا ي~  ية، وقدم  بõان األفر نفا مس مجموعة ا م تق تيق ل للج مل òل
ية يات جدول أعامل ا منها من تو لتص ية ا5وية . خيص نة احلكو لوذكر أن ا ية –مللج بة –لتمن يف إطار جدول أعامل ا ٌ مطا َ ل ُ

ية واملعارف  شأن حامية املوارد الورا سارها  ثإلرساع يف  ب يديم ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل òوذكر بأن الوالية اليت . ل
بو لعام  ية العامة للو ندهتا ا يأ مجلع تني 2011سـ ية ا5وية، يف فرتة ا نة احلكو ن إىل ا لسـم ل ها يف "، يه 2013-2012للج معلرسيع  ت

توصل إىل اتفاق حول نص نصوص هبدف ا لمفاوضات ا  من أجل ضامن امحلاية الفعاb صك قانوين دويل أو أكرثل  أو أكرثل
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلللموارد الورا ل تع تقل لث ل ية ". ل 2فق عىل عقد ثالث دورات موا ضيعوأوحض أنه ات

نة  نصف األول من  يدي يف ا ثقايف ا بري ا يدية، وأشاكل ا ية، واملعارف ا سـللموارد الورا ل تقل ل تع تقل لث ل ساعدة2012ل  للم، وذ? 
ية ا5وية نة احلكو ليف معل ا نة هذا العام، وذكر، عىل وجه ُوأعرب الوفد. مللج تقدم املحرز يف معل ا للج عن تقديره  َلل ُ

ية رشوع نص قانوين للموارد الورا نة يف إعداد  ثاخلصوص، Kود ا ية ي  اكنوأوحض أنه. مللج ضيعمتىن أن تعجل ا5ورات املوا ُ � ُ
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بو لعام . ُلصكوك امللزمة قانو�من املفاوضات هبدف �نهتاء من ا ية العامة للو تاح  يورحب كذ? بكون الفرصة سوف  للجمع ُت ò
شأن نص الصك ا5ويل امللزم قانو� 2012 تقدم احملرز  يمي ا ب  ل يدية، ) الصكوكأو (لتق ية، واملعارف ا تقلشأن املوارد الورا ث لب

نة، ته إلهيا ا يدي اÉي أحا ثقايف ا بري ا للجوأشاكل ا ل تقل ل لتع تعلق بعقد مؤمتر ل ية امليض قدما، خاصة ف~  ي هبدف �تفاق عىل  كيف
ثالثة، قرارا يكون عالمة رزة لضامن أن . دبلومايس ند حفص نص الصكوك ا ية العامة،  تخذ ا توقع أن  لوقال إنه  ع مجلع ت ُي

يدية، وأشاكل ا ية، واملعارف ا ها من أجل حامية فعاb للموارد الورا نة تمكل  تقلا ث لللج معل يديُ ثقايف ا تقلبري ا ل لتع قد وذكر أنه . ل
ِأجريت فعال ثرية ُ شات  نا ية و كأعامل  ق من يع ا5ول تق ية  يا بقى يه اإلرادة ا ية، ورأى أن ما  مجل عىل مدار العقود املا سـ سـ ت لض

ية ا5وية نة احلكو لاألعضاء لالنهتاء من معل ا نة احل. مللج هد بإمتام معل ا يع ا5ول األعضاء عىل ا للجوحث  لتعمج òية ا5وية لكو . م
ية، وأن تلزتم أيضا لوالية اليت  يات جدول أعامل ا ها من تو يذ ما  نة  توقع أن تلزتم ا تاما، ذكر الوفد أنه  منو ص ت للج لتي خيص نف بخ ُ ُ

ية العامة،  ندهتا إلهيا ا مجلعأ بو، عىل حد قو¡� مقررةهيئةاليت يه أعىل سـ  .ي يف الو

يات جدول ُوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد .517 يه، وذكر بأن عددا من تو ص األورويب وا5ول األعضاء  ò ف
ية  تو ية ا5وية، وخصوصا ا نة احلكو ية ختص ا صأعامل ا ل ل للج ممن شأن 18لت ية ا5وية  نة احلكو ب، مما يؤكد عىل أن معل ا ل مللج

يدي ال خيل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ّاملوارد الورا تقل ل تع تقل لث ل يل يه . جةنت بأية  تفق  علورأى الوفد أن أي صك  òي ُ
يه الكفاية، وغري ملزم ِبغي أن يكون مر�، وواحضا مبا  ُ ف نفصLوكذ?. ين نصوص  ي5  م أكد من جديد عىل  ل تفض ò . وأعرب عن

نة املايض تواصال يف مفاوضاهتا عىل مدى نصف ا هدت تقدما  نة قد  سـرضاه بأن ا لللج م ومع ذ?، رأى أنه توجد حاجة . ش
نةإىل  يذ والية ا نصوص من أجل  شأن ا للجمزيد من العمل املوضوعي  ل نة . تنفب شطة وضع القواعد داخل ا للجوذكر أن أ ن

يع ا5ول  بار مصاحل  شارية تضع يف � ية  متلت عىل  يه ا5ول األعضاء وا ية ا5وية اكنت تقوم عىل تو مجاحلكو ت ك ت معل عل شـ ج م
نة وأولوdهتا ووKات نظر أحصاب  نظامت للجاألعضاء يف ا متدة وا ية ا5وية ا نظامت احلكو ملاملصلحة اآلخرين، مبن فهيم ا ل ملعمل م

ية  تو يا مع ا ية، وذ? متا صغري احلكو ل شـ ية وضع القواعد قد راعت حدود امل+ العام وأدواره . 15م معلومىض الوفد يقول إن 
تان  تو يه ا يوسامته وفقا ملا  ل صتض بار جوانب املرونة يف20 و16تق ية الفكرية ا5وية وفقا ملا عت، وأخذت يف � ل اتفاقات ا مللك

ية  تو صيه ا ل متدة . 17تقتض ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ بو  ندوق الو ملعوذكر أيضا أن  حملل صل لل ي شاركة –ص هل  م اÉي  س
نرب امجل شاري و يني � ساكن األ تدى ا شطة  ية ا5وية، فضال عن أ نة احلكو بني يف دورات ا ماملرا م تق صل ل ن ن ل سللج اعات م

ية ا5وية  نة احلكو ية ا لاأل للج ية –مصل تو ياق ا بغي أن يذكر يف  ص  ل سـ َي ُ متعات 42ن شاركة الواسعة  شري إىل ا للمج، اليت  مل ت
ية واع�دها، مبا  نظامت غري احلكو بول ا تعلق  بو، وفقا ملعايريها اليت  شطة الو ية بوجه عام يف أ ماملد ملبق ت ي ن يد يُبقين ية  ق هذه ا لقض

ية وف~ خي. ا5رس تو صص ا بني، واليت 42ل شاركة املرا شأن  سة العامة  شات اليت جرت يف ا نا ق، أشار الوفد أيضا إىل ا م ب جلل ق مل ُ
ية ا5وية– عىل حد قو¡ –ترتب علهيا  نة احلكو رشين  ل عدد من القرارات يف ا5ورة ا مللج لع تطلع إىل عام . ٌ يوقال الوفد إنه  ُ

نة  ية ا5وية يف  نة احلكو سـمثر آخر  ل مللج  .2013م

يات  .518 تو يا مس اÈموعة ء، وأشار إىل ا صوحتدث وفد إيطا ل ل ية 20 و18 و17 و16 و15ُ نة احلكو م، وذكر أن ا للج
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا ها  لا5وية قد أحرزت تقدما zام يف العام احلايل يف  تع تقل ث ب لل ل معل

تعني ا يدي، إال أنه ال يزال  يا نةلتقل للجيام مبزيد من العمل من أجل أداء والية ا ّورأى الوفد أنه من الرضوري أن يظل. لق ُ 
dبو وأولو يع ا5ول األعضاء يف الو يا ملصاحل  يه ا5ول األعضاء، وشامال، وشاريا، ومرا ّهذا العمل قامئا عىل تو ي مج ع ك ت هتا ج

ي نظامت احلكو مووKات نظر أحصاب املصلحة اآلخرين، مبن فهيم ا يةمل نظامت غري احلكو متدة وا مة ا5وية ا مل وقال إن من . ملعل
نة مراعاة حامية م+ عام قوي  هم أيضا أن تواصل ا ُا للج توح، ومراعاة �لزتامات وجوانب املرونة يف اتفاقات وثريمل مف و

Lية الفكرية ا5وية ألهنا قد تكون ذات ص لا  .مللك

ية-مجهورية (ُوحتدث وفد إيران  .519 ية مس ) م اإلسال يا، ورأى أن أهداف ا منمجموعة بõان آ يف مصمي معل تقع لتسـ
ت بو  يات امخلس واألربعني جلدول أعامل الو تو ية ا5وية، وأن ا نة احلكو ّا ت ي ص ل ل ها اجلاريمللج بارشا  بعملصل اتصاال  وقال إنه . م

تلفة، وخاصة يف جمال وضع القو ية ا يات جدول أعامل ا نة قد نفذت تو oيد ألن ا من ص للج يه لتسع نصوص  نحو ا علاعد عىل ا مل ل
ئة ء ية يف . لفيف ا بو لوضع القواعد يف هذا اÈال ميكن أن تكون دامعة لألهداف اإلمنا شطة الو تقد أن أ ئوقال إنه  ي ن يع
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يهتا بارشة   Lها ص بõان، وميكن أن تكون  منا بتل م ية ملزمة للحفاظ عىل . ل ِوذكر أنه ال توجد يف الوقت احلايل قاعدة أو اتفا ُ ق
نوية  تصاديةملعاحلقوق ا يةقو� يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا يدين من املعارف ا ث  تقل ل تع لتقل ل ل ومىض . للمسـتف

رشوع مت+ غري ا يدية والفوللكور وا ية واملعارف ا ية للموارد الورا يولو نة ا مليقول إن القر ل تقل ث ب لص هاجل قد  ألغراض جتارية ل 
بحا  يصأ رشة يف  مجظاهرة  ية يف ظل منت نا بõان ا مع أحناء العامل، وال سـ~ يف ا ل توفري امحلاية الفعاb غيابل ل قواعد ملزمة دويا  ل

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثللمعارف ا تقل ل تع لتقل ل تفيش واملؤسف للغاية  .ل تطرد قائال إن هذا الوضع ا �وا ُ مل سـ
ية من  نا بõان ا مال يزال حيرم ا ل نةاألكرب من القدر ل تخدام مواردها ا يطرة عىل ا ملمكا سـ يهتا  لسـ سفر عن تدهور  منمما  تي

سوق ا5وية سة يف ا نا تدامة وإضعاف قدرهتا عىل ا لا ل ف مل يح هذا الوضع اجلائر هو وضع . ملسـ يد  يل الو تصحوأفاد بأن ا لس حل ب
ية عىل حامية مواردها نا بõان ا ساعدة ا مقواعد دوية جديدة وقواعد ملزمة  ل ل مل ِل نةُ ها عىل  ملمك ا تخداzا وسو يقمن أجل ا ت سـ

يد ا5ويل لصاحل شعوهبا هد  .لصعا يق مطمح قدمي ا ية ا5وية تعطي دفعة جديدة  نة احلكو لعوقال إن الوالية اجلديدة  تحق لم ل للج
يدية والفوللكور ية واملعارف ا شأن املوارد الورا ية يف سعهيا إىل صك ملزم  نا بõان ا تقل5ى ا ث ب ل لل ناءة وأضاف أن . م شاركة ا با لمل

نظر يع اآلراء ووKات ا ياغة ثالثة نصوص موحدة تعرب عن  للõول األعضاء أدت إىل  مج هم أن  .ص يكون من ا ملوذكر أنه  سـ
ية،  نة هبذه ا5فعة وحتاول حل اخلالفات ا ملتبقتفظ ا للج بل القريبيف ضوء عقد حت òوأكد عىل أن . ملسـتقمؤمتر دبلومايس يف ا

ية اع�د معاهدة جديدة نا بõان ا م يف هذا اÈال من شأنه أن يرسل رساb واحضة إىل ا ل باهتا يف نظام ّبأن ل ياجاهتا و تطلا مت ح
ية الفكرية بان قد مللكا حلسـوضعت يف ا ِ ية الفكرية إىل اجتاه أكرث  .ُ توجه ميكن أن حيول حقوق ا مللكومىض يقول إن هذا ا � ُ 2 ل

بõان  بõان، لتواز�، ومن شأنه أن يزيد من مصاحل ا ية يف هذه ا ية  ئة موا ية الفكرية، وأن يوفر  ية يف نظام ا نا لا من ت ب للتل ي مللك �م ُ
ية الفكرية تخدام ا تصاداهتا من خالل ا مللكوأن يؤدي دورا رزا يف تعزيز ا هام . سـق سوناء عىل ذ?، سوف يرفع من إ ب

ية ية العا ثقا رشاكة ا تصاد العاملي، وا ية يف � نا بõان ا ملا ل ل فل ق ية بأشاكل وقال .لم ية، رمغ أهنا  نا بõان ا ن أيضا إن معظم ا ل غل م
ية محمكة  تعلق بإعداد نظم و ية ف~  ساعدة ا تاج إىل ا ية،  يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا َا ُ ن ي ن مل حت ث تقل تقل ل طتع ل ل لتقل

توى الوطين وا5ويل بو إىل تقدمي ا ودعا.ملسـللحفاظ عىل مواردها عىل ا مل أمانة الو ية، من ي نا بõان ا ية إىل ا مساعدة ا ل ل لتقن
بري  يدية وأشاكل ا سويق املعارف ا يات  يهنا من وضع نظم حامية يف قانوهنا الوطين، فضال عن وضع اسرتا تعأجل  تقل ت ليج ل لت ّ متك

ية ا5وية نة احلكو توازي مع املفاوضات اجلارية يف ا يدين مهنا،  يدي لصاحل ا ثقايف ا لا للج ل تقل مل ملسـتف نة ودعا ال .ل َوفد أيضا ا للج ُ
ياغة  بõان يف  تلف ا ساعدة  نوب  تعاون ف~ بني بõان ا رشوع ا ية الفكرية إىل توسعة  ية وا ية  صا ل خم مل جل ل من من مللك لت ملع

باهتا ياجاهتا و ية وفقا ال ياهتا الو تطلاسرتا ت ن ميج ح ط  .ت

ية مس اÈموعة ء، وقال  .520 تحدة األمر يكوحتدث وفد الوالdت ا مل يان اÉي أدىل به لتع يف معرض ا–ُ يده  ببري عن تأ للي
يا  يث يكون هذا –لوفد إيطا بو،  ية العامة للو ندهتا ا ية اليت أ حب إنه يؤيد اع�د صك دويل غري ملزم وفقا للوالية احلا ي مجلع سـ ل ِ ُ

ية  تو ية، وا شأن ا بو  يا جلدول أعامل الو صالصك و ل من ب لتي ّ يجة18ف بقا عىل أية  نت، وال حيمك  عتقد، عىل يومىض يقول إنه . مسـ
نافع يف احلفاظ  يف وا تاك بو إىل مراعاة لك من ا يات اليت تدعو الو تو نة جيب أن حترتم هذه ا ملوجه اخلصوص، أن ا ل ل ي ص ل ٍللج

بار مواطن املرونة يف الصكوك ا5ويةثريعىل م+ عام  توح، وإىل أن تأخذ يف � ل و عت ورأى أن هذا أمر رضوري من . مف
ياسايت ل يع املعقدةسـأجل احلفاظ عىل حزي  شأن هذه املوا ضألعضاء  ية جلدول . ب سـوأكد أيضا عىل أن أحد ا5عامئ األسا ò

ية  شأن ا بو  منأعامل الو ب يع  –لتي ناسب ا مجلأال ويه فكرة وجود يشء واحد  شود، وأنه جيب احلفاظ  –ي ملنيس هو الهنج ا ل
ياسايت بري ا. سـعىل حزي  شأن أشاكل ا نة  تقد أن معل ا لوأضاف أنه  تع ب للج يدية واملوارد ليع يدي واملعارف ا تقلثقايف ا لتقل ل

ية الفكرية  شأن ا ية  ثلام حتافظ القواعد احلا يع،  ناسب ا يل إىل وضع نظام واحد  نب ا ية جيب أيضا أن  مللكالورا بم ل مجل ي مل تج يث
ياسايت عن طريق احرتام م+ عام قوي وأوجه مرونة  .لسـعىل هذا احلزي ا

يان .521 ند انضاممه إىل ا بوأعلن وفد ا له ل ية وإيران ُ  -مجهورية (لتمنني ال¬ين أدىل هبام وفدا الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا
ية ية ) ماإلسال يات جدول أعامل ا يذ تعممي تو يده  يا، وأعرب عن تأ منمس مجموعة بõان آ ص ي لتسـ ية –لتنف متدهتا ا مجلع اليت ا ع

نة  بو يف  سـالعامة للو بو– 2007ي يع جماالت الو ي يف  شطة òوأكد ع. مج ية جيب أن توجه أ يات جدول أعامل ا نىل أن تو من �ص ُ لت
نحو ية ا5وية عىل هذا ا نة احلكو لا ل ية . مللج تو صوذكر كذ?  ل ò18 سارها ية ا5وية إلرساع يف  نة احلكو م، اليت تلكف ا ل مللج
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يدي من غري  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلشأن حامية املوارد الورا ل تع تقل ث لب ل نة مبا يف ذ? ل يجة  يإخالل بأية  معن ت
بادرات . نإماكية وضع صك دويل واحد أو أكرث يع ا شأن  بكر وإجيايب لصك قانوين دويل ملزم  تام  تطلع إىل  ملوقال إنه  مج ب ِي ُ م خ

بو لعام ية العامة للو ندهتا ا سب الوالية اليت أ ية ا5وية،  نة احلكو ثالثة اجلارية لوضع القواعد يف ا يا مجلع سـ ح ل للج òوأكد . 2011 مل
تطلع إىل إحراز تقدم ملموس نة، و بL يف ا شات ا نا شاركة يف ا متر يف الزتامه  تام عىل أن وفده  ييف ا للج ق مل مل ملقخل  .مسـ

توب ومل تلق شفوd: مالحظة من األمانة[ .522 ية يف شلك  تا يا�ت ا ُقدمت ا مك ل ل ب ل� ُ.[ 

ية ا5وية، فضال  .523 نة احلكو تني أن معل ا لوذكر وفد األر للج من ج بو، ال بد أن يأخذ ُ تصة يف الو ئات ا يع ا يعن معل  o ي لهمج
ية العامة لعام  متدة يف ا ية ا ية، ال سـ~ عن طريق اآل يات جدول أعامل ا بار تو مجلعيف � ل من ص ُملعت لت وأشار إىل أن . 2010ع

بادئ العامة جلدول أعامل ال  Lية ا5وية ويقة الص نة احلكو ناوها ا سأb اليت  ملا ث ل للج ت ُمل م ل ية ت تو بو، و صو ل ، عىل األخص، 18ي
يدي، من غري إخالل  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا سار حامية املوارد الورا تقلاليت حتث عىل اإلرساع يف  ل تع تقل ث لم ل ل

ية وضع صك دويل واحد أو أكرثةبأي نة مبا يف ذ? إماك يجة  ن  ي معن تقدم املحرز ف~ . ت َوأعرب الوفد عن اه�مه  ُ ل يتعلق مبا ُ
ية ساع جوهرية هتدف إىل إحداث توافق أكرب عىل  نة من معل و ٍقامت به ا قض م تعددة األوجهٍللج وذكر أن املفاوضات . م 

ية  بار حقوق ا شأن إطار مرجعي ميكن داخ5 ا يا، نظرا لوجود حاجة إىل إجراء نقاش  ثل تطورا إجيا بو  مللكداخل الو ت ب ب مت عي
بري ا تعالفكرية مربطة بأشاكل ا بريات قدرا أكرب من الضامنة لت ثل هذه ا تخدمني ومقديم  نح ا يدي وسمح  تعثقايف ا سـ مب ي تقل لل مل مل

zتخدا ئة عن ا نا نافع ا سـالقانوية خبصوص احلصول عىل ا شـ ل مل نافعمن  .مل وتوزيع هذه ا

يا والربازيل، مس مجموعة  .524 نوب أفر يانني ال¬ين أدىل هبام وفدا  يده  يقوأعرب وفد اجلزائر عن تأ ج ب للي ية ُ بõان األفر يقا ل
توايل ية، عىل ا لومجموعة جدول أعامل ا ية العامة لعام . لتمن بق قرار ا نة  ية عن أن ا مجلعوقال إن وفده أخذ فكرة إجيا تط للج �ب ُ

نه2010 ية واإلبالغ  شأن ا بو  ية رصد جدول أعامل الو يذ آ شأن  ع  من ب ي ل لتب ئات . تنف يع  تطلع إىل أن يرى  يومىض يقول إنه  مج هي
بو ا ملالو بلي ّية  ت يةعن يات جدول أعامل ا يذ تو سامههتا يف  يا عن  منغ  ص م لتفعل تنف يL من . ّ تقد أن هذه يه أفضل و سـوذكر أنه  يع

بعد اإلمنايئ"شأهنا أن تضمن دمج  بو" لا ية ا5وية . يدجما اكمال يف معل الو نة احلكو يد عىل األخص بأن ا لوقال إنه  للج مسع ٌ
نصوص يا مفاوضات قامئة عىل ا لجتري حا ل يدية ُ ناسب واحد أو أكرث محلاية املعارف ا لتقل هبدف إبرام صك قانوين دويل  م

يل  يدة جدا يف  نة اكنت  ثالثة  ية ا يفا أن ا5ورات املوا ية،  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا تعجوأشاكل ا للج ل يع مض ث تقل ل مفتع ض ل ل
ية العامة ندهتا ا ية ا5وية، وفق الوالية اليت أ نة احلكو مجلعمعل ا سـ ل تفاوض . 2011 لعام مللج ية ا لوذكر أنه É? يرى أن  معل

ية  تو ية ت�ىش، إىل حد ما، مع ا صاحلا ل ية ا5وية عىل 18ل نة احلكو ية اليت حتث ا يات جدول أعامل ا ل من تو للج من مص لت
يدية والفوللكور، من غري إخالل بأي" ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا سارها  تقلاإلرساع يف  ث ب تاجئ ةلم نمبا فهيا إماكية ن 

يق ". وضع صك دويل واحد أو أكرث يع الوفود  لتحقومع ذ? رأى الوفد أنه ال تزال توجد حاجة إىل الزتام قوي من جانب  مج ُ
يات  تو ية، وخاصة ا يات جدول أعامل ا صحفوى تو ل من تاما، قال . 21 و15 و18لتص نة ميكهنا أن تعول عىل الزتام إخو �ن ا ُ للج

 .الوفد

شأن ا لقرار   : من جدول األعامل8بند ب
ند، وقررت أن  .525 نة هذا ا شت ا �ò ب للج لق

شأنه يف تقرير  يا�ت اليت أديل هبا  يع ا بتدون  ب لمج � ُ
ية العامة  يا�ت إىل ا نة، وأن ترفع هذه ا مجلعا ب لللج َ ُ

نعقد من  بو اليت  ستللو توبر 9 إىل 1ي  وفقا 2012ك أ
بو لعام  ية العامة للو يللقرار الصادر عن ا  2010مجلع
ية يق جدول أعامل ا ية  تعلق بآ منف~  سـ ل لتي  .تن
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ند  ند ا ند ا ند ا ية ا5وية: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل9999للللببببا نة احلكو تعلق   Lب سائل  ية ا5ويةراء يف  نة احلكو تعلق   Lب سائل  ية ا5ويةراء يف  نة احلكو تعلق   Lب سائل  ية ا5ويةراء يف  نة احلكو تعلق   Lب سائل  لبري عن ابري عن ابري عن ابري عن اآلآلآلآلراء يف  للج ت م لتع للج ت م لتع للج ت م لتع للج ت م متع ممق ممق ممق         مق

شة  .526 نا يع إجراء  ند يف  ية من وراء طلب هذا ا ية  يا مس اÈموعة ء، وذكر أن 5يه  قوحتدث وفد إيطا شج ب حق ن مل تيق ل ُ
ن ّعادb و شأن ب تفادة من وجود اخلرباء، ودون باءة  ية، مع � ية ا5وية يف إطار واليهتا احلا نة احلكو سـبل معل ا ل ل مللج مسـتق

يدي ثقايف ا بري ا شأن حامية أشاكل ا تقلعرقL املفاوضات  ل تع لب بو . ل يوأشار أيضا إىل أنه اكن قد نقل طلب اÈموعة إىل أمانة الو
ن سـ: يرتيئ ا ية،  هر من ا5ورة احلا لبل  ح ل ش تعدادق سامح للمجموعات وللوفود ال بو، من أجل ا سـظام ا5اخيل العام للو ل . ي

ية ا5وية  –وقال إنه  نة احلكو بيل  ية العامة دون غريها أن تفصل يف العمل ا لمع إقراره بأن من حق ا للج ممجلع يرى  –ملسـتق
ت ناسب ويف نطاق ا ية العامة أمر  سأb إىل ا شأن هذه ا ية  خأن تقدمي تو م ٌ مجلع مل ب نة ص بق أن قامت ا نة، وقد  للجصاص ا سـ للج

نة قد أطال املوافقة عىل . بذ? لفعل ية امليض قدما بعمل ا شة  نا يب لآلمال أن العزوف عن  للجوأضاف أنه من ا ق oيف كم ò
يدي ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا تقلجدول األعامل وأخر العمل املوضوعي  ل تع لب ل ò . موعة تقرÈبتحقومىض الوفد يقول إن ا يق تقدم ُ

ية تني عقد� يف أوائل هذا العام، ويف ا5ورة احلا ية ا5وية ا نة احلكو لzم يف دوريت ا لل ل وقال إنه توجد حاجة إىل مزيد . مللج
نص اÉي يط ا لمن العمل  ياسات هولتبسـ تالفات اجلوهرية يف األهداف، وهنج ا شة، وملعاجلة � نا يد ا سـ  ق لمل خ وذكر أن . ق

شرتاك  ية ا5ويةامبموفده ال يزال  نة احلكو بل  تعلق لعمل ا ل  للج مي  .ملق

يه، وقال إنه  .527 فوحتدث وفد �حتاد األورويب مس �حتاد األورويب وا5ول األعضاء  يف ضوء ا5ورة احلادية  –ُ
توبر  ية العامة يف أ كواألربعني  نة احلكو2012للجمع ية  ثالثة املا تقدم املحرز يف ا5ورات ا بار ا م، وبعد ا للج ض ل ل َت ُ لية ا5وية يف ع

بادئ– 2012سـنة  شأن األهداف وا نصوص، ال سـ~  شأن ا يام مبزيد من العمل  مل يرى أنه يلزم ا ب ل ب ويف هذا الصدد، . لق
تعني اع�دها يعة الصكوك اليت  شأن  توصل بعد إىل قرار  نة مل  يذكر بأن ا ب ب ت طللج ò . نة نجح ا ندما  للجومىض يقول إنه  ت ع

ية ا5وية يف إعداد ن لاحلكو يعة الصكوك م شأن  تخذ قرارا  ندئذ فقط سوف  بصوص مجمع علهيا وواحضة وموحدة،  ب ي طع َ ُ
نظورة بغي أن تكون غري م. ملا ها  ثالثة  يع ا تعلقة ملوا ُوأشار الوفد أيضا إىل رأيه بأن الصكوك ا ن ييع ل ض مجمل بغي أن ِلزُ ينمة، و

يات ولكن ال تفرض الزتامات قانوية نتقدم تو ساوية مث قال إن وفده يؤكد. ص شديد للمعامL ا يده ا ت من جديد عىل تأ ل ملي
ية ا5وية  نة احلكو نظر فهيا يف ا ثالثة اليت جيري ا يع ا لللموا للج ل ل بري  –مض يدية، وأشاكل ا ية، واملعارف ا تعأي املوارد الورا تقل لث ل

يدي ثقايف ا تقلا نفصL– لل ناوها يف صكوك  بغي  متزية، ومن مث  م ويه  ل تن ي ب. م تاما، أعرب عن  خيو يع الوفود غري خ مجة أم5 ألن 
ية ا5وية نة احلكو بل  شأن العمل ا شات  نا ية يف  شاركة يف ا5ورة احلا تعدة  لجاهزة أو  للج ب ق ل للم مسـ ملق م وقال إنه اكن يود . م

ية ا5وية القرار املرسل إىل نة احلكو رش  تاسعة  ندما أعدت ا5ورة ا بع العام املايض،  يد اÉي أ لتكرار األسلوب ا للج ل ع 2 ت مجل  ع
شأن الوالية ية العامة  با بل. مجلع شأن العمل ا نظر يف املقرتحات اليت سوف تقدم  تعدا  ملقوقال إنه رمغ ذ? ال يزال  ب لل òسـ  .ُم

تعداد  .528 بة أم5 إزاء عدم ا يق، وأعرب كذ? عن  مس مجموعة بõان أورو الوسطى وا dنغار سـوحتدث وفد  ي بلط خه ل ُ
شاركة عىل حنو جمد  ٍبعض اÈموعات  ٍ ية ا5وية، برمغ حضور العديد من اخلرباء للم نة احلكو بل  سأb العمل ا لشأن  للج م مب ملق

بوع يمي الوضع ويف القرارات اليت . سـخالل هذا األ ساعد بصورة �فعة يف  ترب الوفد أهنا فرصة ضائعة اكن ميكن أن  تقوا ت ُع
نة  يات العامة  سـتعني اختاذها يف ا مجلع شاطوقال إن بõان أورو الوس. 2012لي يق قد شاركت  ٍطى وا ن ببلط  يف أعامل ل

ية ية ا5وية ويف ا5ورة احلا نة احلكو تني  لا5ورتني املا ل للج مي ُوأضاف الوفد أنه يقر مبا أجنز من معل �فع وما أحرز من تقدم . ض ُ 2 ُ
نة ماخالل  ن من دورات2012سـ ُعقد يف  تالفات zمة يف اآلراء الواردة يف ا ل، إال أنه ال تزال توجد ا صوص، وÉ? توجد خ

همة سد هذه الفجوات ا ملحاجة إىل مزيد من العمل  شأن . ل بورأى، عىل وجه اخلصوص، أنه توجد حاجة إىل مزيد من العمل 
تعامل مع هذه  ية غري قادرة عىل ا ية ا5وية يف ا5ورة احلا نة احلكو بار أن ا بادئ، مع األخذ يف � لاألهداف وا ل ل للج ت ممل ع

bسأ  .ملا

توازن وتوافقي يف ُوأعرب وفد أ .529 يادية رزة، وحمكة، وهنج  تع به الريس من zارات  يا عن تقديره ملا  مسرتا ق ُئ مت يل
بريا يف  هاما  هم إ نة، ال سـ~ خالل اج�عات اخلرباء، ورأى الوفد أن هذا قد أ ساعدة عىل إحراز تقدم يف معل ا كا للج سمل س ُ

تقدم احملرز يف �ج�عات األخرية ية يف ُوقال الوفد إ. لا ية أسا ياسا  dتعلق بقضا نة  سـنه قد ذكر مرارا وتكرارا أن معل ا ت سـ ي للج
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تصادية من  مية ا سابه  ته وا ية حام شاط و نابضة  ية الفريدة وا شعوبه األ ته ودمعه  ية حام قبõه، وخاصة  يف لقيف ت ي ن ل صل ل ي كبك ك ل
يولوã شديد نوع  ية بوصفه بõا ذا  باملوارد الورا ت نوية واملادية ومىض يقول إن هذه املصاحل. ث تعرض للقضاd ا ية  ياسا ملع ا ت ت لسـ

يع، يرد يف املادة  توى ر بري عن هذه املصاحل، عىل  فللوفد، وإن أفضل  سـ شأن حقوق 31متع تحدة  ب من إعالن األمم ا مل
ية شعوب األ صلا نة، حت. ل ية من معل ا تاجئ ملموسة  ُومن مث ذكر أنه يريد  للج حق يقن òية ولكن تكو�ق ياسا تق مصاحله ا ن مرنة مبا لسـ

dتلفة اليت تعمل فهيا هذه القضا ية ا ئات الو يد ا شريا إىل  يع ا5ول األعضاء،  oيه الكفاية ملعاجلة مصاحل  ن ب م طمج يل تعق وقال . ف
يع ناسب ا شريا إىل أنه ال ميكن ليشء واحد أن  توى الوطين دافع رييس،  مجلإن املرونة عىل ا ي م ٌسـ ئ ٌ سه، يف . مل نفويف الوقت 

ثقافات الفريدة واحرتاzا واحلفاظ عىل إ�حة هذه املوارد حاb معاجلة ا ية، ال بد من حامية ا ية األسا ياسا لنة للقضاd ا سـ ت سـ لللج
توازنة ثقافات الفريدة، مث الصكوك ا هذه ا تدامة  تصادية ا ية � تاكر والصاحل �ج�عي وا ملواملعارف 5مع � ل سـ من لب ملق ومن . لت

ن ية  ية الر ياسا هاملصاحل ا سـ ت يسـ ند ئل ية الفكرية، وأيضا ضامن إ�حة املعارف واملوارد،  يقني داخل نظام ا عا هو ضامن ا مللكل
نرية بقة ا تضاء ومع املوافقة ا ت� ملسـق تفاوضون، بل . ملسـ شاركني اكنوا  تقد أن ا يوأضاف أنه، حىت وقت قريب، مل يكن  مل يع

نصوص اخلاصةاكنوا يرصحون من جديد بآراهئم نقحون ا ياسات و ل يف ا ي سبلسـ ممثرا للغاية،  وأفاد بأن هذا ال يزال. حف 
ساzا باب ا نة أ تايل عرفت ا ها عىل الطاوb، و ثالثة  ية يف اÈاالت ا ياسا يع القضاd ا نقومكن من طرح  سـ للج ل ل ت سـ مجيعمج ل ò .

شرتك لآلراء هم  توصل إىل  بدأ يف ا يقي، فعلهيا أن  نة تريد إحراز تقدم  موقال كذ? إنه إذا اكنت ا ل ت فللج تلفة، وأن حق o ا
ياسات تعلقة  ية ا تالفات والهنج الر شأن هذه اآلراء، ال سـ~ ت+ � تفاوض  سـرشع يف ا مل سـ ب لل ئي خ ومىض يقول إن . ت

مثر املحرز داخل فريق اخلرباء تقدم ا تجىل ذ? يف ا يام هبذا، و نة، يف �ج�عات األخرية، قد بدأت يف ا ُا مل ل ي وإضافة . لقللج
ن هدت ا للجإىل ذ?،  تواصل ش بدأ يف ا تلفة  لة بõا� ذات آراء  ت نايئ ومن خالل الفرص األخرية، أحدها مع اآلخرخم شلك  ث  ب

بõان خارج مجموعهتا تفكري مع عدد من ا شاهبة ا بõان ا شاورات ا لثل  ل ت ل ملم نة تقدما، فال بد أن . م ُوأضاف أنه ليك حترز ا للج
ثانوية ا ملتركز Kودها عىل هذا، ويس عىل القضاd ا ل همة، اليت تكون أقرب إىل ل ية غري ا نص، أو القضاd اإلجرا ملتعلقة  ئ ل

ية نه إىل املفاوضات املوضو عسوء الظن  يني  .م تا وسعة اك تطلب األمر و هم أن  يكون من ا فومن وKة نظره، رأى أنه  ق يمل سـ
تاح للمفاوضات أفضل فرصة . إلمتام هذه املفاوضات ُوقال إن هذا من شأنه ضامن أن  يقه إال لنجاح،لت حتق وهو ما ال ميكن 

يع ا5ول األعضاء يقي 5ى  يايس  ناك الزتام  مجندما يكون  سـ ه يجة. حقع يق أية  سوف يصعب عىل األرحج  توإال  نحتق  .ف
تواصل  متر يف ا بõان، عىل هذا األساس، أن  لوطلب من ا شة خالفاهتابعضها مع بعضتسـل نا ق  ويف هناية األمر، سوف . مل

ش نوع من ا نيكون هذا ا يام مبزيد من العمل . اط هو ما سوف يؤدي إىل إمتام املفاوضات يف هناية املطافلل لقورأى أنه يلزم ا
ثقايف  بري ا يدية، وأشاكل ا ية، واملعارف ا شمل املوارد الورا نص اÉي  شأن ا نة من مواصL إحراز تقدم  لمتكني ا تع تقل ث ي ل ب لللج ل ل

يدي بل. لتقلا يارات العمل ا بال  ملقوظل الوفد  خلتق ّم ية ُ سات املوا بداية، دون حتزي، يه أن ا يع، ولكن اكنت أفاكره يف ا جلل ضل
تاجئ أفضل متل أن تقدم  نمن ا رس� يؤيدها –وقدمت مجموعات اخلرباء أيضا  .حمل مليالريس وا ية فعاb جدا إلحراز تقدم  –ن وئ لآ

dشأن القضا تفاوض  شرتك للقضاd والفرص  هم  نة، وخاصة دمع إجياد  بيف معل ا لل م يةفللج ية الر ياسا يات ا سـ واآل ت سـ يل وذكر . ئل
يات متيض  تو ية العامة سوف جتعل ا يني، برمغ أن ا برية عىل مدار العامني املا نة قد حققت قوة دافعة  صأيضا أن ا ل مجلع ض ك للج

نة  هر  .2012سـقدما يف  ية ا5وية يف غضون األ نة احلكو شومىض يقول إن من سوء احلظ أنه ال توجد اج�عات أخرى  لم للج
بL، مما قد يعرض ما حتقق من زمخ حىت اآلن للخطر تة ا ملقا تغل هذا . لسـ تسـوملعاجلة ذ?، طلب من ا5ول األعضاء أن 

تأملالوقت يف  ّا نةهئآرايف  ل ندما تعود ا نة  ية  تفاوض  تعدة  يث تكون  ها مع بعض،  تواصل  للجا، وأن  ع سـ ب لل سـ حب حي نم . بعض
بõا نة لوأعرب عن أم5 أيضا يف أن يكون بإماكن ا بري داخل ا توافق  شأن القضاd اليت حتظى  للجن اليت 5هيا خماوف  ك ب  –ب

شعوب"مصطلحات  مثل يل"و " لا جيل إىل  نة   أن–" ج  Lب للجنظر جبدية يف هذه القضاd من اآلن وحىت ا5ورة ا ملقت
ية ا5وية لاحلكو نقاش . م شاركة يف ا تمت قائال إن وفده، خالل هذه الفرتة، سوف يواصل ا لوا مل يع ا5ول خ نة مع  مجية  سـ حب ن

سائل اجلوهرية شأن ا ملاألعضاء  همة ب توصل إىل صك  اليت يهملا تفاوض  ية ا5وية هبدف ا نة احلكو نظر يف ا يد ا لل  ل ل للج مل ق
يدي ثقايف ا بري ا يدية، وأشاكل ا ية، واملعارف ا تقلقانوين دويل فعال أو أكرث محلاية املوارد الورا ل تع تقل لث ل  .ل

يحات يف  –ُوذكر وفد عامن  .530 تو به  ضمعرض  ل تعلق الرأي  –طل يني؛  يأنه قد مت اإلعراب عن رأيني يف العامني املا ض
ثالثة  يع ا متل عىل املوا توصل إىل نص ملزم  لاألول  ض يشـل ِ ثقايف –ُ بري ا يدية وأشاكل ا ية، واملعارف ا ل املوارد الورا تع تقل لث ل
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يدي  يات أو مع–لتقلا ثاين إىل وجود ثالث اتفا ق وشري الرأي ا ل ية أو معاهدة ي يث تكون للك موضوع اتفا تلفة،  قاهدات  حب خم
ناك معاهدة واحدة أم ثالث معاهدات . واحدة تكون  توقعة، أي هل  تاجئ ا هوÉ? طلب الوفد أن يعرف ما يه ا سـ مل لن ُ

ية يجة الهنا ناقش ذ?، ومن اÉي سوف يقرر ا ئتلفة، وهل سوف  ن ي تخم ل ْ َ. 

ُورد الريس قائال إن القرار يف يد ا .531 ئ ò باعه سار الواجب ا يمي ا ناقش  ية العامة سوف  ت5ول األعضاء، أي أن ا مل ت تقمجلع
شأنه شأن إماكية وجود صك أو أكرث، وت. بواختاذ قرار  نة  تفاوض فهيا ا  ،Lتاكم ية  ُوقال إن هذه يف الهناية  ن ب للج ت ن ِعْمممعل

يكون صاك واحدا أم أكرث بل حيدد هل  نظر يف اختاذ قرار يف ا سـا ختاذ إال . ملسـتقل Lبة يف هذه املرح ست مطا نة  لأن ا ي ُللج ل
سأb يف هذا الوقت شأن هذه ا يان  يه لطلب  ند إ ملهذا القرار، ويس 5ى الريس ما  ب ب ل تس ئ ولكن وفد عامن قد فعل ذ? . يل

 .بصفته دوb عضوا

ية  .532 تحدة األمر يكوقال وفد الوالdت ا مل ُ– Èمس ايا  يان اÉي أدىل به وفد إيطا لمؤيدا  إنه يؤيد إدراج  –موعة ء للب
نة يل تقدم معل ا ية ا5وية، من أجل  نة احلكو بل  للجند جدول األعامل اخلاص لعمل ا ه ل للج تسب م ية . ملق مجلعوذكر أن والية ا

نة رشين  ية وا ثا بل ف~ بعد ا5ورة ا نص بوضوح عىل العمل ا ية ا5وية  نة احلكو ية  تني احلا للجالعامة لفرتة ا ن ل ت ل للج لعل ملقسـ م ن  ل
ية ا5وية لاحلكو نص عىل أن ا5ورة . م تني الوارد يف جدول الوالية  يوأضاف أن بر�مج العمل املحدد بوضوح لفرتة ا لسـن ò ُ

نة  ية ا5وية يف  نة احلكو رشين  ثة وا ثا سـا ل للج ل مل �تقمي العمل اإلضايف املطلوب" سوف 2013لع ُومن مث أعرب الوفد عن أم5 ". ُ ò
بل هبد شة العمل ا نا ملقيف  ية العامة يه وحدها اليت مت+ سلطة وضع قم ية العامة، مقرا بأن ا ية إىل ا مجلعف تقدمي تو مجلع ّص ُ

ية ا5وية نة احلكو لوالية ا بوع اكن من املمكن أن . مللج ية ا5وية هذا األ نة احلكو سـومىض يقول إن حضور خرباء ا ل مللج
شأن هذه ا ية العامة  شة ومداوالت ا نا ملساعد عىل إمداد ا ب مجلع ق مل ملعلوماتي bيد يف ا5ورة . سأ جوذكر أنه رمغ إحراز تقدم 

ثالثة  ية يف لك اÈاالت ا ية األسا ياسا برية يف األهداف والهنج ا تالفات  ية، من الواحض أنه ال تزال توجد ا لاحلا سـ ت سـ ك لل خ
ية يدية، واملوارد الورا يدي، واملعارف ا ثقايف ا بري ا ثألشاكل ا تقل تقل ل لتع ل تحدي ا. ل ية دفع لوقال إن ا نة هو  يفلرييس  كئ للج

برية تالفات ا شات إىل األمام يف مواKة هذه � نا لكا خ ق ن. مل شلك  òوتطلع الوفد إىل العمل  ب ب يع ا5ول األعضاء يف ُ مجاء مع 
تحدي بو ملواKة هذا ا لالو  .ي

سة العامة: مالحظة من األمانة[ .533 تابة فقط، ومل يلق شفوd يف ا يان  جللقدم هذا ا ك ب �ُ ل تني أن من ورأى ]. ُ جنوفد األر ُ
ية العامة سوف ت"املقرر أن  ُا نة �قميمجلع تقدم احملرز ونظر فهيام وبت يف ا5عوة إىل عقد مؤمتر 2012سـ، يف  نصوص وا ت، ا ت ل ل

بار ية بعني � ية وضع املزيا ية آخذة  تدبلومايس ونظر يف احلاجة إىل عقد اج�عات إضا ن معل عت والية تجديد ل، وذ? وفقا "ف
نة  تني للجا ية ا5وية لفرتة ا ناحلكو لسـم نة 2013-2012ل ية العامة يف  سـ اليت وافقت علهيا ا  .(WO/GA/40/7) 2011مجلع

تني ،  ية ا5وية لفرتة ا نة احلكو نورأى أن والية ا لسـم ل نة 2013-2012للج ية العامة يف  نحو اÉي أقرته ا سـ، عىل ا مجلع  2011ل
(WO/GA/40/7)،سريها يف إطا بغي أال يعاد  تف  ُي ية ا5ويةن نة احلكو رشين  ية وا ثا لر ا5ورة ا للج ن مل  .لع

ية ا5وية .534 نة احلكو يه ا نظر  ند من جدول األعامل  شأن هذا ا لوتال الريس قرارا مقرتحا  للج ت ب مب ف لئ ل ُ. 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل9لب
بL اليت  .535 سائل ا ملقأبديت اآلراء يف ا مل

ية  نة احلكو متعلق  للج ية لا5ويةت مل ا لكية ملعن
يدية  ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا لث

 .والفوللكور
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ند  ند ا ند ا ند ا سائل أخخخخرىرىرىرى: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل10101010للللببببا سائل أأية  سائل أأية  سائل أأية      ممممأية 

ية، وقدم  .536 شعوب األ يدية والفوللكور مس جتمع ا ية واملعارف ا ية ملوارد الورا نظمة ا5وية ا ثل ا òحتدث  ل صلملع ل تقل ث ن ل مل 2مم ُ
يه، عىل حد قو¡ عليا� وقع ووافق  يةòب شعوب األ صل، عدة أعضاء آخرين يف جتمع ا ل بة األمل إزاء عدم . 2 يان عن  يوعرب ا خب ُ ل ò

ية يف  شعوب األ بارشة  ساوية وا سامهة الاكمL وا ية ا5وية خلطوات جوهرية وملموسة لضامن ا نة احلكو صلاختاذ ا لل مل ت مل ل ملللج م
شعو تجمع ا تكررة  نهيم، برمغ املطالب ا بو اليت  لأعامل الو ل مل تع تدى ا5امئي يات ا ية ف~ خيص تو نب األ ص وطلب تقدمي . ملصل

نة   Lب نة احلكومة ا5وية للعمل علهيا يف ا5ورة ا شة  نا بو يف شلك ويقة  تدى ا5امئ املوKة إىل الو يات ا للجتو ل للج ق ث ي ن ملقص م مل
ية ا5وية لاحلكو يابة عن أ. م تحدثوا إال  ية ال ميكهنم أن  شعوب األ نوأوحض أن أفراد ا ن ي صل متعاهتم أو ل نظامهتم أو  جمهم أو  م فس

س ية ا5وية ألنه  نة احلكو هم أو لك ذ? يف إطار معل ا يأ ل لللج م شعوب م هلتمم يابة عن ا شلك جامعي  تفاوض  ل والية  ن ب لل
ية شعوب األ تجمع ا ية  صلاأل ل ل نة . 2صل ية ال حيق ¡ تقدمي طلب ألغراض املفاوضات يف ا شعوب األ للجوأشار إىل أن جتمع ا صل ل ّ

ية احل نة احلكو ية يف أعامل ا شعوب األ ساوية  شاركة الاكمL وا ية ا5وية، وأن إخفاق ا5ول يف معاجلة ا مكو للجم صل لل ت مل ملل
تاجئ العمل ية  شكك يف رش ية  نا5وية معاجلة اك ع ي �ل ها يف لك جانب من جوانب ترا�. ف تفظ  ية  شعوب األ حبقوذكر أن ا حت صل  ال

ية ها األ ثقايف، مبا يف ذ? معار صلا يةفل يولو ية وا ثقايف األصيل واملواد الورا بري ا ج وأشاكل ا ب ث ل لتع تاما، طلب من األمانة أن . ل خو
ية ا5وية بطريقة عادb وشفافة كام  نة احلكو متدة 5ى ا ية ا شعوب األ يع ا بارشة إىل  يع املراسالت  ليل  للج صل ل مج مج محت ملعم

 .حيدث مع ا5ول األعضاء

بحوث من أجل ا .537 سة ا ثل مؤ لوحتدث  ل س شؤون ُمم بة ا سة ومس  ية وساكن اجلزر مس املؤ لشعوب األ شع س صل
شامل، ورحب لويقة ية يف ا شعوب األ ية  نطن ومس الرابطة الرو يب يف وا توال بائل ا ية  ثاحلكو ل صل لل سـ شـ ل òل لق  م

WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10 شأن �قرتاحات الواردة يف الويقة بادل اآلراء  ثو ب يات . تب تو صورحب أيضا  ب ò
ت رشة حسـ: يه دى ا5امئ، ملنا نة (عواردة يف تقرير دورته احلادية  تصادي و�ج�عي  سجل الرمسي للمجلس � سـانظر ا لل ق

نة ). E/2012/43-E/C.19/2012/13، 23، امللحق رمق 2012  Lب هم، يف ا5ورات ا ثل أن من ا للجورأى ا ملقملم مل ُ
شاركة  سأb تعزيز  شة  نا  Lية ا5وية، مواص ماحلكو م ق مل ية م نة احلكو هاzم يف معل ا ية وإ شعوب األ ثلني  بني ا ماملرا س للجق صل لل ملم

ب بار اآلراء اليت أبدهتا ا5ول األعضاء واملرا بغي أن يأخذ يف � بل  قا5وية، وأشار إىل أن هذا العمل ا ن تملق ي ن خالل وعل
شة الويقة ثنا ق يان اWIPO/GRTKF/IC/22/INF/10 É م تدى ا5امئ وا يات ا بوكذا تو ن لص شعوب مل لي أدىل به جتمع ا 2

ند  ية يف إطار ا شعوب األ شاركة ا شأن  ية  باأل صل ل م ب يد ا5ول .  من جدول األعامل7لصل ثل، يف هذا الصدد، تأ يوطلب ا ُملم
نود جدول ية كأحد  شعوب األ يان جتمع ا ثارة يف  سائل ا باألعضاء ف~ بني ا5ورات إلماكية إدراج ا صل ل ب مل مل بل  ا2ن ملقألعامل ا

ية ا5ويةللجنة ا لحلكو  .م

ية وساكن اجلزر مس  .538 شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا ثل مؤ يان اÉي أدىل به  يا  صلورحب وفد أسرتا ل ل س مم ب ُل ل ُ ò
شامل،  ية يف ا شعوب األ ية  نطن ومس الرابطة الرو يب يف وا توال بائل ا ية  شؤون احلكو بة ا سة ومس  لاملؤ صل لل سـ شـ ل ل ل شع لقس م

ناقش ا5 يده ألن  توأعرب عن تأ ثارة ف~ بني ا5وراتي سائل ا ملُول األعضاء ا  .مل

ند  ند ا ند ا ند ا تام ا5ورة: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل11111111للللببببا تام ا5ورةا تام ا5ورةا تام ا5ورةا     خخخختتتتا

يا، وقال إن تقدم العمل، من خالل اج�عات مجموعات  .539 ية مس مجموعة بõان آ هورية إيران اإلسال 2حتدث وفد  سـ م مج ُ
تحدdت ال هم ا هر أنه ميكن إحراز تقدم من خالل احلوار و لاخلرباء، أ ف ية اليت مت اع�دها . قامئةظ يده  للمهنجوأعرب عن تأ ي

Lب بغي تكرار الهنج يف �ج�عات ا تقدم، ورأى أنه  ها بأهنا تفيض إىل ا ملقلõورة، واليت و ن يصف  .ل

نص أخ .540 ساهامته يف ا تفكري، وقال إن من دواعي رسوره أن  شاهبة ا بõان ا يا مس ا ِوحتدث وفد إندو ُ ل م ل ت ل ملسـ ني ذت يف ُ
بان هّاّ، وأهنحلُسـا نصمن لت س  تفاوض القامئ عىل ا لإحراز تقدم يف ا ن. ل شلك  شاركة  تعد  òوذكر أنه  ب ب للم يع مسـ مجاء مع 

شاري اÉي نظمه مؤخرا يف يل  ثال �ج�ع � يل ا نه عىل  نة، واÉي ذكر الوفد  بل  òاألعضاء يف العمل ا ت مل س سللج ب م ُملق
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يا والصني2012ن يويو 29بتارخي  ثقة . ي والرنوجي وسورسال، حبضور أسرتا نت ا لوأعرب الوفد عن رأي مفاده أن ا5ورة قد  ب ُ
هم األفضل oاوف لك مهن تالفات املوجودةملفوزادت من ا يق هوة � سح اÈال  خ، مما ميكن أن  ي نة قد . لتضيف للجوأكد أن ا

شأن صك دويل ملزم قانو� محلاية امل توصل إىل اتفاق  يدا حنو ا ِأحرزت تقدما  ُ ب ل يدية، وأشاكل ج ية، واملعارف ا تقلوارد الورا لث
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  .ل

يجة رسيعة للمفاوضات يف  .541 توصل إىل  ية، وأعرب عن أم5 يف ا نتوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ل لتمن ُ
ية العامة نحهتا ا مجلعظل الوالية اليت   .م

ية، ووفد الوالdت ُوتقدمت الوفود املذكورة أعاله، مبا فهيا وفد  .542 بõان األفر مس مجموعة ا öتحد يا  يقنوب أفر م يق لج
شكر للريس ونا مس اÈموعة ء،  öتحد ية  تحدة األمر بَا ئ م ئيك ل ل يق ْيمل نت  يادهتم وإدارهتم الفعاb لالج�ع واليت  حتقه عىل  مضق

مثرة و�حجة لõورة ميجة  رسة . نت شكر أيضا  يه ا �ومت تو للُمي ل يدة–ج ندا لسـ ا يوز تون من  يل كمي كونيل  ن ها اÉي –سـ معل عىل 
تقدم املحرز يف ا5ورة َذكرت الوفود أنه أدى دورا zام يف ا ُ ل شفويني وللمرتمجني . ُ شكر أيضا لألمانة وللمرتمجني ا يه ا لومت تو ل ج

ناءة يف ا5ورة ساهامهتم ا تحريريني ولألعضاء اآلخرين عىل  با م  .لل

تمت الريس ا5ورة، وشكر  .543 ُوا ئ ثقة اليت أولهتا إdهخ تحقق أي جناح . لالوفود عىل تعاوهنا وعىل ا نه قال إنه مل يكن  ليو لك
يه نطلق من القاعدة، اÉي أدى لك وفد ما ¡ من دور  فيف ا5ورة لوال الهنج ا رسة . مل َوخص Éكر ا � يدة كمي كونيل  –ملُي لسـا

ندا  يوز يلتون من  ن شا ومزجيا من الكفاءة وإدارة الوقتاÉي وصفه بأنه يعكس تواز� م لعملها –سـ وأعرب أيضا عن . هد
ية األخرى ّوخص. تقديره لألمانة عىل تفانهيا نظامت غري احلكو يه وكذا ا ية واألعضاء  شعوب األ شكر ريس جتمع ا م  ف ملئ صل ل 2ل َ

برية ية  شات أ نا شأن القضاd اليت هتم ا شاور معه  كاملوجودة عىل رصاحهتم يف ا مه ق مل ب شاق، وذكر وشكر الوف. لت ها ا òود عىل  ل معل
ها  تو يجة اليت  يق ا بل من أجل  يع بأنه عىل الرمغ من جناح ا5ورة، ال تزال توجد معركة ضارية وطويL يف ا قعا ت حتق تتق ن لمجل ملسـ َ

يدة –ئ الريس َوشكر �ئيب. الوالية ندرا غرازيويل من سورسا لسـا يأ يا ،لكسـ نجو�ن من إندو بب  يد  سـ وا يسـ نل ج عىل  –بي
يابهإدارهتام يري شؤون اÈلس . غ الفعاb لالج�عات يف  ندرا غرازيويل عىل كفاءهتا يف  يدة أ سـوشكر أيضا ا سـ تسـ لك ل

تربعات ندوق ا شاري  ل� لص ية . ست تعلق  مية ف~  ساعدهتم ا يني عىل  سقني اإل شكر  يه ا ملهنجومت أيضا تو ي م مي ن لقل قل للم ج
يص الوقت لõورة تاما، حث الريس األعضا. ختصو ُو ئ ية ضامن òخ ناء  يني يف حوار  سقهيم اإل بغء عىل مواصL إرشاك  ب مي òن قل م

ها نة عىل إحراز تقدم يف  ية  ساعدة اآل مترار  معلا للج ل م  .سـ

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل11لب
نود  .544 شأن ا نة قراراهتا  متدت ا با ب لللج  2ع

 من جدول األعامل يف 9 و8 و7 و6 و5 و4 و3و
ن. 2012ل يويو 13 ة عىل إعداد للجواتفقت ا

توي عىل نصوص هذه  تايب  حيرشوع تقرير  ك م
تفق  يع املداخالت خالل علهياملالقرارات ا مج و

بل  ميه  نة، و قا تعم مترب 30للج يدعى . 2012سب  سـو
ية عىل  تا بات  نة إىل تقدمي تصو شاركون يف ا با ك ي للج مل
بل  تقرير  رشوع ا قمداخالهتم كام يه مدرجة يف  ل م

ية  يغة الهنا ملأن تعمم ا ئ لص ò تقرير عىل أعضاء لرشوع ا
رشين  ثة وا ثا نة الحقا الع�دها يف ا5ورة ا لعا ل ل للج

 .للجنة

 ]ييل ذ? املرفق[
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Emin TEYMUROV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

BANGLADESH 

Nazrul ISLAM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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ESPAGNE/SPAIN 

Juan José CLOPÉS BURGOS, Jefe de Área, Subdirección General de Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 

Xavier BELLMONT ROLDÁN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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ESTONIE/ESTONIA 

Kristjan ALTROFF, Expert, Private Law Division, Ministry of Justice, Tallinn 

 

 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Paul SALMON, Senior Counsel, Office of Policy and External Affairs, United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Washington D.C. 

Michael S. SHAPIRO, Senior Counsel, Office of the Administrator for Policy and External 
Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

Elizabeth PETERSON (Ms.), Director, American Folklife Center, Library of Congress,  
United States Copyright Office, Washington D.C.  

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Mrs.), Attorney-Advisor, International and Governmental 
Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria  

Molly TORSEN (Ms.), Counsel, Copyright Office, Washington D.C. 

Todd REVES, Attaché, Permanent Mission, Geneva  

Karin L. FERRITER (Ms.), Attaché, Intellectual Property Department, Permanent Mission, 
Geneva 

 

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 

Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Berhanu ADELLO, Director General, Ethiopian Intellectual Property Office (EIPO), Addis Ababa 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Larisa SIMONOVA (Mrs.), Deputy Director, International Cooperation Department, Federal 
Institute of Industrial Property, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Natalia BUZOVA (Ms.), Deputy Head, 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 

 

FRANCE 

Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Secrétariat général, 
Ministère de la culture et de la communication, Paris 

Katherina DOYTCHINOV (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

GEORGIE/GEORGIA 

Irakli KASRADZE, Chief Specialist, Legal and Copyright Law Department, National Intellectual 
Property Center of Georgia (Sakpatenti), Tbilisi 
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Kipiani EKA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

GRÈCE/GREECE 

Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Eirini POURNARA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 

GUATEMALA 

Gabriela MARTÍNEZ QUIROA (Sra.), Encargada de Cooperación Internacional, Registro de la 
Propiedad Intelectual, Ministerio de Economía, Ciudad de Guatemala 

 

GUINÉE/GUINEA 

Aminata MIKALA-KOUROUMA (Mme), conseillère économique, Mission permanente, Genève 

 

HONDURAS 

María BENNATON (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 

 

HONGRIE/HUNGARY 

Virág HALGAND DANI (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

 

INDIA 

N. S. GOPALAKRISHNAN, Professor, Inter-University Centre for Intellectual Property Rights 
Studies, Ministry of Human Resource Development, Cochin University of Science and 
Technology, Kerala 

Ghazala JAVED, Assistant Director, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, 
Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi 

Kamal K. MISRA, Director, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (National Museum of 
Mankind), Ministry of Culture, Bhopal 

Sanjiv MITTAL, Joint Secretary, Ministry of Culture, 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 

Agus HERYANA, Deputy Director of Standardization, Dispute Settlements and Intellectual 
Property Rights, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

Arsi Dwinugra FIRDAUSY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
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Nabiollah AZAMI SARDOUEI, Legal Expert, Legal International Affairs Department, Ministry of 
Foreign Affairs, Tehran 

Ali NASIMFAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

IRAQ 

Bashar Salih Ibrahim AL-NUAIMEE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

IRLANDE/IRELAND 

Gerard CORR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Joan RYAN (Ms.), Assistant Principal, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise 
and Innovation, Dublin  

Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ISRAËL/ISRAEL 

Yotal FOGEL (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 

 

ITALIE/ITALY 

Vittorio RAGONESI, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Rome  

Tiberio SCHMIDLIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

JAMAÏQUE/JAMAICA 

Wayne McCOOK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

 

JAPON/JAPAN 

Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Hiroshi KAMIYAMA, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

JORDANIE/JORDAN 

Rajab SUKAYRI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Moh'd Amin ALFALEH ALABADI, Director General, Department of the National Library, Ministry 
of Culture, Amman 

Majd HATTAR (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

KENYA 

Georges Nabina MBAYE, Legal Counsel, Kenya Copyright Board, Nairobi 

 

LIBAN/LEBANON 
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Hanna EL-AMIL, Acting Director-General, Ministry of Culture, Beirut 

 

LITUANIE/LITHUANIA 

Gediminas NAVICKAS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

MADAGASCAR 

Haja RASOANAIVO, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

MALAISIE/MALAYSIA 

Kamal KORMIN, Head, Patent Examination Section Applied Science, Intellectual Property 
Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism, 
Kuala Lumpur 

 

MAROC/MOROCCO 

M. Mohamed EL MHAMDI, ministre, Mission permanente, Genève 

 

MEXIQUE/MEXICO 

Ulises CANCHOLA GUTIÉRREZ, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 

Luis VEGA GARCÍA, Director General Jurídico, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), México D.F. 

Gabriela GARDUZA ESTRADA (Srta.), Directora, Área de Asuntos Internacionales, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 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. 

Mónica Edith MARTÍNEZ LEAL (Srta.), Subdirectora, Área de Cooperación Económica y 
Técnica, Dirección de Asuntos Internacionales, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), México D.F. 

Lucila NEYRA GONZÁLEZ (Sra.), Subdirectora, Área de Recursos Biológicos y Genéticos, 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México D.F.  

Amelia Reyna MONTEROS GUIJÓN (Srta.), Consejera Indígena, Consejo Consultivo, 
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. 

José R. LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

MONACO 

Carole LANTERI (Mme), premier conseiller, représentant permanent adjoint, Mission 
permanente, Genève 

Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
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MYANMAR 

Lynn Marlar LWIN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

NAMIBIE/NAMIBIA 

Ainna Vilengi KAUNDU (Mrs.), Principal Economist, Ministry of Trade and Industry, Windhoek 

Simon Madjumo MARUTA, Chargé d’Affaires, Permanent Mission, Geneva 

 

 

NÉPAL/NEPAL 

Laxman Prasad BHATTARAI, Joint-Secretary, Department of Industry, Ministry of Industry, 
Kathmandu 

 

NIGER 

Boubacar Moundjo BOUREIMA, administrateur, Unité diversité biologique, Secrétariat exécutif, 
Conseil national de l’environnement pour un développement durable (CNEDD), Niamey 

 

NIGÉRIA/NIGERIA 

Chinyere AGBAI (Mrs.), Assistant Chief Registrar, Trademarks, Patents and Designs 
Department, Federal Ministry of Trade and Investment, Abuja 

Bartholomen Ndubuisi OKOLO, Vice-Chancellor, Office of the Vice-Chancellor, University of 
Nigeria, Nsukka 

 

NORVÈGE/NORWAY 

Maria Engøy DUNA (Ms.), Legal Director, Legal and International Affairs Department, 
Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo 

Christian ELIASSEN, Intern, Permanent Mission, Geneva 

 

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 

Kim CONNOLLY-STONE (Ms.), Chief Policy Analyst, Intellectual Property Policy Group, 
Ministry of Economic Development, Wellington 

 

OMAN 

Khamis AL-SHAMAKHI, Director, Cultural Relations Department, Ministry of Heritage and 
Culture, Muscat 

Sultan AL-BOUSSAIDI, Expert on Diffusion, Ministry of Information, Muscat 

 

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
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Sevara KARIMOVA (Ms.), Head, Scientific and Technical Expertise of Inventions and Utility 
Models, Agency on Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 

 

PANAMA 

Aliana Yaneth KHAN ZAMBRANO (Sra.), Asesora Legal del Vice-Ministerio de Industrias, 
Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 

Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Srta.), Consejera Legal, Misión Permanente, Ginebra 

 

PARAGUAY 

Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Ministry of Economic 
Affairs, Agriculture and Innovation, The Hague 

 

PÉROU/PERU 

Luis MAYAUTE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

 

PHILIPPINES 

Evan P. GARCIA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Denis Y. LEPATAN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Maria Teresa C. LEPATAN (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 

Josephine M. REYNANTE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Marivil VALLES (Ms.) Attaché, Permanent Mission, Geneva  

 

POLOGNE/POLAND 

Jacek BARSKI, Main Specialist, Department of the International Property and Media, Ministry of 
Culture and National Heritage, Warsaw 

 

PORTUGAL 

Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

QATAR 

Ibrahim ALSAYED, Cultural Expert, Heritage Department, Ministry of Culture, Arts and Heritage, 
Doha 

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
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KIM Seungmin, Assistant Director, Copyright Policy Division, Ministry of Culture, Sports and 
Tourism, Daejeon 

LEE Chul-Nam, Professor, Chungnam National University, Daejeon 

KIM Yong-Sun, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 

KIM Tonghwan, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Pavel ZEMAN, Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 

Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ROUMANIE/ROMANIA 

Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Counsellor, The Romanian Copyright Office, Bucharest 

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Karen Elizabeth PIERCE (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Nick ASHWORTH, Copyright Policy Advisor, Department of Business, Innovation and Skills, 
Intellectual Property Office, Newport 

Hywel MATTHEWS, International Institutions Officer, Intellectual Property Office (IPO), Newport 

Beverly PERRY (Ms.), Policy Advisor, International Policy Department, Intellectual Property 
Office (IPO), Newport 

Jonathan JOO-THOMPSON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Nicola NOBLE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Selby WEEKS, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS 

Nicola SAINT CATHERINE (Mrs.), Assistant Registrar, Intellectual Property Office, Ministry of 
Justice and Legal Affairs, Basseterre 

 

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 

Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève 

Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente, Genève 

Federica DANA PRIA (Ms.), attaché, Mission permanente, Genève 

 

SÉNÉGAL/SENEGAL 
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Bala Moussa COULIBALY, chargé, Bureau de ressources génétiques, savoirs traditionnels et 
expressions culturelles traditionnelles, Ministère du commerce de l’industrie et de l’artisanat, 
Dakar 

Ndèye Fatou LO (Mme), deuxième conseillère, Mission permanente, Genève 

 

SERBIE/SERBIA 

Miloš RASULIĆ, Counsellor, Copyright and Related Rights and International Cooperation 
Sector, Intellectual Property Office, Belgrade 

 

SINGAPOUR/SINGAPORE 

Thadeus HOO, Intern, Permanent Mission, Geneva 

 

SLOVÉNIE/SLOVENIA 

Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

SOUDAN/SUDAN 

Mohammed OSMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

SRI LANKA 

Newton Ariyaratne PEIRIS, Advisor, Intellectual Property Division, Ministry of Indigenous 
Medicine, Colombo 

Natasha GOONERATNE (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SUÈDE/SWEDEN 

Johan AXHAMN, Special Adviser, Division for Intellectual Property Law, Ministry of Justice, 
Stockholm 

 

SUISSE/SWITZERLAND 

Martin GIRSBERGER, chef, Département propriété intellectuelle et développement durable, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique senior, Relations commerciales 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Benny MÜLLER, conseiller juridique, Département propriété intellectuelle et développement 
durable, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Nathalie HIRSIG PINZON NIETO (Mme), collaboratrice scientifique, Relations commerciales 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

 

THAÏLANDE/THAILAND 

Pisanu CHANVITAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Savitri SUWANSATHIT (Mrs.), Advisor to the Ministry of Culture, Ministry of Culture, Bangkok 
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Krisada KONGKAJAN, Deputy Director-General, Department of Cultural Promotion, Ministry of 
Culture, Bangkok 

Weerawit WEERAWORAWIT, Deputy Executive Secretary, Office of the National Human Rights 
Commission (NHRC), Bangkok 

Kulaya RUENTONGDEE (Mrs.), Expert of Wisdom, Department of Cultural Promotion, Ministry 
of Culture, Bangkok 

Sodsai CHUMNIANKUL (Ms.), Head of Legal Group, Central Administrative Office, Department 
of Cultural Promotion, Ministry of Culture, Bangkok 

Treechada AUNRUEN (Ms.), Cultural Officer, Foreign Relations Group, Central Administrative 
Office, Ministry of Culture, Bangkok 

Weeraya TEPAYAYONE (Ms.), Cultural Officer, Office of the Permanent Secretary, Ministry of 
Culture, Bangkok  

Kanita SAPPHAISAL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  

Thanavon PAMARANON (Ms.), Second Secretary, Department of International Economic 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 

Natapanu NOPAKUN, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Sun THATHONG, Intern, Permanent Mission, Geneva 

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Mazina KADIR (Ms.), Controller, Intellectual Property Office (IPO), Ministry of Legal Affairs,  
Port of Spain 

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

TUNISIE/TUNISIA 

Haroun GRAMI, administrateur principal, Département des oppositions des marques, Direction 
de la propriété industrielle et du registre du commerce, Institut national de la normalisation et de 
la propriété industrielle (INNORPI), Tunis  

 

UKRAINE 

Iurii PETROV, Director, State Enterprise, Ukrainian Industrial Property Institute, Kiev  

Valentyna TROTSKA (Ms.), Chief Expert, Copyright and Related Rights Division, State 
Intellectual Property Service, Kiev 

 

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN  
REPUBLIC OF) 

Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

VIET NAM 

BUI NGUYEN Hung, Deputy Director General, Copyright Office of Viet Nam, Ha Noi 

MAI Van Son, Counselor, Permanent Mission, Geneva 
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ZIMBABWE 

Innocent MAWIRE, Principal Law Officer, Policy and Legal Research Department, Ministry of 
Justice and Legal Affairs, Harare 

Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

 

II.  DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION 

 

UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION 

Delphine LIDA (Ms.), First Counsellor, Intellectual Property Division, European External Action 
Service, Geneva 

 

 

 

III.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES DES NATIONS UNIES/ 
UNITED NATIONS PERMANENT FORUM ON INDIGENOUS ISSUES 

Paul Kanyinke Sena (Mr.), Member of the Permanent Forum 

 

ORGANISATION DES ÉTATS DES ANTILLES ORIENTALES (OEAO)/ORGANIZATION OF 
EASTERN CARIBBEAN STATES (OECS) 

Natasha EDWIN (Ms.), Technical Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA 
CULTURE (UNESCO)/UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION (UNESCO) 

Frank PROSCHAN, Chief, Programme and Evaluation, Section for Intangible Cultural Heritage, 
Paris 

Zhao ZHAO (Ms.), Intern, Geneva 

 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)/INTERNATIONAL 
ORGANIZATION OF LA FRANCOPHONIE (OIF) 

Antoine BARBRY, conseiller aux affaires économiques et de développement, Délégation 
permanente, Genève 

Rose Florence PIERRE (Mme), stagiaire, Délégation permanente, Genève 

Voara RHEAL RAZAFINDRAMBININA (Mme), stagiaire, Délégation permanente, Genève 
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ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 

Emmanuel SACKEY, Chief Examiner, Search and Examination Section, Harare  

 

SOUTH CENTRE 

Kevon SWAN, Intern, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 

 

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 

Remi NAMEKONG, Counsellor, Geneva 

 

 

 

 

 

 

IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

ADJMOR 
Ousmane AG DALLA (Member, Tombouctou) 

Alliance pour les droits des créateurs (ADC)/Creators' Rights Alliance (CRA) 
Jane ANDERSON (Ms.) (Professor, New York) 

Arts Law Centre of Australia  
Robyn AYRES (Ms.) (Executive Director, Sydney);  Trish ADJEI (Ms.) (Indigenous Solicitor, 
Sydney) 

Asociación Kunas unidos por Napguana/Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA) 
Nelson DE LEÓN KANTULE (Vocal-Directivo, Panamá) 

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/ 
American Intellectual Property Law Association (AIPLA) 
Gabriel D. CALAB (Member, Special Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge 
and Folklore, Gurgaon) 

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/ 
International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Konrad BECKER (Chair of the Special Committee Q166, Zurich) 

Center for Peace Building and Poverty Reduction among Indigenous African Peoples 
(CEPPER) 
Casimir Kingston ANI (President, Enugu State) 

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); Alessandro MARONGIU (Program Assistant, Geneva) 
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Civil Society Coalition (CSC)  
Marc PERLMAN (Fellow, Providence) 

Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ) 
Tomás Jesús ALARCÓN EYZAGUIRRE (Presidente, Abogado, Tacna);  Rosario GIL LUQUE 
(Sra.) (Investigadora, Tacna);  Brigitte VONASCH (Sra.) (Delegada, Tacna) 

Comité consultatif mondial des amis (CCMA)/Friends World Committee for Consultation 
(FWCC) 
Caroline DOMMEN (Ms.) (Representative, Global Economic Issues, Geneva) 

Consejo Indio de Sud América (CISA)/Indian Council of South America (CISA) 
Ronald BARNES (Representante, Alaska);  Tomás CONDORI (Representante, Bolivia);   
Tomás HUANACU TITO (Representante Pueblo Aymara);  José Job GOYES SANTA CRUZ 
(Miembro, Ginebra);  Luis DE LA CALLE (Miembro, Ginebra) 

Coordination des organisations non gouvernementales africaines des droits de l’homme 
(CONGAF) 
Atlas ABDESSADEK (membre, Genève);  Ana LEURINDA (Mme) (conseillère, Genève);   
Biro DIAWARA (membre, Genève) 

Ethnic Community Development Organization (ECDO)  
Lakshmikanta SINGH (Executive Director, Sylhet) 

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) 
Nichole HINES (Ms.) (Member, Geneva);  Guilherme CINTRA (Manager, Intellectual Property 
and Trade, Geneva) 

Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA) 
Jim WALKER (Researcher, Brisbane);  Amala GROOM (Ms.) (Member, Sydney) 

Foundation for Research and Support of Indigenous Peoples of Crimea  
Gulnara ABBASOVA (Ms.) (Consultant, Human Rights Unit, Simferopol) 

Hawaii Institute for Human Rights (HIHR) 
Joshua COOPER (Director, Honolulu);  Yvana TRAN (Ms.) (Member, Honolulu);  Vi-Phuong 
LAM (Ms.) (Member, Honolulu);  Elise KIM (Ms.) (Member, Honolulu);  Uaa Bopha TRAN (Ms.) 
(Member, Honolulu) 

Health and Environment Program 
Pierre SCHERB (Consultant, Geneva);  Madeleine SCHERB (Ms.) (Economist, Geneva) 

International Committee for the Indigenous of the Americas (INCOMINDIOS Switzerland)  
Leon SIU (Representative, Honolulu) 

Indian Movement “Tupaj Amaru” 
Lázaro PARY ANAGUA (General Coordinator, La Paz);  Gil IXCHEL (Ms.) (Member, Gaillard);  
Denis SAPIN (Representative, Gaillard) 

Indigenous Peoples (Bethechilokono) of Saint Lucia Governing Council (BCG)  
Albert DETERVILLE (Executive Chairperson, Castries) 

Indigenous Peoples' Center for Documentation, Research and Information (doCip) 
Pierrette BIRRAUX (Mme) (conseillère scientifique Genève);  Jérémy ENGEL (interprète, 
Genève);  Jessica AYALA TEJEDOR (Ms.) (volontaire, Genève);  Nathalie GERBER MCCRAE 
(Ms.) (volontaire, Genève);  Luz JIMENEZ DELGADILLO (Ms.) (volontaire, Genève);   
Claudinei NUNEZ (Ms.) (volontaire, Genève);  Samantha PELLMANN (Ms.) (volontaire, 



WIPO/GRTKF/IC/22/6 PROV. 
Annex 
18 
 
Genève);  Natalia PLATAS DEL COSO (Ms.) (volontaire, Genève);  Leonardo RODRIGUEZ 
PEREZ (volontaire, Genève) 

Indigenous Peoples' Council on Biocolonialism (IPCB)  
Debra HARRY (Ms.) (Executive Director, Nixon);  Gawan MARINGER (Member, Vienna) 

International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO (Representative, Geneva) 

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM (Representative, Geneva) 

L’assemblée des arméniens d’Arménie occidentale (AAAO)/ 
Assembly of Armenians of Western Armenia, The 
Arménag APRAHAMIAN (chef de la Délégation à l'ONU, Paris);  Tigran BABAYAN (membre, 
Paris);  Vaagn GOUCHTCHIAN (membre, Département affaires étrangères, Paris);   
Violetta AGAIAN (Mme) (membre, Paris) 

L’auravetl’an Information and Education Network of Indigenous Peoples (LIENIP)  
Elena NECHUSHKINA (Mrs.) (Member, Gorno-Altaisk) 

Massai Experience  
Zohra AIT-KACI-ALI (Mrs.) (President, Geneva) 

Métis National Council (MNC)  
Kathy HODGSON-SMITH (Ms.) (Consultant, Ottawa) 

Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON)  
Rodion SULYANDIZIGA (First Vice-President, Moscow) 

SAAMI Council 
Anni Siiri LÄNSMAN (Ms.) (Member, Rovaniemi);  Anne NUORGAM (Ms.) (Member, 
Rovaniemi) 

Tin-Hinane 
Saoudata WALET ABOUBACRINE (Mme) (président, Ouagadougou) 

Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow 
Diego GRADIS (président exécutif, Rolle);  Christiane JOHANNOT-GRADIS (Mme)  
(vice-présidente, Rolle) 

Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department 
Preston HARDISON (Tulalip Natural Resources Office of Treaty Rights, Tulalip) 

 

V.  GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ 
 INDIGENOUS PANEL 

 

Valmaine TOKI (Ms.), Vice-Chair of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 
and Lecturer, Faculty of Law, University of Auckland, Auckland 

Mattias ÅHRÉN, Head of the Saami Council Human Rights Unit and Lecturer, Faculty of Law, 
University of Tromsø, Tromsø 

Robert Les MALEZER, Co-Chair, National Congress of Australia's First Peoples, Sydney 

Paul Kanyinke SENA, Member of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 
and East Africa Regional Representative, Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee 
(IPACC), Narok 
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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 (Mme/Mrs.), 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 (Mme/Mrs.), 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 (Mme/Mrs.), 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 

Maya CORMINBOEUF (Mlle/Ms.), interne, Division des savoirs traditionnels/Intern, Traditional 

Knowledge Division 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


