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عقدت اللجنة احلكومية ا?ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة"   1.
، بدعوة من املدير 2013فرباير  8ٕاىل  4جنيف يف الفرتة من ة والعرشين يف "اللجنة احلكومية ا?ولية") دورهتا الثالث  ٔاو

 للويبو.  العام

اجلزائر ؤانغوال وأالرجنتني ؤاسرتاليا والمنسا والبحرين وبر�دوس وبيالروس  واكنت ا?ول التالية ممثM يف ا?ورة:  2.
لغارl وبوروندي والاكمريون وكندا وشـييل املتعددة القوميات) والبوسـنة والهرسك والربازيل وب - وبلجياك وبنن وبوليفيا (دو^ 

والصني وكولومبيا والكونغو وكوسـتارياك وكوت ديفوار وامجلهورية التشـيكية وكو� ومجهورية كورl الشعبية ا?ميقراطية وا?امنرك 
واليو{ن وغواتzال  وامجلهورية ا?ومينيكية وٕاكوادور ومرص والسلفادور وٕاثيوبيا وٕاسـتونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا وأملانيا

يرلندا إ إالسالمية) والعراق و  -(مجهورية وغينيا وهاييت والكريس الرسويل وهندوراس وهنغارl والهند وٕاندونيسـيا وٕايران 
وٕارسائيل وٕايطاليا وجاماياك واليا�ن وأالردن وكينيا ولبنان وليتوانيا ومدغشقر ومالزيl وم�يف وموريتانيا واملغرب واملكسـيك 

{كو وموزمبيق وميامنار و{ميبيا ونيبال وهولندا ونيوزيلندا ونياكراغوا والنيجر ونيجريl والرنوجي وعامن و�كسـتان ومو
و�راغواي وبريو والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كورl ورومانيا و�حتاد الرويس واململكة العربية السعودية والسودان 

ا وٕاسـبانيا ورسي الناك والسويد وسويرسا وامجلهورية العربية السورية و�يلند وترينيداد والسـنغال ورصبيا وجنوب ٔافريقي
ومجهورية تزنانيا املتحدة  وتو�غو وتوغو وتركيا ؤاوغندا وأوكرانيا واململكة املتحدة وأوروغواي وإالمارات العربية املتحدة

  ).110البوليفارية) وفييت {م وزامبيا وزمبابوي ( - والوالlت املتحدة أالمريكية وأوزبكسـتان وفزنويال (مجهورية
 واكن �حتاد االٔورويب ودو� أالعضاء السـبع والعرشين ممثال أيضا بصفته عضوا يف اللجنة.

) واملنظمة ASEANرابطة دول جنوب رشق آسـيا ( التالية بصفة مراقب:ا?ولية وشاركت املنظامت احلكومية   3.
) واملنظمة ا?ولية EPO) و�حتاد أالفريقي واملكتب أالورويب للرباءات (ARIPOالفكرية ( إالقلميية أالفريقية للملكية

) و�حتاد ا?ويل محلاية أالصناف النباتية اجلديدة FAO) ومنظمة أالغذية والزراعة لٔالمم املتحدة (OIFللفرنكوفونية (
)UPOV) ومنظمة دول رشق البحر الاكرييب (OECSرتاع ¾لس التعاون ?ول اخلليج العربية ) ومكتب براءات �خ
)GCC Patent Office) Èؤامانة اتفاقية التنوع البيولو (SCBD) وبر{مج أالمم املتحدة للبيئة (UNEP ومنتدى أالمم (

) ومنظمة التجارة UNUاملتحدة ا?امئ املعين بقضاl الشعوب أالصلية ("املنتدى ا?امئ") وجامعة أالمم املتحدة (
 ).15) ومركز اجلنوب ( (WTOمليةالعا

) ومنظمة نساء Adjmorمنظمة ٔادمجور ( وشارك ممثلون عن املنظامت ا?ولية غري احلكومية التالية بصفة مراقبني:  4.
) ومجعية قبائل كو{ AFNالشعوب أالصلية أالفريقية ومركز قانون الفن ومجعية ٔارمن ٔارمينيا الغربية ومجعية أالمم أالوىل (

) واملركز BIO) ومنظمة صناعة البيوتكنولوجيا (KUNA{بغوا{/قبائل كو{ املتحدة من ٔاجل أالرض أالم ( املتحدة يف
) وبر{مج الصحة والبيئة CEIPI) ومركز ا?راسات ا?ولية للملكية الصناعية (CSSRالصحي السويرسي الروماندي (

)HEP) ومركز التجارة ا?ولية من ٔاجل التمنية (CECIDE التجارة والصناعة يف �حتاد الرويس () وغرفةCCIRF (
) واحتاد قوميات CAPAJ) واللجنة القانونية للتمنية اÝاتية لشعوب منطقة أالنديز أالوائل (CSCوائتالف ا¾متع املدين (

ية ) ومنسق CEMEM) والتعاونية إاليكولوجية للنساء الهاوlت للتجميع يف جزيرة ماراخو (CONAIPالشعوب أالصلية (
 CropLife) والشـبكة العاملية لصناعة العلوم النباتية (CONGAFاملنظامت أالفريقية غري احلكومية حلقوق إالنسان (

International) وثقافة التضامن أالفريقي أالصيل (Afro-Indigène ومؤسسة البحوث من ٔاجل الشعوب أالصلية (
) ومعهد ا?راسات FWCCنة أالصدقاء العاملية للتشاور () وجل NFI) ومعهد فريتيوف {نسني (FAIRAوساكن اجلزر (

واللجنة ا?ولية للساكن أالصليني  )FILAIE) و�حتاد أالمرييك الالتيين إاليبريي لفناين أالداء (GREGالعليا للتمنية (
رو" ) وحركة "تو�ج أماCISA) وا¾لس الهندي ٔالمرياك اجلنوبية (INCOMINDIOS Switzerlandلٔالمريكتني (

) ومعهد التمنية املسـتدامة doCip) ومركز الشعوب أالصلية للتوثيق والبحث واملعلومات (Tupaj Amaruالهندية (
) ومجعية ماليك حقوق INBRAPI) ومعهد الشعوب أالصلية الربازيلية للملكية الفكرية (IDDRIوالعالقات ا?ولية (

) و�حتاد ا?ويل ICC) وغرفة التجارة ا?ولية (ICTSDوالتمنية املسـتدامة () واملركز ا?ويل للتجارة IPOامللكية الفكرية (
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) وامجلعية ا?ولية لٕالثنولوجيا FICPI) و�حتاد ا?ويل لوïء امللكية الصناعية (IFPMAمجلعيات املنتجني الصيدليني (
) واملؤسسة ا?ولية IVFيل للفيديو () و�حتاد ا?وINTA) والرابطة ا?ولية للعالمات التجارية (SIEFوالفوللكور (

 Maasai) وجتربة املاساي (MCHF) و مؤسسة الرتاث الثقايف لشعب املاساي (KEIيكولوجيا املعرفة (الٕ 
Experience) والواك^ النيجرية لتطوير الطب الطبيعي (NNMDA) وا¾موعة املعنية ببحوث امللكية الثقافية (RGCP (

) ومنظمة Rromani Baxtلبانية للهنوض بتعلمي وتطوير ٔاوضاع ٔاطفال طائفة الروما (و مجعية "روماين �كست" االٔ 
) ومجعية تني هينان والتقاليد يف خدمة الغد ومعهد TWN) وشـبكة العامل الثالث (SMMالتضامن من أجل عامل ٔافضل (

 ).WTI) (50التجارة العاملية (

.5 وقامئة املشاركني مرفقٌة هبذا التقرير يف مرفق �. 

مت الوثيقة    úوقدWIPO/GRTKF/IC/23/INF/2 Rev.  ئق املوزعة ل�ورةüحملة عامة عن الو 6.
  والعرشين. الثالثة

نت أالمانُة املداخالت، وجرى بث حمارض ا?ورة وتسجيلها عىل الشـبكة العاملية.  úويلّخص هذا التقرير  ودو 7.
م جوهر املداخالت، دون ٔان يعكس لك  املالحظات اليت ا�بديت �لتفصيل ٔاو أن يتّبع �لرضورة الرتتيب املناقشات، ويُقّدِ

 الزمين للمداخالت.

.8 والعرشين للجنة. الثالثةواكن السـيد "وند وندالند" من الويبو ٔامني ا?ورة  

 افتتاافتتاافتتاافتتاحححح ا?ورة ا?ورة ا?ورة ا?ورة     من جدول أالعامل:من جدول أالعامل:من جدول أالعامل:من جدول أالعامل:    1111البند البند البند البند 

.9 ؤاشاد �ملشاركة الواسعة يف هذه ا?ورة. ا?ورة، ورّحب �ملشاركني. –املدير العام  –افتتح السـيد فرانسس غري  
تقيض بترسيع وترية معلها حول املفاوضات القامئة عىل النصوص بغية الوصول  2013 ـ 2012وّذكر اللجنة بأن واليهتا للفرتة 

لتقليدية ٕاىل اتفاق عىل نص أو نصوص بشأن صك قانوين دويل (ٔاو ٔاكرث) لضامن امحلاية الفعا^ للموارد الوراثية واملعارف ا
قد وافق عىل اسـمترار املفاوضات  2012ؤاشار ٕاىل أن اج�ع امجلعية العامة يف ٔاكتوبر  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
بناء عىل النصوص القامئة  2013، وقرر عقد ثالث دورات موضوعية يف 2013 ـ 2012املكثفة وفقا لوالية فرتة السـنتني 

?ولية للجمعيات العامة. وقال ٕان هذه يه ا?ورة أالوىل للجنة احلكومية ا?ولية وفقا لرب{مج املقدمة من اللجنة احلكومية ا
وسـتتناول مسأ^  2013ٔابريل  26ٕاىل  22. ؤاضاف ٔان ا?ور التالية يف هذه السـنة سـتقام يف الفرتة من 2013العمل لسـنة 

ٔاlم حسـ� قررت امجلعية العامة حيث سـتقام يف الفرتة من  8ؤاردف قائال ٕان ا?ورة الثالثة ستسـتغرق  املعارف التقليدية.
اlٔم خمصصة "السـتعراض نص الصك  3ٔاlم خمصصة ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي و 5، مهنا 2013يوليو  24ٕاىل  15

عارف التقليدية ؤاشاكل القانوين ا?ويل (ٔاو نصوص الصكوك القانونية ا?ولية) اÝي يضمن امحلاية الفعا^ للموارد الوراثية وامل
ومىض يقول ٕان امجلعية العامة اليت  ".فع توصية ٕاىل امجلعية العامةالتعبري التقليدي وتقيميه من قبل اللجنة احلكومية ا?ولية ور

سـتقّمي النص (ٔاو النصوص) وتنظر فيه وتقّمي مدى التقدم احملرز وتبت يف مسأ^ ٕاقامة مؤمتر  2013ستنعقد يف سبمترب 
واليت  2012وأشار املدير العام ٕاىل أن اللجنة احلكومية ا?ولية توصلت ٔالول مرة يف ا?ورة املنعقدة يف فرباير  يس.دبلوما

ر اللجنة احلكومية ا?ولية مبا ذكرته الوثيقة  ٔاlم ٕاىل نص موحد فz يتعلق �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية. 8اسـتغرقت  وذكّ
وأضاف أن الوثيقة املوحدة قدمت ٕاىل ا?ورة  لعمل مل يكمتل، دون مساس مبواقف املشاركني.املوحدة بشلك واحض من ٔان ا

. كام ٔاشار ٕاىل ٕاعادة تقدمي "التوصية املشرتكة بشأن امللكية الفكرية واملوارد WIPO/GRTKF/IC/23/4احلالية �مس 
، من قبل وفود كندا واليا�ن والرنوجي WIPO/GRTKF/IC/23/5الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا"، الوثيقة 

ودعا ا?ول أالعضاء ٕاىل تنفيذ الوالية والتحيل �ملرونة والعملية و�خنراط  ومجهورية كورl والوالlت املتحدة أالمريكية.
ل ٕان موقع الويبو وقا وأشاد �ملساهامت الهامة للمشاركني من امجلاعات أالصلية واحمللية يف أالنشطة. بفعالية يف املفاوضات.

إاللكرتوين يتضمن االٓن بوابة خاصة �مجلاعات أالصلية لتسهيل النفاذ ٕاىل املعلومات املفيدة �لنسـبة للشعوب أالصلية 
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ووجه نداء ٕاىل مجيع ا?ول أالعضاء ليسامهوا يف صندوق تربعات الويبو اÝي ٔاوشك عىل  وامجلاعات احمللية وذات الصM هبم.
وأضاف أنه وفقا ٔالحدث تقيمي، فٕان أالموال املتاحة ليس بوسعها سوى ٔان تتكفل بطلبني ٔاو ثالثة يف  .ٔان ينفد من املال

وقال ٕانه ٔارسل مؤخرا رسائل  غضون دورة اللجنة الرابعة والعرشين، وليس ٔاكرث من هذا العدد ومبا ال يتجاوز هذه ا?ورة.
ووجه نداء قوl  ذ- عن ٔاي مساهامت جديدة. يسفر، ولكن مل ٕاىل مجيع ا?ول أالعضاء والعديد من املؤسسات والصناديق

وأشاد حبضور مقرر أالمم املتحدة اخلاص املعين حبقوق الشعوب أالصلية، أالسـتاذ جميس ٔا{l من  لتقدمي التربعات للصندوق.
السـيد غودبر توموشايب من الوالlت املتحدة أالمريكية، ود. ٔانيل كوبتا من الهند والسـيدة �رسـيال ريفريا زl من بريو و 

ؤاعرب عن امتنانه لسعادة السفري واين ماكوك من  ٔاوغندا، واÝين سيشاركون يف منرب امجلاعات أالصلية خالل ا?ورة.
 جاماياك اللزتامه دون لكل بأنشطة اللجنة احلكومية ا?ولية.

ٕالقلميية لتقدميهم التوجهيات يف ٕاعداد وشكر الرئيس ـ سعادة السفري واين ماكوك من جاماياك ـ منسقي ا¾موعات ا  10.

وشكر {ئيب الرئيس، السـيدة ٔالكسـندرا غرازيويل من سويرسا، والسـيد بيبيب أ. ك. ن. دجوندجو{ن، من  ا?ورة احلالية.
احاهتم وذكر اللجنة بأنه قابل ٔايضا جامعة القوقاز أالصلية وشكر ممثيل امجلاعة أالصلية ملدخالهتم واقرت  ٕاندونيسـيا، ?معهام.

وأفاد بأن أالمانة قد نظمت  ؤاعلن ٔانه سـيقابل رئيس جامعة القوقاز أالصلية مرة ٔاخرى عىل هامش ا?ورة احلالية. املفيدة.
 18جلسة ٕاعالمية ل�ول أالعضاء بشأن وüئق اللجنة احلكومية ا?ولية والرتتيبات اللوجيستية ل�ورة املنعقدة يف 

ؤاحاط اللجنة احلكومية  لسة ٕاعالمية مماثM مجليع املراقبني يف اليوم أالول ل�ورة احلالية.ؤان أالمانة ستنظم ج  2013 يناير
ا?ولية علام بأن ا?ورة احلالية سـتكون متاحة من خالل البث املبارش عىل الشـبكة العاملية من خالل موقع الويبو إاللكرتوين 

و من خالل مجموعاهتم املتنوعة، ٕاىل مناقشة القضاl املوضوعية مع ودعا الوفود، سواء فرادى أ  ٔالغراض �نفتاح والشمولية.
وحث املراقبني، خاصة املؤمتنني عىل املعارف التقليدية، وا¾متعات أالصلية واحمللية،  بعضهم البعض، خاصة فz بني أالقالمي.

ر املشاركني بأن ا?ورة عبارة وا?ول أالعضاء عىل التفاعل مع بعضهم البعض. عن مفاوضات ؤانه ال ميكن الوصول ٕاىل  وذكّ
ومن هذا املنطلق، توجه �لشكر ٕاىل حكومة الهند لعقد  اتفاق بدون النقاش و�حرتام املتبادل والروح العملية البناءة.

ورٔاى أن النقاش  �ج�ع غري الرمسي حول اللجنة احلكومية ا?ولية يف نيودلهـي يف أالسـبوع السابق، و?عوته للحضور.
وحث الوفود عىل ٔان يسريوا عىل هذا الهنج املمتثل يف التفاعل  اÝي جرى بني اخلرباء احلارضين وقتئذ اكن مفيدا ورصحيا.

وقال ٕانه  ؤاعرب عن ٔام; ٔاال يضيع الزمخ ؤان تعقد اج�عات متابعة ذات طبيعة مماثM. غري الرمسي القامئ عىل ا?ول أالعضاء.
وتطرق ٕاىل مهنجية العمل  ه إالجراءات من نفسه، ولكنه متاح دامئا للمساعدة ٕاذا طلبت منه.ال يسـتطيع ٔان يبادر مبثل هذ

من جدول أالعامل اÝي يتناول املوارد الوراثية، ؤاشار  6وبر{جمه املقرتحني �لنسـبة ل�ورة احلالية، خاصة فz خيص البند 
، و�ج�ع الثاين اÝي 2013يناير  16و 2012ديسمرب  14يف ٕاىل املشاورات الرمسية مع املنسقني إالقلمييني واليت جرت 

وقال ٕانه  ووصف ما اتُفق عليه كام ييل. حرضه املنسقون إالقلمييون فضال عن وفود ٔاربع دول ٔاعضاء للك مجموعة ٕاقلميية.
 (الصفة غري الرمسية). سـيطبق هنجا مزدوجا جيمع عىل حنو تاكميل بني اجللسة العامة (الصفة الرمسية) ومجموعة من اخلرباء

ؤاضاف ٔان اجللسة العامة سـتخصص ٕاىل تقدمي االٓراء بصفة رمسية وكذا عرض املواقف  وقال ٕانه سيُسـتعان �مليرسين ٔايضا.
وسـتكون أالمانة متوفرة ملساعدة املنسقني  وصوغ �قرتاحات، وسـيقودها رئيس اللجنة احلكومية ا?ولية مبساعدة امليرسين.

مرات، ولكن دون اسـتخدام الشاشة لعرض مساهامت  3وقال ٕان اجللسة العامة ستسـتعرض النص  اقشات.يف متابعة املن
احلارضين، وميكن ٔان تدعى يف املرة الثالثة ٕاىل تصحيح ٔاي ٔاخطاء جلّية يف النص، وٕابداء ٔاي تعليقات ٔاخرى حول النص، 

ؤاضاف أن  .2013يوليو  24ٕاىل  15عقدها يف الفرتة من وتدوين النص وٕارسا� ٕاىل دورة اللجنة اخلامسة والعرشين، املزمع 
وقال ٕان معل  املناقشات والتعليقات املتعلقة �لنص يف اجللسة العامة سرتد عىل النحو املعتاد يف التقرير الاكمل عن ا?ورة.

وقال  نطاق ٔاضيق. مجموعة اخلرباء سيسهل الوصول ٕاىل حلول وسط ويقلل عدد اخليارات املتاحة، عىل حنو غري رمسي ويف
وسـتكون أالمانة متوفرة ملساعدة املنسقني يف متابعة  ٕان رئيس اللجنة احلكومية ا?ولية سينظمه ويقوده مبساعدة امليرسين.

وقد يشمل اخلرباء السـتة من لك مجموعة ٕاقلميية املنسق إالقلميي  خرباء. 6وقال ٕان لك مجموعة ٕاقلميية سـميثلها  املناقشات.
وٕاذا اكن املنسق إالقلميي ¾موعة معينة لن يكون من بني  ال وفقا للقرار اÝي تتخذه لك مجموعة يف هذا الشأن.للمجموعة ٔاو 

اخلرباء، فٕان حضور املنسق إالقلميي يف غرفة �ج�ع ٔامر هام لتوفري حلقة وصل بني معل اخلرباء احملدود وبقية ٔاعضاء 
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عة إالقلميية ترشـيح عدد ٔاقل من اخلرباء، وقال ٕان ذ- سـيكون حمل ترحيب ليك وقال ٕانه مع ذ-، قد تقرر ا¾مو  ا¾موعة.
ؤاضاف ٔانه ملزيد من الشفافية، سيسمح ملمثيل ا?ول أالعضاء أالخرى �جللوس  تكون مجموعة اخلرباء صغرية قدر إالماكن.

ديث املبارش، ولكن ميكهنم بدال من ذ- عىل أن يراقب املمثلون فقط، ؤاال يكون هلم حق احل يف اج�عات مجموعة اخلرباء.
وقال ٕان ممثيل امجلاعات أالصلية سـيدعون ٕاىل ترشـيح  ٔان يبدوا مالحظاهتم، ٕاذا اقتىض أالمر، من خالل اخلرباء املعنيني.

 :ممثل خبري للمشاركة يف مجموعة اخلرباء مكراقب، وممثل آخر للجلوس يف �ج�عات دون حق احلديث [مالحظة من أالمانة
 �تفاق ا?ول أالعضاء، اكن اثنان من خرباء امجلاعات أالصلية واثنان من ممثيل امجلاعات أالصلية جزءا من مجموعة اخلرباء].

وقال  ؤاردف قائال ٕان ا¾موعة إالقلميية ميكهنا ٔان تغري تركيبة خرباءها كام ترغب استنادا ٕاىل املادة أو املوضوع حمل البحث.
وقال ٕان اخلرباء  وىل الرئيس ٕا�حة جدول زمين مؤقت ملناقشات مجموعة اخلرباء قبل بدء لك نقاش.ٕانه لتسهيل ذ-، سيت

 اÝين يشلكون لك مجموعة خرباء سيمتكنون من ٔاخذ اللكمة وٕابداء املقرتحات بشأن الصياغة خالل اج�عات مجموعة اخلرباء.
ومع ذ- فٕان  ض مقرتحات الصياغة عىل الشاشة.ؤاضاف ٔان النص سـيعرض عىل الشاشة لسهو^ الرجوع ٕاليه وسـتعر 

وقال ٕانه سيمت  امليرسين سيتولون حترير النص وٕاعداده بشلك هنايئ ليك تنظر فيه اجللسة العامة عىل ٔاساس هذه املدخالت.
يف هذا وقال ٕان الرئيس سـيقدم مقرتحات حمددة  حبث النص من خالل املواضيع، بدال من حبثه تسلسليا، املادة تلو املادة.

سـبانية زيية والفرنسـية واالٕ لكحيث ستتوفر ترمجة فورية من إالن وقال ٕان مجموعة اخلرباء سـتعقد اج�عها يف القاعة �ء، الصدد.
وقال ٕانه سيتوفر بث صويت مبارش ملداوالت مجموعة اخلرباء يف القاعة ٔالف، وسـيكون النص الظاهر عىل الشاشة يف  وٕالهيا.

عىل الشاشة يف القاعة ٔالف. وطلب الرئيس احرتام الزناهة والطابع غري الرمسي ¾موعة اخلرباء احملدودة  مرئيا ٔايضا القاعة �ء
وقال ٕانه مبا ٔان مناقشات مجموعة  وأشار ٕاىل أن البث الصويت للقاعة ٔالف سيتوفر حتقيقا ٔالغراض الشفافية. واحملافظة علهيام.

ب ٕاىل مجيع املشاركني، سواء يف القاعة ٔالف ٔاو القاعة �ء، أال يفصحوا للعامة، اخلرباء احملدودة سـتكون غري رمسية، فٕانه يطل
سواء يف حينه ٔاو يف املسـتقبل، عن حمتوى املناقشات اجلارية يف ا¾موعة احملدودة ٔاو طبيعهتا، سواء بوجه عام ٔاو النقل عن 

ظ الرئيس �حلق يف ٔان يطلب موافقة اللجنة ليك وقال ٕانه يف حا^ عدم الوفاء هبذا الطلب، حيتف ٔافراد ٔاو وفود حمددين.
والتفت ٕاىل امليرسين الثالثة وقال ٕاهنم سيساعدوا يف ٕارشاد  يتخذ إالجراء اÝي يراه مناسـبا للحفاظ عىل نزاهة العمل.

رتحات الصياغة وقال ٕاهنم سيتولون ٔامر الصياغة وذ- لتسجيل االٓراء واملواقف ومق اجللسة العامة ومجموعة اخلرباء وتوجهيهام.
الواردة يف اجللسة العامة، وسـيقدمون املقرتحات ويطبقون ٔاي حلول وسط ؤاي ٕاجراءات لتقليل اخليارات حسـ� تتوصل 

 سرتاليا والهند عىل التوايل.أ سـيكونون من وفود جنوب ٔافريقيا و  وقال ٕان امليرسين الثالثة لهذه ا?ورة ٕاليه مجموعة اخلرباء.
وقال ٕانه �لرمغ مما  سريتكز عىل املناقشات اجلارية يف لك من اجللسة العامة واج�ع مجموعة اخلرباء. وقال ٕان معل امليرسين

وحذر من إالفراط يف  سـبق، فٕان الرئيس حيتفظ بسلطة ٕايقاف اجللسة العامة ٕالجراء املشاورات غري الرمسية يف ٔاي وقت.
راء مناقشة أولية يف اجللسة العامة، تتبعها ٔانشطة مجموعة اخلرباء، والتفت الرئيس ٕاىل تسلسل العمل واقرتح ٕاج جتزئة العمل.

وقال ٕان اجللسة العامة سـتكون فاعM طوال الوقت وٕان مجموعة اخلرباء  تتبعها جو^ üنية من املناقشات يف اجللسة العامة.
السـتعراض النص واختاذ القرارات بشأن وقال ٕان اجللسة العامة سيتوفر ?هيا الوقت  ستبلغ عن مداوالهتا ٕاىل اجللسة العامة.

. والتفت ٕاىل مسأ^ 2013حا^ النص ومعاجلته من قبل اللجنة احلكومية ا?ولية يف ضوء امجلعية العامة املقبM يف سبمترب 
ن ؤاعلن أ  بر{مج العمل عىل مدار أالسـبوع وأشار يف هذا الصدد ٕاىل مشاوراته مع املنسقني إالقلمييني والوفود أالخرى.

ؤاضاف أن الرب{مج معد ليكون خارطة طريق، ولكهنا معلية حيوية  مرشوع الرب{مج سيتاح بعد قليل يف نسخ ورقية.
وقال ٕانه فz خيص ا?ورة بأمكلها، فٕانه يتوقع ٔان يسود نفس مناخ العمل  وميكن ٕاعادة التطرق ٕالهيا وتعديلها مبرور فرتة ا?ورة.

وقال ٕانه ميكن للمجموعات  وقال ٕان جدول أالعامل مل يشـمتل عىل أي بيا{ت افتتاحية. ابقة.البناء اÝي ساد يف ا?ورات الس
إالقلميية ٔاو ا?ول أالعضاء اليت ترغب يف ٕالقاء بيا{ت افتتاحية عامة ٔان تقدم هذه البيا{ت لٔالمانة ليك تدرTا يف التقرير كام 

وقال ٕان اللجنة ينبغي  ٔاlم حسب والية امجلعية العامة للويبو. 5تغرق ؤاشار ٕاىل ٔان ا?ورة احلالية تسـ  يف ا?ورات السابقة.
ٔان متيض قدما للوصول ٕاىل قرار متفق عليه حول بنود جدول أالعامل اليت تتطلب قرارا وقال ٕان القرارات سـتوزع حسب 

بعد ا?ورة وسـيوزع جبميع . وقال ٕان تقرير ا?ورة سـُيعد 2013فرباير  8االتفاق ليك تؤكد علهيا اللجنة بشلك رمسي يف 
اللغات الست لٔالمم املتحدة عىل مجيع الوفود للتعليق عليه واع�ده يف ا?ورة اخلامسة والعرشين للجنة احلكومية ا?ولية. 

تيحت جبميع اللغات الست لٔالمم املتحدة. ر احلضور بأن وüئق اللجنة احلكومية ا?ولية قد ا�   وذكّ
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 عععع����د جدول أالعاملد جدول أالعاملد جدول أالعاملد جدول أالعاملاااا    من جدول أالعامل:من جدول أالعامل:من جدول أالعامل:من جدول أالعامل:    2222البند البند البند البند 

 من جدول أالعامل: 2قرار بشأن البند 
الع�ده،  WIPO/GRTKF/IC/23/1 Prov. 2قّدم الرئيس مرشوع جدول أالعامل كام هو معّمم يف الوثيقة   11.

واعُتمد جدول أالعامل. وأحاطت اللجنة علام بأن نسخة ٔاخرى من جدول أالعامل سـتصدر يف الوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/23/1 Prov. 3 ،ئق اليت قدمهتا ا?ول أالعضاء. خالل ا?ورةüلتبني الو 

 من جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اع����د تقريري ا?ورتني احلادية والعرشين والثانية والعرشيند تقريري ا?ورتني احلادية والعرشين والثانية والعرشيند تقريري ا?ورتني احلادية والعرشين والثانية والعرشيند تقريري ا?ورتني احلادية والعرشين والثانية والعرشين    3333البند البند البند البند 

.12 {ئبة الرئيس، السـيدة ٔالكسـندرا غرازيويل من سويرسا، ا?ورة عند هذه النقطة]. ترٔاست [ملحوظة من أالمانة: 

 من جدول أالعامل: 3البند قرار بشأن 
قّدمت {ئبة الرئيس مرشوعي التقريرين   13.

املعّدلني ?وريت اللجنة احلادية والعرشين والثانية 
والعرشين (الوثيقتان 

WIPO/GRTKF/IC/21/7 Prov. 2 
 WIPO/GRTKF/IC/22/6 Prov. 2و

 تباعا) الع�دهام، فّمت اع�دهام.

 املنظامتاملنظامتاملنظامتاملنظامت    من جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اع����د بعد بعد بعد بعضضضض    4444البند البند البند البند 

 من جدول أالعامل: 4قرار بشأن البند 
وافقت اللجنة �ٕالجامع عىل اع�د مجيع   14.

املنظامت املذكورة يف مرفق الوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/23/2  بصفة مراقب

مؤقت، ويه: امجلعية الغينية املغاربية للهنوض 
�القتصاد والثقافة؛ ومجعية �lفوت 

)Tayafout للمرأة والتمنية )؛ ومنظمة جفر جديد
)NDWD ؛ ومنظمة أالرض اجلديدة(

الاكمريونية؛ وجملس كوشامبا لٔاليوس واملاراكس 
)COAMAC ؛ واملنظمة التعاونية الوطنية(

لنساء الب�lت وا¾متعات وامجلاعات أالصلية 
وأالرlف يف مجهورية كولومبيا 

)REDCOMUINCACOL ؛ ومنظمة ٔارسة(
)؛ ومنظمة كورو للمنظامت (وحدة اخلدمات

)؛ ONAموانوغار؛ ومنظمة شعب أالميار (
طاليا{ بري ال مسوغرافيا ٕاي يومنظمة سوسيتا إ 

)؛ ومدرسة SIMBDEAبيين دميوتنوانرتوبوجلياك (
لندن لالقتصاد والعلوم السـياسـية، شعبة القانون 

)LSE Z؛ وامجلعية الوطنية محلاية املسـهت(
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انيا والهنوض �لربامج و�سرتاتيجيات يف روم
)ANPCPPS.( 

 من جدول أالعامل: مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية صندوق التربعاتمن جدول أالعامل: مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية صندوق التربعاتمن جدول أالعامل: مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية صندوق التربعاتمن جدول أالعامل: مشاركة امجلاعات أالصلية واحمللية صندوق التربعات    5555البند البند البند البند 

. ؤاشارت WIPO/GRTKF/IC/23/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/23/3قّدمت {ئبة الرئيس الوثيقتني   15.
ٔالصليني واحملليني للمنظامت غري ٕ�نشاء صندوق تربعات ?مع مشاركة املمثلني ا 2005{ئبة الرئيس ٕاىل قرار امجلعية العامة يف 

وقالت ٕان الصندوق اسـتفاد منذ ٕانشائه من التربعات املقدمة من العديد من  احلكومية املعمتدة يف اللجنة احلكومية ا?ولية.
) وفرنسا وصندوق كريسـتنسن وسويرسا وجنوب ٔافريقيا SwedBioالرب{مج السويدي ا?ويل للتنوع البيولوÈ ( املسامهني:

وقالت ٕان الغالبية العظمى تتفق عىل ٔان الصندوق يعمل بنجاح، وقالت ٕانه يُعَرف عىل نطاق واسع  وجي ؤاسرتاليا.والرن 
وقالت ٕانه حسـ� يرتدد مرارا وتكرارا فٕان ٔاموال الصندوق سوف تُستنَفد بعد ا?ورة الرابعة  �لشفافية و�سـتقالل والفعالية.

بناء عىل ٔاحدث تقيمي، فٕان أالموال ليس بوسعها سوى ٔان تتكفل بطلبني ٔاو ثالثة يف والعرشين للجنة احلكومية ا?ولية. و 
ووصفت {ئبة الرئيس هذا  غضون دورة اللجنة الرابعة والعرشين، وليس ٔاكرث من هذا العدد ومبا ال يتجاوز هذه ا?ورة.

وأضافت ٔان ذ- ميكن ٔان  عات أالصلية.الوضع املؤسف �ٔالمر ا[جل للغاية وقالت ٕان ذ- سـيجذب انتباه مراقيب امجلا
وقالت  يتسبب يف إالرضار مبصداقية اللجنة احلكومية ا?ولية اليت ٔالزمت نفسها مرارا وتكرارا بدمع مشاركة امجلاعات أالصلية.

رسلت ٕاىل ا?ول أالعضاء  كام  واملؤسسات.ٕان أالمانة قد بدٔات محM مجلع أالموال، كام تبني رسائل "بيان احلا^" اليت ا�
اتُبعت خيارات ٔاخرى مثل دعوة ا?ول أالعضاء اليت تدمع ٔانشطة الويبو من خالل صناديق است_نية ٕاىل حتويل بعض 

أالموال ا[صصة لهذه الصناديق ٕاىل صندوق التربعات، فضال عن طلب املساعدة من ممثيل امجلاعات أالصلية البارزين يف 
ومضت تقول ٕانه لٔالسف، رمغ اجلهود اليت بذلهتا أالمانة، مل يتعهد ٔاحد بأي تربعات  موال.التوسط ?ى حكوماهتم طلبا لالٔ 

رت {ئبة الرئيس بأن ا?ول أالعضاء قد ٔانشأت هذا الصندوق كصندوق تربعات ال ميكن ٔان يعمتد عىل مزيانية  ٕاضافية. وذكّ
ومن مث تُدعى ا?ول  اسب ليك يظل مكتفيا ذاتيا.الويبو، عىل ٔاساس ٔان ا?ول أالعضاء سـتتربع � طوعا ويف الوقت املن

 وذكرت اللجنة احلكومية ا?ولية بأن الصندوق ال حيتاج ٕاىل مبالغ طائM من املال: أالعضاء �سـمترار ٕاىل التربع للصندوق.
ٔالف فرنك  35طلبات يف لك من ا?ورتني الرابعة والعرشين واخلامسة والعرشين للجنة هذه السـنة تقريبا  5يتطلب متويل 

 وقالت ٕانه ٕان مل تكن ا?ول أالعضاء عىل اسـتعداد للتربع طوعا، ينبغي التفكري يف سـبل بديM للمتويل. سويرسي ٕاجامال.
ؤاردفت قائM ٕانه قد يتعني عىل اللجنة احلكومية ا?ولية ٔان تنظر يف ٕاماكنية دعوة امجلعية العامة للويبو ٔان تعدل قواعد 

ودعت وفود اللجنة احلكومية  نية مسامهة مزيانية الويبو العادية يف الصندوق حتت ظروف معينة.الصندوق ليك تتيح ٕاماك
رت اللجنة �لوثيقة  ا?ولية ٕاىل التشاور برسعة وجبدية حول هذا املوقف املؤسف مع حكوماهتم وفz بني ا¾موعات. وذكّ

WIPO/GRTKF/IC/23/INF/4 للتربعات وطلبات ا?مع، وأيضا الوثيقة اليت قدمت معلومات بشأن املوقف احلايل 
WIPO/GRTKF/IC/23/3 .وقالت ٕان اللجنة احلكومية ا?ولية  املتعلقة بتعيني ٔاعضاء ا¾لس �ستشاري للصندوق

ومن مث فٕان اللجنة احلكومية  سـُتدعى الحقا يف هذا أالسـبوع، بهناية يوم الثالüء عىل أقىص تقدير، النتخاب ٔاعضاء ا¾لس.
 ؤاخربت {ئبة الرئيس اللجنة بأن الرئيس قد طلب ٕالهيا ٔان ترٔاس ا¾لس �ستشاري. ولية ستتطرق لهذه املسأ^ الحقا.ا?

وقالت ٕانه سُريفع تقرير حول نتيجة مداوالت ا¾لس �ستشاري الحقا يف ا?ورة احلالية للجنة يف الوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/23/INF/5. 

)، WIPO/GRTKF/IC/7/15من الوثيقة  63مية ا?ولية يف دورهتا السابعة (الفقرة ووفقا لقرار اللجنة احلكو   16.
فقد سـبق ا?ورة الثالثة والعرشين منٌرب من عروض اخلرباء عىل مدار نصف يوم، وترأست املنرب السـيدة لوسـيا فر{ندا 

مت  )، الربازيل.INBRAPIية (ٕا{سـيو بيلفورت، املدير التنفيذي ملعهد الشعوب أالصلية الربازييل للملكية الفكر  وُقّدِ
وتقدمت رئيسة املنرب بتقرير كتايب عن املنرب ٕاىل ٔامانة  ).WIPO/GRTKF/IC/23/INF/6العروض وفقا للرب{مج (

 الويبو، ويرد نصه فz ييل:
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  مجلاعات أالصلية بشأن امنرب الويبو "
  امللكية الفكرية واملوارد الوراثية:

  .وا¾متعات احملليةآفاق الشعوب أالصلية 

اكن املتحدث الرئيس هو أالسـتاذ جميس ٔا{l، مقرر أالمم املتحدة اخلاص املعين حبقوق الشعوب أالصلية ؤاسـتاذ من 
وأشار  رتبة رجينتس لتدريس قانون وسـياسات حقوق إالنسان يف جامعة ٔاريزو{ �لوالlت املتحدة أالمريكية.

 السـياق التارخيي للقانون ا?ويل منذ أن ُوضع يف العرص الdسـييك وحىت املتحدث ٕاىل التغريات اليت طرأت عىل
العرص احلايل، وسلط الضوء عىل احلاجة ٕاىل اسـتعراض مبادئ امللكية وفقا للحقوق املعرتف هبا حاليا للشعوب 

اسـية للنظام القانوين وأشار املتحدث ٕاىل مبادئ سـيادة ا?ول وقانون امللكية مكفاهمي ٔاس أالصلية يف القانون ا?ويل.
ا?ويل التقليدي، اÝي وصفه بأنه مل يكفل حقوق الشعوب أالصلية يف ٔاراضهيا ومواردها معال مببدٔا "أالرض املباحة" 

وقال ٕان ٔانظمة امللكية الفكرية أنشئت يف الفرتة �سـتعامرية،  اليت ال تتبع ٔاحد، حيث اعتربت ٔاراضهيا غري مأهو^.
ومىض يقول ٕان القانون ا?ويل تطور بشلك هائل من {حية  د �سـتعامر ظهر مبدٔا املZ العام.ويف بداية فرتة ما بع

وقال ٕان اع�د امجلعية العامة لٔالمم املتحدة  وما يلهيا. �1980عرتاف حبقوق معينة للشعوب أالصلية اعتبارا من سـنة 
المة للتغيري اجلذري يف المنوذج ا?ويل حلقوق اكن ع 2007ٕالعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية يف 

هنا ترتبط هبا  الشعوب أالصلية. ومىض يقول ٕان إالعالن عكس ٕاجامعا عاما حول احلقوق اليت ترى الشعوب أالصلية أ
اليت تعد الصك ا?ويل امللزم  169اتفاقية منظمة العمل ا?ولية رمق  يف السـياق القانوين ا?ويل، وقال ٕانه يتسق مع

حبرية تقرير املصري  تقرانمن إالعالن  4و 3وّذكر احلضور بأن املادتني  ٔالسايس محلاية حقوق الشعوب أالصلية.ا
ويشمل احلق يف ٔاراضهيم وأقالميهم املوارد الطبيعية واملناطق اليت تشغلها ٔاو  واحلمك اÝايت للشعوب أالصلية.

 ي�ىش مع احلقوق املعرتف هبا �لفعل للشعوب أالصلية . وقال ٕان ذ-26تسـتخدiا الشعوب أالصلية، وفقا للامدة 
من إالعالن تقر حبق الشعوب أالصلية يف احلفاظ عىل  31ؤاضاف ٔان املادة  يف نظام حقوق إالنسان العاملي حتديدا.

احلرة املسـبقة  وقال ٕان حق املوافقة تراkا الثقايف وحاميته وتطويره، مبا يف ذ- املوارد الوراثية واملعارف التقليدية.
ومن  املسـتنرية مسـمتد من احلقوق املعرتف هبا للشعوب أالصلية يف حرية تقرير املصري واملوارد املوجودة عىل أراضهيا.

وذكر املتحدث تقريره املرفوع ٕاىل جملس حقوق إالنسان التابع لٔالمم  مث ال جيب ٔان يفّرس مبنأى عن هذه احلقوق.
اÝي احتوى عىل ٕاشارات ملبدٔا املوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية، حتديدا يف  )A/HRC/21/47املتحدة (الوثيقة 

ها ٕاقلمي حمدد وقد يكون عابرا ؤ ية يف كثري من أالحيان يكون منش. وقال ٕان املوارد الوراث 53ٕاىل  47الفقرات من 
قوق يعد املهمة احملددة وقال ٕان ضامن هذه احل للحدود، وهو يشء ال يرض حبقوق الشعوب أالصلية يف هذه املوارد.

ومن مث فٕان مبادئ سـيادة ا?ول ومفاهمي امللكية واملZ العام، اليت  املولكة ٕاىل مفاوضات اللجنة احلكومية ا?ولية.
تشلك ٔاساس نظام امللكية الفكرية، ينبغي ٔان ت�ىش مع املبادئ والmذج اجلديدة للقانون ا?ويل املعارص، والطريقة 

ا عىل الصعيد القانوين، مما يتطلب ٕاصالح مفهوم املZ العام، ٔالنه يتعلق مبعارف الشعوب أالصلية تنعكس من خالله
والتفت املتحدث ٕاىل اللجنة احلكومية ا?ولية، ؤاكد عىل ٔان املفاوضات تقدم الفرصة لوضع  وابتاكراهتا وممارساهتا.

يت تضمن حقوق الشعوب أالصلية بوصفها املالكة صك قانوين حول حقوق امللكية الفكرية يف املوارد الوراثية، ال
الرشعية حلقوق املعارف التقليدية واملوارد الوراثية، فضال عن تقامس املنافع املتحققة من �سـتخدام التجاري للموارد 

حة وقال ٕان وضع القواعد ٕال� الوراثية واملعارف التقليدية تقاسام منصفا وعادال لفائدة خمتلف أالطراف املعنيني.
اثية الوصول وحتديد رشوط التقامس العادل واملنصف للمنافع يه حقوق مشـتقة من سـيادة ا?ول عىل مواردها الور

و^ عن إالقرار حبقوق الشعوب أالصلية يف املعارف التقليدية واملوارد الوراثية، وفقا ؤ والبيولوجية، ولكن ا?ول مس
ظم الوصول ٕاىل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية اخلاصة للمعايري ا?ولية يف القوانني الوطنية اليت تن

  أالصلية.  �لشعوب
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وعلّقت رئيسة املنرب بقولها ٕان الشعوب أالصلية عىل دراية �لتطورات اليت حدثت يف القانون ا?ويل وفق نظام 
ٕان الشعوب أالصلية  وقالت حقوق إالنسان احملدد للشعوب أالصلية، وبشلك ٔاسايس من فرتة الnنينات فصاعدا.

اعتربت ٔان ٕانشاء منتدى أالمم املتحدة ا?امئ املعين بقضاl الشعوب أالصلية ("املنتدى ا?امئ") واع�د ٕاعالن أالمم 
ؤاضافت ٔان حق  املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية اك{ من عالمات التقدم احملرز يف السـياق القانوين ا?ويل.

 امللكية واملZ العام قد ال يستبعدا حقوق الشعوب أالصلية يف حرية تقرير املصري سـيادة ا?ول وتطبيق مفاهمي
وقالت ٕان الشعوب أالصلية تأمل أن تمتكن الويبو  واملوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية والتقامس العادل واملنصف للمنافع.

كية الفكرية والهنوض بنظام مسـتقبيل تنسـيق القانون ا?ويل وتاكم;، وذ- لتحديث نظام املل  من تطبيق مبادئ
فريد من نوعه للقواعد يضمن حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع مشاركة 

  فاعM واكمM من الشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية طوال العملية.

هو ا?كتور ٔانيل ك. كوبتا، {ئب الرئيس التنفيذي ملؤسسة �بتاكر الوطنية يف الهند،  ديل بدلوهواكن ٔاول حمارض ي
 Honey) وشـبكة " SRISTIومنسق مجعية البحوث واملبادرات ٔالغراض التكنولوجيات واملؤسسات املسـتدامة (

Bee." " وقال ٕان شـبكةHoney Bee بادرات وآزرهتا مجعية البحوث وامل  1988و 1987" تأسست بني عايم
?مع  1992ت يف ئويه منظمة تطوعية للتمنية ٔانش  )،SRISTIٔالغراض التكنولوجيات واملؤسسات املسـتدامة (

وقال ٕان الفقراء  املبتكرين أالساسـيني واحملافظة عىل التنوع البيولوÈ ووضع حلول مسـتدامة للمشالك احمللية.
خدام املعارف التقليدية، ولكن مع مراعاة املبادئ يسـتفيدون غالبا من املعارف ولكن ينبغي التشجيع عىل اسـت

وأشار ٕاىل تنوع املعارف التقليدية القامئة عىل النبا�ت، مثل املنتجات  أالخالقية مثل املوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية.
هتاب الثدي ) ؤادوية عالج الEphelixin 3-Dالقامئة عىل أالعشاب لالسـتخدام الزراعي، وأالدوية املضادة للحّمى (

)Mastiherb يف الهند ويوزع جزء من أالر�ح عىل lوسلط الضوء عىل حقيقة ٔان هذه املنتجات اسـتخدمت جتار (
وقال ٕانه ينبغي تعزيز هذين العاملني معا،  وأكد عىل أن املعارف التقليدية مع التكنولوجيا تو? �بتاكرات. ا¾متعات.

ُصنع من خليط من املكو{ت النشطة لنبات وحيوان، وقال ٕان مؤسسة  وذكر منتجا � خصائص مبيدات احلرشات
وقال ٕان املعارف التقليدية للطبيب ا?جال حول  �بتاكر الوطنية يف الهند أودعت طلبا للحصول عىل براءة �.

وأكد  دوية.اسـتخدام النبا�ت يف عالج محى التيفوئيد يرست ٕاحراز التقدم يف صنع ا?واء املعارص ومنع مقاومة االٔ 
ائدة ا¾متعات اليت تُسـتخدم معارفها يف صنع منتجات فت لتقامس املنافع لاحملارض عىل احلاجة ٕاىل ٕانشاء منصات وآليا

وسلط الضوء عىل حقيقة ٔان املعارف التقليدية ليست موزعة بشلك متجانس داخل ا¾متعات املتجاورة وفz  جديدة.
بني ٔاولئك اÝين ميلكون املعرفة وال يسـتطيعون اسـتخداiا ومن يسـتطيعون ؤاشار ٕاىل وجود فارق هائل  بيهنا.

وقال ٕان  وقال ٕان تقامس املنافع ينبغي ٔان يشلك سلسM قمية أخالقية شفافة وحترتم املعارف التقليدية. اسـتخداiا.
الرشاكت اخلاصة املعارف الشعوب اليت تناضل من ٔاجل البقاء ينبغي أن ُحتفز ليك تنتج املعارف، وينبغي ٔاال تسـتخدم 

وقال ٕان عىل االتفاقيات املشرتكة بشأن اسـتخدام املعارف التقليدية والرتخيص  التقليدية لٔالفراد دون موافقهتم.
وقال ٕانه  لالشـتقاق مهنا ٔان تراعي حق أعضاء ا¾متع وسائر العاملني املسـتقلني يف نسخها وتكييفها من أجل بقاهئم.

ؤاشار يف هذا الصدد ٕاىل  قة احلرة املسـبقة املسـتنرية والتعويض خالل املراحل ا[تلفة.ينبغي وضع آليات للمواف
ووجه نداء لتوحيد العلوم الرمسية وغري الرمسية  املامرسات اجليدة اليت وضعهتا مؤسسة �بتاكر الوطنية يف الهند.

اÝهيب املكون من �ستnر و�بتاكر ؤاكد عىل ما ٔاسامه املثلث  خللق ملكية فكرية ومعارف تقليدية قمية حقا.
عىل موقع مجعية البحوث واملبادرات ٔالغراض  techpedia.in وقدم احملارض مبادرات مثل بوابة والرشاكت.

وطلب ٕاىل اللجنة  )، واليت ترشك املؤسسات والشـباب يف الهند.SRISTIالتكنولوجيات واملؤسسات املسـتدامة (
 املبتكرين اÝين ابتكروا ابتاكرات خرضاء بناء عىل املعارف التقليدية ٔالغراض أن تنظر يف مدى اسـتعدادها ?مع

.Mالتمنية الشام  
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وعلقت رئيسة املنرب قائM ٕان تطبيق مبدٔا املZ العام يف جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ؤاشاكل 
ت احمللية لن يكون مقبوال دون تطبيق مبادئ املوافقة احلرة املسـبقة التعبري الثقايف التقليدي للشعوب أالصلية وا¾متعا

 املسـتنرية والتقامس العادل واملنصف للمنافع، اليت يرخسها �لفعل عىل نطاق واسع نظام قواعد النفاذ وتقامس املنافع.
التقليدية واملوارد  ورٔات ٔان اسـتخدام مبدٔا املZ العام مبنأى عن هذه املبادئ يشلك متلاك غري مرشوع للمعارف

  الوراثية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي، خاصة عن طريق نظام الرباءات.

واكنت املداخM الثانية من نصيب السـيدة �رسـيال ريفريا زl، مؤِسسة مركز ثقافات بريو أالصلية 
)CHIRAPAQ أالصلية () ومديرته التنفيذية، ورئيسة جملس مديري املنتدى ا?ويل لنساء الشعوبFIMI-

IIWF.(  يتعلق �لعالقة بني املعارف التقليدية واملوارد الوراثية ؤاشاكل التعبري zؤاشارت ٕاىل ازدواجية الهنج ف
وقالت ٕان التحدي اÝي يواجه اللجنة  الثقايف التقليدي، ٔاي العالقة بني ما ينمتي ٕاىل ا¾متع وما ينمتي ٕاىل أالفراد.

ؤاردفت قائM ٕان طبيعة نظام امللكية الفكرية، القامئ عىل  يد حقوق أالطراف ا[تلفة املعنية.احلكومية ا?ولية هو حتد
املعرفة ا¾زٔاة والتسعري التجاري وفرتة الصالحية واستnر رٔاس املال، ال ت�ىش مع الطريقة اليت نشأت هبا املعارف 

 ىل ٔان العامل املشرتك يف املعارف التقليدية هو ا¾متع.ؤاكدت ع التقليدية ونُقلت وُطورت فz بني الشعوب أالصلية.
وقالت ٕان الشعوب أالصلية صادفت من خالل اسـتخداiا آليات امللكية الفكرية سلسM من العقبات مثل صعوبة 

ف التقليدية ؤاشارت ٕاىل املعار  تنظمي املعارف املطلوب حاميهتا والتاكليف املالية وآلية مراقبة املعارف املشمو^ �محلاية.
ؤاحاطت علام بأن تعزيز  اليت ما برحت تو? �بتاكرات، مثل اسـتخدام املعادن واملعرفة �ملوارد الوراثية يف أالغذية.

والتفتت ٕاىل اللجنة احلكومية  صنف من البطاطس من صنف واحد. 4 000ٔانواع البطاطس نتج عنه اسـتحداث 
الاكمM والفاعM للشعوب أالصلية يف املفاوضات؛ وإالقرار حبقوق  ا?ولية واقرتحت ٕانشاء آليات تضمن املشاركة

الشعوب أالصلية يف معارفها ومواردها الوراثية بوصفها مالكة ٔالنظمة املعارف اليت و?ت �بتاكرات وحامM للحقوق 
متنحها ا?ول واملوافقة احلرة  املرتبطة هبا ومؤمتنة علهيا؛ وإالقرار �لتاكمل بني املوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية اليت

املسـبقة املسـتنرية اليت جيب ٔان تفرضها الشعوب أالصلية وفقا للمنظامت املمثM لها والقانون العريف؛ وصك قوانني 
جديدة تعكس التقدم احملرز عىل صعيد القانون ا?ويل وتقر �ملساهامت التارخيية للشعوب أالصلية يف التنوع 

أيضا قمية املعارف التقليدية، وكذا ابتاكرات هذه الشعوب حبيث توضع عىل قدم املساواة مع البيولوÈ والورايث و 
حقوق امللكية الفكرية؛ وٕاضفاء الطابع املؤسيس عىل مشاركة امجلاعات أالصلية عىل ٔاساس مماثل لٔالساس اÝي اتبعه 

ويل للتمنية الزراعية؛ وحتقيق التوازن بني لك من اتفاقية التنوع البيولوÈ ومنظمة أالغذية والزراعة والصندوق ا?
اجلنسني يف هذه أالنشطة لفائدة نساء الشعوب أالصلية؛ والكشف عن منشأ املوارد الوراثية واملعارف التقليدية من 

  ٔاجل مراقبة التنفيذ وحتديد ٔاحصاب احلقوق يف ٕاطار قواعد النفاذ وتقامس املنافع.

عىل اللجنة احلكومية ا?ولية ٔان متيض قدما بشأن ٕانشاء آليات تضمن احلقوق  وعلقت رئيسة املنرب قائM ٕانه يتعني
امجلاعية للشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية يف معارفها التقليدية ومواردها الوراثية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع 

الرقابة، مثل الكشف عن منشأ املوارد ؤاضافت ٔانه ينبغي لها ٔان تضع آليات لالمتثال و  التأكيد عىل دور املرٔاة.
  الوراثية، عىل الصعيدين ا?ويل والوطين.

) ACODEواكنت املداخM الثالثة للسـيد غودبر و. توموشايب، املدير التنفيذي لتحالف منارصي التمنية والبيئة (
عات احمللية واملعارف التقليدية ورأى ٔان اجلدال بشأن ا¾مت ٔاوغندا. وحمارض مساعد يف لكية القانون جبامعة ماكرييري،

واÝي يرد  1987وأشار ٕاىل منشور "مسـتقبلنا املشرتك" املنشور يف  ال حيرز تقدما بسبب غياب إالرادة السـياسـية.
 متعات يه حفظة خمزون هائل من املعرفة والتجربة الرتاثية اليت تربط إالنسانية بأصولها القدمية.لمج"هذه ا فيه ما ييل:
ميكن أن يتعمل الكثري من iاراهتا التقليدية يف ٕادارة نظم البيئة  هذه امجلاعات خسارة للمجمتع االٔكرب اÝي  وٕان اختفاء

والصحاري وغريها  املطريةوٕاهنا ملفارقة مفجعة ٔان يؤدي تغلغل التمنية الرمسية بشلك ٔامعق يف الغا�ت  شديدة التعقيد.
ؤاكد احملارض  حيدة اليت ٔاثبتت قابليهتا عىل �زدهار يف هذه البيئات."من البيئات املنعز^ ٕاىل تدمري احلضارات الو 
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وقال ٕان مؤمتر أالمم املتحدة املعين �لبيئة  أن ربع قرن ٔانُفق يف البحث عن حلول تبني ٔاهنا جاءت بعد فوات أالوان.
(ز) يف  9الرتكزي عىل املادة واتفاقية التنوع البيولوÈ، مع  21والتمنية خلص ٕاىل وüئق مثل جدول أالعامل القرن 

من املعاهدة ا?ولية بشأن املوارد الوراثية  2.9وقال ٕان صكوك دولية ٔاخرى مثل املادة  هذه االتفاقية وٕاعالن ريو.
وقال ٕان  ولية الهنوض حبامية املعارف التقليدية.ؤ  Tود ا¾متع ا?ويل لتفادي مسالنباتية لٔالغذية والزراعة تشهد عىل

ولية يف سـياق اتفاقية التنوع البيولوÈ اكنت نتيجة لسـنوات من املفاوضات، ولكهنا جعلت اختاذ الصكوك ا?
ؤاشار ٕاىل  وبروتوكول {غوl. (ز) من اتفاقية التنوع البيولو8Èوأشار ٕاىل املادة  القرارات منوطا �لترشيعات الوطنية.

 املتصM �لتجارة (اتفاق تريبس) جتنب اختاذ موقف. أن اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن جوانب حقوق امللكية
ؤاكد عىل التناقضات املتأصM يف نظام ينبغي أن تتفاعل  وحث اللجنة احلكومية ا?ولية عىل ٔان تكون ٔاكرث ابتاكرا.

وقال ٕان من  ية.فيه القواعد العاملية بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية مع الترشيعات الوطنية بشان املعارف التقليد
الشائع من الناحية العملية أن تكون ا¾االت اخلاضعة للترشيعات الوطنية يه اليت تظهر تقدما حمدودا فz يتعلق 

وقال ٕان تعريف املعارف التقليدية  ورٔاى أن املعارف التقليدية ال تزال حمرومة من ا?مع يف احملافل ا?ولية. �لتنفيذ.
همي السائدة يف الصكوك القامئة مسـبقا مثل اتفاقية التنوع البيولوÈ ومعاهدة منظمة الفاو، جيب ٔاال يقترص عىل املفا

وأشار ٕاىل وثيقة املفاوضات  ٔالن املعارف التقليدية ُوجدت قبل مجيع الصكوك ا?ولية املعروفة.
WIPO/GRTKF/IC/23/4  طنية وا?ولية ينبغي أن يشري ٕاىل احلاجة ٕاىل تطبيق القوانني الو  1وقال ٕان الهدف

وقال ٕان حقوق الشعوب  بشأن املوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية والرشوط املتفق علهيا وقواعد النفاذ وتقامس املنافع.
وقال ٕان عبء إالجراءات يقع عىل عاتق  أالصلية وا¾متعات احمللية ينبغي ٔان تكون قامئة عىل حق حرية تقرير املصري.

واسرتسل قائال ٕانه من  أولئك اÝين يسعون محلاية املعارف التقليدية ٔاو إالفادة مهنا.مودعي طلبات الرباءة وليس 
الرضوري حامية مصاحل مقديم املوارد الوراثية املدجمة يف املعارف التقليدية والفصل بني أالدوار واحلقوق بني 

تضطلع هبا ٔاطراف الصكوك  ورأى ٔان حقوق املعارف أالصلية ليست �لرضورة مرتبطة �ٔالدوار اليت أالطراف.
وطلب توضيح ما ٕاذا اكن الصك حمل التفاوض اخلاضع للنقاش يف اللجنة احلكومية ا?ولية سـيكون صاك  ا?ولية.

حسـ� اقُرتح، وقال ٕان الصك ينبغي ٔان  2والتفت ٕاىل الهدف  محلاية املعارف التقليدية بدال من حامية الرباءات ٔاو ال.
وقال ٕان املبدأ اÝي تناول  التقليدية اليت ال ينبغي ٔان يسـتويل علهيا مالكو الرباءات. حيدد حقوق ٔاحصاب املعارف

وقال ٕان  منح الرباءات عىل ٔاشاكل احلياة ليس واحضا وتساءل عن وجه ارتباطه �حلقوق القامئة يف صكوك ٔاخرى.
 ارف التقليدية بدال من حاميهتم.املبادئ املتضمنة يف هذا الهدف يعّدها غريبة ٔالهنا تؤثر عىل حقوق أحصاب املع

احلق يف احلفاظ عىل البذور الزراعية  واقرتح أن يقر الصك حمل التفاوض مبا ييل لفائدة ٔاحصاب املعارف التقليدية:
حظر �سـتعانة بتقنيات البذور و ٕاماكنية امللكية املشرتكة حلقوق مريب احليوا{ت؛ و واسـتخداiا ومبادلهتا وبيعها؛ 

تراخيص ٕاجبارية ٕالنتاج أالصناف و قواعد حتمك اسـتخدام املزارعني لٔالصناف يف الزراعة؛ و إال�دة اÝاتية"؛ العقمية ٔاو "
ٕاماكنية وضع و اليت تتضمن �سـتعانة �ملعارف أالصلية ٔالغراض أالمن الغذايئ وتصحيح مواطن الضعف يف السوق؛ 

  آلية تعويض للمعارف أالصلية اليت تدمع صناديق التمنية.

وقالت رئيسة املنرب ٕان املسـتفيدين من صك قانوين دويل فريد من نوعه محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية 
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ينبغي ٔان يكونوا الشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية، وذ- بوصفها مالكة للحقوق 

رتبطة هبا عىل أراضهيا وحامM لهذه احلقوق ومؤمتنة علهيا، وكذا ٔاشاكل التعبري يف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية امل
من اتفاقية اليونسكو بشأن صون الرتاث  2ا من تراkا الثقايف، وذ- مبوجب املادة الثقايف التقليدية اليت تشلك جزء

  الثقايف غري املادي.

ؤاعلنت رئيسة املنرب انهتائه وعربت عن شكرها بلغة  ارضين.ياك مجموعة من أالسـئM عىل احملاوطرح وفدا اسرتاليا وجام
  ومتنت الرئيسة للجميع "تويب"، ٔاي ٔان "يبارك فهيم اخلالق". "ٕاهنمهيا يت!" جامعة اكينغانغ:
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الختيار عدد من املشاركني اÝين  2013فرباير  6وعقد ا¾لس �ستشاري لصندوق الويبو للتربعات اج�عا يف   17.
ووردت توصيات  عات أالصلية وا¾متعات احمللية لتلقي أالموال ملشاركهتم يف ا?ورة املقبM للجنة احلكومية ا?ولية.ميثلون امجلا

 اليت صدرت قبل هناية ا?ورة احلالية. WIPO/GRTKF/IC/23/INF/5ا¾لس �ستشاري يف الوثيقة 

   من جدول أالعامل: 5قرار بشأن البند 
اللجنة علام �لوüئق  ٔاحاطت  18.

WIPO/GRTKF/IC/23/3 
 WIPO/GRTKF/IC/23/INF/4و
 .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/5و

وّجشعت اللجنة بشّدة أعضاءها ومجيع   19.
الهيئات املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحثّهتا 

صندوق الويبو للتربعات لفائدة عىل إالسهام يف 
  امجلاعات أالصلية واحمللية املعمتدة.

انتخاب أالعضاء الnنية  قرتح الرئيسوا  20.
التالية ٔاسامؤمه يف ا¾لس �ستشاري للعمل 

السـيد  بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة �لزتكية:
)، ADJMORمحمد ٔاج ٔا�، ممثل منظمة أدمجور (

متبكتو، مايل؛ والسـيد نلسن دي ليون اكنتول، 
 ممثل مجعية قبائل كو{ املتحدة من ٔاجل أالرض أالم

)KUNA ،؛ والسـيدة نتاشا غونراتينmب ،(
سكرترية üنية، البعثة ا?امئة لرسي الناك، جنيف؛ 

والسـيدة سوفيا {يت املسؤو^ التنفيذية، قسم 
امللكية الفكرية ا?ولية،مكتب املفاوضات التجارية، 
وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة، اكنبريا، ٔاسرتاليا؛ 

سكرتري üن، والسـيد مانديكسول ماترووس، 
البعثة ا?امئة مجلهورية جنوب ٔافريقيا، جنيف؛ 

س، الشعبة والسـيدة {�ليا بوزوفا، {ئبة الرئي
درايل للملكية الصناعية، إالدارة القانونية، املعهد الف

)، ROSPATENTالفدرالية للملكية الفكرية (
موسكو، �حتاد الرويس؛ والسـيد جاسـتان 

ا?امئة لرتينيداد  سوبيون، سكرتري ٔاول، البعثة
وتو�غو، جنيف؛ والسـيد جمي ووكر، ممثل 

مؤسسة البحوث من ٔاجل الشعوب أالصلية 
 )، بريسـبان، ٔاسرتاليا.FAIRAوساكن اجلزر (

وعّني الرئيس {ئبته السـيدة ٔالكسـندرا غرازيويل 
 رئيسة للمجلس �ستشاري.
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 من جدول أالعامل: املوارد الوراثيةمن جدول أالعامل: املوارد الوراثيةمن جدول أالعامل: املوارد الوراثيةمن جدول أالعامل: املوارد الوراثية    6666البند البند البند البند 

ورحب الرئيس �ملشاركني ؤاشار ٕاىل هنج  ترٔاس الرئيس ا?ورة مرة ٔاخرى عند هذه النقطة.] مانة:[ملحوظة من االٔ   21.
ولفت انتباه  وذكّر الوفود بأن الهنج وبر{مج العمل مر{ن وميكن تعديلهام حسب احلاجة ٔاثناء ا?ورة.. ا?ورة وبر{مج معلها

وثيقة موحدة بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية  :6الوفود ٕاىل وüئق العمل املتاحة للنقاش وفقا للبند 
)WIPO/GRTKF/IC/23/4 وتوصية مشرتكة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا (
)WIPO/GRTKF/IC/23/5 واقرتاح خبصوص مواصفات دراسة ٔامانة الويبو بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح (

) وتوصية مشرتكة بشأن WIPO/GRTKF/IC/23/6و�متثال لٔالنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع (الرباءات عن خطأ 
اسـتخدام قواعد البيا{ت ٔالغراض امحلاية ا?فاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا 

)WIPO/GRTKF/IC/23/7.( ئق معلومات متاحةüتقرير عن تنفيذ ٔانشطة الفئة  :كام لفت انتباه الوفود ٕاىل ثالث و
) ومرسد �ملصطلحات الرئيسـية املتعلقة �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 Revجمي (

)WIPO/GRTKF/IC/INF/8 ووثيقة معلومات من وفد الرنوجي تصف نظام الكشف الوطين ?هيا (
)WIPO/GRTKF/IC/23/INF/10.( ؤاوحض ٔاهنا ليست  غري رمسية حول مسائل التفاوض الهامة. وقدم الرئيس ورقة

وخلص الرئيس ورقته بقو� ٕانه من {حية امللكية الفكرية  وثيقة معل، ولكهنا ورقة غري رمسية لبحث املسائل كام يراها.
وأيضا ما ٕاذا اكنت مثة واملوارد الوراثية، ميكن ل�ول أالعضاء ٔان تنظر يف اخليارات اليت تتطلب موافقة دولية يف الويبو، 

وقال ٕان أالطر ا?ولية املعنية  خيارات ذات طبيعة ٔاكرث معلية حبيث ميكن تطبيقها داخل إالطار القانوين ا?ويل احلايل.
بتنظمي الوصول ٕاىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع املرتبطة هبا يه اتفاقية التنوع البيولوÈ وبروتوكول {غوl بشأن احلصول 

 املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخداiا امللحق �تفاقية التنوع البيولوÈ (بروتوكول عىل
) التابعة ملنظمة أالغذية والزراعة ITPGRFA{غوl) واملعاهدة ا?ولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعة (

�ين تنظر فهيام اللجنة احلكومية لٕان موضوع املوارد الوراثية خيتلف عن املوضوعني االٓخرين اوقال  ).FAOلٔالمم املتحدة (
ا?ولية، وهام املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ٔالن أالخريين ٔانتجهام العقل البرشي ومن مث ميكن اعتبارهام 

للحامية املبارشة مبوجب صكوك امللكية الفكرية، بيm املوارد الوراثية  مالمئني ـ من منظور نظام امللكية الفكرية ـ للخضوع
ؤاوحض الرئيس ٔان املعارف التقليدية  ليست وليدة العقل البرشي ومن مث فهـي تثري قضاl ملكية فكرية ذات طابع منفصل.

رتبطة �ملوارد الوراثية، فٕان �بتاكرات املبنية دامئا ما تكون مرتبطة مبورد ثقايف. وقال ٕانه فz يتعلق بقضاl امللكية الفكرية امل
وأضاف ٔان بعض ا?ول أالعضاء قلق بشأن  عىل املوارد الوراثية ٔاو اليت صنعت �السـتعانة هبا ميكن حاميهتا برباءات.

السـتعانة هبا، واليت مل الرباءات اليت تُمنح البتاكرات مبنية عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ٔاو مصنوعة �
وقال ٕان دول ٔاعضاء ٔاخرى رٔات أن امحلاية  حتقق رشطي اسـتحقاق الرباءة احلاليني اخلاصني �جلدة والنشاط �بتاكري.

ا?فاعية للموارد الوراثية ينبغي ٔان تعاجل ٔايضا االüٓر املرتتبة عىل طلبات احلصول عىل حقوق امللكية الفكرية اليت مل يثبت 
لقواعد النفاذ وتقامس املنافع، خاصة تZ املرتبطة �ملوافقة احلرة املسـبقة املسـتنرية والرشوط املتفق علهيا والتقامس  امتثالها

وقال ٕان عددا من الب�ان سّن ترشيعات حملية تفّعل رشوط النفاذ وتقامس املنافع وفقا  املنصف للمنافع والكشف عن املنشأ.
.Èل ٕان ذ- تطلب وجوب أن يعمتد النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية لب� ما عىل احلصول عىل موافقة وقا التفاقية التنوع البيولو

وقال ٕانه  حرة مسـبقة مسـتنرية من هذا الب� ؤايضا االتفاق عىل التقامس املنصف والعادل للمنافع وفقا للرشوط املتفق علهيا.
نبغي ٔان يدمع تنفيذ رشوط النفاذ وتقامس املنافع مثل متكني الحظ ٔان العديد من الوفود شعر بأن نظام الرباءات حتديدا ي 

ؤاردف قائال ٕان بعض الوفود رٔات ٔانه ينبغي تغطية مجيع حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذ-  مراقبة �متثال للرشوط.
هو املنظمة املعنية يف  ) ـ وليس الويبو ـUPOVٔاصناف النبا�ت، رمغ ٔان �حتاد ا?ويل محلاية أالصناف النباتية اجلديدة (

ٔاهداف سـياسة عامة ٔاساسـية يف حبهثا عن سـبل  5وأشار الرئيس ٕاىل ٔان اللجنة احلكومية ا?ولية حددت  هذا الشأن.
وقال ٕانه يبدو أن مثة توافق  مناسـبة لتنظمي العالقة بني امللكية الفكرية والنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع املسـمتدة مهنا.

ضامن حصول ماكتب امللكية الفكرية عىل معلومات مناسـبة حول املوارد الوراثية  االٓن حول اثنني من هذه أالهداف: حىت
واملعارف التقليدية املرتبطة هبا الختاذ قرارات سلمية ومسـتنرية بشأن منح حقوق امللكية الفكرية؛ واحلؤول دون منح الرباءات 
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لنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ٔاو اسـتخداiا يف حا^ عدم �متثال لرشطي اجلدة والنشاط املرتبطة � ٔاو حقوق امللكية الفكرية
وأشار الرئيس ٕاىل وجود عدد من اخليارات قيد ا?راسة فz يتعلق �حللول املقرتحة للتعامل مع هذه  �بتاكري احلاليني.

.lوالتفت الرئيس ٕاىل مسأ^  ف واسـتخدام العقود.وقال ٕان بعض هذه احللول يشمل قواعد البيا{ت ورشوط الكش القضا
. وبني أن اللجنة احلكومية ا?ولية قد .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 Revالعقود وسلط الضوء عىل ٔامهية الوثيقة 

د وقال ٕان الويبو شاركت يف وضع بنو  {قشت دور امللكية الفكرية يف الرشوط املتفق علهيا والتقامس املنصف والعادل للمنافع.
ؤاشار ٕاىل ٕانشاء قاعدة بيا{ت التفاقات النفاذ وتقامس املنافع احلالية حتت  ميكن النظر يف ٕادراTا يف االتفاقات التعاقدية.

ومىض يقول ٕان اللجنة احلكومية ا?ولية قد ٔاقرت سابقا بأن هذه  ٕارشاف اللجنة احلكومية ا?ولية ٔ�داة لتكوين الكفاءات.
وقال ٕان ا?ورة التاسعة  غري معيارية وضعت يف وقت مىض وختضع �لفعل للتحديث والتحسني.أالدوات يه أدوات معلية و 

وقد  عرش للجنة احلكومية ا?ولية طلبت من أالمانة ٔان تنهتـي من أالنشطة وحتدkا وتقدم املعلومات فور انهتاهئا ٕاىل اللجنة.
ورة الثالثة والعرشين للجنة، يف الوثيقة فعلت أالمانة ذ- يف ا?ورة العرشين للجنة، ومرة أخرى يف ا?

WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 Rev. ؤاشار الرئيس ٕاىل ٔان اللجنة قد نظرت يف املبادئ التوجهيية ٔاو التوصيات .
بشان امحلاية ا?فاعية، عىل سبيل املثال تZ اليت ساعدت يف توجيه السلطات املعنية �لرباءات يف حفص الطلبات املتعلقة 

ف التقليدية ٔاو املوارد الوراثية، واليت ساعدت يف تقليل اح�ل منح الرباءات البتاكرات مل حتقق رشوط اسـتحقاق �ملعار 
ؤاشار الرئيس ٕاىل اسـتحداث أصناف  وقال ٕانه جرت �لفعل مناقشات حول حتسني التصنيف والبحث والفحص. الرباءات.

اءات لتسهيل حتديد حا^ التقنية الصناعية السابقة املعنية عند فرعية جديدة منذ سـنوات عديدة يف التصنيف ا?ويل للرب 
وذ- بغية مساعدة فاحيص الرباءات يف �طالع عىل حا^ التقنية الصناعية  معاجلة الطلبات املتعلقة �ملعارف التقليدية.

املتعلقة �ملعارف التقليدية ؤاضاف ٔانه ٔالغراض حفص الرباءات، ُقبلت ا¾الت  السابقة وتاليف منح الرباءات عن خطأ.
وقال ٕان هذه تعد خطوات معلية اُختذت مبكرا، وال ميكن تعديلها أو توسـيع  بوصفها ٕاصدارات ال تشمل سـندات براءات.

وقال ٕان ذ- ال يعين ٔان اخلطوات أالخرى ليست قمية  وقال ٕان املسأ^ املعيارية اجلوهرية يه اقرتاح رشط الكشف. نطاقها.
وقال ٕانه رمغ ذ- يه تعد مبادرات معلية ميكن ٔان  هنا قد تكون رضورية لتمكيل رشط الكشف ٔاو تنفيذه.ٔاو رضورية الٔ 

رئيس ٕاىل اقرتاح رشط الكشف والتفت ال جترهيا ا?ول أالعضاء وآخرون داخل أالطر القانونية ا?ولية احلالية اخلاصة هبم.
وطبيعة �لزتام واملعلومات اليت ينبغي الكشف عهنا والبنود اليت  نه حدد عددا من املسائل يف ورقته، مثل املوضوعإ وقال 

وختاما، اقرتح ٔان تكون  تقتيض تطبيق رشط الكشف وتبعات عدم �متثال، واليت تتطلب مجيعا دراسة متأنية من الوفود.
من خالل املعايري ا?ولية عرب ٔاي املسائل واخليارات جيب ٔان تُعاجل  املسائل العاجM اليت ينبغي ٔان تنظر فهيا الوفود يه:

ما هو مقدار حزي و واخليارات؛  املسائلن التفصيل ينبغي تنظمي هذه بأي مسـتوى مو صك قانوين دويل تضعه الويبو؛ 
تباعها لتسهيل التوصل ٕاىل اتفاق حول اما يه مهنجية العمل اليت ينبغي و السـياسة املطلوب ٕا�حته ل�ول أالعضاء املنفذة؛ 

كيف و ٔاي من احللول املقرتحة اليت تمتزي بطبيعة ٔاكرث معلية ينبغي تطويره وتنفيذه عىل نطاق ٔاوسع؛ و واخليارات؛ هذه املسائل 
وقال ٕانه يعد  WIPO/GRTKF/IC/23/INF/8ولفت الرئيس انتباه الوفود ٕاىل املرسد الوارد يف الوثيقة  ومن سـيفعل.

وطلب الرئيس ٕاىل ٔانصار الوüئق  ل.وثيقة معلومات وحسب، وليس يف احلسـبان اع�ده بأي حا
WIPO/GRTKF/IC/23/5 وWIPO/GRTKF/IC/23/6 وWIPO/GRTKF/23/7 ئق العمل إالضافيةüو ،

 الثالث املقدمة لهذه ا?ورة، ٔان يسـتعدوا لتقدمي الوüئق يف وقت الحق خالل ا?ورة ليك تمتكن الوفود من دراسة حمتواها.
يف هذه ا?ورة مه السـيد ٔاlن غوس من اسرتاليا والسـيد بيسوجيت دار من الهند والسـيد  ؤاخرب الرئيس املنرب بأن امليرسين

وفتح الرئيس �ب ٕابداء التعليقات الشامARIPO.(  Mٕاميانويل سايك من املنظمة إالقلميية أالفريقية للملكية الفكرية (
  ع التفاوض.و املوضوعية حول املسائل موض

وشكر وفد بريو الرئيس ؤاعرب عن رضاه عن الطريقة اليت أدار هبا  يان التايل كتابيا.]ُقدم الب  [ملحوظة من أالمانة:  22.
ؤاكد الوفد عىل موقفه اÝي  وتعهد بتقدمي ا?مع من ٔاجل اخلتام الناحج للمداوالت يف هذه ا?ورة. املداوالت حىت االٓن.

ع البيولوÈ والثقايف، وهو ٔان من الرضوري أن حتقق يؤيده العديد من الب�ان النامية أالخرى اليت تعد مصدرا كبريا للتنو 
اللجنة النتيجة املرجوة عن طريق اع�د صك قانوين دويل (ٔاو صكوك) يضمن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
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كرية تعد آلية جوهرية وقال الوفد ٕانه يرى أن ٔامهية نظام امللكية الفكرية تمكن يف إالقرار حبقيقة ٔان امللكية الف للكور.و والف
وقال ٕان ذ- ينطبق بصفة  للتطوير �قتصادي و�ج�عي والثقايف ل�ول، وذ- من خالل رعاية �بتاكر والهنوض به.

 خاصة عىل الب�ان ذات التنوع الهائل، اليت تعد مصدرا لّمك خضم من املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
نه بناء عىل هذا املوقف تبذل بريو Tودا كبرية لضامن احلفاظ عىل مواردها وحاميهتا وتروجيها، فضال عن ؤاردف قائال إ 

وقال ٕان  ماكحفة ٔاعامل القرصنة البيولوجية املتعلقة �ملوارد ذات املصدر البريويف واملعارف امجلاعية للشعوب أالصلية يف بريو.
و^ عن حامية مصاحل ا?و^ فz يتعلق ؤ ية، ويه املسية ملاكحفة القرصنة البيولوج تشكيل اللجنة الوطن  من ٔامثM هذه اجلهود:

اع�د معايري و بأعامل القرصنة البيولوجية املتعلقة �ملوارد ذات املصدر البريويف واملعارف امجلاعية للشعوب أالصلية يف بريو؛ 
بشأن النظام املشرتك للنفاذ  391قليدية املرتبطة هبا، مثل القرار ٕاقلميية ووطنية متعددة ترتبط �ملوارد الوراثية واملعارف الت 

بشأن حامية  28216بشأن النظام املشرتك للملكية الفكرية مجلاعة الب�ان أالندية، والقانون  486ٕاىل املوارد الوراثية والقرار 
اÝي يؤسس لنظام حامية املعارف  27811نون النفاذ ٕاىل التنوع الثقايف البريويف واملعارف امجلاعية للشعوب أالصلية، والقا

امجلاعية للشعوب أالصلية يف بريو فz يتعلق �ملوارد البيولوجية، والقواعد اخلاصة �لنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية، يف مجM أمور 
التقارير املتكررة عن غري ٔانه قال ٕان هذه اجلهود ثبت ٔاهنا ليست اكفية عىل الصعيد الوطين يف ظل اسـمترار ورود  ٔاخرى.

حاالت ٕاساءة اسـتعامل املعارف التقليدية ٔاو متلكها غري املرشوع، واليت يتعلق بعضها �ملوارد الوراثية، ونفس اليشء �لنسـبة 
وقال الوفد ٕان ب�ه تدمع التطلعات املرشوعة املتعلقة ٕ�نشاء صك دويل ملزم  للكور.و ٔالشاكل التعبري الثقايف التقليدي والف

كام ٔاوحض أن حامية امللكية الفكرية واملوارد الوراثية تعد من أالمور  و{ يضمن حامية التنوع الثقايف هبا واملعارف املرتبط به.قان
وقال ٕان النص مل يصل بعد ٕاىل مرحM النضج اليت وصلت ٕالهيا النصوص أالخرى  �لغة التعقيد اليت ينبغي معاجلهتا ٔ�ولوية.

د عىل إالرساع يف معاجلة اجلوانب املوضوعية للمفاوضات يف ظل الوقت احملدود املتبقي ٕالجناز موضع التفاوض وحث الوفو 
وحذر املنرب من �نغامس يف اجلوانب إالجرائية للمفاوضات ٔاو أن ينرصف انتباهه بعيدا عن الوثيقة املوحدة، خاصة  العمل.

ؤاعرب الوفد  قشها املنرب عىل مدار السـنوات القليM املاضية.ؤان هذه الوثيقة تضمنت مجيع إالسهامات و�قرتاحات اليت {
عن تأييده ملهنجية العمل املقرتحة من الرئيس وقال ٕان هذه املهنجية تسعى ٕاىل ترسيع املفاوضات من خالل تشكيل مجموعة 

وحث مجيع ا?ول  اوضات.وعرب وفد بريو عن اسـتعداده للميض قدما وتقدمي ٕاسهامه البناء يف املف من اخلرباء إالقلمييني.
أالعضاء أالخرى عىل ٔان تظهر املرونة املطلوبة لضامن تنفيذ والية اللجنة وليك تسـتطيع اللجنة ٔان تقدم للجمعية العامة 

نصا {جضا حول حامية املوارد الوراثية ميكن تقدميه يف املؤمتر ا?بلومايس للنظر فيه. وذكّر الوفود بأن الهدف  2013 يف
وأعرب عن ثقته يف أن اخلتام الناحج للمفاوضات سـميكن  نة هو وضع نظام ملكية فكرية حمسن لفائدة امجليع.أالمسى للج 

 اللجنة من حتقيق مرماها، وأن ذ- سـيكون مفيدا بصفة خاصة للمجمتعات أالصلية واحمللية أالشد فقرا يف الب�ان النامية.

وقال ٕان  ث بشأن لبنات الصكوك املسـتقبلية للموارد الوراثية.ورٔاى وفد الربازيل ٔان الوقت قد حان ملزيد من البح  23.
 Zي ينبغي ٔان يلعبه نظام امللكية الفكرية يف ماكحفة المتÝاملناقشات الرصحية والبناءة حول العنارص أالساسـية بشأن ا?ور ا

يقي حنو ٕاجياد حل فعال وموثوق غري املرشوع للموارد الوراثية ستساعد يف العثور عىل ٔارضية مشرتكة ؤايضا ٕاحراز تقدم حق 
وقل ٕانه ينبغي ل�ول أالعضاء أن جتري مشاورات غري رمسية ملناقشة هذه اللبنات لترسيع معل اللجنة  لهذا املوضوع.

وأضاف أنه من أالفضل ٔان تركز املناقشات حول اللبنات عىل كيفية تعريف الكشف، وما الرشوط اليت  احلكومية ا?ولية.
وقال ٕانه ينبغي التطرق ٕاىل  ، مبا يف ذ- حتديد نوع املعلومات اليت ينبغي ٔان تشرتط علهيا آلية الكشف.ينبغي أن حتمكه

أالمور أالخرى، مثل إالجراءات ا?فاعية لتاليف منح الرباءات عن خطأ، والعقو�ت اليت ينبغي فرضها عند خمالفة رشوط 
ورٔاى الوفد ٔانه سـيكون من املفيد سامع  سـية لرشوط الكشف.الكشف، بعد ٔان تتفق ا?ول أالعضاء عىل العنارص أالسا

ؤاضاف أن الصك اÝي سـتضعه الويبو ينبغي أن ي�ىش مع النظام  آراء ا?ول أالعضاء حول كيفية تطبيق رشط الكشف.
 واملبادئ اليت مت وقال ٕان ذ- يعين ٔان املفاهمي ا?ويل اÝي عززته اتفاقية التنوع البيولوÈ وبروتوكول {غوl التابع لها.

وقال ٕان ذ-  االتفاق علهيا مسـبقا، حسب اتفاقية التنوع البيولوÈ، لن يمت التطرق ٕالهيا أو اسـتعراضها يف نقاشات الويبو.
وقال ٕان  يعين ٔايضا ٔانه ينبغي ملناقشات املنرب ٔان تركز عىل دور نظام الرباءات فz يتعلق ٕ�نفاذ معايري النفاذ وتقامس املنافع.

وقال ٕان املوضوع اÝي ينبغي للويبو ٔان تعاجله هو المتZ  ون نظام اتفاقية التنوع البيولوÈ.ؤ وراثية تعد من شامية املوارد الح
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غري املرشوع للموارد الوراثية ومشـتقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا عن طريق براءات ُمنحت دون التحقق الالزم من 
ورٔاى الوفد أن رشط  وتقامس املنافع وفقا للترشيع الوطين ل�و^ املعنية ؤايضا التفاقية التنوع البيولوÈ.امتثالها ملعايري النفاذ 

ؤاعرب يف الهناية عن دمعه لوضع آلية فعا^  الكشف إاللزايم هو احلل االٔكرث فعالية ملاكحفة مثل هذا المتZ غري املرشوع.
ذ- ال ينبغي وقال ٕانه مع  �ٕالسهام يف ٕانفاذ ترشيعات النفاذ وتقامس املنافع. وموثوقة ورشـيدة ومعلية تسمح لنظام الرباءات

ا، حث الوفد عىل السعي حنو ٕاجياد حل متوازن يضمن وختام ا غري مربر عىل نظام الرباءات واملبتكرين.للنظام ٔان خيلق عبئ
 يدية املرتبطة هبا ومسـتخدمهيا.الشفافية واليقني القانوين لفائدة مزودي املوارد الوراثية واملعارف التقل 

وشكر وفد دو^ بوليفيا املتعددة القوميات الرئيس وأكد عىل موقفه اÝي ٔاعرب عنه يف حمافل ٔاخرى فz يتعلق بعدم   24.
وقال ٕان ٔاجزاء من النص احلايل تضمنت صياغات تعاجل  خمالفة حقوق امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية.

مصلحة ب�ه  وقال الوفد ٕانه يبحث عن صياغة تعكس وطلب إالبقاء عىل هذه الصياغات يف الوقت احلارض. املسأ^.هذه 
ا بيد مع الوفود أالخرى للعثور عىل بدائل ميكن من خاللها وأكد ٔايضا عىل الزتامه �لعمل اجلاد يد ا.والب�ان أالخرى أيض
ورٔاى الوفد ٔان حامية املوارد الوراثية تعين أن الرباءات ال متنح عىل  وضات.ن مثل ب�ه عرب املفااالعثور عىل حلول لب�

 وحث مجيع الوفود عىل ٕاظهار بعض املرونة للوصول ٕاىل اتفاق يعاجل شواغل امجليع ويفيد شعبه. ٔاشاكل احلياة.

قدما هاما من {حية وحتدث وفد بلجياك �مس ا¾موعة �ء فقال ٕان اللجنة احلكومية ا?ولية قد ٔاحرزت �لفعل ت  25.
غري ٔانه قال ٕانه غري مقتنع بأن احلاجة تدعو ٕاىل مزيد من العمل  اسـتكشاف املامرسات الوطنية وتوضيح الفوارق يف املواقف.

 2012ا لوالييت اللجنة احلكومية ا?ولية لسنيت ئ التوجهيية وتعارضها ٔاحيا{ وفقللتغلب عىل تباين ٔاهداف السـياسة واملباد
وقال يف هذا الصدد ٕان العمل املقبل للجنة احلكومية  .2013عن خطة معل اللجنة احلكومية ا?ولية لسـنة  فضال 2013و

ودعا الوفود ٕاىل �سـ�ع ٕاىل مصاحل مجيع ٔاحصاب  ا من قبل أالعضاء ويتسم �ملشاركة.وموT ا?ولية ينبغي أن يظل شامال
صول ٕاىل كام حث املنرب عىل حماو^ الو  شعوب أالصلية ودوائر أالعامل.املصاحل ؤاولوlهتم، مبا يف ذ- ا?ول أالعضاء وال 

ؤاعرب عن الزتامه ببذل املزيد من اجلهود لالنهتاء  ا من اليقني واملرونة يف جمال املوارد الوراثية.نتيجة متوازنة، توفر قدرا اكفي
وقال ٕان النتيجة الهنائية ينبغي أن  امة.ا لتلكيف امجلعية العص خبصوص صك قانوين (ٔاو صكوك) وفقمن النص أو النصو 

ؤاعرب عن الزتامه �ٕالسهام البنّاء للوصول  تكون حال حيقق أالهداف بشلك معيل وجوهري دون اüٓر سلبية عىل إالبداع.
  ٕاىل نتيجة ٕاجيابية.

ية ال يزال موTا من وحتدث وفد اجلزائر �مس ا¾موعة أالفريقية فشكر الرئيس ؤافاد بأن معل اللجنة احلكومية ا?ول   26.
. ؤاشار ٕاىل ٔان لك من هذين 2012 واليت عززها قرار امجلعية العامة يف 2011قبل الوالية اليت ٔا{طهتا امجلعية العامة يف 

القرارين شدد عىل ٔامهية املفاوضات املكثفة وإالرادة السـياسـية واملشاركة حبسن نية للوصول ٕاىل نص من ٔاجل صك قانوين 
ؤاكد عىل  يضمن امحلاية الفعا^ للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. دويل (ٔاو صكوك)

الزتامه �لوصول ٕاىل اتفاق بشأن معاهدة ملزمة قانو{ أساسها الكشف إاللزايم �لنسـبة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 
ورأى أن الوقت قد  ضامن امحلاية الفعا^ وإالسهام يف �بتاكر وإالبداع يف أفريقيا.ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وذ- ل

 .2014حان ٕالهناء املفاوضات، وتقدمي نص معاهدة للجمعية العامة توطئة ل�عوة ٕاىل عقد املؤمتر ا?بلومايس يف 

.27 �مس �حتاد االٔورويب ودو� أالعضاء وحتدث وفد �حتاد أالورويب ُقدم البيان التايل كتابيا.] [ملحوظة من أالمانة: 
ورحب �سـمترار مشاركة امليرسين ؤاشاد ٕ�سهاiم القّمي يف ميض  فتوجه �لشكر ٕاىل الرئيس وامليرسين ؤامانة الويبو.

 أن ومية ا?ولية. وأعرب عن أم;املناقشات قدما واملساعدة يف التوفيق بني النصوص املتعددة يف ا?ورة العرشين للجنة احلك
 ا بشأن مجموعة كبرية من املسائلحقيقي ابM للحلول الوسط وأن يتحقق تقدمسـمتر الوفود يف املشاركة إالجيابية بروح متق ت 

وأشار الوفد ٕاىل ٔان طبيعة الصك القانوين اÝي سـينبثق عن هذه ا?ورة للجنة احلكومية ا?ولية وا?ورات أالخرى  العالقة.
ا يف النقاشات يف عتبار، فٕانه يرى ٔانه للميض قدموقال ٕانه بوضع هذا أالمر يف � اللحظة.ال تزال غري حمددة حىت هذه 

ا?ورة الثالثة والعرشين للجنة عىل النحو أالمثل، ينبغي أن ينصب الرتكزي أالسايس عىل توضيح أالهداف واملبادئ وتعديلها 
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الفكرية واملوارد الوراثية،  ملناقشات املتبقية يف ٕاطار امللكيةوشدد عىل ٔامهية ا �لنسـبة للنص وخيارات السـياسة الواردة فيه.
تعدl ا، بغض النظر عن جدارهتا، قد يشلك أن ٕادراج مواضيع ٔاخرى ٔاوسع نطاق وذكر ا لوالية اللجنة احلكومية ا?ولية.وفق

 ؤاضاف ٔانه اوضات.ٔاخرى وقد يعيق التوصل ٕاىل اتفاق يف الوقت املناسب من خالل املفعىل اختصاص منظامت دولية 
ا يف هذه املناقشات هو ضامن أن تظل املناقشات بشأن املوارد الوراثية منعز^ عن يرى أن اخليار أالمثل للميض قدم

من  وقال ٕان ï جوانب معل اللجنة احلكومية ا?ولية أالخرى بشأن املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
ومية ا?ولية وصل ٕاىل مسـتوى خمتلف من النضج ويتعلق مبوضوع منفصل رمغ ارتباطه �جلوانب جوانب معل اللجنة احلك

وقال ٕان دمج هذه املواضيع معا سـيؤدي ٕاىل نتاجئ عكسـية، وهو يشء ال ميكن أن يوافق عليه �حتاد أالورويب  أالخرى.
، WIPO/GRTKF/IC/8/11يف الوثيقة  وشدد الوفد عىل موقفه املعلن منذ زمن طويل، حسـ� ورد ودو� أالعضاء.

وقال ٕان هذا املوقف يقر بأمهية عدم فرض ٔاعباء جديدة عىل �بتاكر و�لتحديد معلية حفص  فz خيص الكشف عن املنشأ.
وقال  ا غري عادل عىل مودعي الطلبات ٔاو ماكتب الرباءات.وقال ٕان رشوط الكشف ينبغي ٔايضا ٔاال تشلك عبئ الرباءات.

لكشف عن املنشأ ينبغي أن حتمكه مجموعة من الرشوط الرمسية، وال ينبغي ٔان يكون مسأ^ تتطلب الفحص الوفد ٕان ا
وقال ٕان املسائل الناشـئة عن صعو�ت طريقة الكشف هذه من أالفضل معاجلهتا عىل  ا?قيق ٔاثناء معلية حفص الرباءات.

 ا للنفاذ وتقامس املنافع.ومناسـب ا عادال ومزت{ورأى ٔان هذا الهنج سـيكون هنج الصعيد الوطين.

كام ٔاعرب عن تأييده للبيانني ال�ين  ؤاعرب وفد كو� عن امتنانه وتأييده للعمل اجلاري يف اللجنة احلكومية ا?ولية.  28.
ة وعلق ٔامهية كبرية عىل صب الرتكزي عىل املصاحل اخلاص ٔادىل هبام لك من وفد الربازيل ووفد دو^ بوليفيا املتعددة القوميات.

  للك ب� ممثل، خاصة الب�ان النامية، ٔالن حامية املوارد الوراثية تعد �لغة أالمهية ٔالغراض التمنية والصاحل العام.

وحتدث وفد رسي الناك �مس ا¾موعة االٓسـيوية وأعرب عن دمعه  ا.]ُقدم البيان التايل كتابي [ملحوظة من أالمانة:  29.
يرى أن التوازن بني املنرب وا?ورات غري الرمسية سـيكون مفيدا للغاية يف امليض قدما  وقال ٕانه للمهنجية املقرتحة من الرئيس.

وقال ٕانه ممنت ٔالن ا?ول أالعضاء لكها سـتكون قادرة عىل متابعة املداوالت غري الرمسية حىت لو  يف املسائل املطروحة.
ملا عرف بغناه واتساعه وتنوعه البيولوÈ ولطاملا وقال ٕان ٕاقلمي آسـيا لطا تكن حارضة عىل مائدة املفاوضات الرئيسـية.  مل

وذكر أن املوارد الوراثية ال تزال عامال جوهرl يف معارفه التقليدية  قدمت الب�ان اليت تنمتي لٕالقلمي املوارد الوراثية للعامل.
ملنافع املسـمتدة من املوارد وقال ٕان ا وقاعدة موارده وÝ- تعد املناقشات يف غاية أالمهية �لنسـبة للمجموعة االٓسـيوية.

وقال ٕانه ينبغي أن ينصب جّل اه�م املنرب  الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا خضعت لالسـتغالل عىل مر السـنني.
ؤاضاف ٔان العديد من ا?ول أالعضاء يف ا¾موعة  عىل احلاجة ٕاىل معاجلة فعا^ للمتZ غري املرشوع للموارد الوراثية.

ة يرى رضورة الرتكزي عىل التوصل ٕاىل اتفاق بشأن رشط الكشف إاللزايم الفعال اÝي يكفل امحلاية من المتZ غري االٓسـيوي
 املرشوع للموارد الوراثية ومشـتقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ويسمح �لنفاذ وتقامس املنافع عىل حنو عادل ومنصف.

 رى أن من الرضوري تعزيز الفهم بشأن قابلية تنفيذ رشوط الكشف إاللزامية هذه.وقال ٕانه مع ذ- يرى بعض الب�ان أالخ
وأشار الوفد ٕاىل ٔامهية ٕانشاء قواعد بيا{ت ؤانظمة معلومات ٔاخرى مع ماكتب امللكية الفكرية، لتعزيز تاليف منح الرباءات 

ا¾موعة االٓسـيوية ستتدخل حسب الرضورة وقال ٕانه نظرا ٔالمهية املناقشات وتعقيدها، فٕان ا?ول أالعضاء يف  عن خطأ.
ؤاعرب عن الزتامه �ملداوالت داخل اللجنة احلكومية ا?ولية وتوقعاته  بصفهتا الوطنية خالل املناقشات املوضوعية.

 {حجة. خبامتة

فأعرب عن  وحتدث وفد ٕاندونيسـيا �مس الب�ان املتشاهبة التفكري ُقدم البيان التايل كتابيا.] [ملحوظة من أالمانة:  30.
ورأى أن ا?ورة الثالثة والعرشين للجنة علهيا ٔان متهد الطريق ل�ورات  دمعه لرب{مج العمل ومهنجيته املقرتحني لهذه ا?ورة.

Mؤاشار ٕاىل أن  . ؤاشار ٕاىل رضورة ختام التفاوض من خالل العمل التدرجيي عىل ٔاساس نص واحد.2013للجنة يف  املقب
 اهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ال ميكن فصلها عن بعضها البعض ؤاعرب عن دمعه لفكرة حاميهتا.املوارد الوراثية ومشـتق

وذكر الوفد أيضا ٔان حامية املوارد الوراثية ينبغي أن ت�ىش مع االٓليات ا?ولية أالخرى اليت تدمع مفهوم رشط الكشف ٔالن 
ورأى أن من أالمهية مباكن دمع مفهوم النفاذ وتقامس املنافع واملوافقة  .رشط الكشف يشلك الركزية أالساسـية ملفهوم الشفافية
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وقال ٕان هذه أالحاكم  احلرة املسـبقة املسـتنرية والرشوط املتفق علهيا ٔالن هذه أالحاكم متسقة مع االتفاقات ا?ولية أالخرى.
طريق ضامن عدم منح حقوق امللكية  سـتدمع يف مرحM الحقة اليقني يف احلقوق داخل نظام حقوق امللكية الفكرية عن

نه بأخذ ذ- يف احلسـبان، فٕانه إ وقال  الفكرية عن خطأ ؤان مينع نظام امللكية الفكرية المتZ غري املرشوع للموارد الوراثية.
ص منح يؤكد عىل احلاجة ٕاىل معاجلة دور ماكتب امللكية الفكرية لضامن ٕاعدادها كام ينبغي للوصول ٕاىل قرارات سلمية فz خي

وقال ٕان احلاجة تدعو أيضا ٕاىل حتديد دور  املوضوعات أالخرى املسموح هبا حتت أي نظام.حقوق امللكية الفكرية لٔالفراد و 
وقال ٕانه ميكن �سـتعانة بنظام امللكية الفكرية ?مع امحلاية الفعا^ للموارد الوراثية بيm يؤدي يف الوقت  نظام امللكية الفكرية.

ؤاعرب الوفد عن تأييده ٕالنشاء قواعد بيا{ت تدمع حامية املوارد   الهنوض �البتاكر واملعارف ونقل التكنولوجيا.ذاته iامه يف
وقال ٕاهنا متثل ٔاداة مفيدة للهنوض �محلاية ا?فاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري  الوراثية و�نتفاع هبا.

نه رٔاى ٔان هذه تعد معلية ممكM لوضع صك قانوين دويل (أو صكوك) يضمن امحلاية الفعا^ للموارد غري أ  الثقايف التقليدي.
وذكر أن اللجنة جنحت حىت �رخيه يف تضييق اخلالفات يف املداوالت بشأن املوارد  الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور.

ومىض يقول ٕان أي حماو^ ٕالبطاء �نهتاء من الصك  احدة.الوراثية عن طريق اخزتال وüئق العمل ٕاىل وثيقة موحدة و 
وحث اللجنة عىل ٕاحراز تقدم حقيقي والوصول ٕاىل حلول وسط وتقليل  القانوين ا?ويل وٕاطا^ مدته ينبغي عدم السامح هبا.

  اخليارات ٔالن ٔاي تأخري سـيطيل فرتة الثغرة القانونية ويدمع المتZ غري املرشوع.

الرويس ٔان املوارد الوراثية ليست نتيجة نشاط فكري ومن مث ال ميكن أن تندرج حتت مظM  ورٔاى وفد �حتاد  31.
منح الرباءات عن خطأ فz يتعلق �ملوارد  لتاليفوأفاد الوفد بأن املسأ^ احلامسة يه حامية املوارد الوراثية  امللكية الفكرية.

وأشار ٕاىل احلاجة ٕاىل تناول املعارف التقليدية القامئة  ل للمعايري احلالية.الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا دون �متثا
نه الحظ غياب االتفاق حول صيغة الوثيقة ومن مث تعد املناقشات إ وقال  عىل املوارد الوراثية يف ٕاطار هدف الوثيقة املوحدة.

هداف ومبادئ ٔاساسـية فz خيص امللكية الفكرية وقال الوفد ٕان الوثيقة املوحدة اشـمتلت عىل أ  حول املواد سابقة ٔالواهنا.
غري ٔانه رأى ٔانه مل يتحقق ٔاي اتفاق ٔاو ٕاجامع حول أالهداف واملبادئ، ومن مث يصعب ٕاجراء نقاش حول  واملوارد الوراثية.

 WIPO/GRTKF/IC/23/4وختاما، سلط الوفد الضوء عىل ٔامهية إالبقاء عىل أالحاكم املوضوعة يف الوثيقة  الوثيقة.
  خاضعة لوالية اللجنة والويبو.

)، WIPO/GRTKF/IC/23/4 ؤاعلن الرئيس عن الرشوع يف قراءة ٔاوىل للنص املوحد والتعليق عليه (مرفق الوثيقة  32.
  ابتداًء �ٔالمور املتعلقة �ٔالهداف واملبادئ.

وطنية املتعلقة �ملوافقة ٔاكد عىل �متثال للقوانني ا?ولية وال 1وذكر وفد الوالlت املتحدة أالمريكية ٔان الهدف   33.
املسـبقة املسـتنرية والرشوط املتفق علهيا والنفاذ وتقامس املنافع والكشف عن املنشأ. وأعرب عن اعتقاده أن هذا الهدف 
خارج عن نطاق والية اللجنة احلكومية ا?ولية. وقال ٕان تصممي نظام امللكية الفكرية، وخاصة نظام الرباءات، اسـهتدف 

ة ٕاىل الكشف عن املعلومات التقنية ونرشها تعزيزًا لتقدم العلوم والتكنولوجيا. وبنيú ٔان ?يه قوانني تتعلق تشجيع املبادر 
�لرشوط املتفق علهيا واتفاقات أخرى أكرث ختصصًا، مثل ما تعلق مهنا �لنفاذ وتقامس املنافع. كام ٔاعرب عن اختالفه مع الرٔاي 

اءات �ٓلية ٕالنفاذ العقود. ووحض ٔانه ال يسـتطيع تأييد اسـتخدام نظام الرباءات لضامن القائل بأنه ينبغي اسـتخدام نظام الرب 
ا يف طلبات الرباءة. ؤاضاف أن تشجيع املبادرة ٕاىل الكشف هئ�متثال ملتطلبات الكشف عن مصدر املوارد الوراثية ٔاو منشـ

ب الرباءة عبئًا، بل جيب تقييد أي ٔاعباء يف نطاق والتحفزي عىل �بتاكر يتطلبان أال متثل الرشوط املفروضة عىل مودع طل
ما هو رضوري لضامن متكن أالشخاص ذوي املهارات العادية يف نفس ا¾ال التكنولوÈ من ٕاعادة ٕانتاج �خرتاع ٔاو ما هو 

ًا عن عدم الزم لضامن الوضوح يف ما يرد من مطالبات يف طلب الرباءة حىت ميكن فهم نطاق املطالبات. وأعرب الوفد جمدد
، غري ٔانه ٔاقر كذ- 1تقب; اسـتخدام نظام الرباءات لتعزيز �متثال لقوانني وطنية ودولية مضن املبادئ التوجهيية للهدف 

بوجود مجموعة متنوعة من ترتيبات امللكية فz يتعلق �حلقوق املتعلقة �ملوارد الوراثية. واستشهد يف هذا السـياق عىل سبيل 
عليه ٔانظمة احلدائق العامة الوطنية يف بالده من سـياسات تتعلق �ملوارد الوراثية املوجودة يف تZ احلدائق.  املثال مبا تنطوي

وقال ٕان نظام الرباءات يف رأيه مينح حقوقاً خاصة فz يتعلق �ملوارد الوراثية اليت يسـتحدkا خمرتع ما، وٕان نطاق احلقوق 
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تحدثة واحض. ؤاعرب عن ختوفه من توسـيع النطاق، حيث وردت إالشارة ٕاىل �لنسـبة ٕاىل هذه املوارد الوراثية املسـ 
املشـتقات واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. ووحض الوفد ٔان قضية املشـتقات تثري عددًا من أالسـئM: مفا اÝي ميكن اعتباره 

وجود بشلك طبيعي مشـتقًا؟ مشـتقًا؟ وهل ميكن يف مجيع أالحوال اعتبار مركب اصطناعي نتج عن دراسة عىل مركب م
وهل يعترب النبيذ مشـتقًا من العنب؟ وذكر ٔان نطاق املعارف التقليدية كذ- واسع للغاية، مما يفرض سؤاًال ٕان اكن حيق 
مجلاعٍة ما أن تدعي لنفسها ملكية �ب معني من املعرفة ٕان اكنت هذه املعرفة واسعة �نتشار، وهل ينبغي اقتضاء حامية 

ية قبل متكن خشص ٔاو جامعة من املطالبة �حلق يف إالرصار عىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية والرشوط املتفق معرفة تقليد
، رمغ عدم متكنه من تبني الكيفية اليت ميكن هبا وضع رشط معقول بتقدمي 3.1علهيا؟ وأعرب الوفد عن تأييده للفقرة 

نافع مع طلب براءة. ووحض أن هذه املعلومات ليس لها ٔاي تأثري يف معلومات حول املوافقة املسـبقة املسـتنرية ٔاو تقامس امل 
نطاق املطالبات ٔاو يف كيفية ٕانتاج �خرتاع ٔاو اسـتخدامه، و�لتايل فهـي منعدمة الصM �محلاية مبوجب الرباءة. ؤاشار الوفد، 

قد يتطلب الكشف للسلطات عن ٔاي اسـتخدام ، ٕاىل أن نظامًا للنفاذ وتقامس املنافع يقوم عىل العقود 4.1فz يتعلق �لفقرة 
جتاري للموارد الوراثية ٔاو املعارف التقليدية املرتبطة هبا، ويرتبط هذا الكشف بشلك مبارش �لنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية 

سع من لجأ ٕاليه ٕاال يف حاالت الرضورة، وال ينطبق ذ- عىل نطاق واياملعارف التقليدية املرتبطة هبا، وعىل ذ- ال   ٔاو
احلاالت اليت ال تنطوي عىل نفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ٔاو املعارف التقليدية املرتبطة هبا، وهبذه ا¾موعة الضيقة من حاالت 

ي مىت ما كفلت السـتخدام املوارد ٔاو املعارف الرصد والشفافية. ر الكشف لن حتمل السلطات بأعباء الكشف غري الرضو
، ملا يعتور عبارة "املنح عن خطأ" من ٕاهبام وطرح لعدم السامح [رتعٍ ما ٕ�يداع 2أييد الهدف وبنيú الوفد ٔانه ال يسـتطيع ت

تلقى املوافقة املسـبقة املسـتنرية، مما يتعارض مع اسـهتداف نظام الرباءات ٕا�حة الكشف يف التوقيت  طلب براءة ما مل تُ
بعبارة "اليقني يف احلقوق للمسـتخدمني الرشعيني للموارد زالت قامئة ٕاىل توضيح للمقصود  املناسب. ؤافاد ٔان احلاجة ما

. وشدد عىل ٔانه ال يسـتطيع تأييد اسـتخدام نظام الرباءات ٕالنفاذ قوانني ٔاخرى، 2الوراثية" مضن املبادئ التوجهيية للهدف 
عات بشلك مرشوع من و�لتايل ال يسـتطيع تأييد اسـتخدام نظام الرباءات ٕالنفاذ الرشط املانع للمخرتعني من تطوير اخرتا

موارد وراثية ما مل يثبتوا حصوهلم عىل ترصحي �سـتخدام تZ املوارد الوراثية. وبنيú الوفد أن اسـتخدام لكمة "الرشعي" يلمح 
فz يبدو ٕاىل ٕاماكن اعتبار بعض املسـتخدمني غري رشعيني ٔاو غري مرصح هلم، و�لتايل �متناع عن احرتام حقوقهم، مما 

هدف نظام الرباءات املمتثل يف ٕا�حة �خرتاع للجميع والتشجيع عىل الكشف يف التوقيت املناسب. وأشار يتسق مع  ال
الوفد ٕاىل ٔانه من املمكن ٔان تكون العبارة معقو^ ٕاذا اكن املقصد مهنا بيان أن الهدف من نظام الرباءات هو حتقيق اليقني يف 

فz يتعلق �سـتحقاقهم لرباءات، غري ٔانه شدد عىل ٔانه ال يسـتطيع تأييد  احلقوق للمسـتخدمني الرشعيني للموارد الوراثية
العبارة ٕاذا اكن املقصد مهنا ضامن حتقيق نظام الرباءات اليقني يف احلقوق للمسـتخدمني الرشعيني للموارد الوراثية �لرمغ من 

تكون ?يه فهم �م للنص. كام بنيú ٔانه براءات حازها آخرون. وخلص ٕاىل ٔانه ال يسـتطيع تأييد أي من اخليارين ما مل ي 
يسـتطيع اسـتخدام مصطلحات الوجوب ٔاو ٔاي نص آخر ميثل صاكً ملزمًا قانونيًا. ورصح الوفد بأنه ال يسـتطيع تأييد النص  ال

. ووحض أن من شأن فرض رشوط كشف جديدة يف الرباءات ٔان يقوض ٔاهداف املوافقة املسـبقة 6.2الوارد يف الفقرة 
وتقامس املنافع ملا ينطوي عليه من ٕاثناء عن أالحباث اليت متس املوارد الوراثية نظراً ٔالوجه انتفاء اليقني القانونية، كام  املسـتنرية

ٔان من شأن هذه الرشوط أن تؤثر سلبًا عىل املصاحل �قتصادية والعلمية والتجارية لعدٍد من ٔاحصاب املصاحل. وقال الوفد 
ٔالن إالشارة ٕاىل احلياة ؤاشاكل احلياة تقتيض افتقار �خرتاعات القامئة  7.2أالول الوارد يف الفقرة  ٕانه ال يسـتطيع تأييد اخليار

عىل احلياة وأشاكل احلياة ٕاىل اجلدة ٔاو النشاط �بتاكري. وذكر الوفد ٔان هذا قد ال يكون حقيقيًا. ؤاضاف أن هذا اخليار 
مع قانون الوالlت املتحدة أالمريكية ؤايضًا مع اتفاق تريبس ملنظمة التجارة يثري ٔايضًا ٔاسـئi Mمة تتعلق �تساق هذا احلمك 

. ورصح الوفد بأنه يسـتطيع تأييد الهدف الثالث مع إالشارة ٕاىل 7.2الوارد يف الفقرة  2العاملية. وأعرب عن تأييده للخيار 
ضامن حصول ماكتب امللكية الفكرية عىل  ، حيث ٕان5نظام الرباءات فقط. ؤاملح ٕاىل ٕاماكنية دمج هذا الهدف مع الهدف 

املعلومات الالزمة الختاذ قرارات سلمية ميثل جزءًا ال يتجزأ من تعزيز �بتاكر. وبنيú أن من شأن ٕاصدار براءات غري حصيحة 
 حسـباهنا" ٔان يكون � أثر مثين عن �بتاكر، وÝ- اقرتح دمج الهدفني. كام اقرتح الوفد ٕادراج عبارة "ينبغي ٔان تأخذ يف

. ؤاعرب ٔايضًا عن حتفظاته فz يتعلق �سـتخدام مصطلح "حقوق 3بدًال من "جيب عىل" مضن املبادئ التوجهيية للهدف 
هو حتقيق  2.3امللكية الفكرية" يف هذا السـياق، حيث رٔاى أنه أوسع من الالزم. وقال الوفد ٕانه يعتقد ٔان الغاية من الفقرة 
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ءات املمنوحة بشلك خاطئ. ؤابرز أن اخلالف أالسايس يمكن يف متثيل رشط كشف مقرتح الهدف املمتثل يف منع الربا
وسـيM ملنع اخلطأ يف الرباءات من عدمه. وشدد يف هذا الصدد عىل ٔانه ال ميكن ٔالي رشوط كشف جديدة يف الرباءات ٔان 

بتاكري. وذكر ٔانه ميكن التعبري عن كشف تكفل الوفاء برشوط امحلاية مبوجب الرباءة مثل ٔابوة �خرتاع واجلدة والنشاط �
املصدر ٔاو املنشأ بأساليب متنوعة كثرية. واقرتح وضع تدبري مركز من شأنه رفع جودة حفص الرباءات وضامن معاجلة 

 ٔالنه ال يسـتطيع تشجيع 4.4التحدlت املتعلقة حبا^ التقنية الصناعية السابقة. ورصح الوفد بأنه ال يسـتطيع تأييد الفقرة 
عالقات دامعة التفاقات دولية مل تدخل بعد حزي التنفيذ ومل تدخل بالده مضن ٔاطرافها. وكرر الوفد إالعراب عن رٔايه ٔان 

فقرات تدمع دور امللكية الفكرية يف تعزيز �بتاكر ونرش املعارف.  5. ؤاشار ٕاىل مض الهدف 5والهدف  3يدمج الهدف 
من اتفاق تريبس ملنظمة التجارة العاملية مفصM ملعاجلة  7ونه نسخة انتقائية من املادة وأفاد ٔانه ال يسـتطيع تأييد هذا الهدف لك

املوارد الوراثية واملعارف التقليدية. وقال الوفد ٕانه غري قادر عىل تبني كيفية ٕاسهام نظام امللكية الفكرية يف حامية املوارد 
املرتبطة هبا. وبنيú ٔانه ٕان اكن إالسهام ممتثًال يف ٕاماكنية اسـتخدام نظام الوراثية ومشـتقات املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

امللكية الفكرية ٕالنفاذ املوافقة املسـبقة املسـتنرية والرشوط املتفق علهيا، فٕانه ال يسـتطيع تأييد الهدف. ؤاضاف الوفد ٔانه 
يف حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية  اليت تنص عىل ٔان لنظام امللكية الفكرية دور 3.5يسـتطيع تأييد الفقرة  ال

ومشـتقاهتا ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي والتقامس العادل واملنصف للمنافع. ووحض ٔانه ال يسـتطيع قبول هذا الهدف من 
غري متعلقة حيث اح�ل فهم نص هذه الفقرة عىل أن نظام امللكية الفكرية يسهم يف هذه امحلاية عن طريق ٕانفاذ قوانني 

iم وأعرب عن تأييده للرشوط اليت تعزز  �5.5مللكية الفكرية. وذكر الوفد أن احلمك املتعلق �لشفافية الوارد يف الفقرة 
الشفافية. وقال ٕان من بني ما يعتقده، عىل سبيل املثال، ٔان من شأن وضع رشط تعاقدي أن يفيد يف تعزيز الشفافية ٕاذا 

يف حا^ ٕايداع طلب براءة يتعلق مبوضوع العقد. ومع ذ- فقد ٔاشار ٕاىل أن رشطًا �لكشف عن اشرتط ٕابالغ سلطة معينة 
ب� املنشأ ٔاو املصدر للموارد الوراثية اليت تتعلق بشلك أو بآخر �خرتاع، بغض النظر عن كيفية احلصول علهيا ٔاو ماكنه، من 

لها يف هذا السـياق وليس من شأنه ٔان يعزز الشفافية. ورصح  شأنه ٔان يثقل اكهل ماكتب امللكية الفكرية مبعلومات ال داعي
ٔالنه من غري العميل من املنظور التشغييل، بل وغري القابل للتنفيذ ٔاحياً{، بيان ب�  5.5بأنه ال يسـتطيع تأييد نص الفقرة 

رب عن رأيه ٔان هناك ٔاساليب املنشأ ٔاو املصدر مىت ما اكن هذا الب� ٔاو املصدر خمتلفًا عن مورد املوارد الوراثية. وأع
متنوعة غري موحدة ميكن من خاللها الكشف عن املعلومات مثل ما اكن من خالل قواعد البيا{ت ٔاو املنشورات 

مجموعات خارجية. وذكر ٔان من شأن حتقيق هدف زlدة الشفافية فz يتعلق مبنشأ املواد ٔاو مصدرها أن يكون صعبًا   ٔاو
حتقيق الشفافية فz يتعلق �سـتخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من خالل  مسـتحيًال، ومع ذ- ميكن  ٔاو

  ٔانظمة املوافقة املسـبقة املسـتنرية والنفاذ وتقامس املنافع خارج نطاق نظام الرباءات. 

اردة يف الوثيقة املوحدة ؤاعرب وفد نيجريl عن تأييده لرشط الكشف إاللزايم. وذكر ٔان بعض املبادئ وأالهداف الو   34.
جتمع فz يبدو بني املبدٔا واملهنجية. وبنيú الوفد أن من شأن هذا ٔان يوسع نطاق رشط الكشف ٕاىل درجة قد ال تتسق مع 

من حيث توTه ٕاىل تعزيز منافع نظام الرباءات  1الهدف أالمسى اÝي وضعته اللجنة. ؤاعرب الوفد عن تأييده للهدف 
 بشلك خاص عىل �بتاكر. وأشار ٕاىل وجود عدد من آليات الكشف مضن نظام الرباءات وٕاىل تنوعها ا?ويل، مع الرتكزي

بني ب� وآخر. ؤاضاف ٔان وثيقة الرباءة ذاهتا تضم ٔاقسامًا متنوعة لكها تسـهتدف الكشف بدرجات متفاوتة ٔاو لغاlت خمتلفة. 
�لكشف عالوًة عىل تبني ٔاوجه نظام الرباءات اليت من شأهنا تسهيل ؤاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه من املهم فهم املعىن املراد 

الكشف ٔالغراض ضامن حتقق الزناهة يف الرباءة ومرشوعية Tود ا[رتع. وقال ٕان هذا التوضيح رضوري من حيث معاجلة 
تسويق �خرتاع وتZ لالمتثال يف سـياق الكشف. ؤابرز الوفد ٔامهية المتيزي بني تZ �نشغاالت اليت تتناول  1الهدف 

. ؤاعرب عن تأييده لرشط الكشف إاللزايم من حيث متكني 1اليت تتناول �بتاكر نفسه مضن املبادئ التوجهيية للهدف 
الكشف ملاكتب الرباءات وماكتب امللكية الفكرية من تبني �بتاكر اÝي ميثل صلب الرباءة بدقة، ومن حيث التيقن 

احلصول عىل تفاصيل مثل حا^ التقنية الصناعية السابقة عالوًة عىل املواصفات وأالوصاف، املتحقق من خالل الكشف من 
 3و 2و 1عىل النحو الوارد يف وثيقة الرباءة، بشلك مرشوع. وشدد الوفد عىل ٔامهية هذا المتيزي املذكور ٔاعاله يف أالهداف 

عىل  4و �3بتاكر. كام شدد الوفد فz يتعلق �لهدفني  فz يتعلق �ملناقشات اجلارية بشأن الكشف �عتباره وسـيM ?مع
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ٔامهية المتيزي بني املعايري اليت تسهل حتقيق الشفافية وتشجع �بتاكر عالوًة عىل الكشف عىل الصعيد ا?ويل من Tة 
املعيارين. وأعرب  وتبعات هذه املعايري عند تطبيقها عىل الصعيد الوطين من Tة ٔاخرى. وذكر ٔان هناك اختالفًا بني هذين

، عىل سبيل املثال، من املهم، ٔالغراض ال�سك، ضامن حتقق اتساق رشوط الكشف مع 4الوفد عن اعتقاده ٔانه يف الهدف 
مبادئ الرباءات أالخرى مثل حا^ التقنية الصناعية السابقة وفرتة إالiال وبعض االٓليات اليت حتدد من اكن ا[رتع أالول 

 úيتعلق �لعالقة بني االتفاقات والصكوك واملعاهدات ا?ولية وإالقلميية، سـيكون من املفيد المتيزي ملنتٍج ما. وبني zالوفد ٔانه ف
بني تZ املعاهدات اليت ال تعدو كوهنا ٕاجرائية وتZ اليت تعاجل فعليًا معليات وضع القواعد واملعايري أالساسـية. وذكر ٔانه من 

، لكنه وحض ٔانه من احملمتل ٔان يظهر مبدأ الكشف، �عتباره جزءًا من معلية طلب الرباءات، املهم اعتبار مبدٔا الكشف معياراً 
وعن ٔام; يف التأكد من عدم ٕافضاء تنفيذ الكشف ٔالغراض  4خمتلفًا عرب أالنظمة القانونية. وعرب عن قلقه فz يتعلق �لهدف 
ٕانه يدرك ٔان بعض الوفود ليست ٔاعضاء يف صكوك دولية  ٕادارية ٕاىل تداخل غري محمود مع دوره يف دمع �بتاكر. وقال

تتناول املوارد الوراثية ؤان من شأن درجة تنفيذ خمتلف الب�ان لتZ املعاهدات املتنوعة أن تتفاوت، بيد ٔان املبدٔا القامئ يف 
عاهدات يف القانون القانون ا?ويل يقيض بتحقيق ٔاكرب قدر ممكن من التوفيق مىت ما وجدت حا^ شد وجذب يف تنفيذ امل

  احمليل، وÝ- فهو يعتقد أن المتيزي بني املعايري أالساسـية واملعايري املعمول هبا يف ٕادارة أالنظمة الوطنية ٔامر �لغ أالمهية.

نه يرى يف اسـتحداث رشوط كشف �لنسـبة ٕاىل منشأ املوارد الوراثية يف طلبات الرباءة مزيدًا من إ وقال وفد الصني   35.
ام امللكية الفكرية القامئ. ؤاضاف ٔان من شأن هذا ٔان يعني عىل حتقيق اتساق نظام امللكية الفكرية مع اتفاقية التحسني لنظ

التنوع البيولوÈ، عالوًة عىل تعزيز تنفيذ املوافقة املسـبقة املسـتنرية وتقامس املنافع يف اسـتخدام املوارد الوراثية. ؤاعرب بناًء 
 1. كام شدد الوفد عىل ٔامهية �متثال للترشيع احمليل يف الهدف 1الكشف يف الهدف عىل ذ- عن تأييده ٕالدخال رشط 

ٔالنه يعكس بشلك ٔاوىف مبدٔا احلقوق السـيادية ل�ول. وأعرب  1يف املبادئ التوجهيية للهدف  1ؤاعرب عن تأييده للخيار 
  (ب).1.2 الهدف عن تأييده لتضمني العبارة "مل تُسـتوف القوانني والرشوط الوطنية املعنية" يف

واملبدٔا التوجهيـي  1وعرب ممثل مؤسسة البحوث من ٔاجل الشعوب أالصلية وساكن اجلزر عن رضاه عن الهدف   36.
 3.1و 2.1خاصة من حيث تعلقه حبامية الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية. ومع ذ- فقد بنيú أن املبدٔاين التوجهييني  2.1.1

ية حقوق الشعوب أالصلية مضن اللجنة احلكومية ا?ولية. وأشار ٕاىل خلو التعليقات ٔاüرا بعض ا[اوف �لنسـبة ٕاىل حام
العامة اليت ٔادلت هبا الوفود من ٔاي ذكر محلاية حقوق الشعوب أالصلية ؤاعرب كذ- عن خماوف من تعرض حقوقهم 

وق الشعوب أالصلية كشعوب ٔاصلية للتآلك بسبب بعض التعليقات اليت ُطرحت. وقال ٕان املفاوضات تدور حول حق
م بني هيوحث الوفود عىل وضع هذا نصب أالعني خالل املفاوضات، خاصة ؤان حياة الشعوب أالصلية ومعايشـ

  الوفود. ٔايدي

وتوجه وفد بريو �لشكر ٕاىل وفد الوالlت املتحدة أالمريكية عىل مداخلته املفصM ؤاعرب عن أم; أن جترى مثل   37.
 للجدل، ريبني ٔاعضاء فريق اخلرباء. وذكر أن صياغة مبدٔا عام للسـياسات ٔامر صعب ومثهذه املناقشات التفصيلية كذ- 

حيث ٕان ما يُلمتس هو التعبري عن مبدٔا قانوين. ؤاضاف ٔانه من حيث املبدأ ينبغي أن حتقق املوارد الوراثية �متثال للترشيع 
ات الوطنية تتباين بني ب� وآخر. وقال الوفد ٕانه يرى يف الوطين املناظر ذي الصM. وكرر ما ذكره وفد نيجريl من ٔان الترشيع

هذا املبدٔا قدراً معتربًا من العمومية ؤاوىص �خلروج بصياغة ٔافضل � ملا يعتور الصياغة احلالية من ازدواجية. وبنيú الوفد أن 
قوم جممتعة من حيث املفهوم. وأفاد ٔان مثة ثالثية املوارد الوراثية ومشـتقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية ت

تبعات مالية معتربة لٔالراكن الثالثة، عالوة عىل صعو�ت سـياسـية تقوم علهيا تZ القضاl املالية، لكنه ٔاشار ٕاىل ٔان العامل 
التجربة يتحرك حنو تكوين فهم ٔاعظم بشأن احلاجة ٕاىل تنظمي هذا النوع من أالنشطة ملصلحة امجليع. ووحض وفد بريو أن 

 Zالوطنية يف بالده شهدت منح براءات متعددة بشلك خاطئ رمغ ٕاجراء حفوص الرباءات حبسن نية. ووحض كذ- ٔان ت
الرباءات اخلاطئة ال تتضمن خطوة النشاط �بتاكري الرضورية ؤان سبب منح الرباءات قصور املعلومات املقدمة ٕاىل 

بق، أن مبدٔا الكشف، �عتباره جزءًا من طلبات الرباءة، ميثل رضورة حيوية فاحيص الرباءات. وذكر الوفد، بناًء عىل ما سـ 
لتنفيذ الرشوط املتفق علهيا وتقامس املنافع ؤان الكشف يكفل معرفة ماكتب الرباءات ٕاذا ما اكن هناك نشاط ابتاكري اكٍف 
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 úأن مكتب امللكية الفكرية يف بريو يؤدي ملنح براءة. واحتج الوفد �سـتحا^ التيقن من ذ- ٕاال من خالل رشط كشف. وبني
دور نقطة مراجعة وأن هذا ا?ور حيوي ٕاىل ٔاقىص احلدود. ؤاقر �سـتحا^ تويل مكتب الرباءات تطبيق القانون والتأكد من 
 تنفيذه عىل صعيد وطين فعليًا، غري ٔانه من الرضوري ملكتب امللكية الفكرية ٔان يكون نقطة حتمك، ٔالن هذا هو حمل اختاذ

  القرار بشأن ٕاماكنية تسويق منتٍج ما بعينه.

.38  .1ؤاغلق الرئيس �ب التعليق عىل أالهداف واملبادئ وفتح �ب التعليق عىل املادة  

ٕاىل هدف. وقال ٕانه ال يتبني صM الصك حمل النقاش يف  1ؤاعرب وفد الربازيل عن تأييده لتعديل مسمى املادة   39.
ة املوارد الوراثية. وعرب عن اعتقاده أن حامية املوارد الوراثية خضعت �لفعل للتنظمي من اللجنة احلكومية ا?ولية حاليًا حبامي

خالل اتفاقية التنوع البيولوÈ وبروتوكول {غوl. واقرتح ٕاحالل مصطلح "براءة" حمل املصطلح "اسـتعامل حقوق امللكية 
  حقوق امللكية الفكرية كلك.  الفكرية" ٔالنه يرى ٔان املناقشات مرتكزة عىل نظام الرباءات ال عىل

ٔالن اسـتخدام مصطلح "امحلاية" يلمح ٕاىل  1.1وأفاد وفد الوالlت املتحدة أالمريكية ٔانه ال يسـتطيع تأييد نص الفقرة   40.
اسـتحداث حق جديد لغري ٔاحصاب الرباءات ويتعلق مبوضوع واسع النطاق يتجاوز الرباءات. ؤاضاف ٔان اسـتخدام مصطلح 

ملنوال، يقتيض ٔان الغرض من النص هو هتيئة حق اسـتئثاري جديد للموارد الوراثية واملعارف التقليدية "حامية"، عىل نفس ا
املرتبطة هبا، يف حني ٔان ذ- ال ميثل هدفًا مشرتاكً. وذكر وفد الوالlت املتحدة أالمريكية فz يتعلق �لتعديل اÝي اقرتح 

كد من فهمه ملعىن أي مصطلحات من شالكة "اسـتعامل" ٕان اكنت مدرجة وفد الربازيل ٕاجراءه عىل النص ٔانه يرغب يف التأ 
  يف النص.

وقال وفد املكسـيك ٕانه ينبغي يف رٔايه مقابل لك ورود لللكامت "املعارف التقليدية" يف الصياغة إالنلكزيية ٔان ترد   41.
"موضوع امحلاية" حتقيقًا  1كون عنوان املادة �ٕالسـبانية عبارة "املعارف التقليدية املرتبطة هبا". ؤاملح كذ- ٕاىل ٔانه ينبغي ٔان ي

لالتساق مع مرشوع املواد املتعلقة �ملعارف التقليدية. وأعرب الوفد ٔاخريًا عن تأييده ٕالزا^ لكمة "حامية" وٕادراج "اسـتعامل" 
  وكذ- "مشـتقاهتا"، وطلب وضعها بني أقواس مربعة.

فz ذهب ٕاليه من تأييد ٕالزا^ لكمة "حامية". كام أعرب عن ؤاعلن وفد نيجريl عن تطابق موقفه مع وفد املكسـيك   42.
تأييده ملداخالت الوفود أالخرى اليت تنفي عن الصك تعلقه �محلاية يف ذاهتا. وقال ٕانه يف حا^ اسـتحداث رشط كشف 

تناول حامية املوارد ٕالزايم فٕان مفهوم امحلاية يفقد مزيدًا من وجاهته ٔالنه يف حا^ الكشف تصبح القوانني الوطنية اليت ت 
. وكرر الوفد مداخلته السابقة بشأن المتيزي بني املبادئ واملهنجية. وجشع عىل عقد مناقشات حول ا¾االت  الوراثية سارية فوراً

اليت حتظى بيشء من التقارب بشأن املبادئ. وذكر ٔاخرياً أن النص احلايل ال يسهم بشلك ٕاجيايب يف رمس حدود 
  املرتقب. الصك

وفد {ميبيا ٕان وضع "اسـتعامل" بني قوسني مربعني قبل "حقوق امللكية الفكرية" يبدو يف رٔايه خطأً حتريرlً وقع  وقال  43.
خالل معلية مجع النص. وبنيú ٔان حسن الرتكيب يقتيض تناول ٔاي حقوق ملكية فكرية مشـتقة من اسـتعامل املوارد الوراثية 

فد ٔانه يدرك جتاوز حقوق امللكية الفكرية نطاق نظام الرباءات جتاوزاً بعيد املدى واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. ؤاضاف الو 
ؤان والية اللجنة ال متتد ٕاىل نظام الرباءات فقط، بل ٕاىل ٔاشاكل أخرى من حقوق امللكية الفكرية كذ-، خاصة حقوق 

وفد الوالlت املتحدة أالمريكية عن امليض مريب النبا�ت عىل وجه التعيني. ورصح بأنه قد الحظ ٕاجحامًا حقيقيًا من جانب 
قدمًا يف املفاوضات، والمتس توضيحًا، فz يتعلق �لنظام ا?اخيل العام للويبو، عن وجود آلية، مثل التصويت، ميكن للوفود 

  أالخرى مبقتضاها امليض قدمًا يف مثل هذه احلاالت.

الوالlت املتحدة أالمريكية فz يتعلق بوضوح مصطلح  ؤاعلن وفد كندا عن تأييده للتعليقات اليت ٔادىل هبا وفد  44.
"حامية". وذكر ٔانه ٕان اكن � أن يتحدث عن حامية املوارد الوراثية يف حد ذاهتا فسـيكون احلديث ٔاساسًا عن قضاl صيانة 
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ٔايضًا  البيئة، ويه غري داخM يف نطاق التفاوض. وأعرب عن معارضته السـتخدام مصطلح "مشـتقات"، وهذه املعارضة
تستند ٔايضًا ٕاىل ٔاسـباب متعلقة �لوضوح وعن تفضي; السـتخدام مصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية" بدًال 

  من املعارف التقليدية املرتبطة هبا". ؤاخريًا طلب ٕاحالل مصطلح "براءات" حمل "حق/حقوق امللكية الفكرية".

حتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فيه وذكر ٔانه وحض رؤيته العامة فz يتعلق وحتدث وفد �حتاد أالورويب �مس �  45.
يف لكمته �فتتاحية واحتفظ حبقه يف ٕابداء املزيد من املالحظات التفصيلية بشأن املواد خالل اج�عات  �1ملادة 
  اخلرباء. فريق

وقال ٕانه ينظر يف ٔاكرث من جمرد نوع واحد من حامية ؤاعرب وفد بريو عن تأييده للمداخM اليت ٔادىل هبا وفد {ميبيا   46.
امللكية الفكرية، مما يتجاوز نطاق الرباءات. وذكر أن نظام الرباءات لن يكفل حامية املوارد الوراثية ومشـتقاهتا واملعارف 

معاجلة قضية حامية  التقليدية املرتبطة هبا بشلك اكمل، بل هناك حاجة ٕاىل نظام خاص. ودعا الوفد ٕاىل اتباع هنج ٔاوسع يف
املوارد الوراثية نظراً لرغبته يف عدم تقييد نفسه �لرباءات، بل تضمني حقوق امللكية الفكرية كام هو الوضع القامئ يف النص. 
وقال ٕانه مع ذ- يدرك ٕاماكنية ٕاضفاء مزيٍد من التنقيح عىل نطاق امحلاية يف مرحM الحقة من التفاوض. ؤاضاف ٔانه ينبغي 

عىل املشـتقات مضن نطاق امحلاية يف النص، حيث ٕان مخسني �ملائة من املنافع �قتصادية املكتسـبة من املوارد  إالبقاء
  الوراثية تتحقق فعليًا من مشـتقاهتا.

وقال الرئيس ٕان من شأن �ختيار بني إالشارة ٕاىل حقوق امللكية الفكرية مبدلول ٔاوسع ٔاو الرباءات ٔان يتبلور تدرجييًا   47.
  املفاوضات. مع تطور

فريقيا عىل رضورة اتساق العمل خالل املفاوضات احلالية ونتيجهتا الهنائية مع الوالية احلالية للجنة أ وشدد وفد جنوب   48.
  يف النص كام هو، ٔاي "موضوع" وليس "الهدف من الصك". 1احلكومية ا?ولية. والمتس إالبقاء عىل الغرض احلايل للامدة 

للتمنية اÝاتية لشعوب منطقة أالنديز أالوائل البيان اÝي ٔادىل به ممثل مؤسسة البحوث من  ؤايد ممثل اللجنة القانونية  49.
ٔاجل الشعوب أالصلية وساكن اجلزر وقال ٕان املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املرتبطة �ملوارد الوراثية، 

ن خالل معارف متوارثة وحوار دامئ مع الطبيعة قبل تكون ا?ول عالوة عىل املوارد الوراثية ذاهتا، طورهتا شعوب ٔاصلية م
احلديثة، مبا فهيا بريو، بزمن بعيد. وذكر ٔانه �لرمغ من هذه احلقيقة فٕان ا?ول تدعي لنفسها السـيادة الاكمM عىل املوارد 

  ينبغي لصاحل الشعوب أالصلية.. وطالب بتقامس السـيادة عىل املوارد الوراثية و�عرتاف هبا كام 1الوراثية يف املادة 

ر الرئيس املشاركني �حلاجة ٕاىل الرتكزي عىل املادة   وأفاد أن هذه املادة ال تتناول السـيادة. ورصح بأنه ينبغي أن  1وذكّ 50.
  يؤثر هذا النوع من أالمور اليت هتمت هبا الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية يف النص بشلك شامل دون تكرارها للك مادة.

ليست ٔامرًا سهًال لتعلقها بنطاق الصك وهدفه. ؤاضاف ٔانه  1ال وفد مجهورية ٕايران إالسالمية ٕانه يدرك أن املادة وق  51.
ن املوارد الوراثية مواد خام ال ختضع للملكية الفكرية، حيث ٕاهنا ُطورت مبعرفة ٔاجيال من ٔاجل إ ال يسمل �الفرتاض القائل 

ك، ومتZ تZ الشعوب حقوق ملكية فكرية عىل تZ املوارد الوراثية اليت دٔابوا الشعوب، سواء اكنوا مربني أو صائدي ٔاسام
عىل تطويرها عىل مدى القرون. ووحض أنه من غري املسـتحسن أن يقيد نطاق حامية املوارد الوراثية عىل الرباءات ؤاشار 

وطلب ترك ï العنرصين مفتوحًا قدر الوفد ٕاىل تربية النبا�ت. وكرر أن هذه املادة متصM بشلك ضيق بنطاق امحلاية 
  املسـتطاع. وذكúر بأنه ينبغي يف كثري من عنارص النص اسـتصحاب ما عوجل �لفعل يف حمافل ٔاخرى.

.52  .2وفتح الرئيس �ب التعليقات عىل املادة  

ة الب� ، أعرب عن رغبته يف ٕاحالل "يف مصلح1.2. وفz يتعلق �لفقرة 1ؤاعلن وفد املكسـيك عن تفضي; للخيار   53.
اÝي يوفر تZ املوارد والشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية اليت توفر تZ املعارف التقليدية املرتبطة هبا" حمل "يف مصلحة 
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، طلب حذف املصطلح "احمليل" و"القامئة"، وٕاضافة 2.2الب� اÝي يوفر تZ املوارد واملعارف". وفz يتعلق �لفقرة 
  .3.2". وطلب الوفد حذف الفقرة "السارية" بعد "املعاهدات

وقال وفد الوالlت املتحدة أالمريكية ٕانه ال يؤيد ٔاlً من اخليارين ٔالن نطاق املسـتفيدين حمدود ويقرص عن ٕاثبات   54.
ٔامهية نظام الرباءات وآليات النفاذ وتقامس املنافع يف تعزيز تقامس املنافع. ؤاضاف ٔان ?يه بديًال يطرحه لكنه يرغب يف 

  ظ به لفريق اخلرباء.�حتفا

سابقة ٔالواهنا وينبغي تركها  3.2وقال وفد اليا�ن ٕانه يرى أن املناقشات بشأن احلقوق �سـتئثارية الواردة يف الفقرة   55.
ٔالهنا قامئة عىل افرتاض  4.2ملرحM الحقة نظراً الكتناف إالهبام تعريف مسـتفيدي املوارد الوراثية. وطلب حذف الفقرة 

  ف ٕالزايم.اسـتحداث رشوط كش

فريقية ورصح بأن امحلاية املنشودة ينبغي ٔان تسـهتدف املوارد فريقيا �مس مجموعة الب�ان االٔ أ وحتدث وفد جنوب   56.
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، ملا بيهنام من ارتباط. وقال ٕان تعريف املسـتفيدين، عىل ذ-، واحض ودعا ٕاىل تفضيل 

  .1اخليار 

النص املسـتخدم يف بروتوكول {غوl،  1.2بيا عن اعتقاده أنه سـيكون من املفيد لو تكرر يف الفقرة ؤاعرب وفد {مي   57.
اÝي يبني بوضوح �لغ أن "الب� اÝي يوفر تZ املوارد" هو ٕاما ب� املنشأ ٔاو الب� اÝي حاز املوارد الوراثية وفق اتفاقية 

نفيذ بعد دخو� حزي التنفيذ ومبقتىض اتفاق نقل مواد �ملوافقة املسـبقة التنوع البيولوÈ. وقال ٕان ذ- سـيكون مفيدًا للت 
  املسـتنرية من ب� املنشأ.

) �لشكر ٕاىل الرئيس عىل قيادة العملية INBRAPIوتوTت ممثM معهد الشعوب أالصلية الربازييل للملكية الفكرية (  58.
املكسـيك يف رضورة تضمني الشعوب أالصلية  اليت تنطوي عىل خيارات واسعة التشعب. وأعربت عن تأييدها لوفد

من بروتوكول {غوl  7و 6(ي) من اتفاقية التنوع البيولوÈ واملادتني 8وامجلاعات احمللية مكسـتفيدين. ؤابرزت ما يف املادة 
، ذكرت �3.2ملادة من اعرتاف حبقوق الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية يف مواردمه الوراثية ومعارفهم التقليدية. وفz يتعلق 

ٔان الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) تناولت طبيعة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا بيm تناولت الفقرة 
  (د) حقوق الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية، ويه قضاl خمتلفة. الفرعية

.59  .3وفتح الرئيس �ب التعليقات عىل املادة  

�ن فz يتعلق برشوط الكشف إاللزايم عن اعتقاده القوي ٔانه ينبغي النظر يف قضية النفاذ وتقامس ؤاعرب وفد اليا  60.
املنافع دومًا يف سـياق تنفيذ بروتوكول {غوl. ؤاضاف ٔان مثة قلقًا �لغًا من تأثري مفزع قد حتدثه رشوط الكشف إاللزايم يف 

للتشكك القانوين يف استيفاء طلبات الرباءة لرشوط امحلاية مبوجب الوازع ?ى الصناعات عىل ٕايداع طلبات براءة نظرًا 
الرباءة وصالحية الرباءات وٕاجراء املالحقة بشأن الرباءات. وقال ٕان من شأهنا أن ترض بوازع �بتاكر ?ى الصناعات، 

ءات. وبّنيِ أن من شأن هبوط واÝي يتحقق جبهودها احلثيثة يف البحث والتطوير اليت حيركها احلافز املمنوح يف نظام الربا
دافع الصناعة لالبتاكر �سـتخدام املوارد الوراثية ٔان يسبب فشل تقامس املنافع كذ-. وذكر الوفد ٔان ا[اطر اليت ينطوي 

علهيا بيان املصدر ٔاو املنشأ يف طلبات الرباءة جسـمية ؤان من شأن صعو�ت ٕاماكنية التعقب أن جتعل نظام الرباءات مثنيًا 
�بتاكر ال مشجعًا عليه. ووحض ٔان الصناعات قد ختفي اخرتاعاهتا �عتبارها أرسارًا جتارية بدًال من ٔان تودع طلبات عن 

براءة، مما جيعل رشوط الكشف إاللزايم تدبريًا غري مالمئ ملشلكة المتZ غري املرشوع للموارد الوراثية، خاصة ٕاذا مل تكن 
رشوط الكشف إاللزايم . وفz يتعلق �محلاية ا?فاعية، علق الوفد بأن من شأن تنفيذ هناك عقوبة عىل التخلف عن الوفاء ب 
أن يقلل من أالخطاء يف منح الرباءات. وبنيú أن  �WIPO/GRTKF/IC/23/7قرتاح عىل النحو املقدم يف الوثيقة 

Ýي اقرتحه وفد اليا�ن سـتحظى �سـتقرار الرباءات املمنوحة من خالل قاعدة بيا{ت بوابة النافذة الواحدة عىل النحو ا
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امحلاية مبوجب الرباءة، مما يؤدي ٕاىل تشجيع �بتاكر وحتقق تقامس املنافع القامئ علهيا. وعىل ذ- ٔاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه 
  جيدر �ٔالمانة ٔان تنظر يف اسـتكشاف تطوير قاعدة بيا{ت هبذا الشلك.

اÝي يطرح رشوط كشف ٕالزايم وال اخليارات  3ص الوارد يف املادة وقال وفد كندا ٕانه ال يسـتطيع قبول الن  61.
  واخليارات الفرعية القامئة عىل افرتاض تنفيذ تZ الرشوط، بيد أنه اكن يف السابق قد ٔايد واقرتح بدائل لرشوط الكشف. 

. ووحض ٔان املوارد الوراثية 2.3و 1.3وقال وفد الوالlت املتحدة أالمريكية ٕانه ال يسـتطيع تأييد النص احلايل للامدتني   62.
ليست ٔانظمة معرفية، وأن البرش ٔايضًا مل يكن دٔاهبم اعتبار املعارف التقليدية نظامًا معرفيًا ينطوي عىل حق منع آخرين من 
Zاملعارف، وأن هناك معارف تقليدية كثرية ُوثِّقت ؤاتيحت للتقامس عىل حنو واسع، مما دل عىل وقوعها يف امل Zالنفاذ ٕاىل ت 

العام. وأضاف ٔان حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من خالل نظام الرباءات يتطلب الوفاء برشوط 
اسـتحقاق امحلاية مبوجب الرباءة، مثل اجلدة والنشاط �بتاكري، ؤان ٔاي نظام محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ق وال يفي مبعايري امحلاية مبوجب الرباءة سـيكون غري مالمئ. ؤاردف يقول ٕان الوالlت املتحدة املرتبطة هبا يقوم عىل احلقو 
أالمريكية، رمغ ما سـبق ذكره، �عتبارها واحدة من الب�ان العرشين االٔكرث تنوعًا، تدرك القمية اليت يسهم التنوع البيولوÈ هبا 

مع استبعاد النصوص إاللزامية. وقال  3ب الوفد عن تأييده بشلك عام للخيار ، ٔاعر 7.3و 6.3يف ا¾متع. وفz يتعلق �ملادتني 
، بنيú الوفد ٔانه ال يسـتطيع تأييدها دون مزيٍد من 11.3ٕاىل  8.3ٕانه ينبغي تغيري لكمة "جيب" ٕاىل "ينبغي". وفz يتعلق �ملواد 

واملنافع الع�د نظام كشف جديد كهذا. ؤاعرب  ا?راسة لوقع رشوط الكشف عىل ٔانظمة الرباءات الوطنية ومجمل التاكليف
عن ختوفه الشديد من ٕافضاء رشط جديد للكشف يف الرباءات ٕاىل حتميل نظام الرباءات مبزيٍد من أوجه التشكك. وبّني أن 

ق من شأن تضمن عقو�ت عدم �متثال ٕابطاًال لرباءة عىل أالخص ٔان يلقي "غاممة" من التشكك عىل حق الرباءة عن طري
فتح قناة جديدة للتقايض وأوجه تشكك ٔاخرى من شأهنا تقويض دور نظام الرباءات يف تشجيع �بتاكر والتطوير 

التكنولوÈ. ؤاضاف ٔان من شأن املعايري امللزمة ٔاو إاللزامية بشأن كشف املوارد الوراثية يف قانون الرباءات ٔان حيد من حزي 
. وقال الوفد ٕانه ال يسـتطيع تأييد السـياسات يف لك ب�، وقد تعرض طرح هنج مو  حد للجميع النتقاد ا?ول أالعضاء مراراً

املتعلق �لشفافية، ٔانه من غري العميل من املنظور  5. ووحض، كام ٔاشري خالل مناقشة الهدف 24.3ٕاىل  12.3املواد 
ما اكن هذا الب� ٔاو املصدر خمتلفًا عن التشغييل ومن غري القابل للتنفيذ من املنظور العلمي بيان ب� املنشأ ٔاو املصدر مىت 

مورد املوارد الوراثية. وأضاف ٔان هناك أساليب متنوعة غري موحدة ميكن من خاللها الكشف عن املعلومات مثل ما اكن 
من خالل قواعد البيا{ت ٔاو املنشورات أو مجموعات خارجية. ومىض يقول ٕان حتقيق هدف زlدة الشفافية فz يتعلق مبنشأ 

مصدر املواد ٔاو املعارف سـيكون صعبًا ٔاو مسـتحيًال، ومع ذ- ميكن حتقيق الشفافية فz يتعلق �سـتخدام املوارد  ٔاو
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من خالل ٔانظمة فعا^ للموافقة املسـبقة املسـتنرية والنفاذ وتقامس املنافع. وفz يتعلق 

 الوفد ٔانه ال يسـتطيع تأييد ذ- القسم املتعلق بتدابري مكتب امللكية الفكرية لتنفيذ رشوط ، بنيú 28.3ٕاىل  �25.3ملواد 
الكشف. وقال ٕان حاالت منح براءات بشلك خاطئ وقعت، حىت مع كشف املصدر ٔاو املنشأ. ووحض أن القضية احلقيقية 

ماكتب امللكية الفكرية حول العامل حاليًا. يه حتسني ٔانظمة البحث عن حا^ التقنية الصناعية السابقة اليت تسـتخدiا 
zي ميثل هنجًا شامًال ومعليًا بشأن ٕانشاء قاعدة 1، ٔاعرب الوفد عن تأييده للخيار 50.3ٕاىل  35.3يتعلق �ملواد  وفÝا ،

نح براءات بشلك بيا{ت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا تسـتخدiا ا?ول أالعضاء للبحث والفحص جتنبًا مل 
ٔان يثري خماوف بشأن الكشف عن املصدر وٕاماكنية التعامل  3غري مكمتل ؤان من شأن اخليار  2خاطئ. وذكر أن اخليار 

  اللغة. مع

وقال وفد الربازيل ٕانه ال يسـتطيع تأييد النص اÝي يستبعد رشوط الكشف، خاصة ما يستبعد الطبيعة إاللزامية   63.
رشوط  3الكشف متثل قضية القواعد واملعايري الرئيسـية، وÝ- ينبغي ٔان تعاجل املادة لرشوط الكشف. ووحض أن رشوط 

الكشف. ؤاضاف ٔان التدابري أالخرى مثل التدابري ا?فاعية ذات صبغة تمكيلية ؤانه غري متأكد ٕان اكن ينبغي تضميهنا يف 
قاده ٔان الرباءات اليت ينبغي ٔان تشملها رشوط ، غري ٔانه ال ميانع يف مناقشة ذ- الحقًا. ؤاعرب الوفد عن اعت3املادة 
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 الكشف يه تZ املتعلقة �لنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ومشـتقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية وفق اتفاقية التنوع
  البيولوÈ والترشيعات الوطنية.

قوق امللكية الفكرية/الرباءات الوجهية لرشوط وقال وفد سويرسا ٕان النص الوارد حتت العنوان "ٔانواع طلبات ح  64.
الكشف/العنارص ا?افعة للكشف" يعاجل مسألتني خمتلفتني تشري ٕاحداهام ٕاىل انطباق الرشط عىل املوارد الوراثية ومشـتقاهتا 

ته كذ- نطاق واملعارف التقليدية املرتبطة هبا أو عىل املوارد الوراثية غري إالنسانية فقط وما ٕاىل ذ-، مما ميكن تسمي 
الرشط. وبنيú أن املسأ^ الثانية تتعلق �لعنرص ا?افع للرشط، مما يُظهر العالقة بني �خرتاع ونوع الطلب. وتساءل الوفد ٕان 

اكن جيب قيام �خرتاع بشلك مبارش عىل املوارد الوراثية، وهذا هو الهنج اÝي يؤيده، ٔاو ٕان اكن "�سـتعامل" هو 
ٕان اكن يلزم مودع الطلب الكشف ٕاذا اكن اخرتاعه متعلقًا مبوارد وراثية. وقال الوفد ٕانه غري متأكد ٕان اكن العنرص ا?افع أو 

  من املعقول وضع عنوان فرعي ٕاضايف، لكنه يعتقد ٔانه من املهم تسليط الضوء عىل واقع اندراج قضيتني حتت ذ- العنوان.

، عرض الوفد 4.3وط الكشف إاللزايم. وفz يتعلق �ملادة وكرر وفد مجهورية كورl إالعراب عن خماوفه بشأن رش   65.
 2012جتربته يف تعريف املوارد الوراثية يف طلبات الرباءة، حيث ٔامىض مكتب امللكية الفكرية يف كورl سـتة ٔاشهر عام 

ودعة سـنوlً يربو يتبني ٔانواع املوارد الوراثية املسـتخدمة يف طلبات الرباءة الكورية. ووحض أن عدد طلبات الرباءة امل
. وقال ٕان نطاق ا?راسة اقترص عىل البيوتكنولوجيا وفق التصنيف ا?ويل للرباءات، ٕاال أن عدد الطلبات 100 000 عىل

ظل هائًال رمغ ذ- القيد، فوضع قيد ٕاضايف حرص ا?راسة عىل العامني املاضيني. وبنيú ٔان نتاجئ ا?راسة ٔاظهرت حاجة 
وارد الوراثية ٕاىل قاعدة بيا{ت مهنجية. واسـتطرد يقول ٕان معظم املوارد الوراثية يف طلبات الرباءة الرباءات املتعلقة �مل

لحات اليت طتكشف بعدة ٔاشاكل، مبا يف ذ- املصطلحات االٔاكدميية �للغة الالتينية وأالسامء التقليدية بل وحىت املص
مورداً وراثيًا واحدًا واحدًا لتبني  5 000البحث فz يزيد عىل  تسـتخدiا امجلاعات احمللية، مما ٔاجلأ فاحيص الرباءات ٕاىل

املورد الورايث املسـتخدم تعيينًا. وذكر ٔان مناشئ املوارد الوراثية ال تكون واحضة يف العادة، حيث يأيت بعضها من أسواق 
ن قيود، الكثري من موارد مكتب تقليدية ٔاو من اجلبال ٔاو من رشاكت عادية. وقال ٕان ا?راسة تطلبت، رمغ ما وضع علهيا م

امللكية الفكرية الكوري لتبني نوع املوارد الوراثية املسـتخدم، مما حال دون توسـيع ا?راسة حبيث تتضمن تصنيفات ٔاخرى 
عىل مدى زمين أطول نظرًا للمك الهائل من املوارد الالزمة. وبنيú الوفد ٔان هذا يشعره بقلق �لغ بشأن رشوط الكشف من 

ة العملية، حيث ٕان من شأن اع�د رشوط كشف ٕالزايم أن يلقي بعبء عظمي عىل عاتق ماكتب امللكية الفكرية يف الناحي
  ا?ول أالعضاء.

وذكر وفد دو^ بوليفيا متعددة القوميات ٔان "ٔاشاكل احلياة أو ٔاجزاء مهنا، يف شلك موارد بيولوجية ٔاو وراثية كام يه   66.
  ليست اخرتاعات. 56.3و 27.3يف املادتني موجودة يف الطبيعة" املشار ٕالهيا 

ؤاعرب وفد الصني عن تأييده لتعديل أالحاكم ذات الصM يف معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة التعاون بشأن   67.
الرباءات لتضمني رشوط الكشف ذات الصM بشأن منشأ املوارد الوراثية. وقال ٕانه ينبغي ملودع الطلب ٕاذا اكن �خرتاع 

وارد وراثية أن يبني منشأ املوارد الوراثية واملعارف التقليدية عند دخول الطلب ا?ويل املرحM الوطنية من ٕاجراء قامئًا عىل م
معاهدة التعاون بشأن الرباءات أو بعد ذ-. وأعرب الوفد عن أم; يف هذه أالثناء ٔان يرى دعامً وتسهيًال متبادلني بني 

ءات ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات ومعل اللجنة احلكومية ا?ولية، مما من شأنه ٔان املناقشات اجلارية يف ٕاطار قانون الربا
يسهم يف حل املشالك ذات الصM. وفz يتعلق بقواعد البيا{ت، قال ٕان اخليارات أالربعة القامئة الواردة يف النص تعكس نتاجئ 

ير �Ýكر أن من شأن ٕا�حة قواعد البيا{ت دون تنفيذ املفاوضات إالجيابية اليت جرت بني ا?ول أالعضاء، ومع ذ- جفد
متواٍز لتدابري حامية ٔان يؤدي ٕاىل سوء اسـتخدام معلومات املوارد الوراثية وأن املدخل الرئييس للحامية هو ٕانشاء نظام 

طًا مسـبقًا وتدبريًا رشوط كشف ملنشأ املوارد الوراثية، وÝ- فالوفد يعتقد ٔانه ينبغي ٔان تكون حامية املوارد الوراثية رش 
  وقائيًا لتطوير قواعد بيا{ت.
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واقرتح ممثل معهد الشعوب أالصلية الربازييل للملكية الفكرية ٕاضافة "للشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية" بعد   68.
  (ج).1.3"والفكري" يف املادة 

د الشعوب أالصلية الربازييل ؤاعرب وفد مجهورية فزنويال البوليفارية عن تأييده لالقرتاح اÝي طرحه ممثل معه  69.
للملكية الفكرية. كام ٔاعرب عن تأييده للبيان اÝي أدىل به وفد دو^ بوليفيا متعددة القوميات من أن املوارد الوراثية 

  اخرتاعات. ليست

مهية فريقيا عن �لغ سعادته بعدم تعرض النص املتعلق "�محلاية القانونية" ٔالي اعرتاض. ؤابرز االٔ أ وعرب وفد جنوب   70.
(ب) ملا فهيا من ٕاظهار للرابط بني املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. وفz يتعلق برشوط 1.3اخلاصة اليت يلحقها �ملادة 

: ٔاولها رشوط الكشف إاللزايم وüنهيا اسـتحداث رشوط كشف ٕالزايم يف 3الكشف، اسـتخلص ثالثة جماالت تغطهيا املادة 
بعاد ٔاي رشوط كشف ٕالزايم. وقال ٕان النص محمل بقدر مبالغ فيه من اخليارات ومن التكرار، القوانني الوطنية وüلهثا است 

حيث مض عىل سبيل املثال سـتة خيارات بشأن "موضوع الكشف"، مهنا عنارص م�ثM. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده أن 
ا{ت ٕاال جمرد وسـيM مساعدة ٔالعامل وضع قضية قواعد البيا{ت ال تدخل يف نطاق وضع القواعد واملعايري، مفا قواعد البي

القواعد واملعايري. واقرتح الرتكزي عىل القضيتني املتعلقتني بوضع القواعد واملعايري وهام امحلاية القانونية ورشوط الكشف، غري 
  ٔانه ٔاعلن أنه ال ينازع يف فوائد قواعد البيا{ت ورحب �ملداخالت املتعلقة ٕ�نشاء قواعد البيا{ت.

رب وفد {ميبيا عن تأييده بقوة لرشوط الكشف إاللزايم اليت تطبق يف مجيع أالنظمة القانونية. وقال ٕانه ٔاحيط ؤاع  71.
علامً ٔاثناء مرحM مفاوضات بروتوكول {غوl بأن اللجنة احلكومية ا?ولية يه حمل التعامل مع رشوط الكشف. ؤاضاف ٔانه 

مسـتعدة حىت ملناقشة رشوط الكشف إاللزايم . ونفى أن يكون ٔالي  من غري املقبول أن تكون بعض ا?ول أالعضاء غري
رشط كشف تأثري مفزع يف أالحباث، مستشهدًا مبا حدث يف سـتينيات القرن املايض حني اسـُتحدثت الرقابة عىل ٔاحباث 

سـيقيض عىل  الطب البرشي وأريس مبدٔا حظر ٕاجراء أحباث عىل آدميني دون احلصول عىل موافقهتم، فتنبأ البعض بأن ذ-
أالحباث الطبية، بيm يعرف امجليع أن البحث الطيب مل يتوقف قط. مث ٔاسقط ذ- عىل السـياق الراهن فقال ٕان التشكك يف 

نظام الرباءات، عىل نفس املنوال، مل يوقف �بتاكرات، وال أدت املنازعات والتشكك القانوين ٕاىل القضاء عىل صناعة 
مع ذ-، يدرك ٔانه ينبغي للجنة احلكومية ا?ولية أن تلزتم الواقعية فz ميكن حتقيقه. وقال ٕان من  البيوتكنولوجيا. وبنيú ٔانه،

النقاط اليت يلزم اللجنة احلكومية ا?ولية وضعها يف �عتبار والزتام الواقعية بشأهنا ما ميكن لفاحيص الرباءات حفصه والتحقق 
رشوط الكشف إالداري، اليت ميكن توظيفها من ٔاجل تتبع �سـتخدامات  منه. ووحض أنه من الرضوري المتيزي بوضوح بني

  ورصدها من Tة، ورشوط الكشف املوضوعي، اليت من شأهنا التأثري يف قواعد امحلاية مبوجب الرباءة، من Tة ٔاخرى.

املعلومات. وقال ٕانه ميكن تقسـمي تضم كامً مبالغًا فيه من  3ؤاعرب وفد مجهورية ٕايران إالسالمية عن اعتقاده ٔان املادة   72.
ٕاىل مادتني أو ثالث، حيث ميكن عىل سبيل املثال وضع امحلاية القانونية يف مادة ورشوط الكشف إاللزايم يف مادة  3املادة 

ة املرتبطة عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدي 1.3ٔاخرى. ؤاضاف الوفد ٔانه يرى أال تقترص تغطية امحلاية القانونية يف املادة 
هبا، بل ينبغي ٔان تنسحب كذ- عىل مشـتقاهتا. ووحض ٔانه ال توجد حاجة ٕاىل وصف خصائص املوارد الوراثية واملعارف 

التقليدية املرتبطة هبا. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده أن لب هذا الصك سـيكون رشوط الكشف إاللزايم ؤان هذا الصك لن 
  ايم.يكون � اي فائدة دون رشوط الكشف إاللز 

ؤاعرب وفد نيجريl عن تأييده بقوة لرشط الكشف إاللزايم �عتباره جزءاً ال يتجزٔا من مقومات اسـتدامة نظام   73.
الرباءات والصك ا?ويل. كام ٔايد التعليق اÝي أدىل به وفد سويرسا بشأن املقابM بني العنرص ا?افع ورشط الكشف 

ي وعىل حنٍو قد خيفف بعض ا[اوف املتعلقة �لنطاق. وشدد الوفد عىل عىل حنٍو منطق 3املوضوعي. واقرتح هيلكة املادة 
، أال وهو مبدأ عدم المتيزي 1883وجوب تعبري الوثيقة املوحدة عن مبدٔا تغلغل يف مجيع معاهدات امللكية الفكرية منذ عام 

ٔالصلية وامجلاعات احمللية يف ا¾متعات املساواة. وقال ٕان الوثيقة املوحدة تريم ٕاىل �عرتاف �ٕالسهام الفكري للشعوب ا  ٔاو



WIPO/GRTKF/IC/23/8 PROV. 2 
28 
 

التقليدية، وٕاهنا تسـهتدف التخلص من القفز غري املرشوع عىل تZ إالسهامات الفكرية. وبنيú ٔانه ال ينبغي للوثيقة املوحدة أن 
عن اعتقاده ٔانه ن نظام الرباءات غري صاحل أو ٔانه ينبغي حتمي; بأعباء غري عادية. وأعرب الوفد إ تقف عند حد القول ببساطة 

ينبغي لنظام الرباءات من ٔاجل ذ- املقصد أن يضم رشط كشف ٕالزايم. ووحض أن لك �حث ومبتكر يعمل متام العمل من ٔاين 
ٔاىت �ملورد، فال ميثل اشرتاط الكشف ٕاذًا ٔاي عبء ٕاضايف. وقال ٕان نظام الرباءات القامئ هو ٔاعىل ٔانظمة امللكية الفكرية 

�بتاكر، فلن تكون مسأ^ من أين ٔاتت  عباء هائM عىل نظام الرباءات من حيث تَبني من ٔاين ٔاىتلكفة، وهناك �لفعل أ 
تريم ٕاىل ضامن الشفافية. وعرب الوفد  3املوارد ٕاذًا أكرث من ٕاضافة عود ٕاىل كومة قش. وذكر أنه من املهم مالحظة ٔان املادة 

من نظام �بتاكر ٕاىل الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية. وقال ٕان  عن ختوفه بشأن حمك قاعدة البيا{ت، ٔالنه ينقل أالعباء
قرار ال�س امحلاية �لرباءات يقرتن بقرار التخيل عن حامية رس iين، ووجود قاعدة بيا{ت جيرب الب�ان والشعوب أالصلية 

املعينة اليت قد ختتار الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية عىل اختيار ٔاحدهام، وهذا يبدو متعارضًا بشلك جذري مع أالنظمة 
  وامجلاعات احمللية اتباعها، ومتعارضًا مع ٔاي نظام للملكية الفكرية.

. وقال ٕانه 2، ٔاعرب عن تأييده للخيار 4.3ؤاعرب وفد بريو عن تأييده لرشوط الكشف إاللزايم. وفz يتعلق �ملادة   74.
براءات، بل عىل العكس، مفن شأن رشوط الكشف أن تضفي ال يرى يف رشوط الكشف عبئًا ٕاضافيًا عىل ٔاي مكتب 

مزيدًا من الوضوح. وبنيú ٔان يف لك ب� ٔاTزة خمتلفة مسؤو^ عن تبني منشأ مورٍد ما بعينه ٔامن هذا الب� أو ذاك وعن 
  حتديد مدى مرشوعية النفاذ، فٔ¥ن مكتب الرباءات نقطة تفتيش.

.75  .4وفتح الرئيس �ب التعليقات عىل املادة  

.76  وطلبت ٕازا^ مجيع أالقواس.  4ؤايدت ممثM بر{مج الصحة والبيئة مضمون املادة  

ؤاعرب وفد اليا�ن عن اعتقاده ٔان اقرتاح قاعدة البيا{ت اكٍف محلاية املوارد الوراثية وعن رغبته يف حذف لكمة   77.
دم اقرتاحًا (الوثيقة . وفz يتعلق بقاعدة بيا{ت، قال الوفد ٕانه سـيق4"التمكيلية" من عنوان املادة 

WIPO/GRTKF/IC/23/7 يف وقت الحق من ا?ورة استند فيه ٕاىل اقرتاح قاعدة البيا{ت اليا�ين ؤاجرى فيه (
  ) مفاده اختاذ خطوة üبتة ٕاىل أالمام يف اجتاه مالمئ ومعيل.WIPO/GRTKF/IC/11/11تعديًال طفيفًا (الوثيقة 

مع اسـتخدام صيغة "ينبغي" بدًال من "جيب" و"ب�ان" بدًال من  1خليار ؤايد وفد الوالlت املتحدة أالمريكية ا  78.
  "أالطراف املتعاقدة".

.79  .1ؤايد وفد كندا اخليار  

. وقال ٕان منشأ الصعوبة يمكن يف النقاش ا?ائر بشأن 1وتساءل وفد ٔاسرتاليا عن املعلومات ذات الوجاهة يف اخليار   80.
ملعلومات اليت سـتدرج يف قواعد بيا{ت حا^ التقنية الصناعية السابقة موجودة رسية املعلومات. ووحض ٔانه ينبغي ٔان تكون ا

مهية ال�س الكفاءة وقد ذكر اخليار 2يف املZ العام ٔاو معلومات متاحة للجمهور بطبيعهتا. وفz يتعلق �خليار   2، ٔابرز أ
  مؤسسة دولية قامئة.

قد ٔان من شأن وجود قامئة متاحه للجمهور �لواكالت ، حيث ٕانه يعت3ؤاعرب وفد سويرسا عن تأييده للخيار   81.
  احلكومية ٔان تساعد عىل ٕاضفاء مزيٍد من الشفافية يف ذ- الصدد.

.82  .5وفتح الرئيس �ب التعليقات عىل املادة  
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بشأن الكشف. ؤاضاف ٔانه ال يسـتطيع ٔايضًا  3.5وقال وفد الوالlت املتحدة أالمريكية ٕانه ال يسـتطيع تأييد املادة   83.
ٔالن الوالlت املتحدة أالمريكية ليست طرفًا يف اتفاقية التنوع البيولوÈ، كام ٔان بروتوكول {غوl مل يدخل  2.5يد املادة تأي 

  حزي التنفيذ بعد.

.84  .3.5واقرتح وفد سويرسا ٕاحالل "مما يتضمن" حمل "مهنا" وٕاضافة "الناشـئة عن تZ االتفاقات" يف هناية املادة  

ٔالهنا تقوم عىل افرتاض تعديل معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة  2.5ال يسـتطيع تأييد الفقرة وقال وفد اليا�ن ٕانه   85.
التعاون بشأن الرباءات، وأيضًا ٔالن اتفاقية التنوع البيولوÈ وبروتوكول {غوl ليسا متعلقني بشلك ٔاسايس بقضاl الرباءات، 

  .1.5وÝ- فهو يؤيد املادة 

يه اخليار السلمي ٔالهنا تتناول  1.5للتمنية اÝاتية لشعوب منطقة أالنديز أالوائل بأن املادة ورصح ممثل اللجنة القانونية   86.
  حقوق امللكية الفكرية واسـتخدام املوارد الوراثية. 

.87  .8وفتح الرئيس �ب التعليقات عىل املادة  

.88 افرتاض اسـتحداث رشوط وأفاد وفد اليا�ن ٔان مجيع خيارات "العقو�ت واجلزاءات وممارسة احلقوق" استندت ٕاىل 
  كشف ٕالزايم، وشدد جمددًا عىل ٔانه ينبغي ٔاال تسـتحدث ٔاي رشوط من هذا النوع.

: "تضع 1ؤايد وفد الربازيل وضع عقو�ت فعا^ ورادعة. واقرتح ٕادراج النص التايل كخيار فرعي جديد حتت اخليار   89.
ات فعا^ حيال حاالت عدم �متثال لاللزتامات املنصوص أالطراف تدابري مالمئة وفعا^ ومتناسـبة حبيث تسمح �ختاذ ٕاجراء

. وٕان وجد 3. وال جيوز معاجلة ٔاي طلبات براءة ما مل تسـتمكل الزتامات الكشف املنصوص علهيا يف املادة 3علهيا يف املادة 
معلومات خاطئة ٔاو ٔانه قدم  3بعد منح براءة أن املودع قد ختلف عن الكشف عن املعلومات املنصوص علهيا يف املادة 

ومضلM، ٔاو ثبت �?ليل ٔان النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ومشـتقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واسـتخداiا خالف الترشيع 
الوطين ذي الصM للب� اÝي وفر املوارد الوراثية ومشـتقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، تفرض أالطراف عقو�ت، قد 

قو�ت ٕادارية وعقو�ت جنائية وغرامات وتعويض مالمئ عن أالرضار. ولٔالطراف ٔان تتخذ تدابري وعقو�ت تتضمن ع
  ."3ٔاخرى، مبا يف ذ- إاللغاء، حيال إالخالل �اللزتامات املنصوص علهيا يف املادة 

رتاض وضع رشط كشف، كام وقال وفد الوالlت املتحدة أالمريكية ٕانه ال يسـتطيع تأييد اخليارات، ٔالهنا تستند ٕاىل اف  90.
ٔان من شأن هذه اخليارات أن تقتيض اضطالع ٔاي مكتب براءات بدور جديد بصفته واك^ ٕانفاذ لتنظمي قضاl غري متعلقة 

�لرباءات مثل مصدر ٔاو منشأ املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا أو املوافقة املسـبقة املسـتنرية ٔاو الرشوط املتفق 
. ؤاضاف ٔان معلية حفص الرباءة ال متثل آلية مالمئة لضامن �متثال لرشوط تنظميية غري ذات صM. وبنيú ٔان منشأ علهيا

املوارد الوراثية يرتبط منطقيًا بنظام الرباءات بنفس ا?رجة اليت ترتبط به إالقرارات الرضيبية وتراخيص السـيارات وقواعد 
لصM �للكية، بل ٕان دور نظام الرباءات يف الواقع هو تشجيع �بتاكر. وأعرب الوفد سالمة ماكن العمل، ٔاي ٔاهنام منقطعا ا

عن اعتقاده ٔان ل�ول أالعضاء ٔان تيرس ٕاجراءات خارج نطاق نظام الرباءات ملعاجلة السلوك واسـتخدام املوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.

بري حمددة محلاية املوارد الوراثية، ؤاعرب عن رسوره �ملساهامت البناءة تضم تدا 8ورصح وفد الصني بأن املادة   91.
ٕ�ضافة ما ييل: "ينبغي ٔاال مينح ٔاي اخرتاع مستند ٕاىل موارد  3الكثرية من خمتلف ا?ول أالعضاء. وقال ٕانه يؤيد اخليار 

ية حقوق الرباءة، وينبغي وضع ٕاجراء وراثية حزيت ٔاو اسـتخدمت عىل حنٍو غري قانوين �[الفة للقوانني والرشوط الوطن 
  ٕالبطال ٔاي حقوق من هذا النوع متنح."
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وأفاد وفد نيجريl أنه من املهم مالحظة تأييد وفد الصني لرشط كشف ٕالزايم، كونه ميثل املكتب اÝي يعاجل ٔاكرب   92.
، واÝي جيمع بني املرونة . كام ٔايد �قرتاح اÝي طرحه وفد الربازيل2012عدد من طلبات الرباءة حسب الوضع يف عام 

متسقة يف احلقيقة مع  8واملبادئ الاكفية لتحقيق �تساق مع االتفاقات ا?ولية أالخرى. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده ٔان املادة 
رباءات أالمرييك تقيzت الرشط كشف ٕالزايم بنفس الكيفية اليت تتطلب هبا االتفاقية أالوروبية بشأن الرباءات وقانون 

اخللقية ٔالي براءة كجزء من معلية ٕاصدارها، ويعترب رشط الكشف مثاالً آخر استنادًا ٕاىل ما يقوم عليه من ٔاساس  لٔالسس
  المتZ غري املرشوع ؤاساس عدم المتيزي.

يريم فz يبدو ٕاىل فرض عقو�ت  1واختصارها. وقال ٕان اخليار  8فريقيا ٕاعادة تنظمي املادة أ واقرتح وفد جنوب   93.
ائية، مما يفيض يف هناية املطاف ٕاىل ٕالغاء الرباءة. ووحض ٔان النص به يشء من التكرار اÝي يقتيض الهتذيب. قانونية وقض

تركزي اخليارات  3يريم ٕاىل فرض عقو�ت ٕادارية ال تؤدي �لرضورة ٕاىل ٕالغاء الرباءة، بيm يسـهتدف اخليار  2وبنيú ٔان اخليار 
  دمًا. ؤابرز تأييده للعقو�ت القانونية والقضائية.يف خيار واحد وقد ميثل سبيًال للميض ق

ورصح وفد ٔاسرتاليا بأن ٕالغاء الرباءات من شأنه ٕا�حة املعلومات للجامهري جماً{، وهذا حيول دون تقامس املنافع   94.
  للموردين، وعىل ذ- فقد يؤدي إاللغاء ٕاىل النتيجة العكسـية املمتثM يف احليلو^ دون تقامس املنافع.

.95  .6الرئيس �ب التعليقات عىل املادة وفتح  

وقال وفد الوالlت املتحدة أالمريكية ٕانه ال يسـتطيع تأييد رشط كشف ٕالزايم دون ٕاخضاع ٔاثره ٕاىل مزيٍد من   96.
  ا?راسة. ؤاضاف أن حتسني ٔانظمة البحث يف حاالت التقنية الصناعية السابقة قد ميثل جزءًا من احلل.

.97  قامئة عىل افرتاض اسـتحداث رشوط كشف ٕالزايم. واقرتح حذف النص لكه.  6وبنيú وفد اليا�ن ٔان املادة  

.98  .7وفتح الرئيس �ب التعليقات عىل املادة  

ؤاعرب وفد الوالlت املتحدة أالمريكية عن تأييده للتعاون فz بني الب�ان، غري ٔان تضمينه يف النص قد يكون سابقًا   99.
  اش. زال قيد النق ٔالوانه، حيث ٕان نطاق النص ما

ؤاعرب وفد اليا�ن عن اعتقاده ٔانه يصعب يف هذه املرحM النظر يف ٔانواع التدابري اليت ينبغي اختاذها �عتبارها تدابري   100.
  سابقة ٔالواهنا وينبغي ٕارجاؤها ٕاىل مرحM الحقة. 7بني الب�ان، وعىل ذ- اعترب املناقشات بشأن املادة 

 Ýممثل اللجنة القانونية للتمنية ا úاتية لشعوب منطقة أالنديز أالوائل أن الشعوب أالصلية اكنت موجودة واكن ?هيا وبني 101.
معارف منذ ٔازمان أالسالف. وقال ٕاهنا مل تقسم ٕاىل دول خمتلفة ٕاال بفعل �سـتعامر. وذكúر اللجنة احلكومية ا?ولية بأن 

اكن � يف السابق ٔاراضيه اخلاصة واكن جزءًا من شعب أالميارا اÝي يقطن أالرجنتني ودو^ بوليفيا متعددة القوميات وبريو 
  ٔامة إالناك التارخيية، وÝ- فهو يعتقد ٔان حقوقهم ينبغي ٔان تكون بني الب�ان.

فريقيا املرتبة الثالثة عىل أ فريقيا عن تأييده للتعاون فz بني الب�ان، �عتبار احتالل جنوب أ ؤاعرب وفد جنوب   102.
فريقيا موجودة ٔايضًا يف ب�ان جماورة، أ الصعيد العاملي من حيث التنوع البيولوÈ. وقال ٕان بعض املوارد الوراثية يف جنوب 

ٔاصبحت رشطًا رضورlً لوضع القواعد واملعايري. وطلب الوفد من وفد الرنوجي  7مثل {ميبيا. واسـتخلص من ذ- ٔان املادة 
  جتربته بشأن قضاl التعاون فz بني الب�ان.عرض 

. WIPO/GRTKF/IC/23/INF/10وذكúر الرئيس بأن الوثيقة املتعلقة �لتجربة الرنوجيية ُمعمت �مس الوثيقة   103.
  كن مناقشة تZ الوثيقة حسب �قتضاء ٕان بدٔات اللجنة احلكومية ا?ولية نقاشًا حول هذه القضية.ميوقال ٕانه 
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.104  .�9ب التعليقات عىل املادة وفتح الرئيس  

وقال وفد الوالlت املتحدة أالمريكية ٕانه من املؤيدين بقوة للمساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات، ٕاال ٔانه من   105.
  غري املمكن يف هذه املرحM الوقوف عىل ما يلزم توفريه من مساعدة تقنية. وبنيú أن ٕادراجه يف النص قد يكون سابقًا ٔالوانه.

ؤاعرب وفد اليا�ن عن اعتقاده ٔانه يصعب يف هذه املرحM النظر يف نوع املساعدة التقنية الالزم وأن ٕادراجه يف   106.
  النص سابق ٔالوانه. وعىل ذ-، اقرتح وضع النص بأمك; بني قوسني.

تعقيد هذه املعاهدة فريقيا ٕانه من املؤيدين بقوة للمساعدة التقنية والتعاون. وأضاف ٔانه �لنظر ٕاىل أ وقال وفد جنوب   107.
عنرصًا مفيدًا جديرًا �ٕالبقاء.  9وأالعباء اليت تثار، مثل قواعد البيا{ت اليت سـتفرض عىل الب�ان النامية، فٕان يرى يف املادة 

ان ووحض ٔان املساعدة التقنية والتعاون وتكوين الكفاءات متثل هنجًا ثنايئ �جتاه، حيث ٕان احلاجة املتباد^ قامئة بني الب�
  املتقدمة والنامية يف سبيل ضامن بناء نظام فعال من التآزر والشفافية.

، ولهذا فال 2.9وال توجد مادة برمق  1.9ال يندرج حتهتا ٕاال املادة  9وبنيú وفد مجهورية فزنويال البوليفارية ٔان املادة   108.
  حاجة ٕاىل تقسـمي هذه املادة ٕاىل فقرات فرعية.

.WIPO/GRTKF/IC/23/4.  109للوثيقة املوحدة عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة  واختمت الرئيس القراءة أالوىل 

[مالحظة من أالمانة: جرى النقاش التايل يف جلسة عامة بعد جو^ ٔاوىل من اج�عات فريق اخلرباء وٕاصدار   110.
. 2013فرباير  5) بتارخي Rev. 1امليرسين نسخة معد^ من الوثيقة املوحدة املتعلقة �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية (

  وترٔاست اجللسة يف هذا الوقت {ئبة الرئيس، السـيدة ٔالكسـندرا غرازيويل].

حد امليرسين، �مس امليرسين الثالثة وعرض املراجعة أالوىل عىل اجللسة العامة   حتدث السـيد ٕاlن غوس، وهو أ 111.
للجنة احلكومية ا?ولية.  20د تتذكر ٔاعامل ا?ورة و ن الوفللجنة احلكومية ا?ولية بدعوة من {ئبة الرئيس. ورصح بأن كثريًا م
اكن جتميعًا حرفيًا من  WIPO/GRTKF/IC/23/4وأفاد املسـتجدين عىل املناقشات ٔان النص الوارد يف مرفق الوثيقة 

خرية، فz نصوص �قرتاحات وأالوراق إالعالمية الناجتة عن ٔاعامل اللجنة احلكومية ا?ولية عىل مدى العرش سـنوات االٔ 
صفحة، فأصبح بذ- طويًال وغري منظم وترامكت فيه املفاهمي و�قرتاحات النصية املقدمة من ا?ول  500يربو عىل 

أالعضاء، مما يشمل ما ال يقل عن ٔاربعة اقرتاحات كشف، واكن كثري مهنا تنويعات طفيفة من بعضها البعض، كام اكن كثري 
من صيغ يف ذ- الوقت حبمية شديدة. واكنت أوىل iام فريق اخلرباء، حتت توجيه من الوفود ينظرون ٕاىل ما اقرتحوا 

الرئيس وفريق اخلرباء، هتذيب تZ الوثيقة مع الرتكزي عىل القضاl املوضوعية وأالساسـية. ووحض ٔان تركزيمه مكيرسين انصب 
احات أالساسـية اليت قدiا اخلرباء، وüنيًا، عىل ٕاصباغ تZ القضاl �لوضوح، وذ- أوًال عن طريق مجع املفاهمي و�قرت 

وهذا iم، حتديد جماالت التقارب و�ختالف فz يتعلق �لقضاl أالساسـية، وüلثًا حتسني املضمون والبنية، خاصة ما اكن 
Mاليت قد ال تكون ذات ص lمبحل نظر ا?ول  ٕ�زا^ التكرار واحلوايش وحماو^ دمج احملاور املشرتكة، ورابعًا حتديد القضا

أالعضاء، وخامسًا، وهذا ٔايضًا iم، التعبري عن مجيع املواقف املذكورة يف النص. ومىض يقول ٕان النص ذاته مقسم ٕاىل 
جزٔاين، هام عىل وجه التعيني النص املنقح ومرفق يضم نسخًا من مجيع النصوص احملذوفة. وبنيú أن النص املنقح اسـهتدف 

 5، ومناقشات فريق اخلرباء اليت جرت يف 2013فرباير  4 يل هبا يف اجللسة العامة اليت عقدت يفٕايراد التعليقات اليت ٔاد
. وقال ٕان ذ- النص �ٔالساس نص iذب اسـهتدف التوضيح وبه بعض أالقواس حول العبارات اليت اسـمتر 2013فرباير 

تب الرباءات، لكنه غري �ت وال ميثل مراجعة اخلالف حولها، مثل ما تعلق مهنا �ملشـتقات وماكتب امللكية الفكرية وماك
متفق علهيا، بل ال يعدو كونه توثيقًا لنتاجئ املناقشة أالساسـية. وقدم اعتذاراً مسـبقًا �مس امليرسين عن ٔاي ٕاسقاطات ٔاو أي 

نطاق  قصور يف عرض آراء ا?ول أالعضاء بشلك اكمل ودقيق نظرًا لضيق الوقت ا[صص ٕالعداد ذ- النص رمغ اتساع
نقاش فريق اخلرباء. وفz يتعلق �لنص، وحض أن امليرسين ٔاجروا تعديًال عىل تعريف "املوارد الوراثية" وعىل اخليارات 
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املتعلقة مبصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة هبا"، كام تبينوا ٔان قسم أالهداف مض الكثري من البيا{ت العامة ٔاو الترصحيية 
وص الثالثة اخلاضعة للنقاش، فوضعوا قسامً ديباجيًا ملعاجلة ذ- أالمر. وأضاف أن أالهداف اليت تعلقت جبميع النص

اخترصت ٕاىل هدفني أساسـيني مل يعكسا ٕاال جوهر ما حتاول اللجنة احلكومية ا?ولية حتقيقه ٔاوهلام �متثال للنفاذ وتقامس 
عىل املعلومات الالزمة ملنع منح براءات خاطئة والمتZ املنافع وüنهيام ضامن حصول ماكتب امللكية الفكرية/الرباءات 

، وأما التغيريات اجلذرية فاكن 3و 1املرشوع وحتسني الشفافية. وذكر ٔان امليرسين ٔاجروا بعض التعديالت عىل املادتني  غري
تدابري اليت سـيحققها ، حيث ٔاحلوا عىل وجه اخلصوص "نطاق الصك" حمل "امحلاية القانونية"، مركزين عىل ال 3حملها املادة 

الصك يف سبيل حتقيق أالهداف. وشدد عىل ٔامهية ٔاحد ٕاجنازات امليرسين اليت تلت ذ-، حيث وضعوا خيارين ٔاساسـيني 
"رشوط إالجراءات الشلكية  1يعكسان التقارب بني ٔاعضاء فريق اخلرباء بشأن االٓليات املالمئة لتحقيق أالهداف: اخليار 

ملعلومات النفاذ وتقامس املنافع"، وهو أساسًا هنج حامية دفاعية لتحقيق أالهداف. وبنيú أن  "ال كشف 2للكشف" واخليار 
"رشوط إالجراءات الشلكية للكشف" يعرج أساسًا عىل مجيع العنارص الرئيسـية لنظام كشف ويه "العنارص  1اخليار 

تعاون بشأن الرباءات ومعاهدة قانون ا?افعة" و"�سـتثناءات" و"موضوع الكشف" و"تدابري املكتب" و"معاهدة ال 
واملتعلقة �لعنارص ا?افعة تعكس  1الرباءات" و"العقو�ت" وقال ٕانه جيب مالحظة ٔان اخليارات الفرعية الواردة حتت اخليار 

اقرتاحات خمتلفة، وقد لزم ٕانشاء قامئة �خليارات تعكس احلصيM الكبرية من اخليارات أالصلية. وأضاف ٔان قسم 
تثناءات" ما هو ٕاال نسخة من النص أالصيل ٔالنه مل خيضع ٔالي نقاش. وفz يتعلق �لقسمني "موضوع الكشف" "�سـ 

تركز عىل ضامن حصول ماكتب الرباءات  2و"العقو�ت"، قال ٕان فريق اخلرباء مل يناقشهام �لتفصيل بعد. ووحض ٔان اخليار 
يقم رابطًا مبارشًا بني نظام امللكية الفكرية و�متثال ٔالنظمة النفاذ ومل  2عىل املعلومات املالمئة يف سبيل حتقيق الهدف 

وتقامس املنافع، ولكنه ٔاثبت ٔامهية تقامس املنافع. وقال ٕان الرتكزي فيه انصب عىل قواعد البيا{ت وعىل هتيئة تدفقات 
  مالمئة. معلومات

ملوحدة. وقالت ٕان امليرسين سـيدونون التعليقات، وفتحت {ئبة الرئيس �ب التعليقات عىل املراجعة أالوىل للوثيقة ا  112.
وٕان فريق اخلرباء سـيعاود �ج�ع بعد قراءة املراجعة أالوىل مث يصدر امليرسون املراجعة الثانية للوثيقة املوحدة. [مالحظة 

  .]من أالمانة: توTت مجيع الوفود اليت ٔادلت ببيا{ت �لشكر ٕاىل امليرسين عىل ٕاعداد املراجعة أالوىل

وأبرز وفد بريو عدم خضوع ٔاجزاء معينة من املراجعة أالوىل، كام ٔاشار السـيد غوس، للنقاش يف اج�ع فريق   113.
  اخلرباء، ومن ٔامثM ذ- ا?يباجة. ؤاعرب الوفد عن اسـتعداده لتكثيف املشاورات واملناقشات بشأن تZ أالجزاء.

ليت مل ختضع للنقاش يف اج�ع فريق اخلرباء، مثل ؤاعرب وفد الربازيل عن ختوفات ?يه بشأن تZ أالجزاء ا  114.
�سـتثناءات والعقو�ت. وقال ٕانه عىل اسـتعداد ملناقشـهتا يف وقت الحق يف اج�ع فريق اخلرباء. ؤاüر الوفد سؤاًال بشأن 

اليت منحت، غري تقتيض انطباق ذ- الصك عىل حقوق امللكية الفكرية ٔاو الرباءات  1، حيث قال ٕان صياغة املادة 1املادة 
 Zٔانه متخوف من انطباق الصك فعليًا عىل طلبات الرباءة وحفوص الرباءات كذ-. وقال ٕانه ليس ?يه نص مقرتح يف ت

  املرحM، لكنه يتوقع ٔان ينظر فريق اخلرباء يف ختوفه.

للنقاش بعد. وفz  فريقيا عن تأييده للتعليق اÝي أدىل به وفد بريو من ٔان ا?يباجة مل ختضعأ ؤاعرب وفد جنوب   115.
، ٔاشار ٕاىل ٕاحالل "صك" حمل "حامية"، وهذا غري معرف يف قامئة املصطلحات، مفن املهم تعريف 1يتعلق بعنوان املادة 

مصطلح "صك" ٕاذا اكن مسـتخدمًا يف النص. ؤاعرب عن اعتقاده أن "حامية" ٔاسايس �لنسـبة ٕاىل الوفد وٕاىل وفود ٔاخرى 
ة. وأشار الوفد ٕاىل حدوث بعض إالسقاطات، ورضب Ý- مثًال بورود عبارة "املعارف فريقيمضن مجموعة الب�ان االٔ 
  وتصحيحها "املعارف التقليدية املرتبطة هبا". 3.2املرتبطة هبا" يف الفقرة 
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، يبدو النص احلايل غري متعلق ٕاال بعملية الحقة بعد 1وذكر وفد دو^ بوليفيا متعددة القوميات ٔانه، حسب املادة   116.
براءة �لفعل. واقرتح تضمني نص ٕاضايف يتناول طلبات الرباءات وحفوصها. ؤاضاف أن قضية �سـتثناءات مل ختضع منح 

  للنقاش يف اج�ع اخلرباء، فينبغي ٕاذاً ٕاحاطة هذا اجلزء بقوسني ٕاىل أن يتكون ?ى اللجنة احلكومية ا?ولية تصور ٔافضل.

ورويب وا?ول أالعضاء فيه وطلب ٕا�حة مزيد من الوقت للنظر يف وحتدث وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاد االٔ   117.
املراجعة أالوىل. ويف هذه أالثناء، ٔاشار ٕاىل ا?يباجة وقال ٕانه ال يسـتطيع قبول الفقرة أالوىل يف ا?يباجة ٔالن بعض ا?ول 

فقرة السادسة يف ا?يباجة غري أالعضاء فيه ال تعرتف �حلقوق امجلاعية للشعوب يف دساتريها. وأعرب عن اعتقاده أن ال
واحضة. وفz يتعلق مبصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة هبا" يف قامئة املصطلحات، أعرب عن اعتقاده ٔانه ما من رابط واحض 

، رحب 3و 1بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وعن تفضي; لوضع تعريف للمعارف التقليدية ذاهتا. وفz يتعلق �ملادتني 
  الوفد حبرص املوضوع عىل الصك بدًال من موضوع امحلاية ٔاو نطاق امحلاية.

"التعاون فz بني الب�ان"، حيث توجد  6وتساءل وفد كينيا عن املوضع املنظور للترشيع الوطين فz يتعلق �ملادة   118.
  جامعة املاساي عىل سبيل املثال يف ٍلك من مجهورية تزنانيا املتحدة وكينيا.

أشار ممثل تو�ج ٔامارو ٕاىل رضورة تقليل عدد أالقواس املربعة واخليارات. وشدد عىل وجود مشالك ٔاخرى تتعلق و   119.
  �لشعوب أالصلية مثل القرصنة البيولوجية وقرصنة املعارف التقليدية.

?ول أالعضاء [مالحظة من أالمانة: بناًء عىل طلب من وفد �حتاد أالورويب، متحدüً �مس �حتاد أالورويب وا  120.
فريقيا وعامن ونيجريl وكندا والوالlت املتحدة أالمريكية وكينيا ٕ��حة مزيٍد من الوقت ?راسة املراجعة أ فيه، ووفود جنوب 

أالوىل، علقت {ئبة الرئيس اجللسة العامة. وقد جرى النقاش التايل بعد اسـتئناف اجللسة العامة. واكن الرئيس يف هذا 
  ].ىل رئاسة اجللسةالتوقيت قد عاد إ 

.121  . 1وفتح الرئيس �ب التعليقات عىل قامئة املصطلحات وا?يباجة يف املراجعة  

وحتدث وفد امجلهورية ا?ومينيكية �مس مجموعة ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب ورصح بأنه يفرتض ٔان تكون ا?يباجة   122.
ار. وقال ٕانه يوافق عىل املضمون من حيث املبدٔا، غري ٔانه اقرتح واحضة بهناية املفاوضات، أخذًا لٔالهداف واملبادئ يف �عتب

  ٕاحاطة ا?يباجة بقوسني يف املرحM الراهنة نظرًا لعدم خضوعها لنقاش فعيل.

وكرر وفد كندا التعبري عن تفضي; سابق اÝكر للمصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية" وعن رغبته يف   123.
طلح �عتباره بديًال للك واقعة ورود للمصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة هبا" يف النص بأمك;. وذكر الوفد تضمني ذ- املص

ٔان تعريف "املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية" الوارد يف قسم قامئة املصطلحات ال يعكس اكمل اقرتاحه املطروح يف 
يت تؤدي بشلك مبارش ٕاىل اخرتاع مطلوب حاميته". كام ذكر الوفد ٔان عدة فريق اخلرباء، حيث ٔاسقط العبارة "وال

مصطلحات واردة يف نص امليرسين مل ختضع للنقاش يف اج�ع فريق اخلرباء، ويه تعيينًا "البيوتكنولوجيا" و"ب� املنشأ" 
ملصدر" و"�سـتعامل"، وعىل ذ- و"الظروف يف الوضع الطبيعي" و"شهادة امتثال معرتف هبا دوليا" و"النفاذ املادي" و"ا

فهو يرغب يف ٕاحاطة هذه املصطلحات بأقواس مربعة، واحتفظ �حلق يف التعليق عىل هذه املصطلحات يف وقت الحق 
  عندما تتاح لفريق اخلرباء فرصة ملناقشـهتا.

ق من وثيقة املرف 2حتت املادة  2من ا?يباجة مطابقة للخيار  5ورصح وفد اليا�ن بأن الفقرة   124.
WIPO/GRTKF/IC/23/4 .ؤاهنا استندت ٕاىل افرتاض اسـتحداث رشوط كشف ٕالزايم، واقرتح حذفها  

ورصح ممثل مؤسسة البحوث من ٔاجل الشعوب أالصلية وساكن اجلزر بأن تعريف "املصدر" ليس واحضًا بقدر   125.
  املوارد".. واقرتح ٕادراج تعريف ملصطلح "ٔاحصاب 2يكفي لربطه مبصطلح "ٔاحصاب املوارد" يف املادة 
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ؤاعرب وفد الوالlت املتحدة أالمريكية عن رغبته يف مناقشة خياري "املعارف التقليدية املرتبطة هبا" ٔاو "املعارف   126.
ؤايد النص اÝي اقرتحه وفد كندا. وفz يتعلق بتعريف  2التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية". ؤاعلن الوفد عن تفضي; للخيار 

 3ٔاعلن عن تفضي; لوجود خيار ال يشري ٕاىل اتفاقية التنوع البيولوÈ حتديدًا. كام ٔاعلن عن تفضي; للخيار "البيوتكنولوجيا"، 
فz يتعلق بتعريف "ب� املنشأ" نظراً لتحقق اليقني القانوين فيه، ؤاعرب فz يتعلق بتعريف "الظروف يف الوضع الطبيعي" 

يف ال يشري ٕاىل اتفاقية التنوع البيولوÈ حتديدًا. وفz يتعلق بتعريف حتت "املوارد الوراثية" عن تفضي; كذ- لتعر 
. ؤاعرب فz يتعلق بتعريف "اسـتعامل املوارد الوراثية" عن رغبته يف ٕاحاطة اللكامت 1"املصدر"، ٔاعلن عن تفضي; للخيار 

حيائية" بقوسني حتقيقًا لقدر ٔاكرب من الٔ ا ا"ومشـتقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا بوسائل مهنا اسـتخدام التكنولوجي
  الوضوح واليقني القانوين.

ؤابلغ وفد فرنسا اللجنة، فz يتعلق �ملراجعة أالوىل، مع ٕاقراره بأمهية مراعاة التطلعات اليت تعرب عهنا الشعوب   127.
م قابلية التجزئة الثابتني يف أالصلية، بأن حتقيق ذ- جيب أن يكون موافقًا ملبدٔاي املساواة (و�لتايل عدم المتيزي) وعد

دسـتور امجلهورية الفرنسـية. وقال ٕانه، حتقيقًا Ý-، ال يسـتطيع �عرتاف �حلقوق امجلاعية مجلاعة ٔاو مجموعة يقوم تعريفها عىل 
ة معايري ٕاثنية ٔاو لغوية ٔاو ثقافية. وطلب الوفد بناًء عىل ذ- ٕاحاطة مصطلح الشعوب الوارد يف عبارة "الشعوب أالصلي

وامجلاعات احمللية" اليت تظهر يف عدة مواضع خمتلفة من الوثيقة املوحدة التالية بني قوسني. ؤاضاف ٔانه يف ظل ضيق الوقت 
املتاح لفحص الوثيقة املوحدة املعد^، فٕان ذ- التعليق ال ينطبق فقط عىل جزء قامئة املصطلحات يف النسخة املعد^ املتعلق 

، بل عىل الفقرة أالوىل من 1املرتبطة هبا/املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية" يف اخليار  بتعريف "املعارف التقليدية
  كذ-. 1.6، 6والفقرة  2.2، 2"ا?يباجة" والفقرة 

وسأل الرئيس وفد فرنسا ٕان اكن من املمكن، كام سأل خالل مناقشة ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي، النظر يف نص   128.
التوافق بني القيود ا?سـتورية اخلاصة بفرنسا وأالحوال املعاكسة لها يف ب�ان ٔاخرى. وتساءل الرئيس ٕان اكن من قد يتيح 

املمكن تطبيق مبدٔا رفع الرضر لتجنب ما قد يقتيض تقييد تعامل فرنسا مع مبدأ عدم جتزئة ا¾متعات عىل النحو املعتاد ?هيا 
حيول بني آخرين وبني تطبيق ذ- ٕان احتاجوا ٕاليه. وسأل الرئيس وفد فرنسا ٕان ولكن، قياسًا عىل ذ-، مع جتنب ما قد 

اكن بوسعه مد يد العون ٕاىل اللجنة يف ال�س ٔاسلوب ما يعرب عن ذ- مع حتقيق التوازن بني هذين �عتبارين ذوي 
  أالمهية احليوية.

ة فz يتعلق بعمل اللجنة، ٔان نصًا ينطوي عىل وأفاد وفد فرنسا، ردًا عىل السؤال اÝي طرح عىل الوفد وبروح بناء  129.
صياغة مطبقة يف صكوك قامئة ذات صM، مثل اتفاقية التنوع البيولوÈ، قد يبدو مقبوًال، عالوًة عىل ضامن ال�سك بني 
 الصكوك. ؤاشار الوفد ٕاىل أن من شأن عنارص النصوص املسـمتدة من مرجعيات موجودة �لفعل يف نصوص قامئة، مثل نص

  اتفاقية التنوع البيولوÈ، ٔان تكون مالمئة.

.130  ودعا الرئيس وفد فرنسا ٕاىل مواصM التدبر ومناقشة هذا أالمر مع امليرسين. 

وقال وفد الربازيل ٕان ?يه بعض التعليقات عىل قامئة املصطلحات. وذكر بشأن مفهوم "املوارد الوراثية" ٔان النص   131.
املندرج حتت هذا املصطلح يشري ٕاىل مفهومني خمتلفني، هام مفهوم "املوارد الوراثية" ومفهوم "املواد الوراثية". واقرتح تقسـمي 

ني وقد تعذر عليه تبني سبب دجمهام يف مفهوم واحد. كام ٔاعرب الوفد عن رغبته يف هذا املفهوم ٔالن هذين مفهومني خمتلف
ٕاحاطة مفهوم "النفاذ املادي" بقوسني ملا وجد فيه من التقييد ملفهوم النفاذ عىل هذا احلال، مما ال يتشابه مع الفهم اÝي 

zيتعلق مبفهوم "�سـتعامل"، يف ٕاحاطة التعبري "مبا يف  ينطوي عليه الترشيع الوطين يف الربازيل. ؤاعرب ٔاخرياً عن رغبته، ف
  ذ- التسويق" بقوسني. وبنيú ٔان مفهوم �سـتعامل، عىل النحو املتو§ يف بروتوكول {غوl، مل يتضمن هذه إالشارة.

ح "املعارف وحتدث وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فيه ؤابدى رغبته فz يتعلق مبصطل  132.
التقليدية املرتبطة هبا" ومع مراعاة التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد فرنسا، يف رؤية رابط بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية، 
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، مع ٕاضافة اللكامت "اليت من شأهنا أن وكندا وعىل ذ- اقرتح نصًا شبهيًا بذ- اÝي اقرتحه وفدا الوالlت املتحدة أالمريكية
ي ٕاىل اخرتاع". وفz يتعلق �ملصطلحات "البيوتكنولوجيا" و"شهادة امتثال معرتف هبا دوليا" و"�سـتعامل"، قال ٕان تؤد

هذه املصطلحات ٕاما ٔاهنا ال تظهر يف النص ٔاو أن الوفد يطلب مزيدًا من إاليضاح بشأهنا. وأعرب عن تفضي; ٕالزالهتا ٔاو 
zالراهنة. وف Mيتعلق مبصطلح "املشـتق"، أعرب الوفد عن موافقته عىل الصيغة املسـتخدمة يف ٕاحاطهتا بأقواس يف املرح 

النص لكنه ٔابدى رغبة يف عدم البوح بتعليقاته عىل الكيفية اليت سيسـتخدم هبا مضن النص. كام رحب الوفد �لتعريف الوارد 
"ب� املنشأ" و"املصدر"، لكن مبا ٔاهنا مل ختضع بعد حتت "املوارد الوراثية". وبنيú ٔان ?يه املزيد من التعليقات بشأن تعريفات 

للنقاش يف اج�ع فريق اخلرباء فسـيحتفظ هبا حىت حيدث ذ-. وفz يتعلق �?يباجة، قال ٕانه ال يسـتطيع قبول إالشارة ٕاىل 
ر السادس من ا?يباجة. املوافقة املسـبقة املسـتنرية والرشوط املتفق علهيا يف الفقرة أالوىل، كام المتس توضيحًا بشأن السط

وذكر الوفد ٔانه سـيكون ?يه املزيد من التعليقات بشأن ا?يباجة لكنه لن يبوح هبا يف هذه املرحM، عىل اح�ل عرضها يف 
  اج�ع فريق اخلرباء.

ورحب وفد كندا بفكرة وضع ديباجة، غري ٔانه ٔاشار ٕاىل ٔان كثريًا من العنارص الواردة يف ديباجة نص امليرسين   133.
ختضع للنقاش خالل جلسة فريق اخلرباء اليت عقدت يف اليوم السابق. ورضب عىل ذ- مثاًال بعدم التوصل ٕاىل اتفاق   مل

بشأن ٕادراج ٕاشارة ٕاىل ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية، كام {زع الوفد يف تصنيف ذ- النص �عتباره 
من ا?يباجة بني قوسني مربعني. وعىل نفس املنوال، ذكر الوفد أن مفهوم نقل  اتفاقًا. وعىل ذ-، طلب وضع الفقرة أالوىل

التكنولوجيا املشار ٕاليه يف الفقرة الثالثة من ا?يباجة ميثل عنرصاً آخر مل خيضع للنقاش يف جلسة فريق اخلرباء، وعىل ذ- 
وفد ٔانه مل يتحقق توافق بشأن املبادئ اليت طلب وضع املصطلحات "نقل التكنولوجيا ونرشها" بني قوسني مربعني. وذكر ال

تستند ٕالهيا الفقرة اخلامسة املتعلقة بنظام عاملي وٕالزايم، ؤابدى رغبته يف وضع تZ الفقرة بني قوسني مربعني. ؤاكد عىل عدم 
نه مل يفهم بشلك اكمل التوصل ٕاىل اتفاق يفيد ٔانه ينبغي للصك حمل التفاوض أن يتناول النفاذ وتقامس املنافع. وقال وفد كندا إ 

مقصد النص الوارد يف الفقرة السادسة من ا?يباجة ؤابدى رغبته يف وضع تZ الفقرة بني قوسني مربعني حىت يرد 
  توضيح.  لها

وكرر وفد دو^ بوليفيا متعددة القوميات النقطة اليت ٔاüرها وفد امجلهورية ا?ومينيكية �مس مجموعة ب�ان ٔامرياك   134.
زالت {قصة. وعىل ذ-، ٔابدى رغبته يف ٕاحاطة ا?يباجة بقوسني  رييب بشأن ا?يباجة ٔالن عنارص كثرية ماالالتينية والاك

ورصح بأهنا حتتاج ٕاىل مزيٍد من العمل، لكن هذا ميكن القيام به يف هناية العملية. وفz يتعلق بقامئة املصطلحات، وبشأن 
يف اسـتخدام نفس الصياغة الواردة يف بروتوكول {غوl وعن رٔايه أنه ينبغي  تعريف "املوارد الوراثية"، ٔاعرب الوفد عن رغبته

حدث التباسًا. و�لنسـبة ٕاىل "املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد  فصل "املوارد الوراثية" عن "املواد الوراثية" ٔالن امجلع بيهنام أ
  ؤاضاف ٔاهنا ال متثل تعريفات وافية.الوراثية"، قال الوفد ٕانه ال يؤيد ٔاlً من اخليارات املطروحة. 

لتعريف "املوارد الوراثية"، غري ٔانه اعترب أنه ينبغي �ستشهاد يف  2لخيار عن تأييده ل ؤاعرب ممثل تو�ج ٔامارو   135.
مثل، النص هذا �لنص الوارد يف اتفاقية التنوع البيولوÈ فz يتعلق بتعريفات "املوارد الوراثية" و"املواد الوراثية". وذكر امل 
عالوًة عىل ذ-، ٔانه ال يوافق عىل اقرتاح وفد فرنسا. وقال ٕان هذا الوفد يعرف ٔان ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق 

الشعوب أالصلية اعرتف �حلقوق امجلاعية للشعوب أالصلية، وهذا صك دويل متفق عليه، ومن املعلوم ٔان املعايري ا?ولية 
دون العودة ٕاىل اخللف وحماو^ ٕاعادة تعريف معىن الشعوب أالصلية وحرماهنا من حقوقها  تعلو عىل الترشيع الوطين، مما حيول

امجلاعية. وقال ٕان املناقشات حول هذا أالمر اسـتغرقت عرشين عامًا وقد حرض وفد فرنسا تZ املناقشات. وعىل ذ-، 
 وضعت فهيا. طالب املمثل بتضمني احلقوق امجلاعية للشعوب أالصلية يف مجيع الفقرات اليت

.136 .ةوقال الرئيس ٕانه طلب من وفد فرنسا دراسة ذ- أالمر مث العودة مرة ٔاخرى ٕاىل اللجنة يف مرحM الحق 
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وأشار وفد مجهورية فزنويال البوليفارية ٕاىل مصطلح "الشعوب أالصلية" وقال ٕان هذا املصطلح ومعه مصطلح   137.
ني ونصف ٔاو ثالث يف اللجنة احلكومية ا?ولية منذ حوايل سـنت بشأهناماحلقوق امجلاعية للشعوب أالصلية قد مت التوافق 

 .رو{شد وفد فرنسا التفكري مليا يف هذا أالم ،عدم عودة اللجنة ملناقشـته مرة ٔاخرى ىسـنوات. وÝ- رأ 

وحتدث وفد جنوب ٔافريقيا �مس ا¾موعة أالفريقية ولفت أالنظار ٕاىل بعض املالحظات عىل قامئة املصطلحات   138.
جة. ؤاعرب عن رغبته يف وضع تعريف مصطلح "املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية" بني قوسني حيث اعترب وا?يبا

ٔان هذا التعريف يف حاجة ٕاىل ٕاعادة مناقشة. كام َرِغَب يف وضع تعريف "املشـتقات" بني قوسني ٔايضا. ومىض يقول مت 
) in situ conditionsمصطلح "الظروف يف الوضع الطبيعي" ( جتاهل بعض املصطلحات، فعىل سبيل املثال مت تعريف

وفz يتعلق بتعريف "الوصول ). ex situ conditionsومل تتضمن القامئة تعريف مصطلح "الظروف الطبيعية السابقة" (
مىض وسني. و التعريف حمدودًا يف نطاقه وينبغي وضعه بني قالفعيل"، قال ٕانه وافق عىل ما طرحه وفد الربازيل حيث اكن 

يقول يف حا^ قيام اللجنة مبناقشة مصطلح "صك"، فيحتاج هذا املصطلح أيضا ٕاىل ٔان يَُعّرف مضن قامئة املصطلحات كام 
قانوين دويل. وأعرب الوفد عن تفهمه وجود بعض كصك  ينبغي أن يتوافق مع التلكيف ا¾دد للجنة احلكومية ا?ولية

مل يمت التغلب علهيا بعد عىل الرمغ من مناقشة بعض القضاl املتعلقة هبا �سـتفاضة يف الشواغل املتعلقة �?يباجة واليت 
 .السابق اليوم

ورصح وفد الوالlت املتحدة االٔمريكية بأن ?يه بعض الشواغل بشأن ا?يباجة. ورأى أن ا?يباجة تُسـتخدم يف   139.
بني قوسني يف هذه ا?يباجة  ، مفن أالفضل اسـمترار وضعحتديد النص ٔاو التعريف به. وطاملا اكن النص ما يزال قيد التفاوض

 ت.املرحM تأكيدًا عىل عدم استباق ما ستسفر عنه تZ املفاوضا

ؤادىل ممثل غرفة التجارة ا?ولية بتعليقات حمددة عىل مصطلح "ب� املنشأ". وقال ٕان هذا املصطلح اكن يف غاية   140.
الواردة  التعريفاتقشات اللجنة. ورٔاى الصعوبة التامة يف العمل مع ٔاي من أالمهية يف سـياق معل ٔاي ترتيبات {جتة عن منا

يف اخليارات أالول ٔاو الثاين ٔاو الثالث. ومىض يقول، من السهل يف بعض احلاالت معرفة ب� املنشأ عىل حنو مؤكد. فعىل 
بعض عينات من الصحراء الكربى، مفن السهل معرفة ب� املنشأ عىل حنو يقيين ودون عىل خشص  حصلسبيل املثال، ٕاذا 

Ýا اكن احلل البديل ٔاي شك، ولكن يف كثري من احلاالت، يكون الوضع ٔاقل وضوحا يف حتديد ٔاصل ٔاو ب� املنشأ للعينات. 
اجلدوى لٔالهداف الرئيسـية لهذا التدبري.  يف العديد من احلاالت عدميممثل الغرفة كشف املصدر، وهو ما رآه هو النص عىل 

ولهذا السبب، اكن من الرضوري تعريف "ب� املنشأ" بشلك مناسب. تضمن اخليار أالول فرضية مضنيه ويه ٔان هناك ب� 
متفرد يف صفاته ميتZ املوارد الوراثية، ويه فرضية حصيحة يف بعض أالحيان ولكن يف العموم ال تكون كذ-. وعىل هذا 

املطلوب. وفz يتعلق �خليار الثاين، هناك صعوبة شديدة يف معرفة ما ٕاذا اكن قد مت يف حد ذاته و لن حيقق هذا اخليار النح
التباس يكتنف هذا أالمر حا^ من البلبM القانونية فضال عن احلصول عىل املوارد الوراثية وفقا التفاقية التنوع البيولوÈ، كام 

يف هذا اخليار. ورصح ممثل الغرفة بعدم فهمه للخيار الثالث. وأعرب عن ٔام; يف توصل اللجنة متليه احلقائق الواقعية 
 ه.احلكومية ا?ولية ٕاىل خيار قابل للتطبيق بشلك عام ويوفر تدبريًا ميكن تنفيذ

رة عىل حتديد واسـتفرس الرئيس من ممثل الغرفة التجارية ا?ولية عام ٕاذا اكنت شواغ; منصبة بقدر أكرب عىل عدم القد  141.
 .ب� املنشأ يف بعض الظروف ٔاو عىل تعريف "ب� املنشأ" ذاته

وقال ممثل غرفة التجارة ا?ولية ٕان خماوفه تشمل لك من التعريف الرمسي ملصطلح "ب� املنشأ" واملشالك العملية اليت   142.
قًا ملصطلح "ب� املنشأ"، ولكنه لن قد تنشأ عن هذا التعريف. ومىض يقول سـيكون أالمر جيدًا ٕاذا تضمن النص تعريفًا دقي

 ة.احلقيق معرفةيكون كذ- يف حا^ عدم قدرة الشخص املَُطالْب �لكشف عىل 

عدم ؤاعرب وفد سويرسا عن تأييده طرح ا?يباجة عىل طاو^ املناقشات. وأعلن اتفاقه مع الزمالء االٓخرين عىل   143.
يزال يف إالماكن حتقيق فائدة من ا?يباجة حيث تعمل كوعاء حيتوي اللغة نتاجئ الوثيقة. واسـتدرك قائال ال احلمك عىل  استباقها
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تعزيز الثقة املتباد^ هناك بعض املفاهمي اليت ميكن أن تؤخذ يف �عتبار ٔاثناء ٕاعداد ا?يباجة، ويه و اخلاصة هبا يف ٕاطاره. 
فz يتعلق . و ية واملعارف التقليدية املرتبطةبني مقديم اخلدمات واملسـتخدمني فضال عن تعزيز ٕاماكنية تعقب املوارد الوراث 

مبسأ^ كيفية التعامل مع املصطلحات وأالهداف من وTة نظر مهنجية، ٔاعرب الوفد عن رغبته يف حتويل هذه الفقرات ٔايضا 
هذا ٕاىل مواد رئيسـية يف منت الصك يف املسـتقبل القريب. ؤاعلن رفضه إالدالء بأي تعليقات مفصM بشأن املصطلحات يف 

 .التوقيت وقال من احملمتل التعرض مرة ٔاخرى ٕاىل بعض النقاط احملددة ٔاثناء مناقشات فريق اخلرباء

وأدىل وفد بريو ببعض التعليقات بشأن قامئة املصطلحات وا?يباجة. وقال ٕان ديباجة صك دويل تشـبه مقدمة   144.
ِرب عن هناية  الكتاب ينبغي أن تُكتب بعد �نهتاء من العمل. وÝ- اتفق الوفد ، ولهذا السبب، الروايةالشـيق. مبعىن، ٕاهنا ُختْ

مع رٔاي تZ الب�ان ا?اعي ٕاىل دراسة مسأ^ ا?يباجة يف الهناية وعند �نهتاء من الوثيقة. وفz يتعلق بقامئة املصطلحات، 
"، واسـتدرك قائال، وميكن بطةريف "املعارف التقليدية املرت خليار أالول بشأن تعأاعرب الوفد عن تفضي; دون ٔادىن تردد 

ف عبارة "ومشـتقاهتا" عقب ضاتُ النظر يف العمل عىل ٔاساس اخليار الثاين حىت مع إالضافة اليت اقرتªا وفد كندا طاملا سـَ 
من متنوعة مجموعة هائM  وجوداسـتخدامات املوارد الوراثية" يف السطر الثاين. ؤاشار ٕاىل أالمهية القصوى ٕالظهار عبارة "

 ى يتعلق مبصطلح "ب� املنشأ"، رأ املوارد الوراثية عند احلديث عن روابط خاصة �خرتاع مطلوب حاميته. وفz مشـتقات
االٓخر، كام أن للك  بسببهنام غري متنافيني وال يتعني استبعاد ٔاحدهام إ عىل اخليارين أالول والثاين حيث الوفد وجوب إالبقاء 

قيقة، اكنت هناك حاالت مل ترد فهيا املوارد الوراثية من ب� معني ولكهنا ٔاتت من خالل مهنام يف الواقع وظيفة خمتلفة. ويف احل 
طرف üلث ٔاو مت �حتفاظ هبا يف هذا الب� الثالث، واكن ميكن لها أن تكتسب خصائص ٔاجدى نفعا بسبب بقاهئا يف ذ- 

يف التعريف. وفz يتعلق بتعريف "املوارد الوراثية"، ظهرت احلاجة ٕاىل ٕادراج هذا النوع من املوارد الوراثية و الب� الثالث. 
"املواد الوراثية"، ويك ال يكون ?ينا حاجة لفصل "املوارد الوراثية" و ٔاعلن الوفد اتفاقه مع وفد الربازيل، وقال ٕان هناك

ٕادراج الصياغة اليت عىل رضورة ممثل حركة تو�ج ٔامارو معيارين خمتلفني عىل الصعيد ا?ويل، أعرب عن اتفاقه ٔايضا مع 
سـبق اسـتخداiا واملتفق علهيا يف اتفاقية التنوع البيولوÈ. وأشار الوفد ٕاىل ٔان اللجنة احلكومية ا?ولية اكنت تتحدث عن 

صك دويل حلاجهتا ٕاىل التأكيد عىل احرتام ليس فقط حقوق الشعوب أالصلية، وٕامنا ٔايضا احرتام حقوق ا?ول مجيعها. 
zٕاعالن أالمم املتحدة الفقرة أالوىل من ا?يباجة، واليت اكن نصها "وفقا لالتفاقات ا?ولية"، نّبه الوفد ٕاىل أن  يتعلق بهناية وف

ومل تتوفر � صفة إاللزام القانوين مثل بشأن حقوق الشعوب أالصلية مل يكن يف الواقع اتفاقية دولية ولكنه اكن جمرد ٕاعالن 
üرها وفد فرنسا، أ ليت لوفد عىل ٔانه، ومع ٔاكرب قدر من �حرتام، اسـمتع ٕاىل املشالك ااالتفاقيات ا?ولية. وأخريًا، ٔاكد ا

يف اتفاقية التنوع البيولوÈ لتZ ا¾متعات مثل تZ  الواردةوبدوره عرض عليه فكرة النظر يف ٕاماكنية اسـتخدام الصيغة 
 .فرنسا كطرف اكملهنا اكنت صاكً دوليًا شاركت فيه إ ي، حيث  8يف املادة  املسـتخدمة

.145 .وافتتح الرئيس املناقشات بشأن ٔاهداف السـياسة العامة أالول والثاين 

يف قدرة نظام امللكية الفكرية عىل  تعتقدال  اهنإ للهدف الثاين حيث  امكتب امللكية الفكرية تأييده ممثM تؤاعلن    146.
 .ضامن �متثال للقواعد املرتبطة �لنفاذ وتقامس املنافع

عىل الرمغ من اعتقاده يف أن هذين الهدفني ندا بتبسـيط القسم اخلاص بأهداف السـياسة العامة. وقال ورّحب وفد ك   147.
وTات النظر ا[تلفة ل�ول أالعضاء، ٕاال ٔانه َرِغَب يف التأكيد عىل ٔان هذين الهدفني املدرجني حاليا يعكسان �لفعل 

ا جيعل بالده تؤيد الهدف الثاين فقط. وعالوة عىل ذ-، المتس يشd ٕاضافة وميثالن خيارين منفصلني قامئني بذاهتام مم  مل
بعد ٔاي مناقشات يف جلسة فريق اخلرباء بشأن موضوع اعتبار ٔاو  لثة بني ٔاقواس مربعة حيث مل ُجترالوفد وضع احلاشـية الثا

 .عدم اعتبار القواعد العرفية جزء من القانون الوطين

تركزي نظام الرباءات عىل املنح السلمي للرباءات من خالل منع منح  ؤاعرب وفد اليا�ن عن اعتقاده يف وجوب  148.
الرباءات عىل حنو خاطئ. كام أعرب عن اعتقاده أيضا يف ٔان المتZ غري املرشوع والشفافية يف سـياق تقامس املنافع من 



WIPO/GRTKF/IC/23/8 PROV. 2 
38 
 

النص بدءًا من لكمة "مينع" ال ترتبط بنظام الرباءات. ولهذا السبب رٔاى الوفد وجوب حذف اجلزء أالخري من اليت العنارص 
 .ٕاىل هناية فقرة نص الهدف الثاين

وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فيه وقال مل يعكس اخليار أالول املناقشات وحتدث   149.
النفاذ الرباءات ونظام اليت جرت يف اج�ع فريق اخلرباء يف اليوم السابق. كام مل يعرب عىل حنو اكف عن رابطة ما بني نظام 

. ورٔاى الوفد ٔانه اكن يتعني عىل هذا اخليار التطرق ٕاىل هذه العالقة، ولكن ليس �خلوض يف تفاصيل عن وتقامس املنافع
كيفية حتقيق ذ- �رتباط. وفz يتعلق �خليار الثاين، ٔاعلن الوفد عن رفضه لعبارة "منع المتZ غري املرشوع" ورٔاى وجوب 

 .ضعها بني ٔاقواس مربعة يف النصحذفها ٔاو و 

وحتدث وفد اجلزائر �مس ا¾موعة أالفريقية ؤاعرب عن تأييده للهدفني. واسـتطرد قائال، ينبغي التفاوض حول   150.
الصياغة الهنائية بشأهنام. ولفت أالنظار ٕاىل مبدٔا عام من مبادئ القانون ا?ويل، وقال يتعني عىل مجيع الصكوك ا?ولية ٔان 

 .بعضها مع بعض. وأن هذا هدف عام بقدر ما يعنيه هذا أالمرتكون متسقة 

بذور االتفاق والتوصل ٕاىل نتيجة يف  ؤاعرب وفد {ميبيا عن تأييده للهدفني أالول والثاين. وقال ٕانه اعتقد يف ٔان  151.
 .التوازن بني هذين الهدفنياللجنة احلكومية ا?ولية يمكن يف 

نة ٕاىل أن من مبادئ ا?ميقراطية أن تُتاح للشعوب أالصلية فرصة املوافقة ٔانظار اللج ممثل حركة تو�ج ٔامارو  ولفت  152.
املوافقة املسـتنرية املسـبقة عىل مجيع املواد.  مبدأ  ٔاراضهيم، كام أنه من املهم إالبقاء عىلاملوافقة عىل اسـتخدام مواردمه و  عدم  ٔاو

 .دف أالولؤاضاف بأنه قد متت إالشارة ٕاىل هذا يف طيات املبادئ التوجهيية لله

توضيح ما ٕاذا اكن يعارض أو يؤيد الهدفني أالول والثاين، ٔاو ٕان اكن تو�ج أمارو  حركة والمتس الرئيس من ممثل  153.
 .هناك يشء مل يُنَص عليه يف ٔاي هدف مهنام وبيان هذا النقص

يعارض ٔاو يؤيد الهدفني بعدم اسـتطاعته إالجابة بنعم ٔاو ال عىل السؤال عام ٕاذا اكن ممثل حركة تو�ج ٔامارو ورصح   154.
أالول والثاين. وَوّحض سبب عدم موافقته عىل اخليار، حيث ٕانه ال يعرتف حبقيقة متتع ا?ول بسـيادة عىل املوارد الطبيعية 

واملوارد الوراثية الواقعة يف ٔاراضهيا. ومىض يقول ٕان القرارات املعمتدة من "امجلعية العامة لٔالمم املتحدة" قد ٔاقرت �العرتاف 
�لسـيادة ا?امئة للشعوب أالصلية عىل مواردها الطبيعية. ولهذا يتعني عىل ا?ول ٕادارة هذه املوارد وتوزيعها ٕ�نصاف عىل 

شعوهبا، ولكن تظل املوارد الوراثية ملاكً للشعوب أالصلية وال ميكن السامح ل�ول �الستيالء عىل حقوق الشعوب أالصلية 
 .ة هباوعىل املعارف التقليدية املرتبط

عام ٕاذا اكن النص عىل عدم جواز حرمان ٔاحصاب احلقوق من حقوقهم تو�ج ٔامارو حركة واسـتفرس الرئيس من ممثل   155.
 ú ت الشعوب أالصلية حقوق الترصف يف املوارد مبوجب صك ٔاو مبوجب ترصفات من ا?و^ اكفيًا. وبعبارة ٔاخرى، ٕاذا ُخول

نبغي القيام بعمل ما من شأنه املساس هبذا التخويل. ؤاشار الرئيس ٕاىل وTة الوراثية يف املناطق اخلاضعة لسـيطرهتا، فال ي 
إالحاطة علام �ملالحظة احملددة نظر عامة مفادها احرتام حق ٔاحصاب احلقوق يف لك ما يمت االتفاق عليه. والمتس من املُيٍَرسين 

 .أنه حرمان ٔاحصاب احلقوق من حقوقهمومراعاة عدم التوصل ٕاىل يشء من شتو�ج ٔامارو حركة ٔادىل به ممثل اليت 

ؤاعرب وفد دو^ بوليفيا متعددة القوميات عن اعتقاده يف ٔان أالهداف قد ُحبثت من خالل وTات نظر خمتلفة وقد   156.
اسـتفاد هو خشصيا من املداخالت. واسـتدرك قائال، ينبغي �لتأكيد العمل عىل منع منح الرباءات عىل حنو خاطئ ؤايضا منع 

املرشوع للموارد الوراثية يف ٔاي حا^ من احلاالت، كام ينبغي إالبقاء عىل هذه العنارص يف النص. وفz يتعلق  المتZ غري
بعنوان الهدف الثاين، اقرتح الوفد ٕادخال اللكمة "و" بدًال من "ٕاىل" يف السطر الثاين حبيث يصبح نص العنوان "ضامن 
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اختاذ القرارات السلمية يف منح حقوق امللكية الفكرية ووووعلومات املطلوبة حصول ماكتب امللكية الفكرية [الرباءة] عىل امل
  "و" خمتلف اخليارات يف النص. واختمت لكمته قائال ٕان هذه اللكمة سـتكون ٔانسب. يتضمن احلرف[الرباءة]". حيث 

الهدف أالول عىل وجوب ٔان يكون هذا الصك قابال للتطبيق عىل الطلبات املتصM  النص يفوطالب وفد بريو   157.
 .حبقوق امللكية الفكرية وليس عىل الرباءات فقط

.158 .وافتتح الرئيس املناقشات بشأن املادة أالوىل 

سـتعاضة عهنا وحتدث وفد اجلزائر �مس ا¾موعة أالفريقية واقرتح تغيري العنوان مبا يلغي عبارة "موضوع الصك"، و�  159.
بعبارة "موضوع امحلاية". وفz يتعلق �ملادة نفسها، أعرب الوفد عن رغبته يف استبدال عبارة "هذا الصك" الواردة يف بداية 

املادة بعبارة "هذه امحلاية". وانهتـى ٕاىل إالشارة بأنه عند النص عىل لكمة "صك"، يتعني اسـتخدام عبارة "صك قانوين دويل" 
 .يات التلكيف الصادر ٕ�جراء هذه املفاوضاتيك تعكس مقتض 

.shall. 160)" (سوف، وخاصة لكمة "قوسني�لاكمل بني  1.1ٔاعرب وفد اليا�ن عن رغبته يف وضع نص املادة و  

.161 تُقرٔا املادة عىل هذا عن تأييده للامدة أالوىل، ولكنه اقرتح ٕاجراء التعديل التايل يكممثل حركة تو�ج أمارو ؤاعرب  
يرسي هذا الصك ا?ويل عىل حامية أي حق من حقوق امللكية الفكرية بشأن اسـتخدام املوارد الوراثية اليت ترتبط النحو، "

ارتباطًا جوهرl �سـتخدام وٕادارة املوارد الوراثية اليت تعترب ذات ٔامهية حيوية للحفاظ عىل التنوع البيولوÈ و�سـتخدام 
 ".املسـتدام �

.162 .د ا?ول أالعضاء لهذا �قرتاحوأشار الرئيس ٕاىل عدم تأيي 

وحتدث وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فيه ؤاعلن عن تأييده عنوان املادة أالوىل. وقال   163.
ينبغي أن يرسي الصك عىل ٔاي طلب للحصول عىل براءة اخرتاع بدال من ٔاي براءة اخرتاع، وذ- نظرًا ٔالن عبارة طلبات 

 براءات ٔامشل ؤاوسع نطاقا من عبارة براءات �خرتاع املمنوحة. ولهذا السبب، ينبغي أن يرسي الصك مبارشة احلصول عىل
 .عىل �سـتفادة من املوارد الوراثية مبنيةعىل أي طلب للحصول عىل براءة اخرتاع 

.164 .وافتتح الرئيس املناقشات بشأن املادة الثانية 

. واسرتسل قائال من الغريب ٕاىل "نو املسـتفيد"ادة الثانية وتعريف مصطلح ؤاعرب وفد الاكمريون عن قلقه بشأن امل  165.
حد ما أن يُقصد من لكمة املسـتفيدين املدرجة يف املادة امجليع مبا فهيم امجلهور ؤاحصاب املوارد ومقديم اخلدمات ومسـتخديم 

يف هذا التعريف ٔاو حيت تنحيته جانبا  ٕاعادة النظراللجنة يتطلب من  بوتقة"ال املوارد. ورأى الوفد ٔان هذا التعريف "
 .ٔامكن  ٕان

وفد امجلهورية ا?ومينيكية �مس مجموعة ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب واقرتح وضع لكمة "انتفاع" وحتدث   166.
)utilization ( 3.2يف الفقرة ) "بدال من لكمة "اسـتخدامuse(  .ي اسـتخدمته اللجنة من قبلÝٔالن هذا هو املصطلح ا

 ." هو أالصوب يف �سـتعاملانتفاع أن مصطلح "واعترب

بدت حمدودة للغاية فz يتعلق  2.2. وقال ٕان الفقرة 1.2ؤاعرب وفد الوالlت املتحدة أالمريكية عن تأييده للفقرة   167.
نشَ  3.2خر بدت املادة بنطاق املسـتفيدين. وعىل اجلانب االٓ   .ت حقًا حرصlً يف سـياق املسـتفيدينأ ؤ�هنا ا¬

هنا ü1.2رها وفد الاكمريون فz يتعلق �لفقرة أ فد جاماياك الشواغل اليت ؤايّد و   . وقال ٕاهنا غري حمددة �ملرة كام رٔاى أ 168.
 .بني قوسني 1.2مناسـبة وطلب وضع الفقرة  2.2ؤاضاف بأنه قد الحظ أن الفقرة  غري قابM للتطبيق يف سـياق الصك.
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أالوىل وقال ٕانه  رويب وا?ول أالعضاء فيه وأدىل بتصحيح رسيع للفقرةوحتدث وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاد أالو   169.
ٕان مل يكن هناك شلك من ٔاشاكل امحلاية نه سعى جاهدًا يك يتفهم إ z يتعلق �ملادة الثانية، قال انتفاع". وفال يؤيد لكمة "

هنام إ حيث  3.2أو  2.2وعىل ٔاي حال، مل يوافق الوفد عىل الفقرات  اخلاصة، فكيف ميكن ٔان يكون هناك مسـتفيدون.
يتعني ٔان يكون هذا الصك مفيدًا للجمهور ؤالحصاب طة أن تُقرٔا عىل النحو التايل، "رشي 1.2حمدود�ن للغاية. وأيد الفقرة 

 .يضا �لصكاملوارد ومقديم اخلدمات ومسـتخديم املصادر" حيث ترتبط لك من املادة أالوىل والثالثة أ 

ؤايّد وفد الربازيل اقرتاح وفد امجلهورية ا?ومينيكية �مس مجموعة ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب بشأن تغيري املصطلح   170.
 "."اسـتخدام" و�سـتعاضة عنه �ملصطلح "انتفاع

ن ما تفهمه هو ٔان إ  ملشالك خبصوص املادة أالوىل حيثورصح وفد دو^ بوليفيا متعددة القوميات بأن ?يه عدد من ا  171.
ُيْفهَم من النص منح 3.2و  1.2هذا سـيكون خيارًا خمتلفا عن الفقرات  . ومىض يقول يف حا^ إالبقاء عىل الصيغة احلالية، سـَ

حقوق للنفاذ املرخص به ٔاو رفض النفاذ ملسـتخديم النظام. وÝ- ينبغي ترتيب الوثيقة املوحدة وٕاعادة صياغهتا. ورٔاى الوفد 
 .الب�ان املوردة أو مقديم اخلدمات والساكن أالصليني وا¾متعات احمللية مه ملسـتفيدونٔان يكون ا

ر الرئيس اللجنة بأن هناك فرصة ملزيد من تبادل االٓراء حول اجلوانب التقنية يف جلسة فريق اخلرباء   و{شد وذكّ 172.
 .بصورة أكرب عىل االٓراء بشأن النص بصورة ٔاساسـية الرتكزيالوفود 

هنا ٔاشارت فقط ٕاىل النفاذ وتقامس املنافع إ دة الثانية بصيغهتا احلالية حيث كندا عن خماوفه فz يتعلق �ملا ؤاعرب وفد  173.
ؤامهلت حقيقة عدم وجود ٔاي توافق يف االٓراء بشأن صك متفاوض عليه حيمل عالقة ارتباط �لنفاذ وتقامس املنافع. كام 

يت أدىل هبا العديد من ا?ول أالعضاء يف ٕاطار فريق اخلرباء ومفادها أن ٔاخفقت هذه املادة أيضا يف ٔان تعكس املداخالت ال
منع منح الرباءات عىل حنو خاطئ سـيحقق فائدة للجميع. وأعرب الوفد عن رغبته يف وضع املادة الثانية �لاكمل بني قوسني، 

ة التنوع البيولوÈ ٔاو ٕاىل بروتوكول {غوl كام ٔاعرب عن تفضي; وضع مجيع إالشارات ٕاىل النفاذ وتقامس املنافع ٔاو ٕاىل اتفاقي
بني ٔاقواس مربعة يف النسخة املنقحة يك تعكس عدم وجود توافق يف االٓراء بشأن ٔاي رابطة بني هذه املفاهمي ٔاو املعاهدات 

 .والصك اجلاري التفاوض بشأنه يف الوقت حالياً 

س يك يُنظر اها بني ٔاقو ع مسـتحدثة ورٔاى وض  2.3 قرةن الفإ ان اÝي ٔادىل به وفد كندا. وقال ؤايّد وفد اليا�ن البي  174.
 .ن النفاذ وتقامس املنفعة غري مرتبط بنظام الرباءاتإ حيث  1.2ٕالهيا يف مرحM الحقة. وأعرب عن رغبته يف حذف الفقرة 

نية والاكرييب وَرِغَب وفد ترينيداد وتو�غو يف ترديد بيان امجلهورية ا?ومينيكية نيابة عن مجموعة ب�ان ٔامرياك الالتي   175.
zانتفاع" بدال من لكمة "اسـتخدام". كام ٔاعرب الوفد عن تأييده للبيان ؤافاد بوجوب اسـتخدام لكمة " 2.3يتعلق �لفقرة  ف

 .قوسنيوطلب وضع الفقرة بني  1.2اÝي ٔادىل به وفد جاماياك فz يتعلق �لفقرة 

.176 .وافتتح الرئيس املناقشة بشأن املادة الثالثة 

مع ٕادخال التعديالت  17.3عن تأييدها للخيار الثاين، الفقرة  )MBIO منظمة الصناعات البيوتكنولوجية (ؤاعربت ممث  177.
التالية. اقرتحت حذف عبارة "ما مل تكن هذه املعلومات جوهرية ملعايري أالهلية للرباءة من حيث اجلدة والنشاط �بتاكري 

صناعة �لفعل جبميع متطلبات النفاذ ال ٔاو المتكني"، و�سـتعاضة عهنا بعبارة "يف طلبات الرباءات". ولفتت أالنظار ٕاىل الزتام 
أعربت عن اعتقادها يف ٔان ٕاضافة رشط الكشف يف و املنافع ذات الصM بتنويع املصادر واسـتخدام املوارد الوراثية.  وتقامس

ٕاىل ٕاضعاف الرباءة نظرًا لعدم القدرة عىل التعريف الواحض ملفهوم أالصل بسبب طبيعة معلية  سوىنظام الرباءات لن يؤدي 
بًا.  10 000ٕاىل  5 000ما يقرب من  يف العادة وحبث عىل حفص واختبارنني و املتعاو  التمنية اليت تعمتد عىل العديد من ُمَركّ

وتبعًا Ý-، مل يكن رشط الكشف الزما للتأكيد عىل �متثال ولن يؤدي ٕاال ٕاىل تقليص نشاط البحث والتطوير والفوائد 
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املتعلقة مبوضوع الكشف. وأعربت عن رفضها  املتعلقة. ومضت تقول، لقد اقرتحت بعض الوفود املواءمة بني القوانني الوطنية
مثل هذا الهنج نظراً ٔالنه سوف يعمل فقط عىل انتشار مثل هذه القوانني وخلق حا^ من عدم التيقن و�لتباس وٕاüرة 

 .العديد من القضاl دون داع يف مجيع ٔاحناء العامل

.178 .م من ممثM منظمة الصناعات البيوتكنولوجيةؤاعرب وفد الوالlت املتحدة أالمريكية عن تأييده �قرتاح املقد 

) ببعض التعليقات بشأن �سـتثناءات INBRAPIمعهد الشعوب أالصلية الربازييل للملكية الفكرية ( ت ممثMؤادل  179.
املعارف التقليدية يف املZ العام". ومع ذ- اعتربت ٔان مفهوم " احلرف (د) اليت نصت عىل 5.3 املنصوص علهيا يف الفقرة

عارف التقليدية يف املZ العام ينبغي أن يأخذ يف اعتباره مبدأ املوافقة املسـتنرية املسـبقة النافية للجها^ ومبدٔا التقامس العادل امل
واملنصف للفوائد. واسرتسلت قائM يف حا^ عدم ٔاخذ هذين املبدأين يف �عتبار، سـيكون هناك فرصة حلدوث حا^ من 

مفهوم املعارف التقليدية يف املZ العام دون احرتام  تبينٔاهنت لكمهتا قائM ليس من املقبول حاالت المتZ غري املرشوع. و 
 .املوافقة املسـبقة النافية للجها^ وتقامس الفوائد املبين عىل العدل وإالنصاف

نبغي ٔان يعكس العنوان وحتدث وفد اجلزائر �مس ا¾موعة أالفريقية ؤاشار ٕاىل عدم اقتناعه بعنوان املادة الثالثة. وقال ي   180.
�لزتام القانوين والسـيايس للحامية، ولهذا فهو يُفِّضل تغيري العنوان ٕاىل "الزتامات قانونية". ؤاعلن تأييده اخليار أالول ولكنه 

 .احتفظ حبقه يف إالدالء مبزيد من التعليق يف جلسة فريق اخلرباء

يف التوصل ٕاىل خيارين واحضني، أحدهام يتضمن رشط  ؤاعرب وفد {ميبيا عن اعتقاده يف حتقيق تقدم طيب جداً   181.
الكشف واالٓخر بدون هذا الرشط. ومىض يقول، اكن هذا نوع من أالمور اليت ينبغي ٔان توضع عىل طاو^ النقاش يف مؤمتر 

 دبلومايس ؤان ُحتل سـياسـيًا. وكرر تأييده للخيار املتضمن رشط الكشف. ورٔاى الوفد ٔان �سـتثناء من رشط الكشف
ل �لغرض املقصود من الصك حىت يف حا^ عدم ٔامهية النفاذ وتقامس املنافع لفئات معينة من املوارد الوراثية ٔاو يف حا^ خيّ 

عدم احلاجة ٕاىل الكشف عن تZ الفئات يف طلبات امللكية الفكرية. واختمت الوفد لكمته �ٕالعراب عن رغبته يف ٕاعادة النظر 
 .يف ذ- أالمر يف مرحM الحقة

ا¾اين لٔالعامل وللمساهامت اليت  صك قانوين دويل مينع التداولٔان وجود ؤايّد وفد نيجريl رشط الكشف. واعترب   182.
 .ٔاشار ٕاىل ٔامهية رشط الكشف، وفz يتعلق �ملادة الثالثة .لهو من أالمور احليوية تشارك فهيا ا¾متعات التقليدية وأالصلية
ط الكشف، مث; يف ذ- مثل مجيع اتفاقات امللكية الفكرية أالخرى من حتقيق فائدة وعىل وجه التحديد، ما هيدف ٕاليه رش 

لٔالنظمة أالخرى يف خمتلف أحناء العامل حيث يعترب الكشف تعزيزًا لالبتاكر وتأكيدًا عىل سالمة نظام الرباءات عىل وجه 
أن يعكس هذا الكشف يف حده  رضورةلوفد اخلصوص. ودون مساس مبواقف الوفد اخلاصة جبوهر بقية اخليار أالول، رأي ا

 .أالدىن املاكن أالصيل اÝي مت احلصول منه عىل املوارد الوراثية

شري ٕاىل ت تيف التعليق عىل اسـتخدام لكمة "حامية". ومض ابر{مج الصحة والبيئة عن رغبهت ممثM تؤاعرب  قول، ا� 183.
بعد العديد من الشعوب أالفريقية من هذا التصنيف. كام ستُ الية يف شـىت ٔاجزاء الوثيقة ولكن الشعوب أالصلية وا¾متعات احمل 

. وقد ٔادى نطبق علهيم صفة الشعوب أالصلية وال ا¾متعات احملليةت تقليدية ولكن ال  ٔان هناك ٔاشخاص آخرون ?هيم معارف
وافقت عىل ٕاجراء تعديالت وفقا لالقرتاحات املقدمة من وفد ٕاىل خلق نوع من ٔانواع المتيزي. ؤاضافت ممثM الرب{مج ٔاهنا هذا 

 .اجلزائر �مس مجموعة الب�ان أالفريقية

مبقتىض هذا الصك ارات التالية يف هناية الفقرة: "مع إالضافة املقرتحة للعب 2.2تو�ج ٔامارو الفقرة حركة ؤايّد ممثل   184.
التقليدية مه الشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية اÝين ?هيم نظم  ا?ويل، يكون املسـتفيدون من املوارد الوراثية واملعارف

نتفاع املسـتدام ملعارفهم". تقليدية للحياة القامئة عىل املوارد البيولوجية وممارسات أالجداد للحفاظ عىل التنوع البيولوÈ و�
 .ب�ا 160ن الصيغة مقتبسة من اتفاقية التنوع البيولوÈ اليت حظيت �ع�د إ وقال 



WIPO/GRTKF/IC/23/8 PROV. 2 
42 
 

التعليقات اليت ٔادىل هبا ممثل ) عن تأييده IFPMAممثل �حتاد ا?ويل للصناعات وامجلعيات املعنية �ٔالدوية ( ؤاعرب  185.
منظمة الصناعات البيوتكنولوجية. واسرتسل قائال، يف حدث جانيب ُعقد يف اليوم السابق، ٔايّد ممثلون من أالوساط االٔاكدميية 

ومؤسسات البحث والرشاكت أالعضاء يف �حتاد ا?ويل للصناعات وامجلعيات املعنية �ٔالدوية تأييدًا واملؤسسات احلكومية 
�مًا ٔاهداف اتفاقية التنوع البيولوÈ. ولكن اتفقوا ٔايضا عىل ٔان أي نص جديد، مثل رشط الكشف يف نظام الرباءات، 

ُينِْشئ مسـتوlت كبرية من �لتباس القانوين ويُ  يف املنتجات الطبيعية. وÝ- عّرب عن  البحث والتطوير وض Tودقّ سـَ
يف املقام أالول  اسـمترار قلقه بشأن اح�ل تقويض الهدف الهنايئ لتقامس املنافع وتطوير منتجات جديدة للمجمتع حيث لن يمت

هنـى لكمته  أعلن ثباتٕاجراء ٔانشطة حبث وتطوير. ولهذه أالسـباب،  �ٕالعراب عن اعتقاده يف موقفه ا?امع للخيار الثاين. وأ
 .فاعيةا?حامية لٕاماكنية دمع هذا النص من خالل ٕانشاء قاعدة بيا{ت ٔ�داة ل

اتفاقية التنوع البيولوÈ  عدم ارتباط(د)، العتقاده يف 18.3و 1.3رصح وفد اليا�ن بوجوب حذف الفقرات و  186.
، ٔاعرب الوفد عن رغبته يف وضع عبارة "معلومات عن وبروتوكول {غوl بنظام الرباءات. وفz يتعلق بعنوان اخليار الثاين

من "والثقة املتباد^" ابتداء  23.3ت الواردة يف الفقرة النفاذ وتقامس املنافع" بني ٔاقواس. ؤاخريًا، {شد اللجنة حذف العبارا
Mٕاىل هناية امجل. 

  Mهنا تؤيد ٔاهداف الشفافية املتضمنة يف إ افقهتا عىل اخليار أالول. وقالت مكتب امللكية الفكرية بعدم مو ورصحت ممث 187.
املوارد  القامئ بتوفريالوثيقة؛ ومع ذ-، فهـي ال تعتقد يف ٕاماكنية حتقيق ذ- من خالل نظام الرباءات. ومضت تقول يعد 

ية املتفق علهيا واليت مت التوصل ٕالهيا يف الرشوط التبادل الوراثية هو االٔكرث تأهيًال لتحديد مدى اتساق تقامس املعلومات مع 
حىت يف ظل �فرتاض بأن الكشف عن الرباءات قد يشلك ٕاجراًء يسرياً مثل "ضع عالمة اتفاقية النفاذ وتقامس املنافع. و 

فلن يكون فاحيص الرباءات ببساطة مؤهلني لتحديد مدى حصة هذه  -كام اقرتح بعض ا?ول أالعضاء  - داخل الصندوق" 
علومات ٔاو مدى استيفاء رشوط اتفاق النفاذ وتقامس املنافع. وأيّدت ممثM مكتب الرباءات مفهوم ضامن الشفافية ٔامام امل

ها يف قدرة نظام الرباءات عىل خدمة هذا ا?ور. واسرتسلت قائال، ٕان وضع  سلطة وطنية خمتصة، ولكهنا ٔاعربت عن شكّ
ساطة ٕاىل زlدة �لتباس بشأن قمية براءات �خرتاع تZ هذا العبء عىل نظام براءات �خرتاع سـيؤدي بب 

 .�بتاكر  طويثّبِ 

عىل حنو خاطئ واÝي عكس  ، وقال، بيm اكنت إالشارة ٕاىل منع منح الرباءات1.3أشار وفد كندا ٕاىل الفقرة و   188.
 عكست الهدف أالول مل تكن بني النفاذ وتقامس املنافع اليتالهدف الثاين اكن موضوعا بني ٔاقواس ٕاال ٔان إالشارة ٕاىل ٔانظمة 

"تؤثر يف منح الرباءات" كام اقرتح ٕادراج عبارة ٔاقواس. وطالب الوفد وضع إالشارة ٕاىل النفاذ وتقامس املنافع بني ٔاقواس مربعة. 
، يك تعكس املناقشات اليت جرت اليوم السابق يف اج�ع فريق اخلرباء. 1.3بعد عبارة "توفري املعلومات" يف الفقرة 

وخبصوص عنوان اخليار الثاين، واÝي ٔايده الوفد، قال ينبغي حذف عبارة "معلومات خاصة �لنفاذ وتقامس املنافع" 
أالسلوب احلايل لصياغة العنوان املناقشات اليت دارت يف اج�ع  مل يعكسو�سـتعاضة عهنا بعبارة "رشط". ومىض يقول، 

عدم النص عىل رشط الكشف". ؤاخريًا، ونظرًا لعدم مناقشة  حو التايل،"قرأ العنوان عىل النفريق اخلرباء. وجيب أن يُ 
وما بعدها، امتنع الوفد عن التعليق عىل هذه النقطة مع �حتفاظ �حلق يف العودة ٕاىل ذ- اجلزء من النص  18.3الفقرات 

 .الحقا مىت توفرت فرصة لفريق اخلرباء ملناقشة هذه املسأ^

، ٔاعرب عن تأييده للخيار الفرعي الثاين يف رشط الكشف. وفz يتعلق �?وافعر أالول ووفد جاماياك اخليا ؤايّد  189.
، أعلن الوفد عن رغبته يف وضع مصطلحات "مشـتقات" 5.3. وحتت بند �سـتثناءات الواردة يف الفقرة 4.3 الفقرة

سـيادة الوطنية" بني قوسني. كام أيّد ل ال ختضع ل "موارد وراثية ُوجدت خارج احلدود ومعارف تقليدية يف املZ العام" وو"
فضال عن القسم اخلاص �جلزاءات معومًا. ومىض يقول، ميكنه اجلزم بأن اسـتخدام قواعد البيا{ت سـيوفر ٔايضا  8.3الفقرة 

 .مساعدة قيّمة للعملية
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صدد. وقال ٕانه ٔايّد وفد الربازيل اخليار أالول، ولكنه ٔاعرب عن رغبته يف إالدالء ببعض التعليقات يف هذا ال ؤايّد  190.
 .lي أدىل به وفد نيجريÝيتعلق بعنوان املادة. كام ٔانه ٔايّد أيضا البيان ا zي قدمته مجموعة الب�ان أالفريقية فÝقرتاح ا�
يف ومىض يقول ٕانه اعتقد يف فاعلية هذا الصك يف ماكحفة التداول ا¾اين اÝي ٔاثّر عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

أن الربازيل. وفz يتعلق �?وافع، قال ٕانه ٔايّد اخليار الفرعي الثاين. كام ٔايّد التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد جاماياك. ورصح الوفد ب
نه ال مييل ٕاىل ٕادراج مادة خاصة �السـتثناءات. وقال إ بشأن �سـتثناءات، حيث  5.3?يه بعض املالحظات عىل الفقرة 

ديد من التعليقات بشأن القامئة الواردة يف تZ الفقرة ولكن من حيث املبدٔا فٕانه ال يتفق مع �سـتثناءات ميكنه إالدالء �لع
بني ٔاقواس. واحتفظ الوفد �حلق يف إالدالء بتعليقات حول امحلاية ا?فاعية بعد  5.3ؤاعرب عن رغبته يف وضع الفقرة 

 .�نهتاء من مناقشـهتا يف اج�ع فريق اخلرباء

ب وفد دو^ بوليفيا متعددة القوميات عن تأييده للخيار أالول مع إالضافة اليت اقرتªا وفد اجلزائر �مس ا¾موعة ٔاعر و   191.
 . ورٔاى وجوب ٕازا^ تZ الفقرة، واليت مل تُناقش بعد يف اج�ع فريق اخلرباء 5.3أالفريقية ومع اسـتثناء الفقرة 

واخليار أالول. وفz يتعلق �?وافع، قال ٕانه ٔايّد اخليار الفرعي الثاين. كام ٔايّد الطلب اÝي  1.3وفد بريو الفقرة  ؤايّد  192.
ٕاىل عدم مناقشة هذه  -جزئيا  -يف مجملها داخل ٔاقواس، ؤارجع السبب يف ذ-  5.3تقدمت به وفود ٔاخرى لوضع الفقرة 

اخلصوص يف وضع إالشارة ٕاىل "املْمرضات إالنسانية" داخل  عىل وجه الفقرة بعد يف اج�ع فريق اخلرباء. وقال ٕانه َرِغبَ 
اس. وأيّد الوفد (ٔا)، وأيضا يف وضع مصطلح "مشـتقات" حتت احلرف (�ء) بني ٔاقو 5.3ٔاقواس مربعة منفصM يف الفقرة 

املZ العام. وعالوة معهد الشعوب أالصلية الربازييل للملكية الفكرية بشأن املعارف التقليدية يف  به ممثM تالبيان اÝي ٔادل
بشأن حمتوlت الكشف. كام وافق ٔايضا عىل ردود أالفعال بشأن  6.3عىل ذ-، ٔاعلن عن اتفاقه مع ما جاء يف الفقرة 

بشأن معاهدة  12.3فz يتعلق بأهلية براءات �خرتاع للمنتجات املوجودة يف الطبيعة. وفz يتعلق �لفقرة  10.3 الفقرة
وقال ات ومعاهدة قانون الرباءات، رأي الوفد احلاجة ٕاىل ٕاجراء دراسة يف هناية املفاوضات بشأن الصك. التعاون بشأن الرباء

الوفد �حلق يف إالدالء بتعليقات أكرث حتديداً بشأن املادة ال يوجد ?يه يف الوقت احلايل ٔاي آراء خمالفة لتZ الفقرة. واحتفظ 
 ء.الثالثة يف ٕاطار فريق اخلربا

، اليت نصت عىل، "جيوز ل�ول أالعضاء النظر يف 1.3الوالlت املتحدة أالمريكية صياغة بديM للفقرة  اقرتح وفدو   193.
تطبيق القوانني الوطنية خارج نظام الرباءات لتنظمي السلوك وٕادارة الوصول ٕاىل املواد الوراثية". ؤاشار ٕاىل اقرتاحه هذه 

وضع اخليار أالول بني ٕادراTا بعد. كام ٔاعلن الوفد ٔايضا عن رغبته يف الصياغة يف وقت سابق من ذ- أالسـبوع ولكن مل يمت 
نه ال يَْدَمع رشوط ومتطلبات الكشف إاللزايم. وقال اكن ٕ�ماكنه تأييد اخليار الثاين مع التعديالت اليت اقرتªا إ قوسني حيث 

َرِغَب يف حذف اكفة اللكامت اليت تعقب  ولكنه 18.3نه ٔايّد الفقرة إ اعات البيوتكنولوجية. ومىض يقول ممثل منظمة الصن
تعرب عن عبارة "ماكتب امللكية الفكرية" يف السطر أالول ٔاو وضعها بني ٔاقواس حيث يبدو أن الثالث فقرات الفرعية 

 .23.3حىت  19.3ؤاهنـى لكمته معرً� عن تأييده للفقرات من ٔاهداف. 

. وفz يتعلق 5.3كشف إاللزايم عىل الرمغ من معارضته للفقرة وفد الصني اخليار أالول. وقال ٕانه فَّضل رشط ال  ؤايّد  194.
، لفت الوفد أالنظار ٕاىل ٔانه قد �4.3جلزاءات، ٔاشار ٕاىل أن فريق اخلرباء مل يتطرق ٕاىل هذه النقطة بعد. وفz يتعلق �لفقرة 
واحئ املتعلقة �ملوارد الوراثية رصح منذ اليوم أالول من �ج�عات بعدم رغبته يف منح براءات الخرتاعات انهتكت الل

من اللغة الواردة يف الفقرة حاليا حيث اتسمت �حلسم بصورة ٔاكرب. واختمت  حتديداً غريها، مما يعين ٔان لغته اكنت ٔاكرث   ٔاو
لكمته قائال، ٕاذا اكن اسـتخدام املوارد الوراثية غري قانوين، فيكون منح براءات اسـتخدمت تZ املوارد الوراثية 

 .ٔايضا نوينقا غري

ت الخرتاعات ". حيث ابعد عبارة "طلبات الرباء 2.3 وفد سويرسا ٕاضافة بعض العبارات عىل مقدمة الفقرة واقرتح  195.
"تستند مبارشة عىل". وقال سـيتبع ذ- فقرتني فرعيتني (ألف) و(�ء) بعد هذه إالضافة. ويف القسم َرِغَب يف ٕاضافة عبارة 
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يف َرِغَب وعالوة عىل ذ-  النرش حبمك يصدر عن قايض. فرض عقوبةٕاضافة ٕاشارة ٕاىل  الوفد يفَرِغَب اخلاص �جلزاءات، 
ٕاضافة ٕاشارة ٕاىل �قرتاح ٕ�نشاء بوابة دولية بشأن املعارف التقليدية يف القسم املتعلق �محلاية ا?فاعية. ومىض يقول، اكنت 

. ؤاشار ٕاىل اح�ل أن يكون ?يه تعليقات ٕاضافية يف وقت 1فقط من املرفق املعدل رمق  45.3تZ إالشارة مدرجة يف الفقرة 
بشأن تعديل ويه ختتص �لنص اخلاص ، 1الحق ال سـz فz يتعلق مبكو{ت النص الوارد يف مرفق الصياغة املعد^ رمق 

 .معاهدة التعاون بشأن الرباءات

د أالورويب وا?ول أالعضاء فيه ؤاعلن عن تأييده لصياغة املادة الثالثة وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاوحتدث   196.
، أشار ٕاىل ارتباط مضمون هذه الفقرة عىل حنو ٔاكرث �ٔالهداف، وأن 1.3واملتعلقة بنطاق تطبيق الصك. وفz يتعلق �لفقرة 

وفz يتعلق �خليارات، ٔاعرب الوفد هناك بعض العبارات املسـتخدمة قد يكون من أالفضل توظيفها يف ٕاطار قسم أالهداف. 
عن اسـتعداده للموافقة عىل اخليار أالول، ومع ذ- هناك عدد من النقاط اليت مل يمت مناقشـهتا بعد يف اج�ع فريق اخلرباء 

 .واحتفظ حبقه يف معاجلة تZ القضاl مضن فريق اخلرباء

ثل غرفة التجارة ا?ولية بأن هناك مشلكة تتعلق �لنفاذ [مالحظة من أالمانة: ُعرِض البيان التايل كتابًة.] ٔاقّر مم   197.
املرشوع للموارد الوراثية، ولكنه تساءل عن مدى هذه املشلكة، وهل ميكن املساعدة يف حلها جوهرl من خالل  غري

ر  - ٔاثناء بعض احلقائق من ٔاحباث ا?كتور بول ٔاو?هام حسـ� مت التنويه عن ذٕ��حة الكشف إاللزايم عن أالصل. وذكّ
فعاليات حدث جانيب بشأن "التنوع البيولوÈ ؤاصول املوارد الوراثية يف طلبات الرباءات" واليت نظمهتا جامعة أالمم املتحدة 

. وقال ٔاجرى 2013فرباير  6ومكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة عىل هامش اج�عات اللجنة احلكومية ا?ولية يف 
 ًüمسـتفيضة عن املوارد الوراثية يف براءات �خرتاع املنشورة. وقد ٔافاد السـيد ٔاو?هام بأنه مت العثور  السـيد ٔاو?هام أحبا

عىل حاالت كشف متعلقة بـ "عدد قليل من أالنواع واكملعتاد فهـي موزعة عىل نطاق واسع"، وتشري التقديرات ٕاىل ٔاهنا 
فاد ممثل الغرفة بأن هناك، �لتأكيد، حاالت من النفاذ غري الرشعي ترتبط بواحد يف املائة من التنوع البيولوÈ العاملي. وأ 

ك الترشيعات القطرية املنظمة للنفاذ، ولكنه اسـتدرك قائال ٕاهنا حاالت قليM نسبيا. والسؤال هو هل يكون النفاذ َهتَ نْ حيث تُ 
الوراثية. اكنت القضية النوعية يه غري املرشوع مربرًا لفرض رشوط عىل مجيع طلبات الرباءات تقيض �لكشف عن املوارد 

 -"�سـتكشاف البيولوÈ" حيث يذهب خمرتع ٕاىل ب� ما مجلع موارد وراثية. فٕاذا وضعت ا?و^ ضوابط لهذا الوصول
فميكن للمخرتع ٕابرام اتفاقية نفاذ  - لها اكمل احلق يف هذا التحمك مبقتىض اتفاقية التنوع البيولوÈ وبروتوكول {غوlحيث ٕان 

قامس منافع عىل حنو حصيح، هذا بيm لن ينفذ العديد من الب�ان مثل هذه السـيطرة. ؤاضاف قائال، ميكن بسهو^ النص وت
عىل رشط الكشف يف مثل هذه االتفاقية بأي قدر من التفصيل. وقد يكون التدبري يف هذه احلا^ حمدودًا �السـتكشاف 

أكد عىل أن الغالبية العظمى من و عملية رغام عن وجود اعرتاضات ٔاخرى عليه. من الناحية ال  البيولوÈ ولكنه سـيكون مقبوالً 
طلبات الرباءات مل تنشأ عن �سـتكشاف البيولوÈ ولكهنا ارتبطت �خرتاعات تسـتخدم املوارد الوراثية اليت مت الوصول 

هذه حا^، قد يلتبس أالمر متاما عىل مودع ٕالهيا حمليًا، أو اليت مت تداولها عىل نطاق واسع يف التجارة، أو يف لكهيام. ويف 
طلب الرباءة من حيث املاكن أالصيل للموارد الوراثية ٔاو هل يتعني عليه احلصول عىل ترصحي ٕالجراء هذا البحث مبقتىض 
بروتوكول {غوl أو من هو اÝي حيق � منح مثل هذا الترصحي، يف حا^ وجوب احلصول عليه. وقال سـيكون هناك ٔاوجه 

وخلص ٕاىل حقيقة عدم قدرة صغار ا[رتعني عىل حتمل باس سواء من الناحية القانونية ٔاو من {حية املامرسات الواقعية. الت 
ٕان فرض طلب مثل هذه إالجراءات ولن يقوى عىل حتمل ٔاعباهئا سوى الرشاكت ا?ولية الكبرية فقط. وعرب عن رٔايه قائال 

غري معيل وغري مناسب متاما. وبناء عىل راءات الكشف عن املوارد الوراثية "الكشف عن املنشأ" �لنسـبة مجليع طلبات ب
معارضة غرفة التجارة ا?ولية ٔالي كشف ٕالزايم شامل عن مصدر ٔاو منشأ املوارد الوراثية يف عن ذ-، ٔاعلن 

 .الرباءات  طلبات

.198 .وافتتح الرئيس املناقشات بشأن املادة الرابعة 

.199 .1.4حيث ٕاهنام بديالن للفقرة  3.4و  2.4وأشار ٕاىل وجوب حذف الفقرتني  .1.4ؤايّد وفد اليا�ن الفقرة  
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وطلب  1.4مع االتفاقات ا?ولية أالخرى. وعّرب عن قلقه ٕازاء الفقرة تؤسس للعالقة وفد الربازيل ٕادراج مادة  ؤايّد  200.
ة دمع متبادل مع هذه االتفاقات ". ؤاعرب عن تفهمه أن اللجنة اكنت حتاول تعزيز عالقاملتسقتوضيحا بشأن ما هو "النظام 

 .هريم، وأن هذا أالمر اكن مدعاة للقلق ترتيبقد يعين  �تساقا?ولية أالخرى ولكن اكن خيىش من ٔان مصطلح 

وفد الوالlت املتحدة االٔمريكية بأنه مل يؤيد ٔاlً من البدائل الثالثة يف املادة الرابعة. وقال ٕان ٕ�ماكنه فقط  ورصح  201.
مجليع االتفاقات  بالدهيف مرشوع املسودة السابقة. وأعرب عن قلقه ٕازاء عدم انضامم  1.4لفقرة أالصلية املوافقة عىل ا

واملعاهدات ا?ولية القامئة املشار ٕالهيا. ولهذا السبب، فهو يف وضعية ال متكنه �لرضورة من تأييد عالقة دمع متبادل مع 
Zاالتفاقات  ت. 

، وسلطت الضوء عىل ٔامهية أالخذ يف 2.4ممثM معهد الشعوب أالصلية الربازييل للملكية الفكرية ٕاىل الفقرة  وأشارت  202.
شري ٕاليه يف ا?يباجة حىت لو اكن ٕاعال{  �31عتبار املادة  من ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية واÝي ا�

ان يصدر يف الساحة ا?ولية بشأن املوارد الوراثية. لهذا السبب {شدت ممثM للمبادئ. ؤاضافت بأن هذا البيان اكن ٔامشل بي
 .املعهد ٔان يؤخذ هذا إالعالن يف �عتبار

وفد دو^ بوليفيا متعددة القوميات ووفد جاماياك �قرتاح اÝي تقدمت به ممثM معهد الشعوب أالصلية الربازييل ؤايّد   203.
 .للملكية الفكرية

.204 .ناقشات بشأن املادة اخلامسةوافتتح الرئيس امل  

وحتدث وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فيه واحتفظ حبقه يف التعليق عىل املواد من   205.
 .الرابعة ٕاىل السابعة يف ٕاطار اج�ع فريق اخلرباء

.206 .سة ٔالنه مل يؤيد رشط الكشف إاللزايمورصح وفد الوالlت املتحدة االٔمريكية بعدم ٕاماكنه املوافقة عىل املادة اخلام  

وفد اليا�ن ٕاىل وجوب حذف امجلM أالخرية من املادة اخلامسة واليت اكنت م�ثM مع النسخة أالصلية  وأشار  207.
 .WIPO/GRTKF/IC/23/4من النص أالصيل يف مرفق الوثيقة  4.4  للفقرة

ة حيث مل يمت حبث هذه املادة يف اج�ع وطلب وفد جنوب ٔافريقيا توضيحا بشأن مهنجية إالجراءات املتبع  208.
 .اخلرباء فريق

ؤاوحض الرئيس أن النص املعروض عىل اللجنة عبارة عن وثيقة موحدة معد^، وÝ- ميكن للوفود تبادل املالحظات   209.
 .رباءحول هذا النص يف تZ املرحM. ؤاضاف بأنه سوف تكون هناك مناقشات ٔاكرث تفصيًال يف �ج�ع القادم لفريق اخل

.210 .وافتتح الرئيس املناقشات بشأن املادة السادسة 

وفد الوالlت املتحدة أالمريكية ٕانه وعىل الرمغ من تأييده للتعاون عرب احلدود، ٕاال ٔانه من السابق ٔالوانه ٕادراج  وقال  211.
 .رة بني ٔاقواستزال طبيعة النص والصك املزمع ٕانشاؤه غري واحضة. واقرتح وضع هذه الفق هذه الفقرة يف النص حيث ما

ورصحت ممثM بر{مج الصحة والبيئة مبساندهتا التعاون عرب احلدود. ؤاوحضت أن ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق   212.
الشعوب أالصلية مل يشلك أي قمية سـياسـية يف ٔافريقيا نظرًا ٔالن العديد من الشعوب أالفريقية مل يُعرتف هبا كشعوب ٔاصلية 

هنا تَُفِضل عدم إالشارة ٕاىل هذا إالعالن. واقرتحت إ غري منصف. ولهذا السبب قالت  حنوعىل  واستُبعدتمن أالساس 
مجيع الشعوب  حصول ابتغتإالشارة ٕاىل الشعوب اÝين حيملون املعرفة بدًال من الشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية ٔالهنا 

 .أالفريقية عىل نصيب عادل يف هذا الصك
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) بأنه الحظ تكثيف مصاحل CAPAJممثل اللجنة القانونية للتمنية اÝاتية لشعوب منطقة أالنديز أالوائل ( وأفاد  213.
النظم إاليكولوجية ذهبت ٕاىل ما وراء احلدود ووفرت شعوب كثرية يف العديد من الب�ان يف املادة السادسة وذ- نظرًا ٔالن 

املايض عرب ٔازمنة طويM حىت قبل ترسـمي احلدود بني الب�ان. ومىض يقول ثروة اكمM من املعارف التقليدية اليت تعود ٕاىل 
تطابقت هذه املادة مع املادة السادسة والثالثني من ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية اÝي شدد عىل قدرة 

يضا. واقرتح ممثل اللجنة ٕاضافة العبارة الشعوب أالصلية عىل التعاون عرب احلدود، كام تسـتطيع الب�ان ٕاقامة هذا التعاون أ 
التالية يف هناية النص املقرتح من قبل اخلرباء، "وفقا للامدة السادسة والثالثني من ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب 

 .أالصلية"، واÝي قصد به حتديدًا التعاون عرب احلدود

تساءل الرئيس عام ٕاذا اكنت ا?ول أالعضاء مؤيدة لالقرتاح اÝي تقدم به ممثل اللجنة القانونية للتمنية اÝاتية لشعوب و   214.
 .منطقة أالنديز أالوائل

.215 .ؤايّد وفد دو^ بوليفيا متعددة القوميات �قرتاح اÝي تقدم به ممثل اللجنة 

دود. ومىض يقول، هذه مسأ^ هامة مت االتفاق علهيا يف بروتوكول وفد الربازيل ٕادراج مادة عن التعاون عرب احل ؤايّد  216.
املادة مع ما ورد يف بروتوكول {غوl. ففي امجلM  يك تتوافق{غوl. وأعرب عن رغبته يف إالدالء ببعض �قرتاحات النصية 

"يف احلاالت حيث توجد نفس املوارد أالوىل، َرِغَب يف استبدال عبارة "يف احلاالت حيث توجد املوارد الوراثية" �لعبارة 
ُوجدت يف " بني ٔاقواس واستبدالها بعبارة "املوجودة يف ٔاقالمي خمتلفةسها أيضا، َرِغَب يف وضع عبارة "الوراثية". ويف امجلM نف 

 ".ظروف طبيعية داخل أقالمي خمتلف أالطراف املتعاقدة

.217 .الرئيس املناقشات بشأن املادة السابعةوافتتح  

د اليا�ن ٕاىل اقتباس املادة السابعة من املادة التاسعة من مرشوع املسودة السابقة. وذّكر بأنه ٔادىل ببيان يف وأشار وف  218.
ٔاول يوم يف دورة �نعقاد طالب فيه بوجوب وضع النص اخلاص �ملادة التاسعة أالصلية بأمك; بني قوسني ومل يمت تنفيذ ذ- 

 . وضع نص املادة السابعة بأمك; بني قوسنييف النص املعدل. ولهذا، َرِغَب الوفد يف

وعّربت ممثM بر{مج الصحة والبيئة عن دهشـهتا ٕازاء طلب الرئيس اسـتطالع رأي ا?ول أالعضاء بشأن تأييد اقرتاح   219.
رت بأهنا طرحت عدم املوافقة عىل إالشارة ؤ نة القانونية للتمنية اÝاتية لشممثل اللج  ٕاىل ٕاعالن ون منطقة أالنديز أالوائل. وذكّ

، ومع ذ-، مل يطلب الرئيس اسـتطالع رٔاي أي دو^ 1أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية يف النسخة املعد^ رمق 
 .عضو يف تأييد هذا �قرتاح

ٔاوحض الرئيس أن ممثM بر{مج الصحة والبيئة ٔادلت ببيان عام حول اسـتصواب إالشارة ٕاىل ٕاعالن أالمم املتحدة وأالثر و   220.
ون ؤ نة القانونية للتمنية اÝاتية لش. وعىل اجلانب االٓخر، تقدم ممثل اللج اً حمدد اً اقرتاحتطرح ناجت عن تZ إالشارة، ولكهنا مل ال 

منطقة أالنديز أالوائل �قرتاح حمدد وطلب تأييد ا?ول أالعضاء. واسـتفرس الرئيس من ممثM الرب{مج ٕاذا اكنت راغبة يف 
 .عضاء فz يتعلق �قرتاح حمدداسـتطالع تأييد ا?ول االٔ 

قالت ممثM بر{مج الصحة والبيئة ٕان اقرتاªا اكن استبدال عبارة "الشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية" بعبارة و   221.
 ."أالشخاص" بدًال من إالبقاء علهيا ووضعها بني ٔاقواس

.222 .ؤاعلن الرئيس عدم املوافقة عىل هذا �قرتاح 

أالمريكية بأنه اكن مؤيدا قوl للمساعدة التقنية والتعاون وبناء القدرات. ومع ذ-، مفن  ورصح وفد الوالlت املتحدة  223.
 .أالفضل وضع املادة السابعة بني ٔاقواس ٕاىل أن تنهتـي اللجنة من حتديد شلك الصك قيد التفاوض
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.224 .ؤاعاد الرئيس فتح �ب النقاش خبصوص أالهداف واملادة أالوىل 

غربيني عن قلقه ٕازاء حذف بعض الفقرات من أالهداف الواردة يف النص أالصيل للوثيقة وعّرب ممثل مجعية أالرمن ال  225.
WIPO/GRTKF/IC/23/4 واعترب ذ- عامال معوقا أكرث منه معاو{ً 1 تعد موجودة يف الوثيقة املعد^ رمق حيث مل ،. 

ده للخيار الثاين لتعريف "املعارف والمتس وفد �حتاد الرويس التعليق عىل قامئة املصطلحات، وَرِغَب يف جحب تأيي  226.
التقليدية املرتبطة". وَرّحب بديباجة الوثيقة، لكنه تساءل عن صياغة الفقرات أالوىل والثالثة والسادسة من هذه ا?يباجة. 

 ومىض يقول يسـتلزم أالمر املزيد من العمل بشأن تZ الفقرات. وفz يتعلق �ٔالهداف، ٔايّد الوفد الهدف الثاين رشيطة
 .ٕاجراء املزيد من النقاش حول مفهوم المتZ غري املرشوع

اجة �عرتاف حبوفد الوالlت املتحدة أالمريكية الصياغة البديM املقرتحة للهدف الثاين عىل النحو التايل: " ؤايّد  227.
املرتبطة ٔاو الالزمة الختاذ قرارات ماكتب الرباءات يف احلصول عىل املعلومات املناسـبة عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

مسـتنرية وصائبة جتاه منع منح براءات اخرتاع غري متوافقة مع معايري اجلدة والنشاط �بتاكري واشرتاطات املنفعة". ؤاعرب 
الوفد عن تفضي; وضع الهدف أالول بني قوسني. وقال ٕان ٕ�ماكنه املوافقة عىل املادة أالوىل مع تغيري لكمة "جيب" 

)should) "ٕاىل لكمة "سوف (shall .(بدال من عبارة اخرتاع ؤاخريًا، ٔاهنـى لكمته �ٕالعراب عن تفضي; للكمة "براءة "
 "."امللكية الفكرية

بشأن املواد. ؤايّد تو�ج ٔامارو حركة البيان اÝي أدىل به ممثل ) CISAممثل ا¾لس الهندي ٔالمرياك اجلنوبية ( ٔايّدو   228.
 .به ممثل اللجنة القانونية للتمنية اÝاتية لشعوب منطقة أالنديز أالوائل بشأن املادة السابعةٔايضا البيان اÝي ٔادىل 

ؤايّد وفد الربازيل التعليقات اليت أدىل هبا وفد بريو بشأن املادة أالوىل. وَرِغَب يف ٔان تعكس هذه املادة حقيقة أن   229.
 .اللجنة اكنت معنية بطلبات الرباءات ومنح براءات �خرتاع

دو^ بوليفيا متعددة القوميات ٔايضا البيان اÝي أدىل به وفد بريو بشأن ٕادراج الطلب اÝي اكن رشارة ؤايّد وفد   230.
 .هذه العمليةل البدء 

.231 .ٔامارو جلبيا{ت اليت ٔادىل هبا ممثل تو�ؤايّد ممثل مجعية أالرمن الغربيني ا 

.232 .وافتتح الرئيس املناقشات بشأن املادة الثانية 

.233 ".مجلهورية ا?ومينيكية عن رغبته يف استبدال لكمة "اسـتخدام" بلكمة " انتفاعؤاعرب وفد ا 

ة لفريق اخلرباء [مالحظة من أالمانة: علق الرئيس اجللسة العامة بسبب عقد اجلو^ الثانية من املناقشات غري الرمسي  234.
 من الوثيقة املوحدة.] معد^ين ٕ�عداد نسخة üنية وللسامح للُميِّرس 

التوصية املشرتكة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املقرتنة هبا" ملناقشات حول "يس اافتتح الرئ   235.
 ).WIPO/GRTKF/IC/23/5 (الوثيقة

ر  وفد الوالlت املتحدة أالمريكية اللجنة بأنه ومبشاركة وفود لك من كندا واليا�ن والرنوجي ومجهورية كورl قد  وذكّ 236.
طرح توصية مشرتكة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا خالل ا?ورة العرشين للجنة احلكومية ا?ولية 

عيدت االٓن تZ التوصية املش) .WIPO/GRTKF/IC/20/20/9 Rev(الوثيقة  كة ٕاىل اللجنة حتت الوثيقة رت وا�
. ؤاعرب الوفد عن ٔام; يف اسـتخدام تZ التوصية املشرتكة ٕاكجراء يعمل عىل بناء WIPO/GRTKF/IC/23/5 رمق

ة املرتبطة. كام أكد الثقة ملساعدة اللجنة عىل امليض قدما بشأن القضاl الرئيسـية املتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدي
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ٕانشاء آليات فعا^ محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.  وتيسريالتوصية املشرتكة �ٔالهداف الرئيسـية  متسك
ل ٔاقّر الوفد بأمهية مسامهة التنوع البيولوÈ للمجمتع، حيث تعترب الوالlت املتحدة أالمريكية واحدة من الب�ان اليت حتتو 

 Èماكً{ يف قامئة العرشين أالوائل من حيث شدة التنوع. ؤايّد الهدف من اسـتخدام القوانني الوطنية لتعزيز التنوع البيولو
الرشوط املتفق علهيا فz وحتقيق تقامس املنفعة يف ٕاطار من العدل وإالنصاف فضال عن متطلبات املوافقة املسـتنرية املسـبقة و 

ت القيام ٕ�جراءات واحضة للحصول عىل نفاذ قانوين ٕاىل ّرس التوصية املشرتكة املقرتحة ي يقول ٕان بني مجيع أالطراف. ومىض 
املوارد الوراثية مقابل احلصول عىل مزاl نقدية ٔاو غري نقدية عاد^. وأعرب عن اعتقاده يف ٔان مثل هذا النفاذ وٕاجراءات 

تطبيق املوافقة املسـتنرية  عدم رضورةٔاكد عىل و طلب الرباءة.  تقامس املنافع ينبغي ٔان يمت بصورة منفصM متاما عن ٕايداع
 أنواع املعلومات املتاحة وٕامداد رياملسـبقة والرشوط املتفق علهيا تبادليا بسبب نظام امللكية الفكرية. ومع ذ-، ٔايّد الوفد توف

ت يقول تتضمن هذه املعلومات حاال. ومىض اتماكتب الرباءات هبا لمتكني الفاحصني من اختاذ قرارات سلمية بشأن الرباء
كذ- رضورة منح الرباءات فقط لالخرتاعات  ىوراثية عىل حنو واسع النطاق. ورأ التقنية الصناعية السابقة املتصM �ملوارد ال

اليت متثل خطوة جديدة وتنطوي عىل نشاط ابتاكري ومعايري فريدة من نوعها لتحقيق املنفعة. ويف هذا الصدد، ٔاعرب عن 
تقاده يف ٔان قواعد البيا{ت الوطنية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا قد ساعدت عىل منع منح الرباءات عىل اع 

ٔان التوصية املشرتكة هذه سوف تساعد  ىغل املتعلقة جبودة الرباءات. ورأ حنو خاطئ ولعبت دورًا حمورl يف التصدي للشوا
ل نظام الرباءات احلايل. ؤاعرب عن تطلعه ٕاىل مناقشة عىل مواTة املشالك املتصM مب  َتّمكَ نح براءات خاطئة عندما يُسـْ

 .التوصية املشرتكة يف ا?ورة احلالية

وفد اجلزائر �مس ا¾موعة أالفريقية وشكر وفد الوالlت املتحدة أالمريكية للعرض التقدميي الواحض واملوجز وحتدث   237.
ر بأن التلكيف امللقى عىل عاتق اللجنة اكن التوصل ٕاىل WIPO/GRTKF/IC/23/5اÝي ٔاّداه السـتعراض الوثيقة  . وذكّ

نص قانوين يضمن امحلاية الفعا^ للموارد الوراثية. وطلب توضيحًا عام ٕاذا اكن هناك ارتباط بني التوصية املشرتكة املقرتحة 
ٕاذا اكنت التوصية املشرتكة سوف تَُشٍلك حكام مسـبقا وبني التلكيف الصادر للجنة احلكومية ا?ولية. كام تساءل ٔايضا عن ما 

ٔاو ختل بنتاجئ معل اللجنة. ومىض يقول ٕان الوثيقة املقدمة مل تعكس مواقف مجيع ا?ول أالعضاء خالفا ملا ذكره وفد الوالlت 
 . بشأن الوثيقةاملتحدة أثناء تقدميه للوثيقة. واختمت لكمته قائال ٕان هذه التعليقات لن تؤثر عىل موقفها الهنايئ

.238 يةٔايّد وفد جنوب ٔافريقيا البيان اÝي أدىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة الب�ان أالفريقية، وطلب توضيحًا بشأن كيف و  
بناء الثقة. وأشار الوفد ٕاىل يف ية املسامهة التعامل مع التوصية املقرتحة يف ٕاطار معلية التفاوض داخل اللجنة احلكومية وكيف 

مها الطالبون يف سـياق مفاوضات اللجنة احلكومية ا?ولية. ؤاضاف القامئة اليت سلّ  عنارص ٔاي عنرص من ثيقةعدم تضمن الو 
ن النظر يف ٕاعالن مشرتك ميكن أن يؤخذ عىل محمل تشـتيت �نتباه بعيدا عن تلكيف اللجنة. ويف هذه احلا^، لن حتظى أ 

 .الوثيقة بتأييد وفد بالده

ن مجيع ا?ول إ ن أالفريقية. وقال من املسمل به وفد {ميبيا البيان اÝي أدىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة الب�ا ؤايّد  239.
أالعضاء يف الويبو لها مصلحة يف منع منح الرباءات عىل حنو خاطئ. ورحب بأي تدابري يف هذا الصدد تشلك جزءًا من 

راء. وتوجه بسؤال ٕاىل ٔانصار �قرتاح، كيف ميكن تغذية قواعد البيا{ت هذه نتيجة متوازنة تعمل كعنارص بناء توافق يف االٓ 
ٓ عن طريق  خر خبالف النص إاللزايم �لكشف وكيف ميكن اسـتخدام قواعد البيا{ت تZ لتحديد اجلدة وعدم البداهة من ا

ٓ طريق  تZ. وقال يعمتد أالمر عىل  خر غري طريق حفص البيا{ت اليت مت الكشف عهنا واليت ا�درجت يف قواعد البيا{تا
 .اجلواب، فميكن البدء ٔاو عدم البدء يف مناقشة حول �ختالفات بني قواعد البيا{ت والنص عىل رشط الكشف

وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فهيا ورحب �لفرصة املتاحة للنظر يف الوثيقة وحتدث   240.
WIPO/GRTKF/IC/23/5وجاهة مناقشة أي نصوص ٔاخرى، ومن بيهنا هذه التوصية املشرتكة وإالبقاء علهيا  . ورٔاى

ا?ورة العرشين للجنة طاملا ٔان الوثيقة املوحدة املتعلقة �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية ذاهتا قد انبثقت يه أالخرى من 
 ).WIPO/GRTKF/IC/23/4مرفق الوثيقة احلكومية ا?ولية (
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لعمل ماكتب الرباءات يف  وفد �حتاد الرويس بأن التوصية املشرتكة وثيقة مفيدة للغاية سواء لعمل اللجنة ٔاو ورصح  241.
مثل التعاريف وأالهداف واملبادئ ومنع منح براءات �خرتاع عىل حنو خاطئ  مأقسا تضميهناا?ول أالعضاء. وأشار ٕاىل 

مبادئ توجهيية محلاية املوارد الوراثية فضال عن توجيه قد يكون مطلو�  وتدابري �عرتاض وتدابري ا?مع وما يتعلق بوضع
ٕالعداد الوüئق املعيارية. ؤاضاف ميكن أن تسهم التوصية املشرتكة يف حتسني معل ماكتب الرباءات يف منع منح الرباءات عىل 

رد الوراثية. ؤاهنـى لكمته بوصف تZ حنو خاطئ، وميكن اسـتخداiا من قبل ا?ول أالعضاء مكبادئ توجهيية محلاية املوا
 .الوثيقة بأهنا ٔاساس جيد للمناقشة يف ٕاطار البند السادس من جدول أالعامل

وفد نيجريl عىل الوفود اليت تقدمت �القرتاح. وقال ٕانه اسـمتع جيدًا للعديد من االٓراء واحلجج اليت مت إالدالء  ؤاثىن  242.
جع; يفكر ر للميض قدما. وعّرب عن حريته جتاه هذه الوثيقة، ٕاىل املدى اÝي مكسا هبا حول مربرات النظر يف هذه الوثيقة

يف االٓراء  بناء توافقلجنة فبٕاماكن ال بناء توافق يف االٓراء حول هذا النوع من التوصيات املشرتكة،  يف إالماكنٕاذا اكن ما يف 
هذا أالمر سـيتسبب لٔالسف يف تشـتيت اجلهود  يكفي لالنهتاء من وضع الصيغة الهنائية لصك دويل قانوين ٔايضا. ورأى أن

ورصف �نتباه بدون داع ٕاذا ما تقرر البدء يف معل هيدف ٕاىل النظر يف توصية مشرتكة قد يكون لها وجاههتا ويُبتََغى من 
طرح  وراهئا خدمة ٔاغراض التلكيف امللقى عىل عاتق اللجنة. واسـتدرك قائال، قد يكون هناك بعض القمية احملققة يف حا^

التوصية املشرتكة بعد �نهتاء من صياغة الصك القانوين ا?ويل؛ فعىل سبيل املثال، قد تساعد هذه التوصية عىل ٕالقاء املزيد 
من الضوء عىل أالغراض وأالسـباب ا[تلفة اليت دعت ا?ول أالعضاء ٕاىل ٕابرام الصك القانوين ا?ويل؛ وقد توفر توصية من 

للماكتب اليت تسعى لتنفيذ الصك القانوين ا?ويل. ومىض يقول ٕان فكرة التوصية املشرتكة هذه  هذا القبيل بعض التوجيه
ليست من أالفاكر اليت يتعني �لرضورة جتاهلها، ولكهنا ُطرحت يف وقت مبكر جدًا حيث مل حين الوقت بعد لتحقيق 

حتقيقه �لفعل من معل اكن يتطلع ٕاىل امليض  �سـتفادة املرجوة مهنا، فضال عن اح�ل تسبهبا لٔالسف يف تقويض ما مت
قدما. وعّرب الوفد عن اعتقاده يف ٔامهية قيام الوفود اليت ٔاشارت ٕاىل وجود رضورة ملثل هذا �قرتاح �ملسامهة وعىل نفس 

جنة. كام عّرب القدر من امحلاس يف تقدمي احلجج وأالسانيد يف سـياق امليض قدما يف معلية الصك القانوين قيد التفاوض يف الل 
رصف أالنظار عن التلكيف أالسايس للجنة احلكومية مناقشة مثل هذا �قرتاح دومنا  ٕاماكنية يفالوفد ٔايضا عن دهشـته 

 .ميكن �سـمترار يف هذه املناقشة يف ٕاطار القواعد العامة املنظمة ٕالجراءات معل الويبوا?ولية وكيف 

أن حتل حمل صك قانوين  ا�عتقاد يف أن جمرد توصية بسـيطة ميكهن عن دهشـته يفممثل حركة تو�ج ٔامارو وعّرب   243.
ر اللجنة بأن التلكيف الصادر ٕالهيا اكن بغرض وضع صك قانوين ٔاو صكوك لتوفري امحلاية الفعا^ لل موارد دويل ملزم. وذكّ

 .اح تشـتيتًا عن هذا التلكيفعن التلكيف امللقى عىل عاتقها وال يعد �قرت  داحلين اللجنة ال ميكهنا إ الوراثية. وقال 

الربازيل �لشكر ٕاىل مؤيدي الوثيقة. ؤاعرب عن تأييده الاكمل للبيان اÝي أدىل به وفد اجلزائر �مس وتوجه وفد   244.
مجموعة الب�ان أالفريقية وعن مشاركته الشواغل اليت أعرب عهنا. واعترب الوفد هذه التدابري ا?فاعية تدابري تمكيلية وليست 

عن رشط الكشف إاللزايم. وشدد عىل ٔان ٔاي توصية تتناول التدابري ا?فاعية فقط لن تكون عىل مسـتوى القضاl بديًال 
عة الصك قيد اليت ٔاüرهتا هذه اللجنة. ؤاضاف يتعني عىل اللجنة يف هذا املنعطف عدم احلمك املسـبق عىل نتاجئ العملية وطبي

عته. ومىض يقول، وحىت لو ٔايّد وفد بالده ٕاصدار صك ملزم، فٕانه سـيحجم اللجنة بعد من حتديد طبي  التفاوض حيث مل تنته
عن تقدمي وثيقة يُنظر ٕالهيا يف الوقت الراهن عىل ٔاهنا ٔاساس ملعاهدة. وعّرب عن قلقه ٕازاء تضمني التوصية املشرتكة عنارص 

رصة اكنت ساحنة مجليع الوفود لتقدمي التفاوض بشأهنا. ؤاشار ٕاىل أن الف اجلارياكنت متضمنة �لفعل يف الوثيقة املوحدة 
مقرتحاهتا يف هذا الصدد. كام أشار أيضا ٕاىل ٔان مؤيدي �قرتاح اكنت ?هيم فرصة ٔاخرى يف اجللسة العامة لتضمني 

مقرتحاهتم. وأكد عىل ٔان اللجنة احلكومية ا?ولية وافقت عىل العمل يف وثيقة موحدة ؤانه ال يفهم سبب خلق موقف حيمت 
 .ىل iمتني خمتلفتني يف آن واحدالعمل ع

ر   الرئيس اللجنة احلكومية ا?ولية بأنه ووفقا للتلكيف احلايل للجنة، "يتأسس معل اللجنة عىل النصوص احلالية وذكّ 245.
)." ونظرًا ٔالن WO/GA/41/15اليت قدمهتا اللجنة ٕاىل امجلعية العامة (املرفق ٔالف واملرفق �ء واملرفق جمي من الوثيقة 
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مل تكن جزءا من هذين املرفقني، فلن يُنظر ٕاىل هذه الوثيقة عىل ٔاهنا جزء من معلية  WIPO/GRTKF/IC/23/5 الوثيقة
 .التفاوض ويمت مناقشـهتا بشلك منفصل ويف السـياق اخلاص هبا

هنام رّحب وفد كندا �لبيان اÝي أدىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة الب�ان أالفريقية ووفد الربازيل حيث ٔاوحضا متو   اما أ 246.
ال يرغبان يف استباق نتاجئ املفاوضات. وقال ٕانه يشاركهام هذا القصد. ولفت أالنظار ٕاىل أن الصك القانوين ا?ويل 

الصكوك القانونية ا?ولية اليت قد تنشأ عن هذه املفاوضات ميكن ٔان تتخذ ٔاشاكال خمتلفة. ٕاذ ميكن ٔان يمتخض أالمر عن   ٔاو
ٓ معاهدة ٔاو نوع  ك. والتفت ٕاىل التوصية املشرتكة، وقال ٕاهنا عكست مساحة من أالرضية املشرتكة ؤاكدت خر من الصكو ا

عىل املساحات اليت حظيت بتوافق االٓراء بشأهنا داخل اللجنة احلكومية ا?ولية، ٔاال ويه تZ املناطق املتعلقة مبنع منح 
 .الرباءات عىل حنو خاطئ

ائر �مس مجموعة الب�ان أالفريقية. ؤاشار ٕاىل تقرير ا?ورة العرشين للجنة ؤايّد وفد مرص البيان اÝي أدىل به وفد اجلز   247.
أن هذه التوصية املشرتكة قد نوقشت فعال. ومىض يقول، اكن  ٔاوحض) اÝي WIPO/GRTKF/IC/20/10احلكومية (

ٔالنظار ٕاىل أن رعاة هذا املتوقع من مؤيدي هذا �قرتاح أن يطالبون ٕ�دراجه يف الوثيقة املوحدة للتفاوض بشأنه. ولفت ا
�قرتاح سيتوفر هلم فرصة ٔاخرى للقيام بذ- عند تقدمي النسخة املعد^ للوثيقة املوحدة ملواصM النظر فهيا يف جلسة عامة. 

مصاحل  �عتباريف  وأالخذاللجنة احلكومية ا?ولية التوازن املناسب  حتقيقومن خالل هذا أالسلوب سوف يمت التأكد من 
طراف. ونبّه ٕاىل أن املزيد من النقاش حول هذه التوصية املشرتكة سوف يعيد فتح عدد من القضاl املتصM بأهداف اكفة االٔ 

 .كام أن الوقت غري مناسب للقيام هبذا العمل ،سـياسـية ويرض �ملهمة املضطلع هبا

وته ٕاىل البيا{ت اليت أدىل هبا الهند �لشكر ٕاىل مؤيدي التوصية املشرتكة عىل الوثيقة املقدمة، ومض ص وتوجه وفد  248.
التلكيف احلايل من ا?ول أالعضاء الرتكزي عىل النص  يتطلبوفد اجلزائر �مس مجموعة الب�ان أالفريقية ووفد الربازيل. وقال 

عبري املوحد يف حتقيق هدف التوصل ٕاىل صك قانوين دويل للحامية الفعا^ للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ؤاشاكل الت 
 .الثقايف التقليدي

يف رعاية اقرتاح التوصية املشرتكة، عن تقديره للقمية �قتصادية والعلمية  وفد مجهورية كورl، بصفته مشاراكً ؤاعلن   249.
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا و?ور نظام امللكية الفكرية يف تشجيع �بتاكر ومنع الرباءات املمنوحة عىل 

و خاطئ. ومىض يقول من املهم جداً ٔان يكون ملاكتب الرباءات وسـيM النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �ملوارد الوراثية حن
واملعارف التقليدية املرتبطة هبا لتحقيق الشفافية يف ٕاجراءات منح براءات �خرتاع. ورٔاى ٔان الطريقة االٔكرث فعالية لضامن 

املتفق علهيا ورشوط النفاذ وتقامس املنافع بني  املتباد^ م مسـتقبيل واقعي يستند ٕاىل الرشوطتقامس منافع حقيقي هو تنفيذ نظا
وليات لك طرف. ومىض يقول هناك تدابري ٔاخرى خارج قوانني ؤ وتفهم واحض حلقوق ومس ،{قل املوارد الوراثية واملنقول ٕاليه

د لتحسني �متثال ٔالنظمة النفاذ وتقامس املنافع مثل ر للموا براءات �خرتاع قد يكون لها فائدة ٔاكرث ومتثل اسـتخدام أفضل
املوافقة املسـتنرية املسـبقة وتقامس املنافع من خالل نظام تعاقدي بدًال من ويتعني تنفيذ متطلبات العقو�ت املدنية ٔاو اجلنائية. 

م ومنح براءات اخرتاع املوارد الثقافية تنفيذها مضن ٕاطار نظام الرباءات. ورٔاى الوفد ٔان ٔافضل طريقة ملراقبة ورصد اسـتخدا
قواعد  سوف تساعداكن من خالل ترتيبات تعاقدية بني ماحني حق الوصول ٕاىل املوارد وبني من ُمنح هذا احلق. ؤاضاف 

بيا{ت املعارف التقليدية ٕاىل حد كبري يف منع منح الرباءات عىل حنو خاطئ، وينبغي أن تأخذ بعني �عتبار التصنيفات 
يف مجيع ٔاحناء العامل الوصول ٕالهيا بسهو^ عرب إالنرتنت. ويتعني لفاحيص الرباءات  ) وميكنIPCتعلقة �لرباءات ا?ولية (امل 

تقييد الوصول ٕاىل قواعد البيا{ت هذه متاما لتجنب ٕاساءة اسـتخدام املعارف التقليدية املوثقة. واقرتح الوفد أن تنظر لك 
 .كحل واعد أمام اللجنة احلكومية ا?وليةدو^ عضو يف التوصية املشرتكة 

هذا املستند وما يريم ٕاليه من مقاصد ومفاهمي، ٔالنه وكام ٔاشار وفد مرص، وعّرب وفد بريو عن دهشـته ٕالعادة تقدمي   250.
عنارص  وٕاغفالهذه الوثيقة عىل بعض العنارص ا[تارة  تركزيقد نوقش من قبل �لفعل. كام عّرب عن حريته ٔايضا من حقيقة 
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عدد كبري من ا?ول أالعضاء. ورحب �لنسخة املوجزة من الوثيقة املوحدة اليت ُطرحت عىل طاو^ ذات ٔامهية لٔاخرى 
النقاش وأشار ٕاىل ٔاهنا عكست �لفعل وبطريقة ماهرة جدًا عدداً من الوüئق اليت مت النظر فهيا فعليا. وأعرب عن اسـتعداده 

ثريت يف التوصية املشرتكة يف سـياق الوثيقة املوحدة ولكن ليس يف ٕاطار معلية  يف ٕاعادة النظر يف املفاهمي اليت ا�
Mوموازية منفص. 

توجه وفد شـييل �لشكر ٕاىل الرعاة املشاركني يف تقدمي هذه الوثيقة. ورأى أن هذه الوثيقة عكست أالمهية اليت و   251.
وصية مشرتكة، وكام يدل امسها، لن تعكس مجيع ٔاولهتا تZ الوفود للموارد الوراثية واملعارف التقليدية. ومىض يقول ٕان ت

املصاحل ولن تؤدي ٕاىل فهم مشرتك من قبل مجيع أالعضاء بشأن هذا املوضوع. ؤاعلن تأييده لوفد الربازيل ووفد اجلزائر �مس 
. ودعا الرعاة ا¾موعة أالفريقية وغريمه من الوفود اليت ٔاشارت ٕاىل عدم وجود توافق يف االٓراء بشأن حمتوlت هذه التوصية

 .املشاركني ٕاىل النظر يف العنارص اليت هتم الوفود أالخرى والرتكزي عىل الوثيقة املوحدة

اليا�ن، كراعي مشارك يف الوثيقة، مساندته للبيان �سـهتاليل اÝي أدىل به وفد الوالlت املتحدة ؤاعلن وفد   252.
فادها وجوب ٕاجراء مناقشة يف مرحM الحقة من املفاوضات. أالمريكية. ولفت أالنظار ٕاىل ٔانه قد مت إالعراب عن آراء م

ؤاعرب عن تفهمه من ٔان واجب ا?ول أالعضاء هو الرتكزي عىل التفاوض عىل أساس النص وفقا لتلكيف اللجنة احلكومية 
خرى، ويه ا?ولية. بيد ٔانه رٔاى أن التوصية املشرتكة قد تضمنت عنارص مثل منح براءات خاطئة وقاعدة بيا{ت وأمور أ 

عىل  WIPO/GRTKF/IC/23/5من املوضوعات املدرجة يف الوثيقة املوحدة. وÝ-، اعتقد الوفد ٔان مناقشة الوثيقة 
 .ٔاساس متوازي سوف يسهم، من وTة نظر معلية، يف ٕاذاكء التفاوض اجلاري املبين عىل النص أالسايس

كة لنقاط اليت ا�ثريت. ومىض يقول، مل تكن التوصية املشرت وفد الوالlت املتحدة أالمريكية يف تناول عدد من اوَرِغَب   253.
شري ٕاىل التلكيف بأنه صك أو صكوك حي دًا عن تلكيف اللجنة احلكومية ا?ولية نظرا ٔالهنا تُعترب صك قانوين دويل وقد ا�

ؤاضاف ٔان الوثيقة  بصيغة امجلع. ومبقتىض هذا التلكيف، ميكن أن تُبَْىن هذه التوصية تأسيسًا عىل معل اللجنة احلايل.
WIPO/GRTKF/IC/23/5  لن تستبق نتاجئ الوثيقة املوحدة ولكن تَبِّين هذه الوثيقة من شأنه بناء ثقة يف سـياق معلية

مسـمترة. والتفت ٕاىل خماوف وفد اجلزائر اليت ٔاعرب عهنا �مس مجموعة الب�ان أالفريقية وغريه من الوفود، وقال اكن مصدر 
إالشارة ٕاىل مواقفهم يف التوصية املشرتكة. ولكن ويف نفس الوقت، شدد الوفد عىل تأييد مجيع الوفود هذه ا[اوف هو عدم 

 .براءات غري سلميةالتصدي ملنح 

اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة ٔامانة الويبو بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح افتتح الرئيس �ب املناقشة حول "و   254.
 ).WIPO/GRTKF/IC/23/6تثال لٔالنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" (الوثيقة الرباءات عىل حنو خاطئ و�م 

، واليت شارك يف رعايهتا وفود WIPO/GRTKF/IC/23/6واسـتعرض وفد الوالlت املتحدة أالمريكية الوثيقة   255.
من جانبه بعدد من  كندا واليا�ن ومجهورية كورl. وأشار ٕاىل ٕاجرائه مناقشات مع وفد روسـيا �حتادية واÝي تقدم

�سـتفسارات إالضافية ٕاىل الرعاة اÝين قاموا يف ذ- الوقت ٕ�جراءات تضمني تZ �سـتفسارات يف الوثيقة احلالية. 
دراسات بُين عىل غرار وأشار ٕاىل رغبة وفد روسـيا �حتادية يف �نضامم كراعي لهذه الوثيقة. ؤاوحض أن هذا �قرتاح 

سيساعد هذا �قرتاح عىل مجع املعلومات ذات الصM ?مع و  وضع معايري وقواعد لعمل الويبو. ٔاخرى ٔاجريت مؤخرا ?مع
هذا �قرتاح �لنظر ٕاىل التوصية اخلامسة عرش من توصيات جدول ٔاعامل  متت صياغةلجنة احلكومية ا?ولية. كام معل ال 

ٔانشطة وضع املعايري يف الويبو. يف سـياق تنفيذ  ف واملنافعتوازن بني التاكلي�ه�م بتحقيق  رضورةالتمنية واليت نصت عىل 
عىل الرمغ من نظر اللجنة احلكومية ا?ولية ٕاىل رشط الكشف كنتيجة ممكنة لعملها، ٕاال ٔاهنا مل تلتفت بعد ٕاىل هذه التوصية و 

اكن و ع عىل الصعيد الوطين. عىل حنو اكمل عن طريق حتديد كيفية معل متطلبات الكشف القامئة وأنظمة النفاذ وتقامس املناف
هذا هو السبب اÝي حدا �لرعاة ٕاىل اقرتاح ٕاجراء دراسة للخيارات اليت جيري النظر فهيا يف ظل اسـمترار أعامل اللجنة 

الوفد أن هذه ا?راسة لن  ى)، رأ WIPO/GRTKF/IC/23/5احلكومية ا?ولية. وكام حدث مع التوصية املشرتكة (
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وليات أمانة الويبو وسـتكون ممكM لعمل اللجنة. ؤ هذه ا?ارسة ٕالرشاف وتقع مضن مس وسـتخضعتنتقص من أعامل اللجنة. 
ة طوال ا?ورة احلالية حول القوانني الوطنية وكيفيه تطبيق رشوط الكشف ؤانظمة وأشار الوفد ٕاىل ٕاجراء مناقشات بناءّ 

اللجنة خبصوص النص املطلوب ٕاعداده. وسوف  ساعدت تZ املناقشات يف ٕاحراز تقدم يف معلو النفاذ وتقامس املنافع. 
تسهم ا?راسة يف امليض قدما يف تنفيذ هذا العمل دون ٕابطاء لعمل اللجنة. ودعا الوفد الوفود أالخرى لتأييد هذا �قرتاح 

 .ن ل�ول أالعضاء أالخرى بشأن هذه ا?راسةب بأي ٔاسـئM ٕاضافية ٔاو مقرتحات ٕالدخال حتسينات قد تعّ ورحّ 

د   . WIPO/GRTKF/IC/23/6اه�مه ٕ�جراء دراسة حول القضية اليت ٔاüرهتا الوثيقة  الرويسوفد �حتاد ؤاكّ 256.
ُتدرج يف اقرتاح ا?راسة. وذكّ  ر بأن هذه وقد {قش مع وفد الوالlت املتحدة أالمريكية عددا من �سـتفسارات اليت سـَ

ة سابقة للجنة. ومع ذ-، مل يتلق الوفد ٕاجا�ت عىل لك �سـتفسارات مل تكن مسـتحدثة، ٕاذ مت ٕاüرهتا من قبل يف جلس
�سـتفسارات اليت طرªا خالل مناقشات اللجنة. واختمت لكمته قائال اكن هذا هو السبب يف تأييده ملبادرة ٕاعداد دراسة 

 .تفصيلية يف هذا ا¾ال

اء فz يتعلق برشط الكشف. ورٔاى ٔان وفد اليا�ن أالنظار، كرشيك يف الرعاية، ٕاىل التفاوت بني ا?ول أالعضولفت   257.
من ٔاحد أالسـباب الرئيسـية يف هذا �ختالف هو عدم وجود حتليل مبين عىل احلقائق والواقع القامئ. واسـتطرد قائال، اكن 

 ينبغي ٕاجراء حتليل دقيق لفعالية وعبء النظام ويمت توضيح النتاجئ عىل أساس أالد^ املتاحة. وبدون هذا التحليل ا?قيق،
لن تتيقن ا?ول أالعضاء من مسامهة رشط الكشف إاللزايم يف حتقيق أالهداف املشرتكة، ومن بيهنا تقامس املنافع. ونظراً ٔالن 

رشط الكشف إاللزايم اكن مفهومًا جديدًا نسبيا، فمل يُطبق يف كثري من الب�ان، واكن هذا سببًا يف احلصول عىل معارف 
ومن وTة نظر منطقية، ينبغي ختطيط مثل هذا التحليل الوقائعي وٕاجراؤه من قبل أالمانة  قليM مستندة ٕاىل حاالت حقيقية.

مل يكن هناك ٔاي دليل مبين عىل الواقع ?راسة أالثر احلقيقي لرشط الكشف إاللزايم يف املامرسة ويف ٔاقرب وقت ممكن. 
ط الكشف إاللزايم بعد. ولفت الوفد أالنظار ٕاىل العملية يف حا^ تطبيقه من أالساس. وكرر الوفد حقيقة عدم حتليل ٔاثر رش 

ٔانه وقبل تطبيق معايري جديدة يف الويبو والترشيعات الوطنية، اكن يمت الرتكزي دامئا عىل مجع أالد^ املؤيدة. واكن من 
مي والعالمات الرضوري تقيمي ٔاثر تغيري أالنظمة اليت تمتتع بتارخي طويل من التجربة مثل أنظمة براءات �خرتاع والتصم

مل تتوفر مثل هذه أالد^ ?مع رشوط والتجارية وحق املؤلف، {هيك عن ٔاثر ٕادخال مفاهمي جديدة مثل املوارد الوراثية. 
مل يعد من املمكن السكوت ٔاو ا?فاع عنه  املبسطالكشف عن البيا{ت املتعلقة �ملوارد الوراثية. ونبّه ٕاىل أن مثل هذا الهنج 

ٔاعرب عن تقديره للجهود و  الفكرية. و{شد �سـ�ع ٕاىل مجيع ٔاحصاب املصلحة ومن بيهنم جممتع أالعامل. يف نظام امللكية
قرتاح لالشرتاك يف رعاية �ن ما دفعه أ اسة. ؤاضاف املتفانية اليت بذلها وفد الوالlت املتحدة لتقدمي نطاق واختصاصات ا?ر 

ٔان ا?راسة سـتكون  ىت اللجنة ودفعها للميض قدما. ورأ ه للمساعدة يف مناقشإامنا هو ٕاميانه يف كفاءة هذا �قرتاح وحيويت
مفيدة بصورة ٔاكرب من خالل زlدة الرتكزي عىل التحليل المكي بغية حتليل ٔاثر رشط الكشف إاللزايم، مثل التغري يف ٔاعداد 

 يف عدد �خرتاعات والتطبيقات ذات حاالت النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية قبل وبعد تطبيق رشط الكشف إاللزايم والتغري
. ولفت أالنظار ٕاىل إالبالغ عن حاالت لرشاكت حسبت إاللزايم الصM �ملوارد الوراثية قبل وبعد تطبيق رشط الكشف

ر يعد هذا املثال من أالمثM غري املرغوب فهيا واليت تدل عىل أالثو مؤسساهتا البحثية احمللية بعد تطبيق املتطلبات الصارمة. 
العاملني يف جمال أالنشطة ا[يف املتوقع. وعّرب عن أم; يف قيام ا?ول أالعضاء، وال سـz ا?ول الطالبة، بتقدمي معلومات ٕاىل 

 .مبا يفيد بأن الكشف الطوعي اكن يف صاحل طاليب الرباءات ومل هيدف ٕاىل فرض الزتامات وعقو�ت علهيم فقط الصناعية

مزيدا من إاليضاح عن ما ٕاذا اكن املقصود ٕاجراء ا?راسة كرشط مسـبق للتفاوض  الرئيس من وفد اليا�نوطلب   258.
 .بشأن الكشف إاللزايم

[مالحظة من أالمانة: ٔاوًال رصح "وفد اليا�ن" يف البداية أن ا?راسة رشط مسـبق. مث حسب الوفد بيانه موحضًا   259.
 يقصد وفد اليا�ن ٔان تكون ا?ارسة الوقائعية رشطًا حدوث سوء تفامه، ؤادىل �لبيان التايل اÝي قدمه ٔايضا كتابًة] مل

 .مسـبقا ينبغي تنفيذه قبل اسـتكامل املفاوضات املتعلقة مبتطلبات الكشف إاللزايم
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. ويف وقت WIPO/GRTKF/IC/23/6وعلق الرئيس جلسة املناقشات العامة بشأن �قرتاح الوارد يف الوثيقة   260.
 .لومات اللجنة حول ما انهتت ٕاليه مشاوراهتمالحق، طلب من مؤيدي �قرتاح حتديث مع

توجه وفد الوالlت املتحدة أالمريكية �لشكر مجليع من ٔادىل بتعليقات عىل هذا �قرتاح. وبناء عىل بعض التعليقات و   261.
شاورات غري اليت اسـمتع ٕالهيا ٔاثناء تZ املشاورات، اليت رمبا ختللها سوء الفهم، المتس احلصول عىل مزيد من الوقت ٕالجراء م 

يمت التوصل ٕاىل حل للمسائل املعلقة والتوصل ٕاىل اتفاق بني ا?ول أالعضاء بشأن  فقدرمسية للميض قدما يف املناقشة، 
ّدث ٕاىل العديد من الوفود،  ومن ُطرحت. ٔاجاب عىل بعض أالسـئM اليت و نطاق واختصاصات ا?راسة. وأشار ٕاىل ٔانه َحتَ

ثريت فz يتعلق �القرتاح، ٔاعرب الوفد عن رغبته يف مواصM  ٔاجل زlدة الفهم أالفضل ل�راسة وٕالدراج بعض أالسـئM اليت ا�
تZ املشاورات لتحقيق هنج تعاوين ٔاكرث للميض قدما يف هذه ا?راسة يف ا?ورة القادمة للجنة احلكومية ا?ولية يف 

 .2013 ٔابريل

شلك غري رمسي حول الوثيقة جشع الرئيس ا?ول أالعضاء عىل مشاركة مؤيدي ا?راسة ب و   262.
WIPO/GRTKF/IC/23/6 ومىض يقول سوف تقوم اللجنة احلكومية ا?ولية ٕ�عادة النظر يف �قرتاح املتعلق ٕ�جراء .

دراسة عندما يصل الرعاة وأالطراف املشاركة يف املشاورات ٕاىل درجة قناعة اكفية ٕالجراء مناقشة حول هذا �قرتاح يف 
، وفتح �ب WIPO/GRTKF/IC/23/6عات اللجنة. واختمت الرئيس املناقشة بشأن الوثيقة اج�ع مقبل من اج�

املناقشة حول "التوصية املشرتكة بشأن اسـتخدام قواعد البيا{ت للحامية ا?فاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة 
 ).WIPO/GRTKF/IC/23/7هبا" (الوثيقة 

اليت اكن رشياك يف رعايهتا مع وفود كندا ومجهورية  WIPO/GRTKF/IC/23/7وثيقة وفد اليا�ن ال واسـتعرض  263.
كورl والوالlت املتحدة أالمريكية. ومىض يقول بغية تعميق التفامه املتبادل بشأن القضاl اجلوهرية، فٕانه قد يكون من املفيد 

ات املطلوبة بنقرة زر واحدة. ؤاشار ٕاىل الوüئق ٕالقاء الضوء عىل اقرتاح ٕانشاء قاعدة بيا{ت توفر البيا{ت واملعلوم
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 ، واليت اكنت يف أالصل الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/9/13 ،

، واليت مت WIPO/GRTKF/IC/11/11 واليت اكنت يف أالصل الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/20/INF/11و
عىل وثيقة ٔاصلية،  WIPO/GRTKF/IC/23/7ت الوثيقة تأسسو تقدميها يف دورات اللجنة احلكومية ا?ولية السابقة. 

مع ٕادخال تعديالت طفيفة علهيا. وقد ٔاضاف لها الرعاة ديباجة فضال عن  WIPO/GRTKF/IC/11/11وحتديدًا الوثيقة 
ركت �يق أالجزاء أالخرى كام اكنت يف النسو الفقرات من اخلامسة عرش ٕاىل السابعة عرش يف هناية الوثيقة أالصلية.  خة تُ

أالصلية مع ٕادخال بعض التعديالت اللغوية البسـيطة. وشدد الوفد عىل أن هذه التوصية ال تريم ٕاىل املساس �لعمل اجلاري 
يف اللجنة احلكومية ا?ولية يف الوثيقة املوحدة. ولكن وعىل النقيض متاما، سيسهم اع�د التوصية يف تقليص منح براءات 

حتسني بيئة البحث عن حا^ التقنية الصناعية السابقة املتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف �خرتاع عىل حنو خاطئ من خالل 
ضافة ٕاىل ذ-، ستمتتع براءة �خرتاع إلالتقليدية املرتبطة هبا اليت جيب ٔان تكون مناسـبة ٔالحصاب املوارد الوراثية. و�

ية الرباءة املمنوحة من خالل قاعدة بيا{ت واحدة يتوفر فهيا املمنوحة وفقا لهذا �قرتاح �السـتقرار من حيث اسـتحقاق وأهل 
اكفة البيا{ت املطلوبة مما سـيؤدي ٕاىل تعزيز �بتاكر وتعظمي توقعات تقامس املنافع املبين عىل ٔاساس هذه النوعية من 

ية ٕانشاء قاعدة البيا{ت هذه. الرباءات. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده يف ٔانه من ا¾دي لٔالمانة العامة النظر يف اسـتكشاف ٕاماكن 
وأشار ٕاىل أن اقرتاح ٕانشاء قاعدة البيا{ت قد حظى بنطاق واسع من التأييد من ا?ول أالعضاء يف ا?ورات السابقة. 

 .ؤاعرب عن ثقته يف ٔان يسهم هذا �قرتاح يف اختاذ خطوة واثقة ٕاىل أالمام يف اجتاه مناسب ومعيل

ر ٕاىل وفد اليا�ن نظري ٕاعداده واسـتعراضه التوصية املشرتكة اخلاصة �سـتخدام وفد مجهورية كورl �لشكوتوجه   264.
 قواعد البيا{ت للحامية ا?فاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وَرِغَب يف تقامس خرباته مع جمال ٕانشاء قواعد

 2001منع منح الرباءات عىل حنو خاطئ. ومىض يقول، منذ عام  البيا{ت املتعلقة �ملعارف التقليدية اليت ٔاثبتت جدواها يف
تقوم اللجنة احلكومية ا?ولية ٕ�جراء مناقشات متعلقة حبامية املعارف التقليدية يف لك ب� من الب�ان يف مجيع ٔاحناء العامل. ويف 
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ن بشأن الرباءات، وافق املشاركون من ، يف ا?ورة السابعة الج�ع السلطات ا?ولية يف ٕاطار اتفاقية التعاو 2003فرباير 
احلد أالدىن من وüئق  مضنحيث املبدأ عىل وجوب ٕادراج توثيق املعارف التقليدية يف قسم ا?راسات املعنية بغري الرباءات 

الزمخ عىل ٕادراج هذا التوثيق. ومتشـيا مع هذا  ساعدتالتصنيف ا?ويل للرباءات. كام قدمت الويبو ٔايضا مجموعة من املعايري 
صياغة اسرتاتيجية لبناء قاعدة بيا{ت للمعارف  2004كتب الكوري للملكية الفكرية يف عام امل من امحلاية ا?ولية، قرر 

ضيفت خدمة و عىل الطب الكوري التقليدي.  2007و 2005ها بني عايم ؤ سست قاعدة البيا{ت اليت مت ٕانشاتأ و التقليدية.  ا�
. ويف الوقت احلايل، تتضمن قاعدة بيا{ت املكتب الكوري للملكية الفكرية 2007 البحث يف قاعدة البيا{ت يف ديسمرب

وثيقة خاصة �لطب الكوري والصيين القدمي ومقاالت متعلقة �لرباءات احلالية واليت تتضمن املعارف  258 000يزيد عىل   ما
نت من خالل بوابة املعارف التقليدية الكورية ٕا�حة قاعدة البيا{ت عىل شـبكة إالنرت  تمتو التقليدية من املايض واحلارض. 

)KTKP .(للجمهور لٔالسـباب التالية: ٔاوًال، لوضع أالسس للحامية ا?ولية للمعارف التقليدية ٕا�حة قاعدة البيا{ت  تكام مت
تقدمي معلومات üنيا، والكورية، و�لتايل منع �سـتخدام غري املرصح به لرباءات �خرتاع سواء داخل ٔاو خارج البالد؛ 

 úمما يُع ،M؛ وفرية بشأن املعارف التقليدية والبحوث ذات الصMلثا، توفري وٍجل بتمنية الصناعات وا?راسات ذات الصü
معلومات ٔاساسـية لفاحيص الرباءات، مما يعزز جودة طلبات امللكية الفكرية للحصول عىل براءات للمعارف التقليدية. 

اح امحلاية ا?فاعية للمعارف التقليدية يف بالده. ومن خالل جتربته السابقة مع قواعد البيا{ت ؤاعرب الوفد عن قناعته بنج
ٔان قواعد البيا{ت املتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية من شأهنا أن تساعد كثريا يف  ىاملتعلقة �ملعارف التقليدية، رأ 

 .منع منح الرباءات عىل حنو خاطئ

جلزائر �مس ا¾موعة أالفريقية وعّرب عن شكره لوفد اليا�ن لالقرتاح اÝي تقدم به. وفz يتعلق هبذه وفد اوحتدث   265.
التوصية املشرتكة، ٔاعرب عن رغبته يف تكرار ما ذكره من قبل من تعليقات عامة بشأن الوثيقة 

WIPO/GRTKF/IC/23/5اعدة البيا{ت قد بدٔات . ومىض يقول، اكن من رٔايه أن املناقشات اخلاصة �سـتخدام ق
 .�لفعل ويتعني مواصلهتا يف ٕاطار املفاوضات اجلارية بشأن النص املوحد

مهية �قرتاح املعدل اÝي متت وحتدث   وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فيه ؤاشار ٕاىل أ 266.
دي �قرتاح. وطلب ٕا�حة بعض الوقت للنظر . وتوجه �لشكر ٕاىل مؤيWIPO/GRTKF/IC/23/7صياغته يف الوثيقة 

 .بشلك اكمل يف �قرتاح لعدم توفر الوقت الاكيف منذ اسـتالمه للوثيقة

وفد كندا جمددا دمعه لالقرتاح اÝي تقدم به وفد اليا�ن. وقال ٕان قواعد البيا{ت هذه متثل ٔاحد السـبل وكرر   267.
اTة ٕاصدار براءات عىل حنو خاطئ. ورأى أن �قرتاح ٕ�عداد توصية الرئيسـية للحامية ا?فاعية للموارد الوراثية يف مو 
 .مشرتكة لهو وسـيM ملموسة لتحقيق هذه الغاية

دي التوصية املشرتكة. وقال ٕان من املُسملú به ٔان حمتوlت الوثيقة ذات ٔامهية كبرية، ؤانه و   ِّ توجúه وفد بريو �لشكر ملؤي 268.
úدال يوجد شك يف ٔان قواعد البيا{ت  يف الوقت نفسه،  ،أداٌة iمٌة، وٕان مل تكن الوحيدة، ملنع املنح اخلاطئ للرباءات. ؤاي
عن ا¾موعة أالفريقية واÝي مفاده أن هذه املسأ^ ينبغي ٔان تكون جزءا من املناقشات  البياَن اÝي أدىل به وفد اجلزائر نيابةً 

 .اليت ُجترى �لفعل خبصوص النص املُوحúد

úد وفدُ   مقدار ما . وذكر ٔان WIPO/GRTKF/IC/23/7الوالlت املتحدة أالمريكية �قرتاح الوارد يف الوثيقة  ؤاي 269.
م يف هذا �قرتاح من  فيه من úمة لعمل اللجنة. ؤاضاف ٔان نظام قواعد البيا{ت املُقد حتديد وطبيعة تقنية جعل منه ٕاضافة قيِّ

 شأنه ٔان يساعد عىل جتنب املنح اخلاطئ للرباءات عن طريق آلية غري متوقعة يف النص املُوحúد.

úد ممثل تو�ج ٔامارو البيانني ال�ين أدىل هبام وفد اجل  زائر نيابة عن ا¾موعة أالفريقية ووفد بريو. وقال ٕان هذا ؤاي 270.
، وٕانه عاد ٕاىل الظهور مرة ٔاخرى  úاللجنة احلكومية ا?ولية اكنت  حنياملوضوع نُوقش �لفعل يف املايض يف دورات شـىت
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دة. وذكر ٔان املؤيدين حياولون ببساطة حت úدة. ودعا  من الرتكويل جوهر النقاش، بدالتدرس الوثيقَة املُوح úزي عىل الوثيقة املُوح
 من التأخري يف معل اللجنة احلكومية ا?ولية. ب حدوث مزيدٍ املؤيدين ٕاىل ٕاضافة اقرتاªم ٕاىل الوثيقة املُوحúدة؛ من ٔاجل جتن´ 

úد وفُد مرص البيان اÝي أدىل به وفد اجلزائر نيابة عن ا¾موعة أالفريقية. وتساءل عن سبب عدم توحيد امل  ؤيدين ؤاي 271.
ام تتعلقان بقواعد البيا{ت. وقال هيلكت ، مبا ٔانWIPO/GRTKF/IC/23/7 úو WIPO/GRTKF/IC/23/5للوثيقتني 

ٔام مجموعة من التوصيات. ؤاضاف ٔانه ال يدرك ٔايضا  ةواحد ٕان من غري الواحض ٕان اكنت اللجنة ُمطالَبة �لتوصل ٕاىل توصيةٍ 
حلكومية ا?ولية. ؤاشار ٕاىل ٔان الويبو بذلت �لفعل Tدا كبريا يف تسهيل ٕانشاء العالقة بني هذا املوضوع ومفاوضات اللجنة ا

 قواعد بيا{ت.

ر وفد شـييل ٕاقراره بأمهية قواعد البيا{ت يف احليلو^ دون املنح اخلاطئ للرباءات. ؤاضاف ٔان قواعد البيا{ت   úوكر 272.
ية جيري اسـتخداiا، ويف ٕاخبارها هل مت استيفاء رشوط سـتكون مفيدة ٔايضا يف تنبيه ماكتب الرباءات بأن املوارد الوراث 

القدرة عىل �بتاكر وأالهلية للحامية مبوجب براءة ٔام ال. وذكر أن ب�ه يعمل عىل ٕاجياد حوافز ٕالنشاء هذا النوع من قواعد 
بغي أن تكون جزءا من البيا{ت. وتوجúه �لشكر لوفد اليا�ن عىل تقدميه لالقرتاح. ومع ذ- رٔاى أن مناقشة عنارصه ين 

د. úاملفاوضات املتعلقة �لنص املُوح 

وذكر ممثل مؤسسة البحوث من ٔاجل الشعوب أالصلية وساكن اجلزر ٔان �قرتاح يضع يف �عتبار بعض اجلوانب   273.
دة يف احلساسة، مثل مراعاة القانون العريف. ؤاضاف أن آلية البحث بنقرة واحدة ميكن ٔان تتوافق مع رشوط الكشف املوجو 

دة. واقرتح ٔان تُ  1اخليار  úا، وسائلٌ من الوثيقة املُوحiتسمح  ضاف ٕاىل البوابة إاللكرتونية للنفاذ ٕاىل قواعد البيا{ت واسـتخدا
للشعوب أالصلية ٕ�دارة النفاذ ٕاىل املعارف التقليدية، مثل املعارف الرسية واملقدسة اخلاصة �¾متعات أالصلية، والتحمك يف 

 .هذا النفاذ

úدت ممثM معهد الشعوب أالصلية الربازيلية للملكية الفكرية البياَن اÝي أدىل به ممثل مؤسسة البحوث من ٔاجل   ؤاي 274.
الشعوب أالصلية وساكن اجلزر، وذكúرت اللجنَة احلكومية ا?ولية بأن الشعوب أالصلية يف الربازيل واTت صعو�ت عديدة 

ن اعتقادها أن اللجنة احلكومية ا?ولية ينبغي أن تضمن ٔاوال احرتام حقوق خبصوص مسأ^ قواعد البيا{ت. وأعربت ع
تضمن �عرتاف أن و  ،الشعوب أالصلية يف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية واحلق يف التحمك يف النفاذ ٕالهيا عند الرضورة

ت بأن قواعد البيا{ت ميكن ٔان تسامه يف حامية املوارد úزيد اليقني  هبذه احلقوق. وأقر الوراثية واملعارف التقليدية، وأن تُ
قانوين دويل ُملِزم موجود حاليا محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  القانوين. وطلبت ٔان حيدث هذا يف ٕاطار صٍكّ 

واءمة أالنظمة ا?ولية يكون متسقا مع التقدم املُحَرز يف احملافل ا?ولية أالخرى خبصوص النفاذ وتقامس املنافع. والمتست م
رت من ٕانشاء  úللنفاذ وتقامس املنافع وأالنظمة ا?ولية للملكية الفكرية قبل ٕاجراء ٔاي مناقشات بشأن قواعد البيا{ت. وحذ

قواعد بيا{ت دون ٕايضاح ٔان املعارف التقليدية واملوارد الوراثية ليست جزءا من املZ العام، بل يه جزء من تراث 
. والمتست توµ احلذر يف هذا ا¾ال، وذكúرت بأن هناك رشوطا ٔاساسـية جيب توافرها ٕالنشاء الشعوب أالصلية

 بيا{ت. قواعد

úد البيا{ت اليت أدلت هبا وفود اجلزائر   نيابة عن مجموعة الب�ان  –وشكر وفد الهند مؤيدي هذا �قرتاح، ؤاي 275.
وع هذا �قرتاح ميثل �لفعل جزءا من النقاش بشأن النص ومرص وبعض الب�ان أالخرى اليت ذكرت أن موض –أالفريقية 

د. وقال ٕان تناول هذه املسأ^ يف سـياقٍ  úر الوفُد اللجنَة احلكومية  املُوحúمنفصل سـيكون ٕاهدارا للجهد وٕاضاعة للوقت. وذك
يف ٕانشاء قواعد بيا{ت يف ا?ولية بأن ب�ه ٔانشأ املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية، وÝ- فهو ٔاحد الب�ان الرائدة 

 الصدد. هذا

وأدرك وفد جنوب ٔافريقيا ٔامهية قواعد البيا{ت. وذكر ٔانه عندما زار املديُر العام للويبو بَ�ه بشأن موضوع براءات   276.
د الوزيُر ا[تص عىل ٔامهية قواعد البيا{ت، ورشح نظام تدوين املعارف أالصلية، وأوحض اسـتعداد الب�  úخرتاع، شد�
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ساعدة الب�ان أالفريقية أالخرى عىل احلصول عىل قاعدة البيا{ت هذه جما{. وقال ٕان قاعدة البيا{ت متقدمة جّدا، مل 
وتُسـتخَدم مكوقع ويب داليل. وأضاف ٔان قاعدة البيا{ت اليت تعمل بلمسة واحدة واليت تُناقش حاليا يف اللجنة احلكومية 

ال من شأنه أن يساعد عىل الوفاء ا?ولية موجودة �لفعل يف ب�ه. ومع ذ -، اعترب الوفد قواعد البيا{ت ٕاجراء ُممكِّ
úد البياَن اÝي أدىل به وفد اجلزائر نيابة عن ا¾موعة أالفريقية اÝي يطالب بأال تتسبب املناقشة  �اللزتامات ا?ولية. وÝ- ٔاي

ٕاطار املفاوضات اخلاصة �لنص املُوحúد، وبأن يُنظر ٕالهيا بوصفها يف تأخري اللجنة احلكومية ا?ولية، وبأن تُعاجل املسأ^ يف 
 ٕاجراء تمكيليا.

وتوجúه وفُد دو^ بوليفيا املتعددة القوميات �لشكر لوفد اليا�ن عىل اقرتاحه. وأعرب، مثل الوفود أالخرى، عن   277.
، حيث ٕان الويبو ال متتZ حىت االٓن صّاك فعلّيا ينص اعتقاده ٔان قاعدة البيا{ت ال تُوِجد ثقة مبعىن اللكمة فz يتعلق �محلاية

عىل حامية املنشأ ٔاو الكشف عنه. وأعرب ٔايضا عن قلقه ٕازاء اح�ل أن تتسبب قواعد البيا{ت يف سوء فهم، حيث ٕان 
د البيا{ت املوجودة يف قاعدة البيا{ت قد تُعتَرب جزءا من املZ العام ٔاو متاحة �لاكمل. وذكر أيضا أن قوا عد البيا{ت تُكبِّ

من الوثيقة  15الب�ان النامية تاكليف، بدءا من ٕانشاء قاعدة البيا{ت وحىت مجع املعلومات. ؤاشار ٕاىل أن الفقرة 
WIPO/GRTKF/IC/23/7  تتناول هذه املسأ^. ورمغ ٕاقراره بأن املسأ^ تسـتحق مزيدا من املناقشة، قال ٕاهنا ينبغي أن

 úتُدَرج يف النص املُوح.M  د �عتبارها فكرة ُممكِّ

.WIPO/GRTKF/IC/23/7. 278ؤاغلق الرئيس �ب املناقشة بشأن الوثيقة  

مالحظة من أالمانة: جرت املناقشة التالية يف جلسة عامة بعد جو^ üنية من اج�عات فريق اخلرباء، وبعد ٕاصدار [  279.
ين ل  دة املتل املُيّرسِ úحة الثانية من الوثيقة املُوحúعلقة �مللكية الفكرية واملوارد الوراثيةنسخة املُنق (Rev. 2)  7بتارخي 

 ].2013 فرباير

وفتح الرئيس �ب املناقشات بشأن النسخة املُنقúحة الثانية من الوثيقة. ودعا الرئيس اللجنة ٕاىل تصحيح ٔاي خطأ   280.
وقال ٕان ٔاي تعليقات موضوعية، مبا يف ذ-  وفقا للمهنجية وبر{مج العمل املُتúفق علهيام.، سهو واحض يف النسخة املُنقúحة  ٔاو

سوف حتيط علام �لنسخة املُنقúحة  املقرتحات النصية، سوف تُسجúل يف تقرير ا?ورة الاكمل. ؤاضاف الرئيُس ٔان اللجنة
ة من أالمانة: . [مالحظ2013امجلعية العامة اليت سـُتعقد يف شهر سبمترب ٕاىل رتسلها سو ، الثانية يف هناية املناقشة وبناء علهيا

، وهو �رخي اليوم أالخري يف ا?ورة]. وأشار الرئيس 2013فرباير  8النسخة املُنقúحة الثانية اليت سُرتَسل سوف حتمل التارخي 
ثالثة اlٔم ٕاضافية ٕاىل ا?ورة اخلامسة والعرشين للجنة احلكومية ا?ولية اليت قد تُناقَش فهيا املسائل أالفقية،  ه سـُتضافٕاىل ٔان

ر ٔان إ  úحة الثانية، اليت سـتنتج عن ا?ورة احلالية، سـيكون من ٔاجل توجيه عناية امجلعية العامة. وكرúال ٔان ٕارسال النسخة املُنق
دة لن تُعمتَد، بل  úحة الثانية من الوثيقة املُوحúرَسلالنسخة املُنق د عىل أن موضوع العمل املقبل  سـُيحاط هبا علام وتُ úحفسب. وشد

ين ٕاىل التقدمي للنسخة املُنقúحة الثانية. سـيكون نّصا  تفاوضّيا. ودعا املُيّرسِ

ين   ين الثالثة، ؤاوحض ٔان النسخة املُنقúحة  –وهو السـيد ٕاlن غوس من ٔاسرتاليا  –وحتدث ٔاحد املُيّرسِ �مس املُيّرسِ 281.
وداخل فريق اخلرباء. وقال ٕان هذه  يف اجللسة العامة تُثارالثانية تسعى ٕاىل تسجيل التعليقات واملفاهمي واملسائل اليت 

املناقشات والتعليقات واسعة النطاق وتتناول مسائل üنوية تتعلق �لنص ومسائل ٔاساسـية تتعلق �لسـياسات. وذكر أن 
ين حاولوا تسجيلها بدقة يف النص املُنقúح، يف غضون الوقت احملدود املُتاح و�سـتخدام السجالت املتوفرة. وأشار ٕاىل  املُيّرسِ

ين  –ٔاهنم  ال يقومون بعملية صياغة نصية، ؤان تركزيمه ينصب عىل توضيح املسائل اجلوهرية اليت جيري  –بوصفهم ُميّرسِ
التفاوض بشأهنا والرتكزي علهيا، يف حماو^ ?مج وTات النظر املتقاربة ولضامن وضوح وTات النظر املتباينة، مع مراعاة 

داخل فريق اخلرباء. واعتذر عن ٔاي سهو قد حيدث. وقال ٕاهنم حاولوا التحيل  جيرى من مناقشات عامة وموضوعية  ما
ين قد حذفوا مرفق النسخة املنقحة  �ٕالنصاف وعرض وTات نظر مجيع ا?ول أالعضاء واملراقبني. ؤاشار ٕاىل ٔان املُيّرسِ

فريق اخلرباء، ٕاال عندما اكنت  أالوىل، اÝي مل يكن حيتوي عىل ٔاي تعليقات ٔاو مناقشات جرت خالل اجللسة العامة ٔاو
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ين مراعاة النظر يف فقرة معينة ٔاو ٕادراTا يف النص املُنقúح. واسرتسل قائال ٕان النص حيتوي  ا?ول أالعضاء تطلب من املُيّرسِ
ين ٔادخلوا عىل عدد ٔاكرب من أالقواس اليت تُبّنيِ أالجزاء اليت ال حتظى مبوافقة جامعية ووTات النظر املتباينة، وٕان امليرس 

الصيانة تغيريات عىل "قامئة املصطلحات"، ال سـz "املوارد الوراثية املرتبطة �ملعارف التقليدية". ومىض يقول ٕاهنم ٔاضافوا " 
حول التعريفات غري املُتفق عىل ٕادراTا أو تعريفها ٔاو لكهيام، ووضعوا عنرصا {ئبا  ا"، ووضعوا ٔاقواسخارج الوضع الطبيعي

وارد الوراثية املرتبطة �ملعارف التقليدية"، وفقا لتعليقات وفد كندا يف هذا الشأن، ؤابقوا عىل ا?يباجة، عن مصطلح "امل
حول املسائل اليت ال حتظى مبوافقة جامعية.  انظرا لتوافق االٓراء عىل ذ-، وأدخلوا فكرة الثقة املتباد^، وأدرجوا أقواس

ه ٔان هذا اجلزء سوف يُصاغ يف شلكه الهنايئ مبجرد �نهتاء من املفاوضات، ولكن ؤاضاف ٔاهنم جسúلوا الرٔاي العام اÝي مفاد
بقي عليه ليكون مبثابة عنرص {ئب عن املبادئ التوجهيية، ؤاهنم، يف أالهداف، وضعوا ٔاقواسا حول املوضوعات غري املتفق  ا�

وذكر ٔاهنم أدخلوا من جديد  .شأن التفصيليعكس وTات النظر املتباينة ب  2علهيا، وأدخلوا خيارا ٕاضافيا مضن الهدف 
ٕاضافية. وأشار ٕاىل ٔانه رمبا يلزم القيام  امصطلح "امحلاية" يف املادتني أالوىل والثانية، ؤادرجوا تعديالت نصية طفيفة ؤاقواس

نا، مبا يف ذ-  ٕادخال مصطلح "امحلاية" من مبزيد من العمل فz يتعلق هبذا املوضوع. وقال ٕاهنم نقúحوا املادة الثالثة تنقيحا بيِّ
ليعرب عن وTات النظر املتباينة. وذكر  ،2.3جديد وٕادراج مصطلح "�لزتامات القانونية"، وأدرجوا خيارا ٕاضافيا يف البند 

ٔاهنم جسلوا وجود تقارب ما يف وTات النظر بشأن ا?وافع، ونقحوا تZ ا?وافع يف خيار واحد. ؤاضاف ٔاهنم بعملهم هذا، 
يرض  قدمنح الرباءات للموارد الوراثية  يارا اقرتحه جت́مع الشعوب أالصلية خبصوص تفعيل الكشف عندما يكونحذفوا خ 

مبصاحل الشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية. ؤافاد بأن ذ- يرجع جزئيا ٕاىل ٔاهنم واTوا قدرا من الصعوبة يف حتديد الطريقة 
كر ٔانه رمبا ميكن اعتباره مبدٔا يف ا?يباجة. وقال املُيّرسِ ٕان جت́مع الشعوب أالصلية قد اليت ميكن هبا تنفيذ ذ- تنفيذا معليا. وذ

يرغب يف ٕاعادة ٕادراجه، عىل ٔان تؤيده يف ذ- ٕاحدى ا?ول أالعضاء. وذكر أن امليرسين ٔابقوا عىل �سـتثناءات ولكن 
العقو�ت، فبناء عىل ما دار داخل فريق اخلرباء من وضعوا النص بأمك; بني قوسني. وقال ٕان التغيري الرئييس التايل خيص 

ون إالسهاب يف ثالثة خيارات. واسـتطرد قائال ٕان اخليار الفرعي  يعكس بيا{ ٔاّمع يشـبه بروتوكول  1مناقشات، حاول املُيّرسِ
زاءات. وذكر أن {غوl، اÝي يوفر مرونة فz يتعلق �لتنفيذ الوطين، ولكنه ليس ٕالزاميا خبصوص طبيعة العقو�ت واجل

ين أدرجوا تسوية املنازعات داخل هذا اخليار. ومىض يقول ٕان اخليار الفرعي  دمج العقو�ت ا́?نيا ب يضيف ٕاىل أالول 2املُيّرسِ
دمج بياٍن يسعى ٕاىل وضع معيار ب 2ٕاىل اخليار الفرعي  يضيف 3اليت ينبغي مجليع أالطراف تطبيقها، وٕان اخليار الفرعي 

ن امليرسين واTوا بعض الصعوبة يف تZ املسأ^ أالخرية، حيث يصعب إالتيان بلكامت من شأهنا أن توفر ٔاقىص. وذكر أ 
 Mدرجت بوصفها ٔامث  زيد من املناقشةملقدرا من اليقني القانوين دون ٔان يكتنفها الغموض. وقال ٕان العقو�ت ا́?نيا والقصوى ا�

ناقَ حفسب رباء، �سـتثناء القلق بشأن تأثري ٕالغاء الرباءة أو حق امللكية الفكرية يف �بتاكر ش �لتفصيل يف فريق اخل، ٔالهنا مل تُ
ين يّرسِ وتقامس املنافع، وذكر املُ  ون ٔان هذه من املسائل اجلوهرية اليت تتطلب مزيدا من التفاوض. ومىض يقول ٕان املُيّرسِ

، وٕان أنصار هذا اخليار قد يرغبون يف ٕاجراء مزيد من قواساالٔ بعض وضع ، �سـتثناء 2جيروا تغيريات كبرية عىل اخليار   مل
طراف االٔ ، ذكر ٔاهنم حاولوا معاجلة شاغل رئييس، وهو ٔان الصك ال يفرض الزتامات عىل 4التغيريات. وخبصوص املادة 

zفقرة سابقة بصكوك ٔاو اتفاقات دولية ٔاخرى ليسوا ٔاطرافا فهيا. وقال ٕاهنم أدرجوا من جديد ٔايضا  �لصك املرتبط يتعلق ف
من ملحق النسخة املُنقúحة أالوىل تتعلق هبذه املادة، وهذه الفقرة توفر مزيدا من الوضوح بشأن الصكوك ذات الصM، مبا يف 

ين ٔاعادوا صياغة املادة  ، مع وضع مناقشات فريق 6ذ- ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية. وذكر أن املُيّرسِ
ر ٕاىل حد اخلرباء يف �عتب ار، مبا فهيا تعليقات املراقبني اÝين ميثلون الشعوب أالصلية. ؤافاد بأن النسخة املُنقúحة الثانية تُكّرِ
ه السـيد غوس �لشكر للرئيس ول�ول أالعضاء عىل ما قدموه هلم من دمع  11ما ٔاسلوب املادة  úوتوج .lمن بروتوكول {غو

ون قد قابلوا ذ- بتقدمي نص وتشجيع، وعىل ثقهتم هبم. ومتىن ٔان يك هٍ  غريون املُيّرسِ úن  ُمزن عن اخلطأ ولكن يف حا^ تُمّكِ
ين يودون أيضا أن يشريوا ٕاىل املشاركة إالجيابية من ا?ول  اللجنة من ٕاحراز تقدم كبري يف املفاوضات. وقال ٕان املُيّرسِ

ل تواصل بعضهم مع بعض. ووصف السـيد غوس ذ- ب وTات النظر من خاليأالعضاء يف مجيع ا¾موعات إالقلميية لتقر 
 بأنه خطوة كبرية ٕاىل أالمام.



WIPO/GRTKF/IC/23/8 PROV. 2 
58 
 

وفتح الرئيس �ب التعليق عىل النص بناء عىل املهنجية املُتفق علهيا. [مالحظة من أالمانة: ٔاعرب معظم املشاركني   282.
ين وللرئيس ولٔالمانة عىل معلهم وعىل الطريق ة اليت جرت هبا املناقشات اÝين ٔاخذوا اللكمة عن امتناهنم للُميّرسِ

 أالسـبوع]. خالل

�مس مجموعة ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، ؤاشار ٕاىل ٔانه أعرب عن رغبته يف  وحتدث وفد امجلهورية ا?ومينيكية  283.
 ٔان تُوَضع ا?يباجة بأمكلها بني قوسني مربعني، ٕاال ٔانه يالحظ ٔان الفقرة أالخرية من ا?يباجة ليست داخل القوسني املربعني.

اء فهيا، وأشار ٕاىل بعض مواطن السهو يف وحتدث وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاد أالورويب وا?ول أالعض  284.
النسخة املُنقúحة الثانية. ؤاعرب عن رغبته يف أن تُضاف ٕاىل النص مذكرة الرئيس الواردة يف الوثيقة 

WIPO/GRTKF/IC/23/4 ،ات نظر املشاركني. وذكر ٔايضا ٔاهنا  واصفاTد بأنه معٌل جاٍر دون إالخالل بو úالنص املُوح
النص والنتيجة الهنائية بشأن الصك. ومتىن ٔان يرى يف مجيع أالحاكم ذات الصM بدائل، بني قوسني،  ال تتعارض مع طبيعة

لعبارات "حقوق امللكية الفكرية" ٔاو "طلبات امللكية الفكرية" ٔاو "ماكتب امللكية الفكرية"، و"حقوق الرباءات" ٔاو "طلبات 
حات الواردة يف النص بأمك;. ؤاعرب عن رغبته يف ٔان يُوَضع الرباءات" ٔاو "ماكتب الرباءات"، وذ- فz خيص املصطل

مصطلح "الشعوب" بني قوسني يف النص بأمك;. ؤابدى رغبته ٔايضا يف وضع ٔاقواس حول مصطلحات "املشـتقات"، 
و"�سـتعامل"، و"المتZ غري املرشوع" لكام وردت. ووافق عىل إالبقاء عىل تعاريف مصطلحات "املشـتقات" 

ل" و"المتZ غري املرشوع" يف قامئة املصطلحات، عىل أْن تُوَضع بني ٔاقواس، مما يُبّنيِ عدم اتفاق لك الوفود عىل و"�سـتعام
úد املداخM اليت قدiا وفد امجلهورية ا?ومينيكية، نيابة عن مجموعة  مالءمةمدى  اسـتخدام هذه املصطلحات يف الصك. ؤاي

ع ا?يباجة بني قوسني، ٔالن حمتواها سيُناقَش يف مرحM الحقة. وفz يتعلق بأهداف وضلب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، 
بني قوسني، ٔالنه ال يسـتطيع أن يوافق عىل النص بصيغته احلالية. وقال ٕان  1السـياسة العامة، َرِغب الوفُد يف وضع الهدف 

ويه من املواد أالساسـية �لنسـبة  – 1ادة ?يه صياغة بديM ولكن سوف يبقهيا لوقت الحق يف املناقشات. وخبصوص امل
ٔابدى رغبته يف وجود بديل، بني قوسني، لعبارة "الناجتة عن اسـتعامل املوارد  –لالحتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فيه 

ٕانه يدرك  ، قال3من املادة  1الوراثية"، وهو: "قامئا مبارشة عىل"، كام اكن يدعو �سـمترار طيM أالسـبوع. وفz خيص اخليار 
ا بشأن ا?افع الوارد يف الفقرة  ين حاولوا التوصل ٕاىل نٍص توليفي وقصري حقّ عنارص مفقودة ترد  هناك، ولكن 3.3ٔان املُيّرسِ

[مالحظة من أالمانة: الفقرة  8.3يف الفقرتني الفرعيتني (ٔا) و(ب) من الفقرة  WIPO/GRTKF/IC/23/4يف الوثيقة 
ين، وٕانه 2013فرباير  8 النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي يف 10.3املذكورة تقابل الفقرة  ]. وقال ٕانه قد ٔارسل النص ٕاىل املُيّرسِ

يف النسخة املُنقúحة  13.3[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة  11.3يرى ٔانه جيب ٕادراجه. وذكر ٔان الفقرة 
بني قوسني؛ ٔالنه ال يوجد اتفاق بني الوفود يف هذه املرحM بشأن ٕاماكنية أن ] ينبغي ٔان تُوَضع 2013فرباير  8الثانية بتارخي 

ه. ورٔاى ٔانه ال يؤيد ٔان يقرر ٕاماكنيت تعديل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات من عدم ما يقرر صكٌ 
، كام هو، وسوف يقدم 3يار الفرعي ذ- صٌك مسـتقٌل. وفz يتعلق �لعقو�ت، قال ٕانه ميكن ٔان يعمل عىل ٔاساس اخل 

، وقال ٕانه بدال من "حقوق امللكية الفكرية اليت 4من املادة  1.4اقرتاحا بشأن ذ- يف مرحM الحقة. والتفت ٕاىل الفقرة 
تنطوي عىل اسـتعامل املوارد الوراثية" يرغب يف وضع النص البديل التايل: "حقوق الرباءات القامئة مبارشة عىل املوارد 

وراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا". وقال ٕانه يرغب ٔايضا يف وضع خامتة هذه الفقرة بني قوسني، بدءا من عبارة: "ولكن ال
 6جا". وذكر ٔانه ال يسـتطيع ٔان يوافق عىل هذا النص اجلديد يف هذه املرحM. ؤابدى رغبته يف وضع املادة لن تُوِجد تدرّ 

 قوسني. بني

ٕاىل امجلعية العامة.  حسـ� سـُتحال الوثيقة املُوحúدة املُنقúحة بشأنٕانه ال ينوي ٕادراج مذكرة للرئيس  ؤاجاب الرئيس قائال  285.
 ٕاحا^ الوثيقة، وكذ- صيغة ٕاحالهتا.يه اليت يف يدها أمر وقال ٕان ا?ول أالعضاء 

فقال ٕانه يود أن  ه،فيفة فيوأشار وفد الهند ٕاىل بعض مواطن السهو يف النص، واقرتح بعض التغيريات التحريرية الط   286.
تُضاف، بني قوسني، عبارة "امللكية الفكرية" حيn تُذكر لكمة "براءة" حفسب، وعبارة "امللكية الفكرية" حيn تُذكر لكمة 
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"اخرتاع" حفسب، وذ- يف الوثيقة بأمكلها. وأعرب عن رغبته يف حذف لكمة "تZ" من عبارة "تZ املوارد الوراثية" 
عبارة  قبل"املعارف"  لكمة تعريف "ب� املنشأ". وقال ٕانه يف تعريف "المتZ غري املرشوع" يرغب يف ٕاضافة الواردة يف

يف ٕاضافة  ٔابدى رغبته، 2"التقليدية املرتبطة هبا"، و"وفقا للترشيعات الوطنية"، و�سـتعاضة عن "ٔاو" بـ "و". ويف املادة 
 لكمة" بـthe، و�سـتعاضة عن أداة التعريف "1.2يف السطر الثاين من البند  لكمة "الوراثية" بعد لكمة "املوارد" املوجودة

"such (هذه) يف السطر أالخري. ؤابدى رغبته يف �سـتعاضة عن عبارة "معلومات عن" الواردة يف السطر الثاين يف "
لمتZ غري املرشوع" يف السطر بعبارة "ب� مصدر ومنشأ"، وكذ- ٕاضافة "و" قبل "ا 3يف املادة  1من اخليار  1.3البند 

(و) [مالحظة  5.3الرابع. ؤابدى رغبته يف �سـتعاضة عن لكمة "خمرتع" بعبارة "مطور امللكية الفكرية" يف الفقرة الفرعية 
. ويف ]2013فرباير  8(و) يف النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي  7.3من أالمانة: الفقرة الفرعية املذكورة تقابل الفقرة الفرعية 

من اخليار  14.3، والفقرة 2من اخليار الفرعي  13.3، والفقرة الفقرة 1من اخليار الفرعي  12.3العقو�ت واجلزاءات، الفقرة 
 8يف النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي  16.3، و15.3، و14.3[مالحظة من أالمانة: الفقرات املذكورة تقابل الفقرات  3الفرعي 
ة" الواردة يف السطر الثالث بعبارة "شفافة وميكن التنبؤ  ]، ٔاعرب2013فرباير  úعن رغبته يف �سـتعاضة عن لكمة "ُميرس

بشأن امحلاية  2(ٔا) من اخليار  17.3هبا". ؤابدى رغبته يف ٕاضافة عبارة "ومنع المتZ غري املرشوع" يف هناية الفقرة الفرعية 
فرباير  8(ٔا) يف النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي  19.3ذكورة تقابل الفقرة الفرعية ا?فاعية [مالحظة من أالمانة: الفقرة الفرعية امل

]. وأعرب عن رغبته يف وضع قوسني حول لكمة "احلرة" اليت تيل عبارة "املوافقة املسـبقة املسـتنرية" يف الفقرة الفرعية 2013
 8(ج) يف النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي  19.3(ب) [مالحظة من أالمانة: الفقرة الفرعية املذكورة تقابل الفقرة الفرعية  17.3
]. ؤابدى رغبته يف �سـتعاضة عن عبارة "تضمن املوافقة املسـبقة املسـتنرية احلرة" الواردة يف السطر أالول من 2013فرباير 
] بعبارة 2013فرباير  8يف النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي  24.3مانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة [مالحظة من االٔ  22.3 الفقرة

الواردة يف السطر الثاين من الفقرة نفسها  (املرتبطة) "related"منع المتZ غري املرشوع"، ويف �سـتعاضة ٔايضا عن لكمة "
ه يف وضع قوسني حول عبارة "حا^ التقنية الصناعية السابقة" الواردة يف . ؤاعرب عن رغبت)املعنية( "associatedبلكمة "

 8يف الوثيقة املُنقúحة الثانية بتارخي  25.3[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تتوافق مع الفقرة  23.3السطر الرابع من الفقرة 
بارة مبارشة. وقال وفد الهند ٕانه يدرك ٔان الوثيقة ] وٕاضافة عبارة "هذه املعلومات ذات الصM" بعد تZ الع 2013فرباير 

 تزال قابM للتغيري وإالضافة، وذكر ٔانه حيتفظ حبقه يف إالدالء مبزيد من التعليقات يف املسـتقبل. ال

ين عىل معلهم املمتاز. وقال، خبصوص قامئة املصطلحات،   وحتدث وفد اجلزائر �مس ا¾موعة أالفريقية، وشكر املُيّرسِ 287.
اك مشلكة يف وضوح التعريفات، فأي تعريف "للمعارف التقليدية املعنية" ال يتضمن ٕاشارة ٕاىل املوارد الوراثية ٕان هن

" و"املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد عنيةسـيكون عدمي اجلدوى. وأبدى رغبته يف دمج تعريفي "املعارف التقليدية امل 
" مع ٕاجراء تغيريات قليM. واقرتح �سـتعاضة عن عبارة "اليت توجد املعنية الوراثية" بناء عىل تعريف "املعارف التقليدية

يف" الواردة يف السطر أالخري من تعريف "املعارف التقليدية املعنية" بعبارة "املرتبطة �ملوارد الوراثية". وقال ٕان تعريف 
ملرتبطة �ملوارد الوراثية". وفz يتعلق بتعريف "املعارف التقليدية املعنية" سيبقى، وسـُيحذف تعريف "املعارف التقليدية ا

، وتعريف "الب� املوّرد" 1"ب� املنشأ"، قال ٕان وجود تعريفني خمتلفني سـيكون ٔاوحض: تعريف "ب� املنشأ" بناء عىل اخليار 
لكمة "املعارف" قبل ؛ ٔالهنام ليسا شيئا واحدا. وأعرب عن رغبته يف �سـتعاضة عن "ٔاو" بـ "و"، وٕاضافة 3بناء عىل اخليار 
ٔابدى رغبته يف �سـتعاضة عن عبارة "معلومات و يف السطر أالول من تعريف "المتZ غري املرشوع".  لكمة "التقليدية"

من  2.3. وقال ٕانه يرغب يف حذف الفقرة 3يف املادة  �1خليار  1.3يف السطر الثاين من الفقرة ذ- و ، عن" بلكمة "منشأ"
 8يف الوثيقة املُنقúحة الثانية بتارخي  6.3[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة  4.3ٔان الفقرة . وأشار ٕاىل 2اخليار 
úد الوفُد 3، من املادة 1، بدال من اخليار 2] يُسـتحَسن وضعها يف اخليار 2013فرباير  . وفz يتعلق �لعقو�ت واجلزاءات، ٔاي

úد اقرتاح وفد الهند ٕ�دراج ٕاشارات ٕاىل نظام  3وضع اخليار الفرعي ، وأبدى رغبته يف 2اخليار الفرعي  بني قوسني مربعني. وأي
امللكية الفكرية، حيn وجدت ٕاشارات ٕاىل نظام الرباءات. وذكر ٔانه ال يسعه أن يؤيد �قرتاح اÝي تقدم به وفد �حتاد 

 ٕاىل امجلعية العامة دون ٔاي ٕاشارة ٕاىل طبيعته. أالورويب ٕ�دراج مذكرة للرئيس. ؤاعرب عن رغبته يف ٕاحا^ النص
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ين عىل مراعاة وضع وTات النظر املتباينة اليت ٔاعرب عهنا شـىتú الوفود. ورأى   وتوجúه وفد سويرسا �لشكر للُميّرسِ 288.
رتح من ٕالزام بوجود رشط للكشف ينبغي ٔان يكون ل�ول، وليس ملاكتب امللكية الفكرية. واق 3.3ٔان ما ورد يف الفقرة 

�سـتعاضة عن عبارة "ماكتب امللكية الفكرية" بعبارة "لك طرف ٔاو ب�"؛ متشـيا مع فقرات النص أالخرى. ؤاضاف ٔانه 
مع املوارد الوراثية واملعارف  شَرتطةينبغي، يف تZ الفقرة ذاهتا، أن تكون لالخرتاع، وليس لطلب الرباءة، العالقة املُ 

ت"، حبيث يكون النص: "طلبات احلصول عىل براءات لالخرتاعات اليت". وأعرب عن التقليدية. واقرتح ٕاضافة "لالخرتاعا
) ٕاىل عبارة "قامئا مبارشة عىل" املُحاطة بقوسني مربعني، حبيث تصبح العبارة: "يكون areرغبته يف ٕاضافة الفعل "يكون" (

، حىت ميكن المتيزي بني املفاهمي املتنوعة وأبدى رغبته يف ٕاضافة قوسني مربعني حول لكمة "اسـتخدام"  قامئا مبارشة عىل".
(ٔا) و(ب) من  2.3ل�وافع عىل حنٍو ٔاوحض. وذكر ٔان التعريف االٔكرث تفصيال لعبارة "تقوم مبارشة عىل"، الوارد يف الفقرة

صيال ج من جديد هذا التعريف االٔكرث تف الوثيقة املُنقúحة أالوىل، قد حذف من النص. وقال ٕانه حيتفظ حبقه يف ٔان يدرِ 
zخيص العقو�ت واجلزاءات، ٔاعرب عن تفضي; للخيار  ف zبعد؛ ٔالنه يعترب وجود تعريف واحض ل�وافع ٔامرا حاسام. وف

أالدىن" �لعقو�ت ا́?نيا والقصوى. وذكر أن صياغة هذا اخليار الفرعي و ، اÝي يعكس "هنج احلدين أالقىص 3الفرعي 
دة املسموح هبا مبوجب الصك.  تزال واسعة النطاق نوعا ما، وجيب ال úالعقو�ت املُحد zبعد، ال سـ zٔان تكون ٔاكرث حتديدا ف

ومىض يقول ٕان هناك عنرصا مفقودا يف املسودة، وهو ٔانه يف حا^ عدم استيفاء طلب الرباءة لرشط الكشف، فٕان مكتب 
د ملودع طلب الرباءة Mi زمنية جيب معاجلة هذا النقص قبل انقضاهئا. ومىض يقول ٕان هذا العنرص  الرباءات ينبغي ٔان ُحيّدِ

ميكن أن يُضاف ٕاىل اجلزء اخلاص ٕ�جراءات املكتب ٔاو اجلزء اخلاص �لعقو�ت واجلزاءات. وذكر ٔانه لن يكون هناك ٔاي 
 بوTات نظر املشاركني. للرئيس. ٕاال ٔانه اعترب الوثيقة مبثابة معٍل جاٍر، وÝ- فهـي ال ختلّ  مذكرة

ين عىل Tودمه. وذكر ٔان الفقرة ل  �لشكر د امجلهورية العربية السوريةوتوجúه وف  يف املبادئ  3اخليار  3.1.1لُميّرسِ 289.
غائبة متاما عن الوثيقة املُنقúحة الثانية. ؤابدى رغبته يف ٕادراج  WIPO/GRTKF/IC/23/4 يف الوثيقة 1التوجهيية للهدف 

 ضعه يف ا?يباجة.النص يف الوثيقة املُنقúحة الثانية، واقرتح و 

ين عىل حتلّ   يف العمل عىل النص. ٕاال ٔانه ٔاعرب عن ٔاسفه  همهيم �ٕالنصاف واتساق وشكر ممثُل تو�ج ٔامارو املُيّرسِ 290.
لوجود عدد ٔاكرب من أالقواس املربعة يف النص، ومن مث وجود مزيد من العقبات يف معلية صياغة الوثيقة يف شلكها الهنايئ. 

ٕالدراج نص التعريف الوارد يف اتفاقية التنوع البيولوÈ، وذكر أن  1ليت اكن قد أدىل هبا بشأن املادة وأشار ٕاىل �قرتاحات ا
د عىل أن اقرتاحه مل يَُضْف  úيتعلق ببيان وفد �حتاد أالورويب، شد zده. وفú ، رمغ أن وفد مجهورية فزنويال البوليفارية قد ٔاي

úد املمثُل �قرتاح اÝي تقدم به وفد اجلزائر نيابة عن ا¾موعة مصطلح "الشعوب أالصلية" قد ٔاقرته أالمم  املتحدة. ؤاي
أالفريقية، وكذ- �قرتاح اÝي تقدم به وفد امجلهورية العربية السورية. ؤاشار ٕاىل أن النص جيب أن يكون عىل غرار 

نبغي مبقتىض ï القانونني اجلنايئ ت الثقايف التقليدي، ف اعُتمد يف ا?ورات السابقة بشأن املعارف التقليدية وأشاكل التعبري   ما
 عىل أي خمالفة ٔاو متZ غري مرشوع.املعاقبة واملدين 

وأشار الرئيُس ٕاىل املهنجية وإالجراءات. وحثú املراقبني عىل احرتام نزاهة العملية إالجرائية، وعدم إالرضار بأي دو^   291.
 عضو بأن يُنَسب ٕالهيا تأييٌد مل تبديه.

حتدث ممثل اللجنة القانونية للتمنية اÝاتية لشعوب منطقة أالنديز أالوائل �مس جت́مع الشعوب أالصلية، وقال ٕان جت́مع و   292.
الشعوب أالصلية كياٌن معرتٌف به يف ٕاطار العملية إالجرائية، وٕانه يعمل بوصفه هيئة جامعية، وحياول ٔان يكون عىل وئام مع 

ق ممثلو الشعوب أالصلية املتعددة عىل ٕارسا� ٕاىل اللجنة احلكومية ا?ولية. وقال ٕان جت́مع الرٔاي املُجَمع عليه اÝي يتف
ين واخلرباء  . واسـتطرد قائالالشعوب أالصلية ٔامجع عىل ما ييل ٕان جت́مع الشعوب أالصلية يُق́ر مبا قام به الرئيُس وفريق املُيّرسِ

لية أمٌر رضورٌي، ويعمتد عىل ا?مع اÝي ميكن ٔان حتصل عليه من من معل شاق جّدا، وٕان تعزيز مشاركة الشعوب أالص 
صندوق الويبو للتربعات. وذكر أن جت́مع الشعوب أالصلية يود ٔان يشكر مجيع ا?ول أالعضاء اليت قدمت حىت االٓن دعام 

ب�ان املُسـتطيعة عىل طوعيا من خالل صندوق التربعات، وأن يشكر ٔامانة الويبو عىل ٕادارة هذه التربعات. وحضú تZ ال 
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مواصM دمع صندوق التربعات، حىت يكون للشعوب أالصلية متثيل فعال داخل اللجنة احلكومية ا?ولية. ؤابدى املمثُل رغبة 
جت́مع الشعوب أالصلية يف أن يُدَرج يف ا?يباجة بياٌن عاٌم عىل غرار ما ييل: املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا 

لزم حاميهتا من المتZ غري املرشوع وسوء �سـتخدام؛ وللشعوب تاخلاصة �لشعوب أالصلية لها قمية ثقافية واقتصادية، و 
أالصلية احلق يف اسـتخدام مواردها الوراثية ومعارفها التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية، ويف امتالك هذه املوارد واملعارف، 

أالجيال القادمة؛ وللشعوب أالصلية ٔاساليب تتعلق بنقل معارفها التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية والتحمك فهيا، ونقلها ٕاىل 
داخل جممتعاهتا ومضن ٕاطار ثقافاهتا ٕاىل أالجيال القادمة، ولها كذ- قوانني وقواعد فz خيص نقل املعارف التقليدية املرتبطة 

ت؛ وجيب عىل ا?ول احرتام هذه القوانني والقواعد وقبولها. وأضاف املمثُل ٔان �ملوارد الوراثية ٕاىل ٔاطراف خارج ا¾متعا
، وتضمن 31ٔاطراف الصك املنتظر ينبغي ٔان حتيط علام ٕ�عالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية، وحتديدا املادة 

ا التقليدية، مبا يف ذ- احلق يف املوافقة املسـبقة احرتام حقوق الشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية يف مواردها الوراثية ومعارفه
 املسـتنرية، والرشوط املتفق علهيا، والتقامس املنصف والعادل للمنافع.

.293 ؤاعرب وفُد مجهورية ٕايران إالسالمية عن تأييده القرتاح وفد امجلهورية العربية السورية. 

  úالواردة يف 1.7.2حة الثانية عىل ٔاي ٕاشارة ٕاىل الفقرة ؤابدى وفد الكريس الرسويل أسفه لعدم احتواء النسخة املُنق ، 294.
د عىل ٔان منح براءات عىل ٔاشاكل احلياة ميكن ٔان  WIPO/GRTKF/IC/23/4الوثيقة  úحة أالوىل. وشدúويف النسخة املُنق

القية ومن وTة Tة نظر أخو يكون يف بعض أالحيان مبثابة ٔاداة ?مع التكنولوجيات البيولوجية اليت تنطوي عىل مشالك من 
. وقال ٕان املادة الرابعة من إالعالن العاملي بشأن ا¾ني البرشي وحقوق إالنسان تنص "نظر نظام ملكية فكرية "مالمئ للتمنية

من اتفاقية جملس ٔاورو�  21عىل ٔان ا¾ني البرشي يف حالته الطبيعية جيب ٔاال يُسـتخَدم لتحقيق ماكسب مالية، وٕان املادة 
اجلسم  إالنسان وكرامته فz يتعلق بتطبيق علمي أالحياء والطب تنص عىل ٔانه جيب ٔاال يُسـتخدم، يف حد ذاته، محلاية حقوق

من الوثيقة  1.7.2البرشي وأعضائه لتحقيق ماكسب مالية. ولهذا السبب، طلب أن يُدَرج النُص نفسه الوارد يف الفقرة 
WIPO/GRTKF/IC/23/4 رغبته يف وضع ا?يباجة بني قوسني مربعني، وذ-  يف ا?يباجة من جديد. ؤاعرب عن

متشـيا مع �قرتاح اÝي ٔادىل به وفد امجلهورية ا?ومينيكية نيابة عن مجموعة ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، و�قرتاح اÝي 
 ٔادىل به وفد �حتاد أالورويب نيابة عن �حتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فيه.

عهد الشعوب أالصلية الربازيلية للملكية الفكرية ٕان تعريف "املعارف التقليدية املعنية" يف قامئة وقالت ممثM م   295.
(ي) من اتفاقية التنوع  8من ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية، واملادة  31املصطلحات مل يراعِ املادة 

ارف التقليدية مZٌ للشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية، وٕان تعريف من بروتوكول {غوl. وقالت ٕان املع 7البيولوÈ، واملادة 
ر بوضوح يف  "املعارف التقليدية املعنية" مل يُعّربِ عن ذ-. وذكرت أن �عرتاف بأحصاب املعارف التقليدية جيب ٔان يُذكَ

ية لشعوب منطقة أالنديز أالوائل نيابة عن النص. وأعربت عن تأييدها للبيان اÝي أدىل به ممثل اللجنة القانونية للتمنية اÝات 
ت �لشكر ل�ول أالعضاء  úTوخاصة ب�ان مجموعة ٔامرياك الالتينية والاكرييب وا¾موعة أالفريقية  –جت́مع الشعوب أالصلية. وتو

úدت ٕادراج الشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية يف املادة  – ، ٔان 1.2يبدو، يف الفقرة سـتفيدين. ٕاال ٔاهنا ذكرت ٔانه مك  2اليت ٔاي
 4.3، فيجب حتسني هذه الفقرة من ٔاجل اليقني القانوين. وأعربت عن قلقها ٕازاء الفقرة لك خشصاملسـتفيدين من الصك مه 

فرباير  8يف الوثيقة املُنقúحة الثانية بتارخي  6.3املتعلقة �السـتثناءات [مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة 
]، ؤابدت رغبهتا يف ٔان تُوَضع إالشارة ٕاىل املعارف التقليدية يف املZ العام بني قوسني مربعني. وذكرت ٔاهنا ال تدرك 2013

سبب ذكر املعارف التقليدية يف املZ العام دون أن تُوَضع يف �عتبار املوافقة املسـبقة املسـتنرية والتقامس املنصف والعادل 
 8يف الوثيقة املُنقúحة الثانية بتارخي  15.3[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة  13.3رة للمنافع. وفz يتعلق �لفق

ت �لشكر لوفد جنوب ٔافريقيا عىل ٕادراج آلية لتسوية املنازعات، ويه آلية مفيدة جّدا للشعوب 2013فرباير  úTتو ،[
 24.3و 12.3زمة للجوء ٕاىل احملمكة للمطالبة حبقوقها. وفz يتعلق �لفقرتني دامئا املوارد املالية الال ال متتZأالصلية اليت 

]، 2013فرباير  8يف النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي  26.3و 23.3[مالحظة من أالمانة: الفقر�ن املذكور�ن تقابالن الفقرتني 
، وموضوع امحلاية، و�عرتاف حبقوق أالطراف املسـتفيدين حتديدقالت ٕان هذه االٓليات تمكيلية وتلزم مناقشـهتا بعد 



WIPO/GRTKF/IC/23/8 PROV. 2 
62 
 

، توTت �لشكر لتZ أالطراف اليت 2.4 املتعددة، وبعد ذ- حفسب ميكن مناقشة قواعد البيا{ت. وفz يتعلق �لفقرة
úدت ٕادراج املادة  يف  املُتúبع من ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية، ٔالهنا إالطار الالزم لتغيري المنوذج 31ٔاي

السـياق ا?ويل. وخبصوص التعاون عرب احلدود، توTت �لشكر لوفد اجلزائر، اÝي حتدث �مس ا¾موعة أالفريقية، ووفد 
 سويرسا عىل دمعهام.

ين ومجيع ا?ول أالعضاء عىل Tودمه ا?ؤوبة اليت ٔامثرت وثيقة بسـيطة وتوجه وفد الصني �لشكر للرئيس وامليّرس   296.
ا.  كبرية جرت، ؤاجزاء  تغيرياٍت  ا?راسة والتشاور مع العامصة. وذكر أنú  يف للتوسع وقال ٕانه حيتاج ٕاىل مزيد من الوقتنسبيّ

فت من أالهداف واملبادئ. ؤاضاف ٔان مبدٔاي السـيادة الوطنية وتقامس املنافع لكهيام ذوا ٔامهية كبرية. وأعرب عن كثرية ُحذِ 
رتح، خبصوص العقو�ت واجلزاءات، تعديل اخليارات الفرعية الثالثة مجيعها ٕ�ضافة عبارة رغبته يف ٕادراTام يف ا?يباجة. واق

úد اخليار  "ومبوجب القوانني والرشوط الوطنية" بعد عبارة "مبوجب هذا الصك القانوين ا?ويل" يف السطر الثاين. ؤاي
عليقات. ؤابدى رغبته يف ٕاضافة ٕاماكنية إالبطال ٕاىل من الت  ، من حيث املبدٔا، ولكنه احتفظ حبقه يف إالدالء مبزيدٍ 2 الفرعي

(د) يف النسخة املُنقúحة  15.3(د) [مالحظة من أالمانة: الفقرة الفرعية املذكورة تقابل الفقرة الفرعية  13.3الفقرة الفرعية 
 ].2013فرباير  8الثانية بتارخي 

úد وفُد الربازيل البياَن اÝي ٔادىل به وفد امجلهورية ا  ?ومينيكية نيابة عن مجموعة ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب. ؤاي 297.
ين عىل معلهم املمتاز اÝي قاموا به يف ٕاعداد الوثيقة املُنقúحة الثانية. ؤاعرب عن رسوره لرؤية ما ٔاحرزته اللجنة  وهنúأ املُيّرسِ

من الرئيس. وقال ٕان النسخة املُنقúحة الثانية ٔانقى وتعرب  من تقدم، من جراء املهنجية اليت اعمتدهتا ا?ول أالعضاء بتوجيهٍ 
ٕ�نصاف عن وTات النظر املتنوعة ل�ول أالعضاء. ومن ٔاجل زlدة دقة تعريف "املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد 

ملعرفة اجلوهرية"، وحذف الوراثية"، اقرتح الوفد ٕادراج عبارة "اليت ?ى الشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية" بعد عبارة "ا
من التعليقات بشأن تعريف "المتZ غري املرشوع"، نظرا  هذا التعبري من هناية هذا التعريف. واحتفظ حبقوقه يف تقدمي مزيدٍ 

ٔالنه تعريف جديد. ؤابدى، مبدئيا، رغبته يف أن يُسـتعاض عن مصطلح "اقتناء" بلكمة "اسـتخدام"، ؤان تُدَرج عبارة 
ة" بعد لكمة "موافقة"، وأن تُضاف يف الهناية عبارة "وفقا للترشيع الوطين لب� املنشأ ٔاو الب� املورد". "السلطات ا[تص

ؤاعرب عن رغبته يف وضع ٔاقواس حول تعريفي "النفاذ املادي" و"املصدر"؛ ٔالنه يدرك ٔاهنام مل يُتúفق علهيام بعد. وقال ٕانه 
ملوارد، والب�ان املوردة"، وأن يُسـتعاض عنه مبصطلح "ب� املنشأ والب� يرغب يف أن تُوَضع أقواس حول تعبري "ٔاحصاب ا

، قال ٕان 3. وفz يتعلق �محلاية ا?فاعية يف املادة 1.2اÝي يتيح"، عىل النحو الوارد يف قامئة املصطلحات، وذ- يف الفقرة 
من التعليقات يف هذه  قه يف إالدالء مبزيدٍ ?يه شواغل عديدة بشأن ٕانشاء قواعد بيا{ت، وٕانه يرغب يف �حتفاظ حبقو 

 .6يف املادة  ٔاخرى. ؤابدى رغبته يف ٕادراج مصطلح "الظروف" قبل عبارة "يف الوضع الطبيعي" النقطة يف اج�عاٍت 

ين عىل Tودمه ا?ؤوبة وللرئيس عىل توجهيه. واحتفظ حبقه يف تقدمي   وتوجúه وفُد رسي الناك �لشكر للُميّرسِ 298.
الحق مبجرد أن يتشاور مع عامصته. ؤاحاط علام �لشواغل اليت ٔاعرب عهنا وفدا اجلزائر والهند، وقال ٕانه  يف وقتٍ  اقرتاحاٍت 

úد هذين البيانني جزئّيا. وتوجه �لشكر لٔالمانة عىل تفانهيا، ومجليع املندوبني، وخاصة ٔاعضاء مجموعة  سـيدرسها بعناية. ٕاال ٔانه أي
فضال عن ب�ان ا¾موعة االٓسـيوية. ؤاقرú ٔايضا مبا قدمه شـىت ممثيل جامعات الشعوب أالصلية الب�ان املتشاهبة التفكري، 

 مساهامت. من

وتوجúه وفد كولومبيا �لشكر للرئيس عىل قيادته املمتازة، ولٔالمانة عىل دمعها يف مجيع مراحل العمل. ؤاقرú �لعمل   299.
ون، رمغ تعق́د iمهت م. وفz خيص العالقة بني معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومعاهدة قانون املمتاز اÝي قام به املُيّرسِ
يف النسخة املُنقúحة  13.3[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة  11.3الرباءات، ٔاعرب عن رغبته يف وضع الفقرة 

ل ٔان تُناقَش املس2013فرباير  8الثانية بتارخي  الحق. وفz يتعلق �لعقو�ت واجلزاءات،  أ^ يف وقتٍ ] بني قوسني؛ ٔالنه يُفّضِ
ين ٕادراج اخليارات الفرعية الثالثة اليت نُوقشت يف فريق اخلرباء، ٕاال ٔانه قال ٕان كولومبيا ٔاعرب عن تقديره الختيار املُيّرس 

ت �خرتاع اليت مل تتضمن . ؤابدى رغبته يف ٔان تُدَرج يف هذا اخليار الفرعي ٕاماكنية ٕالغاء براءا2تؤيد اخليار الفرعي 
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. وقال ٕان إالضافة ٕاىل اخليار 3مماثM لتZ الواردة يف العبارة أالخرية من اخليار الفرعي  الكشف عن املصدر، بعباراٍت 
سـيكون نصها كام ييل: "(ه) ميكن للمكتب أن يعترب ٔان رشط الكشف سـيؤثر يف حصة الرباءات املمنوحة  2 الفرعي

 .قابليهتا لٕالنفاذ"  ٔاو

ين عىل ٕاعداد الوثيقة املُنقúحة الثانية. وأعرب عن رغبته يف تسجيل ٔان املصطلح "نص   وشكر وفُد كندا املُيّرسِ 300.
دون اعتبار نصوص ٔاخرى نصوصا تفاوضية.  – الوفد � حسب فهم – تفاويض" املسـتخدم يف الصفحة الثانية ال حيول

لوثيقة املُوحúدة املعروضة عىل اللجنة احلكومية ا?ولية متثل معال ٔايضا يف تسجيل ٔانú ما يفهمه هو أن اؤاعرب عن رغبته 
بوTات نظر ا?ول أالعضاء، ؤانه يُفهم عند عرض خيار واحد ٔاو ٔاكرث بشأن ٔاي مسأ^ ٔان ٕاماكنية  جارl، ؤاهنا ال ختلّ 

الثة، ٕانه يعتقد ٔانه رمبا حدث وجود خيار جديد ٔاو خيارات ٕاضافية بشأن املسأ^ ال تزال قامئة. وقال، خبصوص الصفحة الث
�ملعارف  املرتبطةسوء فهم بشأن ٕاحدى مداخالته السابقة. وقال وفد كندا ٕانه مل يطلب ٕادراج عبارة "املوارد الوراثية 

فة �لفعل úيف  التقليدية" يف قامئة املصطلحات، بل طلب ٔان تكون عبارة "املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية"، املُعر
خيارا يف النص بأمك; لعبارة "املعارف التقليدية املعنية". ؤاضاف ٔانه ميكن شطب مصطلح "املوارد الوراثية  ،الصفحة الثانية

ٕاضايف هو  �ملعارف التقليدية". وأبدى رغبته يف أن يُلَحق مصطلح "املعارف التقليدية املعنية" لكام ورد خبيارٍ  املرتبطة
ية املرتبطة �ملوارد الوراثية"، وذ- عىل حنٍو يشري �نتظام ٕاىل وجود خيارين فz يتعلق �ختيار مصطلح "املعارف التقليد

مربعة. وذكر ٔانه  املصطلحات. وطلب ٔان تُوَضع إالشارات ٕاىل ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية بني ٔاقواٍس 
دسة من ا?يباجة. ؤاعرب عن رغبته يف وضع الفقرة أالخرية من يبدو أن هناك قوسا مربعا مفقودا يف بداية الفقرة السا

بني قوسني مربعني،  1يف وضع الهدف رغبته الوفُد ٔابدى ا?يباجة بني قوسني مربعني. وفz يتعلق بأهداف السـياسة العامة، 
ر طلبه السابق بأن يُوَضع بني ٔاقواس مربعة مجيع ما ورد يف النص بأمك; من ٕاشارات ٕاىل úالنفاذ وتقامس املنافع، واتفاقية  وكر

lوبروتوكول {غو ،Èوطلب أن يُشار دامئا ٕاىل "امللكية الفكرية" ٔاو ماكتب "الرباءات"، حىت يوجد دامئا . التنوع البيولو
 ، قال ٕان موضوع امحلاية يف ٔاي صك ينبغي أن1وفz يتعلق �ملادة . مصطلحان، عىل حنٍو يشري �نتظام ٕاىل وجود خيارين

ن ينبغي تناوهلام يف اجلزء اخلاص بنطاق امحلاية. ؤابدى الوفد رغبته ييتناول ما جتب حاميته وليس ٔاسلوب امحلاية ٔاو نطاقها ال�
ر ٔانه ال يؤيد اخليار  2.2يف وضع الفقرة  úمالحظة  17.3. وقال ٕانه تنبغي إالشارة يف الفقرة 1بأمكلها بني قوسني مربعني. وكر]
] ٕاىل قواعد بيا{ت املعارف 2013فرباير  8يف النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي  19.3رة املذكورة تقابل الفقرة من أالمانة: الفق

التقليدية املعنية ٔاو املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية، وال يُكتفى �ٕالشارة ٕاىل قواعد بيا{ت املعارف التقليدية 
(ج) [مالحظة من أالمانة: الفقرة الفرعية املذكورة  17.3ني مربعني حول الفقرة الفرعية يف وضع قوس ؤابدى رغبتهحفسب. 

]، وذ- متشـّيا مع تعليقاته السابقة بشأن 2013فرباير  8(د) يف النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي  19.3تقابل الفقرة الفرعية 
يف  20.3[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة  18.3رة اتفاقية التنوع البيولوÈ وبروتوكول {غوl. وذكر أن الفق

] ينبغي أن ُتمكúل ٕ�ضافة عبارة "وفقا للقانون الوطين" يف الهناية ٔاو البداية. 2013فرباير  8النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي 
يف  26.3ة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة [مالحظة من أالمان 24.3ؤاعرب عن رغبته يف وضع قوسني مربعني حول الفقرة 

حىت تتضح هذه النقطة. ؤابدى الوفُد رغبته ٔايضا يف وضع قوسني  عىل أالقل ]،2013فرباير  8النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي 
، كام هو احلال يف النسخة املُنقúحة أالوىل من الوثيقة املُوحúدة. كام ٔابدى رغبته يف وضع قوسني مربعني 6مربعني حول املادة 

 اهدة قانون الرباءات.حول مجيع ما يرد يف النص بأمك; من ٕاشارات ٕاىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومع

úد وTات نظر وفد اجلزائر اليت ٔادىل هبا نيابة جلادين عىل معلهم اوتوجúه وفد كينيا �لشكر للرئيس وأالمانة وامليّرس   . ؤاي 301.
عن ا¾موعة أالفريقية. وقال ٕان الكشف رضورٌي يف تطبيقات امللكية الفكرية ٔاو أنظمهتا. وخبصوص العقو�ت واجلزاءات، 

úد ا تلفة. ؤاعرب عن رسوره ا[ االت احل نهتااكت ٔاو� حبسب ، اÝي يتضمن درجات متفاوتة من العقو�ت2خليار الفرعي ٔاي
 .6البالغ ٕ�دراج التدابري اليت تشمل القوانني واملواثيق العرفية يف املادة 

úد بيا  ين عىل تقدمي نص ٔانقى. ؤاي َ وشكر وفُد الوالlت املتحدة أالمريكية املُيّرسِ خ ْس ن وفد �حتاد أالورويب بشأن ن 302.
úد ٔايضا تعليقات وفد  ووضعها يف WIPO/GRTKF/IC/23/4 مذكرة الرئيس الواردة يف الوثيقة النسخة املُنقúحة الثانية. ؤاي
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Ýد أن ا?ورة الثالثة والعرشين للجنة احلكومية ا?ولية اكنت تسرتشد يف معلها مبذكرة الرئيس، وúطلب كندا اجلوهرية. ؤاك -
ٕارفاقها �لنسخة املُنقúحة الثانية. ؤاعرب عن رغبته يف وضع قوسني حول العنوان الوارد يف الصفحة الثانية، وخاصة قبل 

دة يه نص التفاوض  ، كام ٔاشار وفد كندا،النقطتني وبعد لكمة "نص". وذكر úٔانه ال يرغب يف التلميح بأن الوثيقة املُوح
وضع قوسني حول تعريف "املعارف التقليدية املعنية". ؤابدى رغبته يف وضع أقواس حول الوحيد. وطلب �سـمترار يف 

شري يف املايض. وقال، خبصوص الصفحة الثالثة، ٕانه ينبغي  ٕاليه تعريفي "المتZ غري املرشوع" و"النفاذ املادي"، كام ا�
الفقرة الرابعة من ا?يباجة، ٔالهنا صيغة  . وأعرب عن رغبته يف وضع قوسني حول�2سـمترار يف وضع قوسني حول اخليار 

جديدة وحتتاج ٕاىل وقت للنظر فهيا. وذكر ٔان اليشء نفسه ينطبق عىل الفقرة السابعة اليت ينبغي وضعها ٔايضا بني قوسني. 
بني قوسني، ٔالنه ال يرغب يف وجود هدف يربط اتفاقية التنوع البيولوÈ بنظام  1ؤابدى الوفد رغبته يف وضع الهدف 

بأمكلها بني قوسني. وذكر ٔانه ٔابدى  1.3، قال الوفُد ٕانه يود ٔان توضع الفقرة 3يف املادة  1راءات �خرتاع. وفz يتعلق �خليار ب
ٔانظمة النفاذ وتقامس املنافع ٔام ال، ؤانه أيضا ٔابدى اعرتاضه  فرضهو الغرض هل ف قلقه ٕازاء الوقوف حقّا عىل غرض الصك، 

ف. ومتشـّيا مع تعليقاته السابقة، طلب الوفد وضع قوسني بدءا من "حامية الكشف" حىت جديد للكش عىل وجود رشٍط 
]. ؤاشار 2013فرباير  8يف الوثيقة املُنقúحة الثانية بتارخي  16.3[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة  14.3الفقرة 

: ٕالدراج عبارة "يف طلبات الرباءات" بعد عبارة "املوارد 16.3قرة ٕاىل تصويب تقين ينبغي القيام به يف السطر الثاين من الف
، عىل النحو املُشار ٕاليه من قبل. وذكر ٔان هناك قوسا 1.6و 1.4الوراثية". ؤابدى رغبته يف وضع ٔاقواس حول الفقرتني 

 ات مل يُتúفق علهيا.، حيث ٕان هذه املقرتحاجلزء إانه يؤيد فكرة وضع قوسني حول هذ مفتوحا يف مرفق الصياغة. وقال

ين عىل اجلهود اليت بذلوها يف ٕاعداد النسخة املُنقúحة الثانية أالوحض. وقال ٕانه يلزم التعامل مع   وشكر وفُد بريو املُيّرسِ 303.
 úا?ورة ٕادراج مصطلح "مشـتقات"، ؤانه قد الحظ عدم املصطلحات بطريقة ُمت Mدة. وذكر ٔانه قد طلب طيúسقة وُموح

هم بشأن . وقال ٕانه يشاطر وفد الربازيل وممثيل الشعوب أالصلية شواغلَ 6، ويف املادة 3.2و 2.2رتني وجوده يف الفق
، حيث ٕان نطاق املسـتفيدين يبدو واسعا للغاية. ومىض يقول ٕان ٕاماكنية ٕالغاء احلقوق املمنوحة قد نُِظر فهيا خالل 1.2 الفقرة

ت، ٕاال ٔان الوثيقة املُنقúحة الثانية ختلو من هذه إالماكنية. واقرتح ٔان املناقشات اليت دارت يف فريق اخلرباء حول العقو�
يف الوثيقة املُنقúحة الثانية  15.3[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة  2من اخليار الفرعي  13.3يُضاف يف الفقرة 

 غاء الرباءات املمنوحة.] البند اجلديد االٓيت: (ه) لتشمل ٕاماكنية ٕال2013فرباير  8بتارخي 

، لتحسني النص من حيث الشلك واملضمون عىل حد سواء. وقال ٕان 1.2وطلب وفد الاكمريون حذف الفقرة   304.
ٔاقىص، وÝ- فٕان من فضول  ٔادىن وحدٍ  يف العقو�ت واجلزاءات مينح ا?ول أالعضاء ٕاماكنية وضع حدٍ  2اخليار الفرعي 

زائدة عن  3ٔاقىص. وذكر ٔان العبارة أالخرية من اخليار الفرعي  مة بفرض حدٍ  تكون ُملزَ القول أن يُشار ٕاىل أن ا?ول ينبغي ٔاال
احلاجة أيضا، ٔالن وفودا عديدة قد ٔاشارت �لفعل ٕاىل وجود ٕاماكنية إالبطال يف ترشيعاهتا الوطنية. واسـتطرد قائال ٕان 

تتكون من فقرة واحدة حفسب، فٕانه رمبا ال يلزم ترقمي  7و 6و 5العبارات الزائدة ينبغي أن ُحتَذف. ؤاضاف ٔانه مبا أن املواد 
. والتفت ٕاىل قواعد البيا{ت، وذكر ٔاهنا ليست وصفة حسرية حلل مجيع 1.7، 1.6، 1.5هذه الفقرات عىل النحو االٓيت: 

د عىل ٔانه لن يوجد  úٔاثر رجعي.املشالك، ؤانه ال ميكن تصور تنفيذ قواعد البيا{ت ٕاال بعد أن يمت اع�د نص. وشد 

ؤابدى وفد جنوب ٔافريقيا رغبته يف ٕاüرة مسأ^ ٕاجرائية تتعلق �لوالية. وقال ٕان بعض التعليقات ٔاشار ٕاىل وجود   305.
شديد عىل النصوص املعروضة عىل  نصوص ٔاخرى للتفاوض ٕاىل جانب النسخة املُنقúحة الثانية. وذكر ٔان الوالية تنص بوضوحٍ 

ته يف استيضاح هذا أالمر. وأضاف ٔانه يف املناقشة اليت جرت يف اليوم السابق، اكنت اللجنة للتفاوض بشأهنا. ؤابدى رغب 
 مت للعمل، ومل تُعترب نصا للتفاوض.الوüئق اليت قدّ 

ين عىل ما قاموا به من معلٍ   úد من حيث املبدأ البيانني ال�ين ٔادىل  وشكر وفُد اليا�ن املُيّرسِ ممتاز يف تنقيح النص. وأي 306.
ندا والوالlت املتحدة أالمريكية. ؤابدى رغبته يف ٕادراج لكمة "الرباءات" بعد عبارة "امللكية الفكرية"، مع وضع هبام وفدا ك 

لكهيام بني ٔاقواس، وذ- يف عنوان الوثيقة املُنقúحة الثانية الوارد يف الصفحة أالوىل واجلزء العلوي من الصفحة الثانية. وقال ٕان 
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ردة ٔاعىل الصفحة الثانية قد ُختل �ملناقشات املقبM. وذكر ٔانه يف هذا الصدد يشاطر الشواغل عبارة "النص التفاويض" الوا
اليت ٔاعرب عهنا وفدا كندا والوالlت املتحدة أالمريكية. واقرتح حذف تعريف "املعارف التقليدية املعنية" من قامئة 

و "من جيل ٕاىل جيل"، فضال عن حذف عبارة املصطلحات؛ ٔالنه يتضمن عبارات غامضة مثل "ديناميكية ومتطورة" أ 
"املعارف التقليدية املعنية" من النص لكه. ؤابدى رغبته يف وضع تعريف "المتZ غري املرشوع" بني قوسني؛ ٔالنه نٌص جديٌد 

 ٍMة يف الوثيق 6.2الحقة. وقال ٕانه جيب حذف الفقرة السابعة من ا?يباجة، ويه نفسها الهدف  وينبغي ٔان يُرتك ملرح
WIPO/GRTKF/IC/23/4 واليت تستند ٕاىل ٕادخال رشط للكشف إاللزايم. واقرتح وضع قوسني حول عبارة "امللكية ،

، ٕاال ٔان ذ- 1. وقال ٕانه قد طلب وضع قوسني حول املادة 2الفكرية" الواردة يف السطرين أالول والثاين من الهدف 
يكون خطأ كتابّيا ٔالن اجلانب أاليرس املقرتن �لقوس أالخري مفقود. ويف حيدث يف النسخة املُنقúحة الثانية، رمغ ٔانه رمبا   مل

، ٔابدى رغبته يف �سـتعاضة عن عبارة "ماكتب امللكية الفكرية" بعبارة "ماكتب الرباءات" يف النص لكه، مبا يف 3املادة 
يف النسخة املُنقúحة الثانية  19.3رة [مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفق 17.3ذ- السطر أالول من الفقرة 

[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل  24.3]. ؤاعرب عن رغبته يف وضع قوسني حول الفقرة 2013فرباير  8  بتارخي
وقال ٕانه قد الحقة.  ]؛ ٔالهنا نٌص جديٌد وينبغي أن ترتك ملرحMٍ 2013فرباير  8يف النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي  26.3الفقرة 

اليت ينبغي أن توضع  6بني ٔاقواس، وبقيت املادة  7و 5عت املاد�ن ضِ ، فوُ 7و 6و 5طلب وضع أقواس حول املواد 
 قوسني. بني

ين عىل معلهم اجلاد اÝي َمكúن اللجنة احلكومية ا?ولية من ٔان تصل يف   وتوجúه وفد مرص �لشكر للرئيس واملُيّرسِ 307.
úد البيان اÝي أدىل به وفد  ُمنقúح الهناية ٕاىل نّصٍ  ميثل خطوة كبرية ٕاىل أالمام طبقا للوالية املمنوحة من امجلعية العامة. وأي

الوارد يف الصفحة اخلامسة عرش من  2اجلزائر نيابة عن ا¾موعة أالفريقية. وأبدى رغبته يف ٕابراز أالمهية اخلاصة للخيار 
ريقة اليت جيب ٔان يرتبط هبا مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات. ، وعىل أالخص الطWIPO/GRTKF/IC/23/4 الوثيقة

مة ٕاىل امجلعيات العامة. ؤاعرب عن تقديره البالغ للروح البنّاءة اليت  úئق املُقدüوقال ٕان من الرضوري توضيح ذ- يف الو
بنّاء. وأعرب عن اعتقاده أن ٕ�ماكن  ٕاجيايبّ  مما مسح بتناول البنود بنقدٍ  سادت يف �ج�ع ولتقدمي امجليع مساهامت ٕاجيابية

اÝي هيدف  اللجنة االٓن أن متيض قدما حنو هدفها، وأن تقدم نّصا مناسـبا للجمعيات العامة، وبذ- تسامه يف العمل ا?ويلّ 
 .ٕاىل حامية الرتاث الثقايف

م وفد ٔاسرتاليا اقرتاحا من شأنه ٔان ينبثق من الفقرة   úم3.3وقد úمن ممثل مؤسسة البحوث من  ، وهو تلبية لطلب ُمقد 308.
ٔاجل الشعوب أالصلية وساكن اجلزر، ٔاال وهو ٔان تُدرج من جديد إالشارة ٕاىل دافع موجود يف النسخة املُنقúحة أالوىل 

 ٕاشاراٍت  خبصوص الكشف يف حاالت إالرضار �لشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية. ؤابدى رغبته يف تسجيل تأييده لوجودِ 
 .من ٕاعالن أالمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب أالصلية 31اسـبة ٕاىل املادة يف املواضع املن

ون من معل، ورٔاى أنú تغريا iّما قد حدث يف النص منذ   ؤاقرú وفُد دو^ بوليفيا املتعددة القوميات مبا قام به املُيّرسِ 309.
ٔاقرص ؤاسهل يف القراءة. وذكر ٔان عددا  نهانطباعه أالول عن النص هو أ  ا?ورة العرشين للجنة احلكومية ا?ولية. وقال ٕان

ضيف. ومىض يقول ٕان معايري وضع أقواس يف بعض املواضع وعدم وضعها يف مواضع ٔاخرى غُري  من أالقواس املربعة قد ا�
[مالحظة من  9.3د يطلب وضع قوسني مربعني حول الفقرة و واحضة، فهو ال يتذكر، عىل سبيل املثال، ٔانه مسع ٔاlّ من الوف

وÝ- طلب حذفهام. وقال ٕان  ؛]2013فرباير  8يف النسخة املُنقúحة الثانية بتارخي  11.3انة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة أالم
بوليفيا اكنت دامئا حضية للقرصنة البيولوجية، وÝ- فٕان العملية iمة جّدا �لنسـبة حلكومهتا. وأضاف ٔانه ٔابدى شواغ;، 

اءة، بقصد احليلو^ مثلام تبدو يف موارد الوراثية ومشـتقاهتا لدون منح حقوق امللكية الفكرية، وال سـz الرباءات، ل بروح بنّ
ببساطة. وذكر ٔان هذا إالجراء هيدف ٕاىل ماكحفة القرصنة البيولوجية، وٕاىل احلد من المتZ غري املرشوع،  نفردةالطبيعة ٔاو م 

ل اقرتاح الكشف عن منشأ املوارد الوراثية . ؤاضاف أن تنفيذه لن يلقي بأعباء ٕادارية عىل عاتق ماكتب امللكية ؤانه يُمكِّ
الفكرية. ويف تعريف "المتZ غري املرشوع"، ٔابدى رغبته يف �سـتعاضة عن لكمة "اقتناء" بلكمة "اسـتخدام" يف السطرين 

املسـبقة املسـتنرية" بدال من لكمة أالول والثاين، وٕادراج لكمة "املعارف" قبل لكمة "التقليدية"، واسـتخدام عبارة "املوافقة 
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ٔاشار وفد امجلهورية ا?ومينيكية نيابة عن مجموعة ب�ان  حسـ�"املوافقة". وقال ٕانه يلزم العمل عىل ا?يباجة يف هناية العملية، 
ا بني قوسني، ٔامرياك الالتينية والاكرييب. واسرتسل قائال ٕان هناك عنارص غري موجودة. ؤابدى رغبته يف وضع ا?يباجة بأمكله

úد البيان اÝي أدىل به وفد الكريس الرسويل، ؤاعرب عن رغبته يف وضع فقرةٍ  يف ا?يباجة عن عدم  ال سـz الفقرة الثالثة. ؤاي
ٔاهلية حامية احلياة واüٓرها مبوجب براءة. وذكر أن ٕاماكنية ٕالغاء براءة اخرتاع يف حا^ الغش قد ُحذفت. ؤاضاف ٔانه يلزم 

شأن ذ- يف النص، وليس يف مرفق. وقال ٕان ?يه شواغل عديدة خبصوص مسأ^ قواعد البيا{ت. واسـتطرد وجود صياغة ب 
 قانوين قوي. قائال ٕاهنا ميكن أن تتسبب يف زlدة القرصنة البيولوجية، بدال من حامية املوارد الوراثية، ٕان مل يصاحهبا نظامٌ 

التقليدية املعنية" و"املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية"، وقال وفد جاماياك ٕانه ميكن دمج تعريفي "املعارف   310.
مع إالبقاء عىل عنارص النصف أالخري من التعريف الثاين كجزء من التعريف أالول. ؤاحاط علام �لشاغل اÝي ٔاعرب عنه 

 املورد" ميكن تعريفه عىل حنٍو منفصل عن وفد اجلزائر نيابة عن ا¾موعة أالفريقية، وقال ٕانه مييل ٕاىل املوافقة عىل ٔان "الب�
�سـتعاضة عن لكمة  رضورة"ب� املنشأ". وفz يتعلق �لمتZ غري املرشوع، قال ٕانه يشاطر وفَد الربازيل شواغ; ٕازاء 

قت للنظر من الو  "اقتناء" بلكمة "اسـتخدام". وقال ٕان ?يه ٔايضا شواغل بشأن تعريف "النفاذ املادي"، وٕانه حيتاج ٕاىل مزيدٍ 
úد الطلب اÝي تقدم به وفد امجلهورية ا?ومينيكية �مس مجموعة ب�ان ٔامرياك  فيه، وٕانه يرغب يف وضعه بني قوسني. ؤاي

جيب ٔان تكون موجزة وواحضة جّدا، وٕاهنا  2الالتينية والاكرييب بوضع ا?يباجة بأمكلها بني قوسني. واسرتسل قائال ٕان املادة 
فضفاضٌة للغاية. وذكر ٔانه جيب توضيح ٔان املسـتفيدين  1.2عمل. وأضاف أن صياغة الفقرة كثري من الال تزال حتتاج ٕاىل 

الرئيسـيني سـيكونون مه الب�ان املوردة وا¾متعات أالصلية واحمللية. وقال ٕان لكمة "مشـتقات" ينبغي ٔان تُضاف ٕاىل الفقرة 
ميكن ٕاعادة ترتيهبا لتحسني صياغهتا. ؤاعرب عن  3.3عنية، وٕان الفقرة ، ٕاىل جانب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية امل 3.2

يف النُسخة املُنقúحة الثانية  13.3[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة  11.3رغبته يف وضع قوسني حول الفقرة 
بدي من من املناقشة. وفz يتعلق � ]، ٔالهنا حتتاج ٕاىل مزيدٍ 2013فرباير  8بتارخي  لعقو�ت واجلزاءات، شاطر الوفُد ما ا�

شواغل ٕازاء عدم إالبقاء عىل إاللغاء يف النص، ٔالنه ذو ٔامهية �لغة لتوفري حامية اكفية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 
مية، وأنه توجد حاجة ٕاىل املعنية. وشاطر ٔايضا الشواغل اليت تتعلق بأن قواعد البيا{ت، رمغ فائدهتا، ال ينبغي ٔان تكون ٕالزا

وجود ٔاحاكم واحضة تتعلق �ملوافقة املسـبقة املسـتنرية من جانب الب�ان املوردة والشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية، حىت 
تزيد املواضيع وال يسترشي المتZ غري املرشوع. والتفت الوفد ٕاىل اقرتاح وفد سويرسا بأن اسـتخدام مصطلح "الب� ٔاو 

 من القمية. ٔانسب من "ماكتب امللكية الفكرية"، ورٔاى أن هذا �قرتاح عىل قدرٍ  –يف بعض احلاالت  –د يكون ا?و^" ق

úد، من حيث املبدٔا، بياين   ون والرئيس. ؤاي ؤاعرب وفد مجهورية كورl عن تقديره للعمل اجلاد اÝي قام به املُيّرسِ 311.
بعة من ا?يباجة ٔالهنا تتناول رشط الكشف، اÝي مل يوافق عليه مجيع الفقرة السا ه جيب حذفوفدي كندا واليا�ن. ورٔاى ٔان

يف  13.3[مالحظة من أالمانة: الفقرة املذكورة تقابل الفقرة  11.3ا?ول أالعضاء. وأبدى رغبته يف وضع قوسني حول الفقرة 
، ٔاعرب الوفد عن رغبته يف حذف الفقرة الفرعية ]. وفz يتعلق �محلاية ا?فاعية2013فرباير  8الوثيقة املُنقúحة الثانية بتارخي 

(د) والفقرة  19.3ن تقابالن الفقرة الفرعية �[مالحظة من أالمانة: الفقرة الفرعية والفقرة املذكور 22.3(ج) والفقرة  17.3
مناسب، وذ- رمغ تأييد ذكران بروتوكول {غوl وهو غري ت]، ٔالهنام 2013فرباير  8يف الوثيقة املُنقúحة الثانية بتارخي  24.3

املتعلقة  6الوفد الشديد ٕالنشاء قواعد بيا{ت املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. ؤابدى رغبته يف وضع قوسني حول املادة 
 �لتعاون عرب احلدود بأمكلها، ٔالهنا مسأ^ �لغة التعقيد ال تزال حتتاج ٕاىل املناقشة.

úد وفد مجهورية الكونغو ا?ميقر   úد البياَن اÝي ؤاي اطية البيان اÝي ٔادىل به وفد اجلزائر نيابة عن ا¾موعة أالفريقية. وأي 312.
د عىل رضورة إالبقاء يف النص عىل مفهوم الكشف عن منشأ  úٔادىل به وفد كينيا، والاكمريون، وجنوب ٔافريقيا، ومرص. وشد

 فكرية، وبروتوكول {غوl.ىش مع مبادئ نظام امللكية الاملوارد الوراثية، فٕان ذ- سوف ي�

.313 واختمت الرئيس املناقشات بشأن النسخة املُنقúحة الثانية من النص املُوحúد. 
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من جدول أالعامل، بعد ٔان  6وفتح الرئيس من جديد �ب النقاش بشأن مرشوع قرار اللجنة خبصوص البند   314.
جريت مشاورات يف هذا الصدد.  ا�

تقيمي يف ا?ورة اخلامسة والعرشين للجنة احلكومية ا?ولية، وقال ٕانه يود ٔان  ورٔاى وفد كندا أن الوالية تتوقع ٕاجراء  315.
 اجللسة العامة للنص يعرف كيف سينعكس هذا اجلانب من الوالية عىل القرار. وأعرب عن قلقه، واسـتوحض: هل ٕاحا^

 مبارشة ٕاىل امجلعية العامة سـتحول دون التقيمي يف شهر يوليو ٔام ال.

عقد دورة ٕاضافية مدهتا ثالثة ٔاlم يف ا?ورة اخلامسة والعرشين للجنة احلكومية ا?ولية سوف ؤاوحض الرئيس أن   316.
أفقية للنصوص اليت انبثقت من دورات اللجنة  يسمح ٕ�جراء التقيمي، وذكر ٔان هذا سوف يتضمن عىل أالرحج ٕاجراء مناقشةٍ 

 ا?ورة اخلامسة والعرشين قرارا بشأن ٕاحا^ النص. ؤاوحض أنú ط أن تتخذ احلكومية ا?ولية الثالث. ومع ذ- ذكر ٔانه ال يُشرتَ 
القرار احلايل ٕ�حا^ النص ٕاىل امجلعية العامة مع ٔانه ال مينع مناقشة النص يف املسـتقبل، ٕاال ٔانه ال يوجد ما يو« برضورة أن 

 .تتضمن تZ أالlم الثالثة إالضافية التفاوض مرة ٔاخرى بشأن ٔاي نص

  :من جدول أالعامل 6قرار بشأن البند 

.317 ٔاعدت اللجنة، �الستناد ٕاىل الوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/23/4 وثيقة ٔاخرى ،

بعنوان "وثيقة موحدة بشأن امللكية الفكرية واملوارد 
الوراثية". وقررت أن حيال هذا النص، كام هو يف 

، ٕاىل امجلعية العامة 2013فرباير  8هناية ا?ورة يف 
، وفقا لوالية 2013سبمترب  يفللويبو اليت سـتعقد 

 WO/GA/40/7 اللجنة الواردة يف الوثيقة
كام ورد يف الوثيقة  2013وبر{مج العمل لعام 
WO/GA/41/18. 

ؤاحاطت اللجنة علام ٔايضا �لوüئق   318.
WIPO/GRTKF/IC/23/5 

 WIPO/GRTKF/IC/23/6و
 WIPO/GRTKF/IC/23/7و
 .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 Revو
 WIPO/GRTKF/IC/23/INF 9و
 .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 Addو
 .WIPO/GRTKF/IC/23/INF 10و

        من جدول أالعامل: أية أمور أخرىمن جدول أالعامل: أية أمور أخرىمن جدول أالعامل: أية أمور أخرىمن جدول أالعامل: أية أمور أخرى    7777البند البند البند البند 

.319 ٔاي مناقشة حول هذا البند من جدول أالعامل. ُجترمل  

        من جدول أالعامل: اختتام ا?ورةمن جدول أالعامل: اختتام ا?ورةمن جدول أالعامل: اختتام ا?ورةمن جدول أالعامل: اختتام ا?ورة    8888البند البند البند البند 

تر́ؤس ا?ورة بكفاءة. وأعرب ٔايضا عن تقديره حتدث وفد بلجياك �مس ا¾موعة �ء، ؤاعرب عن تقديره للرئيس عىل   320.
ين وأالمانة عىل ما قاموا به من معلٍ  حِرز تقدٌم كبٌري حنو التغلب عىل تباين ٔاهداف السـياسة العامة  للُميّرسِ جاد. وذكر ٔانه قد ا�
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lت املسـندة ٕاىل اللجنة طبقا للوال –واملبادئ التوجهيية، بل وتعارضها ٔاحيا{. ؤاشار ٕاىل أن التفاوض القامئ عىل النصوص 
دة  – 2013عام ل، وخطة معل اللجنة احلكومية ا?ولية ل2013و 2012 عامنيلاحلكومية ا?ولية ل úقد ٔاسفر عن وثيقة ُموح

حت ٔايضا ونوقشت. وقال ٕانه يتطلع ٕاىل ا?ورة اخلامسة والعرشين للجنة احلكومية ُمنقúحة. ؤاضاف أن مقرتحات عديدة ُطِر 
ن ٔاعضاء الويبو من اسـتعراض وتقيمي نص صك دويل ٔاو ٔاكرث يضمن حامية املوارد الوراثية،  ا?ولية اليت من شأهنا أن تُمكِّ

 ؤايضا من تقدمي توصية ٕاىل امجلعية العامة.

ين وأالمانة وحتدث وفد �حتاد أالورويب �مس �حتاد أالورويب وا?ول أالعضاء فيه، وشكر الرئيَس وامليّرس   321.
 شفويني عىل ما ٔاجنزوه من معل يف ا?ورة.واملرتمجني ال 

وحتدث وفد بولندا �مس مجموعة ب�ان ٔاورو� الوسطى والبلطيق، ؤاعرب عن تقديره للرئيس عىل قيادة اللجنة حبمكة   322.
 العديد من اخلالفات خالل املفاوضات. وiارة، ُمشريا ٕاىل ٔان توجهياته العقالنية واحلكمية واملُنِصفة قد ساعدت عىل حلّ 

ين وأالمانة عىل ٕاسهاiم يف ٕاجناح ا?ورة. ورحúب �لهنج اÝي اعمتدته اللجنة ومكúهنا من ٕاحراز تقدم كبري. وذكر  وشكر املُيّرسِ
، ال تزال وأكرث ٕاجيازااالٓن أقرص  مجيعها ٔانه رمغ حتقيق حتسن كبري يف أالهداف واملبادئ، فضال عن ا?يباجة، اليت ٔاصبحت

طة املتعلقة توجد بعض املواقف امل  úدة. ورحب �لصياغة املُبس úحة الثانية من الوثيقة املُوحúتباينة املهمة خبصوص النسخة املُنق
دة، وكذ- ٕاىل  حبامية الكشف والعقو�ت. وقال ٕانه يتطلع ٕاىل مزيدٍ  úرة بناء عىل الوثيقة املُوح من املناقشات املتعمقة واملُمثِ

 ين للجنة احلكومية ا?ولية.التقيمي يف ا?ورة اخلامسة والعرش 

وحتدث وفد اجلزائر �مس ا¾موعة أالفريقية، وشكر الرئيس عىل قيادته احلكمية والزتامه الشديد مبسار العمل. وقال   323.
ه عناية اجللسة ٕاىل ثالث نقاط  ين عىل ما قاموا به من معل، وتُوّجِ ٕان ا¾موعة تعرب أيضا عن امتناهنا لٔالمانة واملُيّرسِ

ة. أوال، فz يتعلق �ٕالجراءات، ٔاعرب عن رسوره بوجود روح بنّاءة بني الوفود رمغ ٔانه، ٔاحيا{، ال تزال توجد حاالت رئيسـي
مة، ذكر ٔانه يرى أن الوüئق  تبذل Tدا ٕاضافيúاتكون فهيا اجللسة غري قادرة عىل ٔان  úئق املُقدüخيص الو zيف مسار معلها. وف

بكثري، ؤاشار ٕاىل أن ذ- من شأنه أن يساعد يف التوصل ٕاىل توافق يف االٓراء يف املسـتقبل.  وحتديدا للهدف ٔاكرث ٕاجيازا
ر وTة نظر ا¾موعة أالفريقية، موحضا ٔاهنا، بصفهتا مجموعة، تريد ٕامتام املفاوضات قبل عام  úلثا، كرüمن ٔاجل عقد 2014و ،

 ة املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور.املؤمتر ا?بلومايس اÝي سـيعمتد املعاهدة املُلزِمة محلاي

وحتدث وفد رسي الناك �مس ا¾موعة االٓسـيوية، وشكر الرئيَس عىل الزتامه املتواصل. ؤاعرب ٔايضا عن امتنانه   324.
ظهرت أن الوفود ميكن  ،وأالمانة ،ينللميّرس  واملرتمجني الشفويني عىل معلهم. ورٔاى ٔان املناقشات اليت جرت خالل ا?ورة أ

ٔان تصل يف هناية املطاف ٕاىل شلك من ٔاشاكل التوافق، رمغ ٔانه ال تزال توجد خالفات ويوجد الكثري من العمل اÝي يتعني 
 ة التحيل بروح الرتايض.القيام به. وفz يتعلق �ملرحM القادمة، أشار ٕاىل ٔامهي

وحتدث وفد امجلهورية ا?ومينيكية �مس مجموعة ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، ؤاعرب عن امتنانه للرئيس عىل   325.
دة. ؤاكúد من جديد الزتامه مبسار العمل، úين، ؤابدى رسوره �لوثيقة املُوح  الطريقة اليت ٔادار هبا ا?ورة. وشكر أالمانة واملُيّرسِ

د اÝي سـيكون ُمرضيا للجميع و  úٔاعرب عن اعتقاده ٔان اللجنة تسري بال شك يف الطريق الصحيح للوصول ٕاىل الهدف املُحد
 بال اسـتثناء.

úد وفد جنوب ٔافريقيا املداخM اليت قام هبا وفد اجلزائر �مس ا¾موعة أالفريقية. وأعرب عن امتنانه للرئيس وأالمانة   ؤاي 326.
وشكر ٔايضا الوفود عىل معق املناقشات املوضوعية اليت جرت يف اج�عات فريق اخلرباء. وكذ- ٔابلغ عىل اجللسة الناحجة، 

 ثنائية غري رمسية عىل ٔامل التوصل ٕاىل توافق يف االٓراء. واكن من رٔايه ٔان اتباع هنجٍ  اجللسة بعزمه عىل ٕاجراء مشاوراٍت 
ريض امجليع. وقال ٕانه يتطلع ٕاىل تعاونٍ  اللجنة من شأنه أن يسفر عن حلول تر́ؤسمسـتدام يف اجتاه  غري رمسي مع  ودية تُ

الوفود أالخرى قبل ا?ورة الرابعة والعرشين للجنة احلكومية ا?ولية. ؤاعرب يف اخلتام عن امتنانه للمرتمجني الشفويني عىل 
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ر ٕابداء رغبته يف حتقيق الهدف املمتثل يف وضع صك قانوين دويل ُملِزم، كام úذكر وفد اجلزائر �مس  دمعهم، وكر
 .أالفريقية ا¾موعة

.327 ؤاعرب ممثل تو�ج ٔامارو عن امتنانه للرئيس عىل Tوده. وقال ٕان احملتوى القانوين للوثيقة وطبيعهتا ونطاقها السـيايس 
شاركة من الشفافية يف املناقشات ومزيد من امل  وذكر ٔان من الرضوري وجود مزيدٍ  تتقلّص مجيعها عىل ما يبدو يف لك دورة،

ا?ميقراطية. ومن مثú طلب من الرئيس تغيري ٔاساليب العمل املسـتخدمة. وأعرب يف اخلتام عن خيبة أم; ٔالن تقريري 
ان عىل حنو اكٍف  مهتا عن �قرتاحات اليت قدّ  ا?ورتني احلادية والعرشين والثانية والعرشين للجنة احلكومية ا?ولية ال يُعّربِ

 .تو�ج أمار

ين، واملرتمجني الشفويني، وأالمانة، وحذا وفد ني  جريl حذو غريه من الوفود يف إالعراب عن امتنانه للرئيس، واملُيّرسِ 328.
ٔاعربت عن مواقفها برصاحة. وشكر و صادقة اكنت والوحدة التقنية، ووحدة الطباعة. وتوجúه �لشكر للوفود أالخرى اليت 

. رمغ أن ا?رب طالت غري احلكومية، وذكر ٔان ا?ورة شهدت تقدما كبريا، الوفُد الشعوَب أالصلية املُمثMú وشـىتú املنظام
خاصة يف ٔامهية العملية واملداوالت اليت جرت خالل ا?ورة. وأشار الوفد ٕاىل أنú هذه  وقال الوفُد ٕانه ميعن يف التفكري بصفةٍ 

املؤسيس. ورٔاى ٔان هذه معليٌة تعكس املبادئ معلية iمة لنظام امللكية الفكرية، وٕالدارة قانون الرباءات وiمة لالتساق 
أالساسـية للقانون والعدا^، رمبا للمرة أالوىل يف �رخي الويبو و�لتأكيد يف �رخي امللكية الفكرية. ؤاعرب عن اعتقاده ٔان 

وا[اوف اخلاصة بأولئك املسودة اليت انهتت ٕالهيا ا?ورة تشمل العنارص أالساسـية ا́?نيا الالزمة لضامن ٔانú املطالب واالٓمال 
ا من نظام  اÝين تنعكس مواردمه والزتاماهتم الفكرية يف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املعنية سوف تصبح جزءا رمسيّ

هو ٔان  �بتاكر العاملي. وقال ٕانه يعتقد ٔان املهمة قابM للتنفيذ وأن الغاية ميكن ٕادراكها. وذكر ٔان الهدف الهنايئ وأالمل أالبعد
�ستnرات اليت تقوم هبا الرشاكت، وأالفراد،  �حرتامتنعكس معليُة �بتاكر ومجيع النظم القانونية املعمول هبا يف صك ملزم 

وا¾متعات، وامجلاعات أالصلية، ولكن أالمه من ذ- أن يعكس الصُك تطلعات مجيع ا¾متعات البرشية، ٔاْي أن يكون امجليع 
 .سم �النقسام، بل يسودها �حرتام املتبادلال تتّ  يف بيئةٍ قادرا عىل العيش 

والقوية طوال دورة اللجنة  املهمúةوحذا وفد ٔاسرتاليا حذو الوفود أالخرى يف توجيه الشكر للرئيس عىل قيادته   329.
�لنتاجئ املهمة اليت احلكومية ا?ولية. وأعرب عن تأييده للبيان اÝي ٔادىل به وفد بلجياك �مس ا¾موعة �ء، ؤاحاط علام 

حتققت يف �ج�ع. وقال ٕانه يعتقد ٔان هذه النتاجئ ما اكنت لتتحقق ٕاال من خالل تواصل مجيع أالعضاء بعضهم مع بعض، 
ر وTة نظره يف ٔانه ال ميكن ٕاحراز تقدم ٕاال ٕاذا بدأ أالعضاء فهم وTات نظر بعضهم، وهذه مسامهة iمة الج�عات فريق  úوكر

ٔاحاط الوفد أيضا علام �ملسامهة الكبرية اليت قدiا، عىل وجه اخلصوص، �ج�ع غري الرمسي أالخري اÝي ُعقد يف اخلرباء. و 
نيودلهـي (الهند) قبل ا?ورة وهو متابعة الج�عات الب�ان املتشاهبة التفكري اليت تتطلع ٕاىل ٔاحداث مسـتقبلية من هذا 

نية واملراقبني اÝين ميثلون الشعوب أالصلية بأنه سـيكون هناك مؤمتر للشـبكة العاملية وأبلغ الوفد ا?ول أالعضاء املع . القبيل
وقال ٕان هذه املبادرة . ربط الشعوب أالصلية وا¾متعات احمللية ومديري الرب والبحر شـبكة ) بشأنWINللشعوب أالصلية (

مني لهذا 2013، وسوف تسـتضيفها ٔاسرتاليا يف شهر مايو 20نشأت عن مناقشات ريو +  . وطلب الوفد ٔاحباü وُمقّدِ
. ويف 2013فرباير  20احلدث، مبا يف ذ- طلبات املساعدة املالية، ُمشريا ٕاىل أن �ب طلبات املساعدة املالية سـُيغلق يف 

ة حتيات السـيدة كمي كونويل سـتون من نيوزيلندا. وأشار ٕاىل ٔاهنا املُ  –بصفة خشصية  –اخلتام، نقل الوفُد ٕاىل الويبو  يّرسِ
الوحيدة لنص ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورٔاى ٔاهنا سامهت مسامهة كبرية يف اللجنة ويف تقدم العمل فz يتعلق بنص 
ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأخرب اجللسة بأهنا، رمغ ذ-، قد ٔابلغت ٔاهنا لن تعمل يف هذا ا¾ال بعد االٓن. وعىل ضوء 

 رغبته يف إالشادة جبهودها.قرارها، ٔابدى الوفُد 

.330 ممثM بر{مج الصحة والبيئة عن امتناهنا للرئيس عىل لك العمل املُنَجز، وذكرت ٔانه ال يزال يلزم القيام مبزيدٍ  تؤاعرب 
من العمل الكثري لضامن حامية حقوق الشعوب أالفريقية، اليت مل يُعَرتف هبا كشعوب ٔاصلية واليت حتتاج ٕاىل امحلاية بوصفها 

 .عات حمليةجممت
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وتوجúه وفد الوالlت املتحدة أالمريكية �لشكر للرئيس عىل هنجه البنّاء وقيادته وiاراته إالدارية القوية طيM هذه   331.
ا?ورة وا?ورات السابقة. وقال ٕانه يؤيد تأييدا �ما البياَن اÝي ٔادىل به وفد بلجياك �مس ا¾موعة �ء، وشكر ٔايضا أالمانة، 

ي ن، واملرتمجني الشفويني، ومجيع املراقبني مبا فهيم امجلاعات أالصلية وممثيل القطاعات الصناعية. وذكر الوفد ٔانه ال يزال واملُيّرسِ
مسـتعّدا ٔالن يشارك مشاركة بنúاءة من ٔاجل امليض قدما. ؤاشار ٕاىل ٔانه شارك يف تقدمي ثالثة مقرتحات خالل ا?ورة، مما 

عمل. ؤاعرب عن رغبته يف ٔان يشارك مع ا?ول أالعضاء أالخرى عىل مدى أالسابيع يعكس الزتامه املتواصل مبسار ال
مت حاليا خالل ا?ورة. وأعرب عن تقديره  اخلربات عىل املسـتوى  لتقامسوأالشهر املقبM يف العمل عىل مجيع الوüئق اليت ُقّدِ

ر الزتامه �لعمل الوطين، واكن من رٔايه ٔان هذه اخلربات قد ٔاسهمت يف حتسني فهم املسائل  úاملطروحة للنقاش. وكر
 .للجنة املُِمثر

وحذت ممثM معهد الشعوب أالصلية الربازيلية للملكية الفكرية حذو الوفود أالخرى يف توجيه الشكر للرئيس عىل   332.
?ولية. وأعربت عن الطريقة اليت قاد هبا العمل، وذكرت ٔان النتيجة تبدو ٔاهنا متابعة جيدة ل�ورات السابقة للجنة احلكومية ا

لك خشص،  ٔاراده. ؤاشارت ٕاىل ٔانú ما حتويه الوثيقة ليس لك يشء مثاٍر ملموسة بشٍلك أكرباعتقادها ٔان ا?ورة ٔاسفرت عن 
ين وجت́مع الشعوب أالصلية عىل  ت املمثMُ �لشكر لٔالمانة واملُيّرسِ úTحِرز من تقدم. وتو ومع ذ- ٔاعربت عن امتناهنا ملا ا�

دويل. وقالت  وتضامهنم. وطلبت من ا?ول أالعضاء مواءمة وTات النظر املتنوعة حىت يمتكنوا من التوصل ٕاىل صّكٍ لكامهتم 
 .ٕاهنا تأمل ٔان يمتكن أالطراف من دعوة امجلاعات أالصلية حىت تمتكن هذه امجلاعات من �سـمترار يف املشاركة يف ا?ورات

يف جمال ٔالعاب الُقوى، وقال، بلغة ٔالعاب القوى، ٕان النتاجئ ال ُحتَرز  وذكر الرئيس أن ب�ه مشهوٌر حاليا بقدراته  333.
م؛ ٔالنه جيمع بني القدرات الفردية القوية والعمل 100يف  �4لعمل الشاق واجلاد. وأعرب عن تفضي; لسـباق التتابع  ٕاال

لكام اكمتل شوٌط، َوَجَب تركزي اجلهود  امجلاعي. وشـبúه الرئيُس معل اللجنة احلكومية ا?ولية بسـباق تتابع، فأشار ٕاىل ٔانه
العصا، وأعرب عن الزتامه �ملهمة املُوَلكة  تسلمييف سـباق التتابع يه حلظة  واملواقف عىل الشوط التايل. واعترب أن ٔامه حلظةٍ 

ٕانه ركúز تركزيا كبريا . وقال اسـتطاع هو أن حيرزها ٕاليه عىل ٔامل ٔان ينجح َمْن يتوىل أالمر يف الهناية يف اجلري برسعة ٔاكرب مما
ميتد معرها الٔكرث من َعْقد من الزمن، ُمشريا ٕاىل ٔان ذ- ميثل مسؤولية  عىل الوالية وعىل كونه حتمúل املسؤولية عن معليةٍ 

iو^ تتطلب ٕاجراءات iو^. وخبصوص ٔامهية املناقشات، ذكúر الرئيُس الوفود بأن حضور لك وفد للمفاوضات ميثل تلكفة 
، حيث ٕان ٔاي بذو^ممكنة من اجلهود امل  �سـتفادة ٕاىل ٔاقىص درجةٍ   دافعي الرضائب، وÝ- فٕان من أالمهية مباكنٍ كبرية عىل
ر هو يف الواقع وقت مواطين الب�ان وا¾متعات املُمثMú يف املفاوضات. وذكر ٔانه سـيأيت الوقت اليت سـيلزم فيه اختاذ وقت ُهيدَ 

د عىل أنه يُ  úالقرارات الصعبة، بدال من �سـمترار يف معل قرارات صعبة، وشد Zسـتحَسن، يف مثل هذه الظروف، اختاذ ت
ال هنايئ دون أن يتضح ما سيتحقق من نتاجئ. وأشار الرئيُس ٕاىل الزتامه �ملهنجية اليت ُوِضعت ل�ورة، وأثىن عىل الوفود اليت 

د اليت اكنت واحضة بشأن حدودها عندما و رونة ما يربرها، والوفت �ملرونة عندما اكن للمجاد، والوفود اليت حتلّ  قامت بعملٍ 
ر الرئيُس وTة نظره يف أنه ال ميكن حتقيق ٔاي نتيجة بتوافق االٓراء ٕاال من خالل بذل الوفود جلهودٍ  úمل يكن ?هيا مرونة. وكر 

يدة ألكسـندرا غرازيويل من السـ  –واعية من أجل جذب بعضها بعضا يف اجتاه واحد. وأعرب عن امتنانه لنائيب الرئيس 
ال�ين مكúناه من أداء iام عديدة يف وقت واحد خالل ا?ورة. وشكر  –سويرسا، والسـيد بيبب جنجو{ن من ٕاندونيسـيا 

وأعرب الرئيس عن امتنانه  .ٔامانة الويبو ٔايضا عىل معلها وتشجيعها ودمعها. وشكر املرتمجني الشفويني عىل صربمه وتعاوهنم
قني إالقلمييني اÝين رمبا يضطلعون بثاين ٔاصعب معل يف املهمة، ال سـz ؤاهنم كثريا ما جيب علهيم التنسـيق بني الوفود  للُمنّسِ

الفجوات ومساعدة  اليت لها وTات نظر وجداول ٔاعامل خمتلفة اختالفا كبريا. فأعرب عن تقديره هلم عىل Tودمه يف سدّ 
فz يتعلق �ٕالجراءات وغريها من املسائل الصعبة. وشكر الرئيُس املراقبني،  اللجنة عىل الوصول ٕاىل ٔافضل احللول الوسط

وجت́مع الشعوب أالصلية، وأالعضاء االٓخرين اÝين تواصلوا مع الرئيس وتشاوروا معه من حني الٓخر. وذكúر الوفود بأنه يتّبع 
وقت لتقامس املعرفة ومناقشة وTات نظرها بشأن سـياسـية الباب املفتوح، ؤاعرب عن امتنانه للجهات املعنية اليت أ�حت ال

 ٍMاملشرتك،  �نزعاجمن  املسائل اليت قيد املناقشات. وأشار، يف اخلتام، ٕاىل أن الوفود واجلهات املعنية وصلت لكها ٕاىل مرح
ص بأنه يشعر لك خش يه حني املشرتك �نزعاجوقال ٕان هذه مرحi Mمة يف املفاوضات. وأوحض أن هذه املرحM من 
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ك�لضبط، وتكون أيضا ?ى لك خشص خماوف من ٔانه ال  عىل ما ٔارادهحيصل   مل úر  يمتسúمبا أراده يف بداية أالمر. ٕاال ٔانه ذك
. ويف الهناية، ودúع الرئيُس امجليع، وجشúع عىل تقدمي ا?مع التام لطلبات التشاور اليت اقرتªا ورد¾  الوفود بأن املفاوضات ٔاخذٌ 

 ود.بعض الوف

.334 .واختمت الرئيس ا?ورة 

 :من جدول أالعامل 8قرار بشأن البند 

.335 3و 2اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأن البنود  
 8من جدول أالعامل يف  8و 6و 5و 4و

. واتفقت عىل ٕاعداد مرشوع تقرير 2013 فرباير
كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق 

ميه علهيا ومجيع املداخالت خالل اللجنة، وتعم 
. وسـُيدعى املشاركون يف 2013مارس  28 قبل

اللجنة ٕاىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم 
م  úكام يه مدرجة يف مرشوع التقرير قبل أن تعم

الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل ٔاعضاء 
الحقا الع�دها يف ا?ورة اخلامسة  اللجنة

 .للجنة والعرشين

  [ييل ذ- املرفق]
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LISTE DES PARTICIPANTS/ 
 

 
 
 
I.  ÉTATS/STATES 
 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 

(in the alphabetical order of the names in French of the States) 

 

 

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 

Yonah Ngalata SELETI, Chief Director, National Indigenous Knowledge Systems Office, 
Department of Science and Technology, Pretoria, yonah.seleti@dst.gov.za  

Elena ZDRAVKOVA (Ms.), Senior Manager, Patents and Designs Department, Companies and 
Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria, ezdravkova@cipc.co.za  

Simphiwe NCWANA (Ms.), Director, Department of Trade and Industry (DTI), Ministry of Trade 
and Industry, Gauteng, sncwana@thedti.gov.za  

Suhayfa ZIA (Ms.), Director, Department of International Relations and Cooperation (DIRCO), 
Pretoria, zias@dirco.gov.za  

Boitumelo Brenda MOSITO (Mrs.), Deputy Director, Companies and Intellectual Property 
Commission (CIPC), Department of Trade and Industry (DTI), Pretoria 

Meshendri PADAYACHY, Assistant Director, Department of Trade and Industry (DTI), Ministry 
of Trade and Industry, Pretoria, m.padayachy@thedti.gov.za  

Metsi LETLALA (Ms.), Foreign Service Officer, Department of International Relations and 
Cooperation (DIRCO), Pretoria, letlalam@dirco.gov.za  

 

ALGÉRIE/ALGERIA 

Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle), attaché, Mission permanente, Genève 

 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Pamela WILLE (Ms.), Government Director, Patent and Trademark Law, Ministry of Justice, 
Berlin 

 

ANGOLA 

Alberto Sami GUIMARAES, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 

Mohammed ALYAHYA, Deputy Director General of Technical Affairs, Patents Department, 
General Directorate of Industrial Property, King Abdulaziz City for Science and Technology 
(KACST), Riyadh 

Mohammed MAHZARI, Head, Patent Department, General Directorate of Industrial Property, 
King Abdul-Aziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 

 

ARGENTINE/ARGENTINA 

María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Rodrigo BARDONESCHI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 

Ian GOSS, General Manager, Strategic Programs, IP Australia, Canberra 

Sophia KNIGHT (Ms.), Executive Officer, International Intellectual Property Section, Office of 
Trade Negotiations, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 
sophia.knight@dfat.gov.au  

Steven BAILIE, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra 

David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 

 

AUTRICHE/AUSTRIA 

Hildegard SPONER (Ms.), Examiner, Austrian Patent Office, Vienna 

 

BAHREÏN/BAHRAIN 

Lulwa AL KHALIFA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

BARBADE/BARBADOS 

Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

BÉLARUS/BELARUS 

Aleksandr PYTALEV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

BELGIQUE/BELGIUM 

Natacha LENAERTS (Mme), attaché, Office de la propriété intellectuelle, Service public fédéral, 
économie, Bruxelles, natacha.lenaerts@economie.fgov.be  

Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

BÉNIN/BENIN 

Charlemagne DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève 
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BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 

Angélica NAVARRO LLANOS (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra, contact@mission-bolivia.ch  

Horacio Gabriel USQUIANO VARGAS, Jefe de Unidad, Viceministerio de Comercio Exterior e 
Integración, Ministerio de Relaciones Exteriores, La Paz, horaciousquiano@gmail.com  

Luis Fernando ROSALES LOZADA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Laurent GABERELL, Asistente Técnico, Misión Permanente, Ginebra 

 

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Irma DELIBASIC (Ms.), Trademark Expert, Institute for Intellectual Property of Bosnia and 
Herzegovina, Sarajevo 

 

BRÉSIL/BRAZIL 

Carlos Roberto FONSECA, Deputy Head, Office for International Affairs, Ministry of the 
Environment of Brazil, Brasilia, carlos.fonseca@mma.gov.br  

Milene DANTAS (Ms.), International Advisor, National Institute of Industrial Property (INPI),  
Rio de Janeiro, mdantas@inpi.gov.br  

Victor FARIA, IP Researcher, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of 
Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro, vgenu@inpi.gov.br  

Mayara NASCIMENTO SANTOS LEAL (Ms.), Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Brasilia 

Marcelo DELLA NINA, Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 

 

BULGARIE/BULGARIA 

Galya AYGAROVA (Mrs.), Junior Examiner, Directorate Inventions, Utility Models and Industrial 
Designs, Patent Office of the Republic of Bulgaria (BPO), Sofia 

 

BURUNDI 

Espérance UWIMANA (Mme), deuxième conseillère, Mission permanente, Genève, 
uwi_esp@hotmail.com  

 

CAMEROUN/CAMEROON 

Rachel-Claire OKANI ABENGUE (Mme), enseignante, Faculté de sciences juridiques et 
politiques, Université de Yaoundé II, Ministère de l'enseignement supérieur, Yaoundé 

Félix MENDOUGA, cadre, Division des nations unies et de la coopération décentralisée, 
Ministère des relations extérieures, Yaoundé 
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CANADA 

Nicolas LESIEUR, Senior Trade Policy Advisor, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Ministry of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa 

Nadine NICKNER (Ms.), Senior Trade Policy Advisor, Intellectual Property Trade Policy 
Division, Ministry of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa 

Sara AMINI (Ms.), Senior Policy Analyst, Strategy and Planning Directorate, Ministry of Industry, 
Canada 

Sophie GALARNEAU (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

CHILI/CHILE 

Luz SOSA (Sra.), Jefa, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Santiago  

Andrés GUGGIANA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Ginebra 

 

CHINE/CHINA 

LI Zhao (Ms.), Official, Legal Affairs Department, State Intellectual Property Office (SIPO), 
Beijing 

WANG Yi (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Andrea BONNET LÓPEZ (Sra.), Asesora, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y 
Ambientales Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá D.C., 
andrea.bonnet@cancilleria.gov.co  

María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

Juan Camilo SARETZKI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra, 
juan.saretzki@misioncolombia.ch  

 

CONGO 

Celestin TCHIBINDA, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

COSTA RICA 

Manuel B. DENGO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra, 
manuel.dengo@ties.itu.int  

Sylvia POLL (Sra.), Embajadora, Representante Permanente Alterna, Misión Permanente, 
Ginebra, sylvia.poll@ties.itu.int  

Norman LIZANO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra, norman.lizano@ties.itu.int  

Wendy CAMPOS (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra, wendy.campos@gmail.com  
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CÔTE D'IVOIRE 

Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

Tiémoko MORIKO, conseiller, Mission permanente, Genève  

 

CUBA 

Mónica RODRÍGUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

 

DANEMARK/DENMARK 

Heidi Bech LINAA (Mrs.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry 
of Business and Growth, Taastrup 

Signe Louise HANSEN (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Business and Growth, Taastrup 

 

ÉGYPTE/EGYPT 

Wafaa BASSIM (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Osama EL NAHAS, Director General, Department of Repatriation of Antiquities and 
International Organizations, Ministry of State of Antiquities, Cairo 

Hassan BADRAWY, Officer, Ministry of Justice, Cairo 

Mohamed Sayed AL-HOMELY, Officer, Ministry of Culture, Cairo 

Mokhtar WARIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

EL SALVADOR 

Martha Evelyn MENJIVAR CORTÉS (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

 

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 

Rita SAYAH (Mrs.), Coordinator, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 

 

ÉQUATEUR/ECUADOR 

Juan Carlos SÁNCHEZ TROYA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

ESPAGNE/SPAIN 

Ana URRECHA ESPLUGA (Srta.), Jefa de Servicio, Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM), Ministerio de Relaciones Internacionales, Madrid 

Xavier BELLMONT, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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ESTONIE/ESTONIA 

Kaia LÄÄNEMETS (Ms.), Adviser, Legislative Policy Department, Ministry of Justice, Tallinn 

 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Dominic KEATING, Director, Intellectual Property Attaché Program, United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Washington D.C. 

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Mrs.), Attorney-Advisor, Office of Policy and External Affairs, 
Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria  

Karin L. FERRITER (Ms.), Attaché, Intellectual Property Department, Permanent Mission, 
Geneva, karin_ferriter@ustr.eop.gov  

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 

Gebremariam BERHANU ADELLO, Director General, Ethiopian Intellectual Property Office 
(EIPO), Addis Ababa 

Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Larisa SIMONOVA (Mrs.), Deputy Head, 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 

Irina GAVRILOVA (Mrs.), Chief Research Fellow, Institute of Sociology, Russian Academy of 
Science, Moscow 

Alexey AVTONOMOV, Chief Research Fellow, International Law Section, Institute of State and 
Law, Russian Academy of Science, Moscow 

Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

FRANCE 

Olivier HOARAU, chargé de mission, Service des affaires européennes et internationales, 
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris 

Nestor MARTINEZ-AGUADO, juriste, Direction générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats, Ministère des affaires étrangères, Paris 

Olivier MARTIN, conseiller affaires économiques et développement, Département du pôle 
économique, Mission permanente, Genève 

 

GÉORGIE/GEORGIA 

Khatuna TSIMAKURIDZE (Mrs.), Officer, International Affairs Department, Intellectual Property 
Office, Mtskheta, ktsimakuridze@sakpatenti.org.ge  

 

GRÈCE/GREECE 

Matina CHRYSOCHOIDOU (Ms.), Lawyer, Hellenic Industrial Property Organization, Athens, 
mchr@obi.gr  
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GUATEMALA 

Marina GIRÓN SAENZ (Sra.), Subdirectora General, Registro de la Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Economía, Ciudad de Guatemala 

 

GUINÉE/GUINEA 

Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), conseillère économique, Mission permanente, Genève 

 

HAÏTI/HAITI 

Rodrigue JOSAPHAT, directeur, Ministère du commerce et de l'industrie, Port-au-Prince 

HONDURAS 

Noema Elizabeth LAGOS VALERIANO (Sra.), Registradora, Instituto de la Propiedad, Dirección 
General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH), Tegucigalpa 

 

HONGRIE/HUNGARY 

Krisztina KOVACS (Ms.), Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property 
Office, Budapest 

 

INDE/INDIA 

Biswajit DHAR, Director General, Research and Information System for Developing Countries, 
Ministry of External Affairs, New Delhi 

Danda Venkateshwar PRASAD, Joint Secretary, Department of Industrial Policy and 
Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi 

Kosalai Pargunam RAGHURAM, Technical Officer (Benefit Sharing), National Biodiversity 
Authority, Ministry of Environment and Forests, Tamiwadu 

Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

INDONÉSIE/INDONESIA 

Aslam HASAN, Deputy Director for Horticulture Industry and Beverages, Directorate of 
Beverages and Tobacco, Ministry of Industry, Jakarta 

Fitria WIBOWO (Ms.), Head of Section for Trade Cooperation, Development and Environment, 
Directorate for Trade, Industry, Investment and Intellectual Property Rights, Ministry of Foreign 
Affairs, Jakarta 

Agus JARWANTO, Head of Sub Division, Ministry of Industry, Jakarta  

Bebeb DJUNDJUNAN, Adviser, Directorate of Economic, Social and Cultural Treaties, Ministry 
of Foreign Affairs, Jakarta 

Estu NUGROHO, Researcher Genetic, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Jakarta 

Christina Maria RANTETANA (Mrs.), Expert Staff, Coordinating Ministry for Political, Legal and 
Security Affairs, Jakarta 
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Willyam SAROINSONG, Officer, Directorate of Economic, Social and Cultural Treaties, Ministry 
of Foreign Affairs, Jakarta 

Jati YUSTINUS (Ms.), Officer, Law Affairs Department, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, 
Jakarta 

Nugroho MUJIANTO, Staff, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs, 
Jakarta 

 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Javad MOZAFARI HASJIN, Director, National Plant Gene-Bank, Karaj 

Mohammad GHORBANPOUR NAJAFABADI, Legal Expert, Ministry of Foreign Affairs, Tehran 

Mahmoud KHOUBKAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

IRAQ 

Imad M. AL-LAITHI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  

 

IRLANDE/IRELAND 

Gerard CORR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Fergal BRADY, Senior Patent Examiner, Irish Patents Office, Department of Jobs, Enterprise 
and Innovation, Kilkenny 

Niall O'MUIRCHEARTAIGH, Administrative Officer, Intellectual Property Unit, Department of 
Jobs, Enterprise and Innovation, Dublin, niall.omuircheartaigh@djei.ie  

Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva, cathal.lynch@dfa.ie  

 

ISRAËL/ISRAEL 

Omer CASPI, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Moshe LEIMBERG, Patent Examiner, Israel Patent Office, Jerusalem 

Yotal FOGEL (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 

 

ITALIE/ITALY 

Ivana PUGLIESE (Mrs.), Senior Patent Examiner, Ministry of Economic Development, Rome 

Vittorio RAGONESI, Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Rome 

Pierluigi BOZZI, Researcher, Research Centre of Development Studies (SPES), Sapienza 
University of Rome, Rome 

Tiberio SCHMIDLIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

JAMAÏQUE/JAMAICA 

Wayne McCOOK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
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Marcus GOFFE, Trademarks, Designs and Geographical Manager, Jamaica Intellectual 
Property Office (JIPO), Kingston 

 

JAPON/JAPAN 

Hiroki KITAMURA, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Kazuhide FUJITA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Kenji SAITO, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs, 
Tokyo 

Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, kunihiko.fushimi@mofa.go.jp  

 

JORDANIE/JORDAN 

Moh'd Amin ALFALEH ALABADI, Director General, Department of the National Library, Ministry 
of Culture, Amman 

 

KENYA 

Catherine BUNYASSI KAHURIA (Mrs.), Senior Legal Counsel, Legal Department, Kenya 
Copyright Board, Nairobi, cbunyassik@yahoo.com  

 

LIBAN/LEBANON 

Fayssal TALEB, General Director of Culture, Ministry of Culture, Beirut 

Bachir SALEH AZZAM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

LITUANIE/LITHUANIA 

Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Deputy Head, Law and International Affairs Division, State Patent 
Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius, dovile.tebelskyte@vpb.gov.lt  

 

MADAGASCAR 

Haja RASOANAIVO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

MALAISIE/MALAYSIA 

Shaharuddin ONN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Kamal BIN KORMIN, Head, Patent Examination Section Applied Science, Intellectual Property 
Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism, 
Kajang, kamal@myipo.gov.my  

Nurhana IKMAL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, nurhana@kln.gov.my  
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MALDIVES 

Abdulla AMEEN, State Minister, Ministry of Economic Development, Malé 

 

MAROC/MOROCCO 

Amal NHAMI (Mme), chef de service, Direction de la coopération multilatérale, Ministère des 
affaires étrangères et de la coopération, Rabat, anhami@maec.gov.ma  

Salah Eddine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève 

 

MAURITANIE/MAURITANIA 

Mohamed BARKA, conseiller juridique, Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, 
Nouakchott, medsix@yahoo.fr  

 

MEXIQUE/MEXICO 

Gabriela GARDUZA ESTRADA (Sra.), Directora, Área de Asuntos Internacionales, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), México D.F., 
ggarduza@cdi.gob.mx  

Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora de Examen de Fondo, Dirección de 
Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F., 
ehpriego@impi.gob.mx  

Elleli HUERTA OCAMPO (Srta.), Coordinadora de Recursos Biológicos y Genéticos, 
Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos, Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México D.F., 
elleli.huerta@conabio.gob.mx  

Juan Carlos MORALES VARGAS, Especialista en Propiedad Industrial, Dirección de 
Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F., 
jmorales@impi.gob.mx  

Lucila NEYRA GONZÁLEZ (Sra.), Especialista en Recursos Biológicos y Genéticos, 
Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos, Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México D.F., 
lucila.neyra@conabio.gob.mx  

José Ramón LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

MONACO 

Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Département des relations 
extérieures, Genève 

 

MOZAMBIQUE 

Olga MUNGUAMBE (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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MYANMAR 

Lynn Marlar LWIN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, 
myan.development@myanmargeneva.org  

 

NAMIBIE/NAMIBIA 

Simon M. MARUTA, Chargé d’affaires, Permanent Mission, Geneva 

Selma NGHINAMUNDOVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Absalom NGHIFITIKEKO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Stella KATJINGISIUA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

NÉPAL/NEPAL 

Rishikech DHUNGEL, Director, Department of Industry, Ministry of Industry, Kathmandu 

 

NICARAGUA 

María José ANDINO GRIJALVA (Srta.), Asesora Legal, Registro de la Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Managua, mandino@rpi.gob.ni  

Jenny ARANA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra  

 

NIGER 

Amadou TANKOANO, professeur de droit de propriété industrielle, Faculté des sciences 
économiques et juridiques, Université de Niamey 

 

NIGÉRIA/NIGERIA 

Ruth OKEDIJI (Mrs.), Professor of Law, University of Minnesota, Minneapolis, United States of 
America 

 

NORVÈGE/NORWAY 

Magnus Hauge GREAKER, Acting Deputy Director General, Legislation Department, Norwegian 
Ministry of Justice and Public Security, Oslo 

 

OMAN 

Fatima AL GHAZALI (Ms.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 

Khamis AL-SHAMAKHI, Director, Cultural Relations Department, Ministry of Heritage and 
Culture, Muscat 

Yousuf ALBUSAIDI, Research Director, Program and Research Department, The Research 
Council, Muscat, yousuf.albusaidi@trc.gov.om  

Haitham Saif ALAMRI, Head, Public and International Relations Department, Public Authority 
for Craft Industries, Muscat, hsk588@hotmail.com  
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OUGANDA/UGANDA 

Eunice KIGENYI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 

Sevara KARIMOVA (Ms.), Head, Scientific and Technical Expertise of Inventions and Utility 
Models, Agency on Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, 
s.karimova@ima.uz 

 

PAKISTAN 

Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, IP section, Ministry of 
Economic Affairs, The Hague 

PARAGUAY 

Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

PÉROU/PERU 

Elmer SCHIALER, Director de Negociaciones Económicas Internacionales, Dirección de 
Asuntos Económicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima, eschialer@rree.gob.pe  

Luz CABALLERO (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra, lcaballero@onuperu.org  

Aurora ORTEGA (Sra.), Ejecutiva 2, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), Lima  

Luis MAYAUTE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra, lmayaute@onuperu.org  

 

PHILIPPINES 

Joséphine REYNANTE (Mrs.), Minister, Permanent Mission, Geneva 

Rosa FERNANDEZ (Mrs.), Intellectual Property Rights Specialist IV, Intellectual Property Office 
of the Philippines (IPOPHIL), Taguig City 

 

POLOGNE/POLAND 

Remigiusz HENCZEL, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Jerzy BAURSKI, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Ewa LISOWSKA (Ms.), Senior Policy Advisor, International Cooperation Unit, Patent Office of 
the Republic of Poland, Warsaw, elisowska@uprp.pl  

Malgorzata POLOMSKA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva, 
malgorzata.polomska@msz.gov.pl  
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PORTUGAL 

Raquel ANTUNES (Ms.), Patent Examiner, Directorate of Trademarks and Patents, National 
Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon, rantunes@inpi.pt  

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

SONG Kijoong, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 

LEE Hyun Song, Deputy Director, Biotechnology Examination Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon, hyunsong@kipo.go.kr  

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 

Ysset ROMAN DE SÄGGO (Sra.), Ministra consejera, Misión Permanente, Ginebra 

 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 

Tonghwan KIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Senior Officer, International Affairs Department, Industrial Property 
Office, Prague, lzamykalova@upv.cz  

Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva, jan_walter@mzv.cz  

 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

Leonila Kalebo KISHEBUKA (Mrs.), Deputy Registrar, Business Registration and Licensing 
Agency (BRELA), Dar es Salaam 

 

ROUMANIE/ROMANIA 

Constanta MORARU (Ms.), Head, Division for Legal Affairs and International Cooperation, State 
Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest, moraru.cornelia@osim.ro  

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Karen Elizabeth PIERCE (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Hywel MATTHEWS, Senior Policy Advisor, 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, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Grega KUMER, Senior IP Adviser, Permanent Mission, Geneva 
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SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 

Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève 

Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente, Genève 

 

SÉNÉGAL/SENEGAL 

Ndèye Fatou LO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève 

 

SERBIE/SERBIA 

Jelena TOMIĆ KESER (Ms.), Senior Counsellor, Patent Department, Intellectual Property 
Office, Belgrade, jkeser@zis.gov.rs  

 

SOUDAN/SUDAN 

Salma RADWAN SALMEEN (Mrs.), Legal Advisor, Intellectual Property Department, Ministry of 
Justice, Khartoum 

Osman MOHAMMED, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

SRI LANKA 

Lalith KANNANGARA, Secretary, Ministry of Indigenous Medicine, Colombo, 
kannangara.lalith@yahoo.com  

Newton Ariyaratne PEIRIS, Advisor, Intellectual Property Division, Ministry of Indigenous 
Medicine, Colombo, drnewton.mim.sl@gmail.com  

Thushara Sandaruwan LIYANNALAGE, Advisor, Ministry of Indigenous Medicine, Colombo, 
thusharasandaruwan72@yahoo.com  

Natasha GOONERATNE (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SUÈDE/SWEDEN 

Patrick ANDERSSON, Senior Patent Examiner, Swedish Patent and Registration Office, 
Söderhamn 

 

SUISSE/SWITZERLAND 

Martin GIRSBERGER, chef, Développement durable et coopération internationale, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique senior, Relations commerciales 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Benny MÜLLER, conseiller juridique, Développement durable et coopération internationale, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

 

THAÏLANDE/THAILAND 

Thani THONGPHAKDI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
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Patravee SOISANGWAN (Ms.), Director, Bureau of Pathogen and Animal Toxin Control, 
Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Nonthaburi, 
patravee.s@dmsc.mail.go.th  

Napavarn NOPARATNARAPORN (Mrs.), Senior Bio-Resources Expert, Biodiversity-Based 
Economy Development Office, Bangkok, napavarn.n@gmail.com  

Mingquan WICHAYARANGSARIDH (Mrs.), Executive Board Member, Biodiversity-Based 
Economy Development Office, Bangkok, mingquan.w@hotmail.com  

Chuthaporn NGOKKUEN (Ms.), Second secretary, Department of International Economic 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, twinjeab@gmail.com  

Pisanu THANADOLSATHIEN, Patent Examiner, Patent Office, Department of Intellectual 
Property, Ministry of Commerce, Nonthburi, zealiga@gmail.com  

Natapanu NOPAKUN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Kanita SAPPHAISAL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Thanavon PAMARANON, Second secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

TOGO 

Essohanam PETCHEZI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

TURQUIE/TURKEY 

Kemal Demir ERALP, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara, 
kderalp@gmail.com  

Emre ÖCALAN, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara 

Hasan CELEN, Expert, Seed Department, Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Ankara 

 

UKRAINE 

Maryna BRAGARNYK (Ms.), Chief Expert, Biotechnology Division, State Enterprise, Ukrainian 
Industrial Property Institute, Kiev, bragarnyk@uipv.org  

 

URUGUAY 

Carmen Adriana FERNÁNDEZ AROZTEGUI (Sra.), Asesora en Patentes de Invención, 
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, 
Montevideo 

Gabriel BELLON, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

 

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 

Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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VIET NAM 

DO Duc Thinh, Official, National Office of Intellectual Property of Viet Nam (NOIP), Hanoi, 
doducthinh@noip.gov.vn  

MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

ZAMBIE/ZAMBIA 

Lillian BWALYA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ZIMBABWE 

Innocent MAWIRE, Principal Law Officer, Policy and Legal Research Department, Ministry of 
Justice and Legal Affairs, Harare 

Rhoda NGARANDE (Mrs.), Counsellor, 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 

Michael PRIOR, Policy Officer, European Commission, Brussels 

 

 

III.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

ASSOCIATION DES NATIONS DE L'ASIE DU SUD-EST (ANASE)/ASSOCIATION OF SOUTH 
EAST ASIAN NATIONS (ASEAN)  

Pornsun KOONTHONSURAKARN, Head of Legal Bureau, Royal Forest Department, Natural 
Resources and Environmental, Bangkok 

 

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  

Carlos CORREA, Special Adviser, Trade and Intellectual Property Department, Geneva 

Alexandra BHATTACHARYA (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Program, 
Geneva, bhattacharya@southcentre.org  

 

L'UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  

Georges NAMEKONG, Minister Counsellor, Geneva 
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OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  

Rashid AL GHATARIFI, Deputy Director, Substantive Examination Directorate, Patent Office, 
Riyadh 

 

ORGANISATION DES ÉTATS DES ANTILLES ORIENTALES (OEAO)/ORGANIZATION OF 
EASTERN CARIBBEAN STATES (OECS)  

Natasha EDWIN-WALCOTT (Mrs.), Second Secretary, Permanent Delegation to the United 
Nations, Geneva 

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 

Shakeel BHATTI, Secretary, International Treaty on Plant Genetic Resources, Plant Production 
and Protection Division, Rome 

 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  

Ernico LUZZATO, Director, Directorate of Pure and Applied Chemistry, Munich 

Marko SCHAUWECKER, Lawyer, Directorate Patent Law, Munich, mschauwecker@epo.org  

 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)/INTERNATIONAL 
ORGANIZATION OF LA FRANCOPHONIE (OIF) 

Anis HARABI, stagiaire, Genève 

 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  

Hannu WAGER, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 

Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 

Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 

 

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 

Emmanuel SACKEY, Chief Examiner, Search and Examination Section, Harare  

 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE)/UNITED NATIONS 
ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) 

Barbara RUIS (Ms.), Legal Officer, Division of Environmental Law and Conventions, Geneva, 
barbara.ruis@unep.org  
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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 
(UPOV)/INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS 
(UPOV)  

Fuminori AIHARA, Counsellor, Geneva, fuminori.aihara@upov.int  

 

UNITED NATIONS PERMANENT FORUM ON INDIGENOUS ISSUES 

Bertie XAVIER, Member, Guyana 

 

UNITED NATIONS UNIVERSITY (UNU) 

Paul OLDHAM, Researcher, Institute of Advanced Studies, Yokohama 

 

 

IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

ADJMOR  
Hamady AG MOHAMED ABBA (Member, Essakane) 

African Indigenous Women Organization (AIWO) 
Hajara HAMAN (Ms.) (Member, Geneva) 

Arts Law Centre of Australia 
Patricia ADJEI (Ms.) (Indigenous Solicitor, Sydney) 

Assembly of First Nations  
Stuart WUTTKE (General Counsel, Ottawa) 

Asociación Kunas unidos por Napguana/Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA)  
Nelson DE LEÓN KANTULE (Vocal-Directivo, Panamá) 

Centrale sanitaire suisse romande (CSSR)  
Anne GUT (Mme) (délégué, Genève, anne.gut@gmail.com);  Bruno VITALE (délégué, Genève, 
vitalebru1929@yahoo.co.uk)  

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD (chargé de mission, Genolier, francois.curchod@vtxnet.ch) 

Centre du commerce international pour le développement (CECIDE)/International Trade Center 
for Development (CECIDE)  
Biro DIAWARA (représentant, coordinateur de programmes, Genève, cecide.icde@gmail.com) 

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Daniella ALLAM (Mrs.) (Junior Programme Officer, Geneva, dallam@ictsd.ch);  Marie WILKE 
(Mrs.) (Programme Officer, Geneva, mwilke@ictsd.ch) 

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Tim ROBERTS (Patent Attorney, Bracknell);  Daphne YONG-D'HERVÉ (Mrs.) (Chief Intellectual 
Property Officer, Policy Department, Paris) 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF) 

Elena KOLOKOLOVA (Mrs.) (Representative, Geneva) 
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Civil Society Coalition (CSC)  
Marc PERLMAN (Fellow, Providence);  Susan STRBA (Mrs.) (Fellow, Geneva) 

Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)  
Tomás Jesús ALARCÓN EYZAGUIRRE (Presidente, Tacna, capaj_internacional@yahoo.com);  
Rosario LUQUE GIL (Sra.) (Especialista, Tacna, rosario.gilluquegonzalez@unifr.ch) 

Comité consultatif mondial des amis (CCMA)/Friends World Committee for Consultation 
(FWCC) 
Caroline DOMMEN (Mrs.) (Representative, Geneva) 

Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIP) 
Natalia Teresa KUONG RODRÍGUEZ (Srta.) (Asesora Legal, Lima, nkuongr@gmail.com) 

Consejo Indio de Sud América (CISA)/Indian Council of South America (CISA) 
Tomás CONDORI (Representante, Bolivia);  Roch MICHALUSZKO (Consejero Jurídico, 
Ginebra);  José GOYES (Miembro, Cauca Colombia) 

Cooperativa Ecológica de las Mujeres Colectoras de la Isla de Marajó (CEMEM)  
Edna María DA COSTA E SILVA (Sra.) (Presidente, Ponta de Pedras – Marajó) 

Coordination des organisations non gouvernementales africaines des droits de l’homme 
(CONGAF) 
Djély Karifa SAMOURA (président, Genève) 

CropLife International  
Dominic MUYLDERMANS (Senior Legal Consultant, Brussels) 

Culture of Afro-indigenous Solidarity (Afro-Indigène) 
Ana LEURINDA (Mme) (présidente, Genève, afroindigena2000@hotmail.com);  José Alejandro 
LOZANO LAMUS (membre, Genève) 

Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE)  
Luis COBOS (Presidente, Madrid);  Jose Luis SEVILLANO (Presidente, Comité Técnico, 
Madrid);  Miguel PEREZ SOLIS (Asesor Jurídico, Madrid, mps@aie.es);  Paloma LÓPEZ (Sra.) 
(Asesora Jurídica, Madrid);  Carlos LÓPEZ (Miembro, Madrid) 

Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)  
Benoît MÜLLER (Legal Advisor, Brussels, benoit.muller@benoitmuller.ch) 

Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Andrew JENNER (Director, Innovation, Intellectual Property and Trade, Geneva);  Axel BRAUN 
(Head International Developments, Basel);  Chiara GHERARDI (Ms.) (Policy Analyst, Geneva) 

Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Claudio GERMINARIO (Member of CET5, Rome) 

Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA)  
Jim WALKER (Research Officer, Brisbane, jim.walker@csiro.au) 

Fridtjof Nansen Institute, The (NFI)  
Ane JOREM (Ms.) (Research Fellow, Lysaker, aej@fni.no);  Morten Walløe TVEDT (Senior 
Research Fellow, Lysaker, mwt@fni.no) 

Graduate Institute for Development Studies (GREG)  
Diego SILVA (assistant de recherche, Genève, diego.silva@graduateinstitute.ch) 
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Programme de santé et d'environnement (PSE)/Health and Environment Program (HEP) 
Madeleine SCHERB (Mrs.) (Executive President, Geneva, madeleine@health-environment-
program.org);  Pierre SCHERB (Counselor, Geneva, pierre@health-environment-program.org)  

Incomindios Switzerland  
Alexandra BÜCHLER (Ms.) (Intern, Zurich);  Victoria GRONWALD (Ms.) (Intern, Gempen);   
Nora MEIER (Ms.) (Intern, Zurich) 

Indian Movement “Tupaj Amaru” 
Lázaro PARY ANAGUA (General Coordinator, La Paz);  Marie-Constance KAIFLIN (Ms.) 
(Member, Geneva);  Denis SAPIN (Member, Geneva) 

Indigenous Peoples' Center for Documentation, Research and Information (doCip) 
David MATTHEY-DORET (directeur, Genève);  Pierrette BIRRAUX (Mme) (conseillère 
scientifique Genève);  Tamara JEITLER (Mme) (coordinatrice, Genève);  Anabelle LABBE 
(Mme) (traductrice, Genève);  Luisa PORTOCARRERO (Mme) (interprète, Genève);  Alejandro 
RAMOS (interprète, Genève);  Nathalie STITZEL (Mme) (Interprète, Genève);  Katherine 
ZUBLIN (Mme) (Interprète, Genève);  Nathalie GERBER MCCRAE (Ms.) (assistante, Genève) 

Indigenous Peoples (Bethechilokono) of Saint Lucia Governing Council (BCG) 
Albert DETERVILLE (Executive Chairperson, Castries) 

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)  
Claudio CHIAROLLA (expert, Paris) 

Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual (InBraPI) 
Lucia Fernanda INACIO BELFORT (Ms.) (Executive Director, Chapecó) 

Intellectual Property Owners Association (IPO)  
Manisha DESAI (Ms.) (Assistant General Patent Counsel, Eli Lilly and Company, Indianapolis) 

International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO (Representative Geneva, Rolle, bruno.machado@bluewin.ch) 

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM (Representative, Geneva, thiru@keionline.org)  

L’assemblée des arméniens d’Arménie occidentale (AAAO)/Assembly of Armenians of Western 
Armenia, The  
Arménag APRAHAMIAN (chef de délégation, Paris, haybachdban@wanadoo.fr);  Vahagn 
GOUCHTCHIAN (conseiller, Paris, haybachdban@wanadoo.fr)  

Maasai Cultural Heritage Foundation (MCHF)  
John OLE TINGOI (Member, Kenya) 

Massai Experience  
Zohra AIT-KACI-ALI (Mme) (présidente, Geneva, sara.ciara@laposte.net) 

Nigeria Natural Medicine Development Agency (NNMDA)  
Tamunoibuomi F. OKUJAGU (Director General Executive, Lagos, tibuomi@yahoo.com)  

Organisation des industries de biotechnologie(BIO)/Biotechnology Industry Organization (BIO)  
Lila FEISEE (Mrs.) (Vice President, Global Intellectual Property Policy, Washington D.C.);  
Tatjana SACHSE (Ms.) (Legal adviser, Geneva);  Laurelee DUNCAN (Mrs.) (Senior Counsel, 
Washington D.C.);  Mark CROWELL (Chair, Technology Transfer Committee, Virginia) 

Research Group on Cultural Property (RGCP)  
Stefan GROTH (Member, Göttingen, sgroth@gwdg.de);  Lars DÖPKING (Adviser, Göttingen) 

Rromani Baxt  
Leila MAMONI (Ms.) (Representative, Paris, mamoni@mac.com) 
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Société internationale d'ethnologie et de folklore (SIEF)/International Society for Ethnology and 
Folklore (SIEF)  
Regina BENDIX (Ms.) (Professor, Göttingen) 

Solidarité pour un monde meilleur (SMM)/Solidarity for a Better World (SMM)  
Pierre LUTUMBA KOMBA (secrétaire générale, Kinshasa);  Judith BABELANA MATUFUENI 
(Mme) (chargée de sensibilisation, Kinshasa);  Chantal CINYERI NTAKWINJA (Mme) 
(animatrice culturelle, Kinshasa);  Serge MATA DINDA (financier, Kinshasa);  Nounous MPIA 
IYELI (chargé culturel, Kinshasa) 

Third World Network (TWN) 
Edward HAMMOND (Member, Geneva) 

Tin-Hinane  
Intchirwak ABOU (expert autochtone, Ouagagoudou, intchir@yahoo.fr)  

Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow 
Diego GRADIS (président exécutif, Rolle, tradi@fgc.ch);  Christiane JOHANNOT-GRADIS 
(Mme) (secrétaire générale, Rolle, tradi@fgc.ch);  Leila GHASSEMI (Mme) (déléguée, Rolle) 

World Trade Institute (WTI)  
Hojjat KHADEMI (Researcher, Bern, hojjat.khademi@wti.org)  
 

 

V.  GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ 

 INDIGENOUS PANEL 

 

James ANAYA, United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, University of Arizona, Arizona, United States of America 

Anil K. GUPTA, Executive Vice-Chair, National Innovation Foundation, Ahmedabad, India 

Tarcila Rivera ZEA (Ms.), Founder and Executive Director, Centro de Culturas Indígenas del 
Perú, Lima 

Godber W. TUMUSHABE, Executive Director, Advocates Coalition for Development and 
Environment (ACODE), Kampala, Uganda 
 

 

VI.  BUREAU/OFFICERS 

 

Président/Chair: Wayne McCOOK (Jamaïque/Jamaica) 

Vice-présidents/Vice-Chairs: Alexandra GRAZIOLI (Mme/Mrs.) (Suisse/Switzerland) 

Bebeb DJUNDJUNAN (Indonésie/Indonesia) 
Secrétaire/Secretary: Wend WENDLAND (OMPI/WIPO) 

 

 

 

VII.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE 

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 



WIPO/GRTKF/IC/23/8 Prov. 2 
Annex 
22 
 

INTERNATIONAL BUREAU OF THE 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 

Francis GURRY, directeur général/Director General 

Johannes Christian WICHARD, vice-directeur général/Deputy Director General 

Konji SEBATI (Mlle/Ms.), directrice, Département des savoirs traditionnels et des défis 
mondiaux/ Director, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges  

Wend WENDLAND, directeur, Division des savoirs traditionnels/Director, Traditional Knowledge 
Division 

Begoña VENERO AGUIRRE (Mme/Mrs.), conseillère principale, Division des savoirs 
traditionnels/Senior Counsellor, Traditional Knowledge Division 

Simon LEGRAND, conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 
Knowledge Division 

Brigitte VEZINA (Mlle/Ms.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal Officer, Traditional 
Knowledge Division 

Daphne ZOGRAFOS JOHNSSON (Mme/Mrs.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal 
Officer, Traditional Knowledge Division 

Fei JIAO (Mlle/Ms.), juriste adjointe, Division des savoirs traditionnels/Assistant Legal Officer, 
Traditional Knowledge Division 

Oluwatobiloba MOODY, consultant, Division des savoirs traditionnels/Consultant, Traditional 
Knowledge Division 

Jennifer TAULI CORPUZ (Mme/Mrs.), boursière à l’intention des peuples autochtones, Division 
des savoirs traditionnels/WIPO Indigenous Fellow, Traditional Knowledge Division 

 

  [هناية املرفق والوثيقة]
 


