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عقدت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة" أأو  .8
 81للجنة احلكومية ادلولية"( يف جنيف يف الفرتة من  11والعرشين )"ادلورة "اللجنة احلكومية ادلولية"( دورهتا اخلامسة 

ىل   ، بدعوة من املدير العام للويبو.1083يوليو  12اإ

َّةًل: اجلزائر، وأأنغول، والأرجنتني، وأأسرتاليا، والمنسا، وبنغالديش، وبرابدوس، وبيالروس،  .1 واكنت ادلول التالية ُممث
املتعددة القوميات(، والربازيل، وبلغاراي، وبوروندي، والاكمريون، وكندا، وش ييل،  –)دوةل وبلجياك، وبلزي، وبوليفيا 

والصني، وكولومبيا، والكونغو، وكوس تارياك، وكوت ديفوار، وامجلهورية التش يكية، ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، 
كوادور، ومرص،  ثيوبيا، وفنلندا، وفرنسا، وأأملانيا، وجورجيا، وادلامنرك، وجيبويت، وامجلهورية ادلومينيكية، واإ والسلفادور، واإ

يران )مجهورية  ندونيس يا، واإ الإسالمية(،  –واليوانن، وغواتاميل، والكريس الرسويل، وهندوراس، وهنغاراي، والهند، واإ
يطاليا، وجاماياك، والياابن، والأردن، واكزاخس تان، وكينيا، ولبنان، ول  رسائيل، واإ يرلندا، واإ يتوانيا، ومدغشقر، ومالزياي، واإ

واملكس يك، واجلبل الأسود، واملغرب، وموزامبيق، وميامنار، وانميبيا، ونيبال، وهولندا، ونيوزيلندا، والنيجر، ونيجرياي، 
والرنوجي، وعامن، وبامن، وابكس تان، وابراغواي، وبريو، والفلبني، وبولندا، والربتغال، وقطر، ومجهورية كوراي، ورومانيا، 

س بانيا، ورسي لناك، و الاحتاد الرويس، واململكة العربية السعودية، والس نغال، ورصبيا، وس نغافورة، وجنوب أأفريقيا، واإ
والسودان، والسويد، وسويرسا، وامجلهورية العربية السورية، واتيلند، وترينيداد وتوابغو، وتوغو، وتركيا، وأأوكرانيا، واململكة 

البوليفارية(،  –تحدة، والولايت املتحدة الأمريكية، وأأوزبكس تان، وفزنويال )مجهورية املتحدة، ومجهورية تزنانيا امل 
َّ (. واكن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء الس بع والعرشين مُ 803انم، وزامبيا، وزمبابوي ) وفييت اًل أأيضًا بصفته عضوًا مث

 اللجنة. يف

، واملنظمة الأوروبية الآس يوية (AU)اقب: الاحتاد الأفريقي وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مر  .3
، والاحتاد (OIF)، واملنظمة ادلولية للفرنكوفونية (EPO)، واملنظمة الأوروبية للرباءات (EAPO)لرباءات الاخرتاع 

 هيئة، و (UNESCO)، ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (UPOV)ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة 
، ومنتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب (UNEMRIP)قو  الشعوب الأصلية املعنية حبخرباء الأمم املتحدة 

 (.88، ومركز اجلنوب )(WTO)، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة التجارة العاملية (UNPFII)الأصلية 

، ومركز أأسرتاليا (ADJMOR)لية بصفة مراقب: منظمة أأدمجور وشارك ممثلون عن املنظامت غري احلكومية التا .2
، ورابطة تمنية (KUNA)لقانون الفنون، ومجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان/ قبائل كوان املتحدة من أأجل الأرض الأم 

ة التخصصات أأميارا ، ومركز ادلراسات املتعدد(BIO)، ومنظمة صناعة البيوتكنولوجيا (ADSCA)اجملمتع املدين الأنغويل 
(CEM-Aymara) وائتالف اجملمتع املدين ،(CSC) واللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل ،

(CAPAJ) والتعاونية الإيكولوجية للنساء الهاوايت للتجميع يف جزيرة ماراخو ،(CEMEM) ومنسقية املنظامت الأفريقية ،
يكولوميكس ادلولية، والش بكة العاملية (CONGAF)ان غري احلكومية حلقو  الإنس ، وواكةل حق املؤلف احملدودة، ومنظمة اإ

، (Afro-Indigène)، وثقافة تضامن الشعوب الأصلية الأفريقية (CropLife International)لصناعة العلوم النباتية 
يكولوميكس ادلولية، ومنظمة تمنية امجلاعات العرقية   ELSA)، وامجلعية الأوروبية لطالب احلقو  (ECDO)ومنظمة اإ

International) ومؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر ،(FAIRA) ومؤسسة مشاريع التضامن ،
، واملنظمة ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (FOSBES NGO)والرعاية الاجامتعية 
(GRTKF Int.) ، ومعهد ادلراسات العليا للتمنية(GREG) وبرانمج الصحة والبيئة ،(HEP) واللجنة ادلولية للساكن ،

، وحركة "توابج (CISA)، واجمللس الهندي لأمرياك اجلنوبية (Incomindios Switzerland)الأصليني للأمريكتني 
، ومركز الشعوب الأصلية (BCG)انت لوس يا أأمارو" الهندية، واجمللس الإداري للشعوب الأصلية )شعب بتش يلوكونو( لس

، واملركز ادلويل للتجارة والتمنية (AIPPI)، وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية (doCip)للتوثيق والبحث واملعلومات 
د ، والاحتا(FIAPF)، والاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي الأفالم (ICC)، وغرفة التجارة ادلولية (ICTSD)املس تدامة 

ثنولوجيا (IPO)، ومجعية ماليك حقو  امللكية الفكرية (IFPMA)ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني  ، وامجلعية ادلولية لالإ
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، واملؤسسة ادلولية (IVF)، والاحتاد ادلويل للفيديو (CECIDE)، ومركز التجارة ادلولية للتمنية (SIEF)والفوللكور 
ية لتطوير الطب الطبيعي ري ، والواكةل النيج(Maasai Experience)ملاساي ، وجتربة ا(KEI)لإيكولوجيا املعرفة 

(NNMDA) ومنظمة الش بكة ادلولية للبياانت اجلغرافية ،(ORIGIN) قلميية للتعلمي والتمنية ، والرابطة العامة للمراكز الإ
، ومنظمة التضامن من أأجل عامل (RGCP)يف قريغزيس تان، واجملموعة املعنية ببحوث امللكية الثقافية  (RCE)املس تدامة 

مركز الشعوب الأصلية ادلويل للبحث يف الس ياسة العامة والتعلمي، والتقاليد يف خدمة  –، ومؤسسة تبتيبا (SSM)أأفضل 
 (.24الغد، وقبائل التولليب يف واش نطن، ومعهد التجارة العاملية )

 .وقامئة املشاركني مرفقٌة هبذا التقرير .1

مت الوثيقة .6 عة لدلورة اخلامسة  .WIPO/GRTKF/IC/25/INF/2 Rev وقدَّ حملًة عامًة عن الواثئق املُوزَّ
 والعرشين للجنة.

نت الأمانُة املداخالت، وجرى بث حمارض ادلورة وتسجيلها عىل ش بكة الإنرتنت. ويُ  .4 ص هذا التقريُر ودوَّ لخ ِّ
م جوهر املداخالت، دون أأن يعكس لك املالحظات ال يت ُأبديت ابلتفصيل أأو أأن يت بع ابلرضورة الرتتيب املناقشات، ويُقد ِّ

 الزمين للمداخالت.

 واكن الس يد وند وندلند من الويبو أأمني ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة. .1

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 8البند 

م عىل موا –املدير العام  –افتتح الس يد فرانسس غري  .9 ب ابملشاركني، وحَّثَّ صةل العمل مع التحيل ادلورة. ورحَّ
برام  ضون من اإ ابلروح اليت سادت يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي ُعقِّد يف مراكش يف شهر يونيو املايض حيث متكَّن املُفاوِّ

َّ معاهدة جديدة من خالل معلية مفاوضات مُ  ىل كث ىل التوصل اإ فة وتفامه متبادل. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي هذه الروح اإ
ىل أأن ولية اللجنة لفرتة الس نتني اتفا  يف اللجنة  يه الإرساع يف معلها بشأأن  1081/1083احلكومية ادلولية أأيضًا. وأأشار اإ

ىل اتفا  عىل نص أأو أأكرث لصك قانوين دويل أأو أأكرث من شأأنه أأن يضمن  املفاوضات القامئة عىل النصوص هبدف التوصل اإ
رت يف  امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ن امجلعية العامة قد قرَّ وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقال اإ

 2، وقد ُعقدت الأوىل يف الفرتة من 1083أأن تعقد اللجنة احلكومية ادلولية ثالث دورات تفاوضية يف عام  1081 أأكتوبر
ىل  "وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية  انبعنو خبصوص موضوع املوارد الوراثية، ونتجت عهنا وثيقة ُمنقَّحة  1083فرباير  1اإ

ىل  11(، وُعقدت الثانية يف الفرتة من WIPO/GRTKF/IC/25/5واملوارد الوراثية" )الوثيقة   1083أأبريل  16اإ
ونتج عهنا نص ُمنقَّح بعنوان "حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد"  ،خبصوص موضوع املعارف التقليدية

(، وادلورة احلالية يه ادلورة الثالثة. وذكر املدير العام أأن الوثيقة املعنونة "حامية WIPO/GRTKF/IC/25/6 )الوثيقة
عدادها يف ادلورة WIPO/GRTKF/IC/25/4أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد" )الوثيقة  ( اليت جرى اإ

ىل  9الثانية والعرشين للجنة احلكومية ادلولية اليت ُعقدت يف الفرتة من  ، س تكون أأساس املناقشة احلالية 1081يوليو  83اإ
طار البند  ىل ذكل، ذكر أأن ادلورة احلالية للجنة احلكومية ادلولية س تجمتع عىل مدار مثانية  6يف اإ ضافًة اإ من جدول الأعامل. واإ

ص  طار البند  لتجميعأأايم، وأأن الأايم الثالثة الأخرية س ُتخصَّ جدول الأعامل هبدف  من 4معل اللجنة احلكومية ادلولية يف اإ
نه ذلكل تكتيس ادلورُة احلالية أأمهيًة 1083اعامتد توصية لتنظر فهيا امجلعية العامة يف دورهتا املقبةل يف شهر سبمترب  . وقال اإ

جياد وس يةل تُمك ِّهنم من تقريب وهجات النظر من أأجل صياغة توصية جيدة  اس تثنائيًة كبريًة جدًا، وحثَّ مجيَع املشاركني عىل اإ
ب مبمثيل امجلاعات الأصلية واحمللية، وشكر منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب  ىل امجلعية العامة. ورحَّ تُرفَع اإ

مت  حلقة معل خرباء  –ابلشرتاك مع منتدى الأمم املتحدة ادلامئ  –الأصلية عىل املشاركة. وذكَّر اللجنة بأأن أأمانة الويبو نظَّ
شأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ُعقدت يف الشعوب الأصلية ب 

ىل  89جنيف يف الفرتة من  ىل WIPO/GRTKF/IC/25/INF/9)الوثيقة  1083أأبريل  18اإ ت فهيا ادلعوة اإ (، وُوهج ِّ
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شاركة بصفة مراقب. وأأعرب املدير العام عن تقديره حلضور رئيس ادلول الأعضاء واملراقبني يف اللجنة احلكومية ادلولية للم 
يف ادلورة احلالية، وكذكل حلضور الس يدة فاملني تويك من  –الس يد بول اكنينكِّ سينا من كينيا  –منتدى الأمم املتحدة ادلامئ 

رباء الشعوب الأصلية اذلين عالوة عىل حضور خ –ويه عضوة أأصلية خمتارة من منتدى الأمم املتحدة ادلامئ  –نيوزيلندا 
ىل صندو   ته ادلول الأعضاء لتيسري أأ الويبو للتربعات اذلي أأنششاركوا يف حلقة معل خرباء الشعوب الأصلية. وأأشار اإ

ن الصندو  ُأنشئ عىل أأساس أأن مزيانية الويبو  مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية. وقال اإ
لن تُس تخَدم لهذا الغرض، وأأن الصندو  س يعمتد عىل التربعات. وأأعرب عن جزيل شكره حلكوميت أأسرتاليا العادية 

ىل الصندو  من تربعات لولها ما وجد الصندو   متاه مؤخرًا اإ نه من مواصةل معهل. مك ِّ موارد مالية تُ أأي ونيوزيلندا عىل ما قدَّ
ىل مز  ه ولكنَّه ذكر أأن الصندو  سوف يظل يف حاجة اإ يد من التربعات يك يس تطيع العمل فامي بعد ادلورة احلالية. وذلكل وجَّ

ب حبضور احملارضين يف منرب  ىل ادلول الأعضاء وغريها من اجلهات املاحنة احملمتةل يناشدها التربع للصندو . ورحَّ نداًء عاجاًل اإ
املدير التنفيذي  –والس يد رامريو ابتزين  –لرئييس املتحدث ا –امجلاعات الأصلية لهذه ادلورة، أأل ومه الس يدة فاملني تويك 

منسقة املكتب  –والس يدة جينفر تويل كوربوز  –ملنظمة البحث والتخطيط لشعب املااي سوتزيل، ليمثوليو، غواتاميل 
ايم، كبري املستشارين يف الربملان الص –والس يد جون بيرت جينتال  –القانوين، مؤسسة تبتيبا، كويزون سييت، الفلبني 

 اكراسايوك، الرنوجي.

ىل املشاورات  .80 ه الرئيس ابلشكر للمدير العام، وأأدىل ببعض التعليقات خبصوص تنظمي ادلورة احلالية، استنادًا اإ وتوجَّ
اليت أأجراها مع املنسقني الإقلمييني بشأأن برانمج العمل ومهنجية العمل. وشكرمه الرئيس عىل توجهياهتم البن اءة. وأأفاد الرئيس 

ه ابلشكر لنائيب الرئيس:  بأأنه ع الشعوب الأصلية اذلي شكره الرئيُس عىل مدخالته واقرتاحاته املفيدة. وتوجَّ اجمتع بتجم 
ين اذلين ميدون يد املساعدة  ندونيس يا. وشكر املُيرس ِّ الس يدة أألكس ندرا غرازيويل من سويرسا، والس يد بيبب جنجوانن من اإ

حاطًة بشأأن واثئق  يف مراحل خمتلفة من معلية التفاوض حىت ىل ادلول الأعضاء اإ مت اإ الآن. وأأفاد الرئيُس بأأن الأمانة قدَّ
حاطًة مماثةًل مجليع املراقبني 1083يوليو  1اللجنة احلكومية ادلولية والرتتيبات اللوجستية لدلورة يف  ، وأأن الأمانة سوف تقدم اإ

ىل مناقشة القضااي اجلوهرية فامي بيهنا، يف اليوم الأول من ادلورة احلالية. ودعا الوفود، بشلك فردي ومض ن جتمعاهتا املتنوعة، اإ
ىل عقد  وخصوصًا عىل املس توى الأقالميي وفامي بني ادلورات. ويف هذا الصدد، شكر الرئيُس حكومة اتيلند عىل مبادرهتا اإ

ى "مُ اجامتع غري رمسي بشأأن امللكية الفكرية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و  عتكف اللجنة الفوللكور )ما يُسمَّ
ىل  1احلكومية ادلولية"( يف ابنكوك يف الفرتة من  ىل حضوره رئيس اللجنة 1083يوليو  4اإ ، وهو الاجامتع اذلي ُدعي اإ

نه رأأى أأن املناقشات   خالت اليت قد تديل هباااملدابلتأأكيد أأن تعرب عهنا  وتوقع، مفيدة ورصحيةاحلكومية ادلولية. وقال اإ
ىل ملخص "معتكف اللجنة احلكومية ادلولية" اذلي أأاتحه رئيس  فرادى ادلول الأعضاء يف أأثناء ادلورة. وأأشار الرئيس اإ

، سفري اتيلند وممثلها ادلامئ دلى مكتب الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأخرى يف اتين تونغفاديكاملعتكف، سعادة الس يد 
اللجنة احلكومية ادلولية بتوفر نسخ مطبوعة من امللخص خارج قاعة الاجامتع. وذكَّر جنيف. وأأبلغ الرئيُس املشاركني يف 

ىل مجيع ادلول الأعضاء.  6الرئيُس اللجنَة بأأن املنسقني الإقلمييني نقلوا املهنجية اخلاصة ابلبند  من جدول أأعامل ادلورة احلالية اإ
د عىل أأنه مل حيدث أأي احنراف كبري عن املهنجية اليت  يدًا.ج  نرشهامجرى وذلكل اعترب أأن برانمج العمل ومهنجية العمل  وشدَّ

ُّبعت يف ادلورة املاضية )انظر تقرير ادلورة الرابعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية،  ات
نه سوف 80 ، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/24/8 الوثيقة ىل أأمه العنارص حفسب عىل النحو التايل. فقال اإ (. وأأشار اإ

َّل لك  يُس تخدم هنجٌ  مزدوٌج جيمع، عىل حنٍو تاكميل، بني اجللسة العامة )الرمسية( وفريق خرباء )غري رمسي(، وسوف تُمث
ل أأن يكون املنسق الإقلميي من بيهنم، ولكن ميكن للمجموعة الإقلميية أأن تقرر ترش يح عدد  قلميية بس تة خرباء، يُفضَّ مجموعة اإ

ن ممثيل الشعوب أأقل من اخلرباء، وس يكون هذا موضع ترحيب حىت  يظل فريق اخلرباء صغريًا قدر الإماكن. وم ى يقول اإ
آخرين حلضور  ىل ترش يح اثنني من املمثلني اخلرباء للمشاركة يف فريق اخلرباء بصفة مراقب وممثلني أ الأصلية س ُيدَعون اإ

جراء "مشاورات نه ميكن للرئيس أأن يطلب اإ جانبية غري رمسية": حيث  الاجامتعات دون أأن يكون هلام حق التحدث. وقال اإ
ىل أأن جتمتع فامي بيهنا لتناقش جمالت التوافق املمكن  من أأجل جلب هذا ميكن أأن تُدَعى الوفود املهمتة اهامتمًا كبريًا ببنود ُمعينة اإ

ىل فريق اخلرباء، وهذا دون الإخالل ابملسؤوليات الإجاملية للجلسة العامة عن النظر والبت يف هن طاف يف اية املالتوافق اإ
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النص اذلي س تعمل عليه اللجنة احلكومية ادلولية. وذكر أأن فريق اخلرباء س يجمتع يف الغرفة ابء، حيث تتوفر الرتمجة الشفوية 
يًا للشفافية، سوف يوجد أأيضًا بثٌّ صويٌت مبارش ابللغة  َّه توخ  لهيا. وأأضاف أأن من اللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية واإ

للغة الإس بانية يف ائع فريق اخلرباء يف القاعة أألِّف، وبثٌّ صويت ابللغة الفرنس ية يف قاعة "بيلغر"، وبثٌّ صويٌت ابالإنلكزيية لوق
َّق الرئيس عىل التعليقات ايخميبة للآمال تهنقاعة "أأوخ  اغن"، وسوف يُعَرض النص عىل الشاشة يف ت ك القاعات الثالث. وعل

الشفافية املزعوم يف طريقة العمل هذه. وأأكَّد أأن الأمانة قد رصفت نفقات ابهظة اليت أأدىل هبا البعُض خبصوص انعدام 
وبذلت هجدًا لوجستيًا كبريًا لتحقيق الشفافية. وأأضاف أأنه ليس القصد هو العمل وراء الأبواب املغلقة، بل حتقيق التوازن 

أأنه من أأجل ضامن احلفاظ عىل الطابع غري الرمسي بني الشفافية والكفاءة من أأجل ضامن حتقيق تقدم يف معلية التفاوض. وذكر 
بالغ عامة الناس، سواء بشلك مبارش أأو يف أأي وقت يف  لفريق اخلرباء، يُرىج من الوفود واملراقبني الامتناع عن اإ

ريق املس تقبل، مبحتوى املناقشات اليت جُترى يف اجملموعة الأصغر أأو بطبيعة هذه املناقشات، سواء بعبارات عامة أأو عن ط
لكرتونية، أأو  اقتباس الكم أأفراد حمددين أأو وفود بعيهنا، وهذا يشمل النرش عرب مواقع التواصل الاجامتعي، أأو املدوانت الإ

ن الرئيس س يحتفظ ابحلق  املواقع الإخبارية أأو رسائل الربيد الإلكرتوين. وأأضاف أأنه يف حاةل عدم الاس تجابة لهذا الرجاء، فاإ
نه س يأأيت يف مرحةل يف طلب موافقة اللجنة عىل جراءات للحفاظ عىل نزاهة العملية. وقال الرئيس اإ  ااخاذ ما قد يلزم من اإ

اين غوس من  ىل الس يد اإ نه، كام انقش مع املنسقني الإقلمييني، سوف يطلب أأيضًا اإ ين لدلورة احلالية، واإ لحقة بأأسامء املُيرس ِّ
ي ادل ُّبعت يف دورتني أأسرتاليا أأن يكون "صديق الرئيس" وأأن يساعد ُميرس ِّ ورة يف الاس تفادة من الهُنُج اجلامعة اليت ات

ن تسلسل العمل  سابقتني. وأأعرب عن امتنانه للس يد غوس عىل اس تعداده دلمع العملية يف هذا السبيل. وقال الرئيس اإ
للجنة احلكومية من جدول الأعامل س يكون مماثاًل للتسلسل اذلي اس ُتخدم يف ادلورة الربعة والعرشين  6اخلاص ابلبند 

معان، أأل وهو مرفق  ن اجللسة العامة سوف تبدأأ بقراءة النص اكماًل ابإ ادلولية. واسرتسل قائاًل اإ
، وبعد ذكل س ُتعلَّق اجللسة العامة لإجراء جوةل أأوىل من املناقشات يف فريق WIPO/GRTKF/IC/25/4 الوثيقة

ه فريق اخلرباء، وبعد قراءة النص مرة اثنية يف اخلرباء قبل أأن تنعقد اجللسة العامة مرة أأخرى ملناقشة ا لنص املُنقَّح اذلي يُعدُّ
طار  ن اجللسة العامة اخلتامية يف اإ اجللسة العامة، س يطرح النص املُنقَّح جلوةل اثنية من املناقشات يف فريق اخلرباء. وقال اإ

دة يف النص املنقح اليت رمبا مل يُعربَّ عهنا تعبريًا من جدول الأعامل س تكون عن معاجلة ما سقط سهوًا أأو العنارص الوار  6البند 
ىل امجلعية العامة عىل غرار ما حدث مع النص املوحد اخلاص ابملوارد الوراثية  رسال النص اإ حصيحًا، وذكل من أأجل اإ

نه ينوي الانهتاء من البند  وعومرش  لول هناية من جدول الأعامل حب 6املواد اخلاصة ابملعارف التقليدية. وقال الرئيس اإ
ص يف معظمها للبند  ن الأايم الثالثة التالية س ُتخصَّ من جدول الأعامل يك حتاول اللجنة أأن تتوافق عىل توصية  4الأس بوع، واإ

قلميية وغريها من اجملموعات قد انقشت الأفاكر  نه يأأمل أأن تكون اجملموعات الإ ىل امجلعية العامة. وقال الرئيس اإ ميكن تقدميها اإ
ىل امجلعية العامة وتكون بن اءة فامي بيهنا  بشأأن أأفضل الس بل اليت ميكن أأن تت بعها اللجنة احلكومية ادلولية لصياغة توصية تُرفَع اإ

ن املشاركني ينبغي أأن يكونوا مس تعدين لإجراء مناقشة اكمةل  وتدمع الزمخ الالزم للتقدم يف اللجنة احلكومية ادلولية. وقال اإ
ل املس تقبيل يف أأثناء ت ك الأايم الثالثة من ادلورة احلالية. وأأوحض أأن الاس تعراض والتقيمي وفعاةل بشأأن مجيع عنارص العم

ل أأن  4املقصودين يف البند  ىل امجلعية العامة، اإ ل أأي يشء يف النصوص التفاوضية املرسةل اإ من جدول الأعامل لن يُعد ِّ
ة أأل تؤدي ت ك التعليقات بأأي حال من طيطبع، رش املشاركني س تكون هلم حرية التعليق عىل ت ك النصوص، وذكل، ابل 

ىل امجلعية العامة. مة اإ ىل حدوث أأي تكييف أأو تغيري يف النصوص املُقدَّ  الأحوال اإ

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 1البند 

 :من جدول الأعامل 1قرار بشأأن البند 

عامل  .88 م الرئيُس مرشوع جدول الأ قدَّ
 WIPO/GRTKF/IC/25/1امُلعمَّم يف الوثيقة 

Prov. 2 لعامتده، فمت اعامتده. 
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 من جدول الأعامل: اعامتد تقريري ادلورة الثالثة والعرشين وادلورة الرابعة والعرشين 3البند 

 من جدول الأعامل: 3قرار بشأأن البند 

لني  .81 م الرئيُس مرشوعي التقريرين املعد  قدَّ
والعرشين دلوريت اللجنة الثالثة والعرشين والرابعة 

(WIPO/GRTKF/IC/23/8 Prov. 2 
 (WIPO/GRTKF/IC/24/8 Prov. 2و

 .لعامتدهام، فمت  اعامتدهام

 من جدول الأعامل: اعامتد بعض املنظامت 2البند 

ماكنية  .83 اتحة اإ أأفاد الرئيُس بأأنه قد ُأبلِّغ بأأن الأمانة قد نرشت مجموعة من الأس ئةل املتكررة عىل املوقع الإلكرتوين بغرض اإ
جراءاتاكتساب فهم أأمعق ملعايري الاعامتد  م يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة احلكومية هواإ ، وذكل تلبيًة للطلب اذلي قُد ِّ

ىل قامئة املنظامت اليت طلبت احلصول عىل ادلولية للحصول عىل مزيد  جراءات الاعامتد. وأأشار أأيضًا اإ من املعلومات عن اإ
 (.WIPO/GRTKF/IC/25/2الاعامتد )الوثيقة 

 :من جدول الأعامل 2قرار بشأأن البند 

وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد مجيع  .82
املنظامت املذكورة يف مرفق الوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/25/2  مراقب بصفة

سرتايل للملكية الفكرية يف  مؤقت، ويه: املركز الأ
 89، ومنظمة املادة (ACIPA)الزراعة 

(ARTICLE 19) ومجعية التثقيف الصحي ،
، واجمللس ادلويل ملنظامت (ASED)ادلميقراطية 

، (CIOFF)همرجاانت الفوللكور والفنون الشعبية 
ورشكة تريي اينيك ذ م م، ومنظمة الزين للملكية 

 .(ZIPO)فكرية ال

 من جدول الأعامل: مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية: صندو  التربعات 1البند 

ىل احلاةل املالية لصندو  التربعات. وقال  .81 ه عناية اللجنة اإ ذكَّر الرئيُس اللجنَة بأأن املدير العام، عند افتتاح ادلورة، وجَّ
َّه يود أأن يؤكد عىل أأمهية الترصحيات اليت ن ىل أأن امجلعية  الرئيس اإ شارة اإ أأدىل هبا املدير العام يف هذا الصدد. وذكر أأنه جتدر الإ

رت يف عام  نشاء صندو  تربعات دلمع مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية للمنظامت غري احلكومية املعمتدة  1001العامة قرَّ اإ
ن يف اللجنة احلكومية ادلولية. وم ى  ن الصندو  اس تفاد منذ اإ ه من ش ىت املتربعني، ومهنم: الربانمج السويدي ادلويل ئشايقول اإ

نه يسعده (SwedBio)للتنوع البيولويج  ، وفرنسا، وصندو  كريس تنسن، وسويرسا، وجنوب أأفريقيا، والرنوجي، وأأسرتاليا. وقال اإ
ىل الصندو  من حكوميت أأسرتاليا ونيوزيلندا. وذكر أأن هذه التربعات  مت اإ أأن يعرب عن تقديره للتربعات الأخرية اليت قُد ِّ

دارة صندو  التربعات، يف ادلورة احلالية لمتويل ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية، عىل النحو  تس تخدم اذلي أأوىص به جملس اإ
ع معظمهم عىل أأن الصندو  قد  ن الصندو  يعتربه الكثريون شفافًا ومس تقاًل وفعاًل، وجُيمِّ للجنة احلكومية ادلولية. وقال الرئيس اإ

مة من حكوميت أأسرتاليا ونيوزيلندا ، انشد الوفوَد مرة أأخرى أأن تتشاور داخليًا أأدى معهل بنجاح. ورمغ تقديره للتربعات املُقدَّ
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وتسامه يف جعل الصندو  واقفًا عىل قدميه. وشدد عىل أأمهية الصندو  ابلنس بة ملصداقية اللجنة احلكومية ادلولية، اليت الزتمت 
ىل أأنه مت جتمع مرارًا وتكرارًا بدمع مشاركة الشعوب الأصلية. وأأشار خالل اجامتعاته مع يضاح أأمهية املشاركة الشعوب الأصلية اإ  اإ

ىل الوثيقة مة. ولفت الانتباه اإ م معلومات عن احلاةل الراهنة للتربعات  .WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4 Rev املُنتظِّ اليت تُقد ِّ
اليت تتعلق بتعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري.  WIPO/GRTKF/IC/25/3 وطلبات احلصول عىل ادلمع، فضاًل عن الوثيقة

حدى انئيب الرئيس  –بأأنه طلب من الس يدة غرازيويل  لجنةَ وأأبلغ الرئيُس ال  ن  –اإ أأن تتوىل رئاسة اجمللس الاستشاري. وقال اإ
م تقريٌر عهنا يف وقت لحق يف ادلورة احلالية للجنة يف الوثيقة  نتاجئ مداولت اجمللس الاستشاري سوف يُقدَّ

WIPO/GRTKF/IC/25/INF/6. 

وب الأصلية وامجلاعات احمللية أأمٌر ل غىن عنه للجنة احلكومية ادلولية من أأجل ورأأى وفد نيوزيلندا أأن مشاركة الشع .86
د عىل أأن النتيجة ينبغي أأن تناسب ادلول الأعضاء، وأأن تكون قابةل للتطبيق يف الظروف  حراز نتيجة تناسب امجليع. وشدَّ اإ

املوجودة يف لك دوةل. وذكر أأن اللجنة احلكومية ناسب الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية احمللية الفريدة للك دوةل، وأأن تُ 
ن هذا هو السبب اذلي  ادلولية ل ميكن أأن حُتق ِّق ذكل دون مشاركة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف اللجنة. وقال اإ

ىل التربع لصندو  التربعات. وجشَّع الوفُد كذكل البدلاَن الأخرى عىل التربع. وذكر أأن حكوميت  أأسرتاليا ونيوزيلندا دفع بدله اإ
ن تربع نيوزيلندا وحدها مل يكن اكفيًا ذلكل. وذكَّر الوفُد  قتا بني تربعاهتام لضامن تغطية مصاريف ادلورة احلالية، حيث اإ قد نسَّ

ادلوَل الأعضاء بأأن وجود عدد كبري من التربعات الصغرية س يكون مبثابة تربع كبري، وذلكل حثَّ ادلوَل الأعضاء عىل أأن 
 ون وتتشارك مع ادلول الأعضاء الأخرى دلمع صندو  التربعات.تتعا

َّد وفُد أأسرتاليا البياَن اذلي أأدىل به وفد نيوزيلندا عن أأمهية مشاركة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف ت ك  .84 وأأي
ن الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية تسامه مسامهًة كبريًة يف حمتوى معل ال  لجنة احلكومية ادلولية وحصة املناقشات. وقال اإ

هذا العمل. وذكر أأن صندو  التربعات اكن قبل ادلورة احلالية فارغًا فعاًل، يف حني أأن هذه ادلورة عن معاجلة القضااي 
ماكنية جتميع عدد  َّد الوفُد أأيضًا املالحظة اليت أأدىل هبا وفُد نيوزيلندا بشأأن اإ من الرئيس ية، مبا يف ذكل العمل املس تقبيل. وأأي

قة لضامن املشاركة مبا يامتىش  قة. وأأكَّد أأن حكوميت البدلين قد مجَّعتا موارد حمدودة بطريقة ُمنسَّ التربعات الصغرية بطريقة ُمنسَّ
مع توصيات اجمللس الاستشاري. وأأعرب عن تقديره لأن انسحب من المتويل ممثُل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب 

 –( WIPO/GRTKF/IC/24/INF/6هلم بتلقي ادلمع )الوثيقة  ايل واكن من املُوىصوهو أأسرت  –الأصلية وساكن اجلزر 
آخرين  ن هذا الانسحاب يُقل ِّل الأموال املطلوبة من الصندو ، ويُبقِّي أأمواًل ملشاركني أ لأنه حصل عىل متويل مس تقل. وقال اإ

لأصلية وامجلاعات احمللية يف مناقشات اللجنة ُموىص هلم. وجشَّع الوفُد ادلوَل الأعضاء الأخرى عىل دمع مشاركة الشعوب ا
 احلكومية ادلولية.

وشكر ممثُل توابج أأمارو ادلوَل الأعضاء عىل حسن نيهتا يف تقدمي التربعات. وأأضاف أأن الشعوب الأصلية س تأأيت  .81
لهيم ادلوُل الأ  ن الأمه هو ضامن أأن تس متع اإ م من صندو  التربعات أأو من دونه. وقال اإ عضاء وتفهمهم خالل معلية ابدلمع املُقدَّ

ىل أأن امجلعية العامة للويبو قد أأوصت، يف دورهتا الأربعني، بأأن تُ  راجع اللجنُة احلكومية ادلولية نظاهما التفاوض. وأأشار اإ
م ادلاخيل العام من أأجل تعزيز املساهامت املوضوعية اليت تقدهما الشعوب الأصلية. ورأأي أأن العمل مل يُنَجز، وأأن ادلمع املُقدَّ 

ل بنييُ من صندو  التربعات ينبغي أأن  الشعوب الأصلية عىل حنٍو عادل ومنصف. ومع ذكل ذكر أأنه يرى أأن الصندو   فاضِّ
نش ل ممثيل الشعوب الأصلية أأنفسهم، يف حني أأن هناك الكثري من الشعوب الأصلية يف بدلان مثل بوليفيا ئامنذ اإ ه قد موَّ

هلم أأي مشاركًة. وأأعرب عن رأأي مفاده أأن الانتقائية والمتيزي يس يطران عىل الطريقة  وغواتاميل واملكس يك مل تشهد اللجنةُ 
م هبا صندوُ  التربعات ادلمَع للشعوب الأصلية.  اليت يقد ِّ

(، س بق ادلورَة اخلامسة WIPO/GRTKF/IC/7/15من الوثيقة  63ووفقًا لقرار اللجنة احلكومية ادلولية )الفقرة  .89
 ربَ (. وترأأس منWIPO/GRTKF/IC25/INF/5اخلرباء عىل مدار نصف يوم )انظر والعرشين منرٌب من عروض 
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م رئيُس  امجلاعات الأصلية الس يد جمي وولكر من مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر، أأسرتاليا. وتقدَّ
ىل أأمانة الويبو، ويرد نصه فامي ييل:  املنرب بتقرير كتايب عن املنرب اإ

. واكن موضوع املنرب هو: "تطلعات الشعوب الأصلية بشأأن 1083يوليو  81امجلاعات الأصلية بتارخي ُعقد منرب "
 حامية امللكية الفكرية لأغراض التعبري الثقايف التقليدي: املس تفيدون وموضوع امحلاية واحلقو  والاس تثناءات".

عضوة أأصلية خمتارة من منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين ويه واكن املتحدث الرئييس هو الس يدة فاملني تويك، 
مته الس يدة تويك عىل   الأساس املنطقيبقضااي الشعوب الأصلية، أأوالكند، نيوزيلندا. وركَّز العرض اذلي قدَّ

لثقايف للشعوب الأصلية لتكون قادرًة عىل املشاركة يف أأي معلية من معليات ااخاذ القرار املتعلقة بأأشاكل التعبري ا
ن هناك . التقليدي عديدة تؤيد هذا احلق، ويه وثيقة الصةل كذكل بعملية اللجنة احلكومية  مبادئ قانونيةوقالت اإ

َّطت الس يدة تويك الضوَء عىل حالت من  ش متل ايخمتلفة املوجودة يف أأسرتاليا ونيوزيلندا اليت ت  املبادئادلولية. وسل

(، وملكية Native Titleالقانونية مللكية الساكن الأصليني للأرايض )حقو  الشعوب الأصلية، مثل الُنُظم عىل 
(، وتياكجنا ماوري Customary Title(، وامللكية العرفية )Aboriginal Titleالشعوب الأصلية )

(Tikanga Maori.) 

قلميية، بل ُأقرَّ به أأيضاً  لوأأكَّدت الس يدة تويك أأن احلق يف املشاركة  يف الصكوك ادلولية مثل  يقترص عىل الصكوك الإ
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية، وتوصيات منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب  اإ
َّطت الضوء عىل ت ك املواد الواردة يف الإعالن اليت تُثبت حق الشعوب الأصلية يف حامية أأشاكل  الأصلية. وسل

لزام ادلول التعبري الثقايف التقليدي اخلاص ة هبا، ويف املشاركة يف منتدايت مثل اللجنة احلكومية ادلولية، وتُثبت اإ
الس يدة تويك حبث  ادلول الأعضاء يف اللجنة عىل النظر يف النص  تحبامية حقو  الشعوب الأصلية. واختمت

أأشاكل التعبري حامية " WIPO/GRTKF/IC/25/4 الوثيقةالتفاويض اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )
عالن الأمم  ىل توصيات املنتدى ادلامئ واإ الثقايف التقليدي: مرشوع مواد"( من منظور امجلاعات الأصلية استنادًا اإ

 املتحدة.

واكن املُحارض الثاين هو الس يد رامريو ابتزين، املدير التنفيذي ملنظمة البحث والتخطيط لشعب املااي سوتزيل، 
ب الس يد ابتزين ابلعرتاف حبقو  ملكية الشعوب الأصلية ملا خيصها من معارف تقليدية وطال ليمثوليو، غواتاميل.

وتراث ثقايف وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأكَّد أأن للشعوب الأصلية احلق يف احلفاظ والس يطرة عىل ملكيهتا 
 لتقليدي وحاميهتا وتطويرها.الفكرية لهذه املعارف التقليدية والرتاث الثقايف وأأشاكل التعبري الثقايف ا

ورضب الس يد ابتزين مثاًل عىل الأخطار اليت تواهجها شعوب املااي الأصلية يف الوقت احلارض ابلصناعات 
ةل وراثيًا اليت هتدد الأنواع احمللية. وأأوجز الآاثر اخلطرية اليت ميكن أأن  مة والنبااتت املُعدَّ الاس تخراجية غري املُنظَّ

ن هناك حاجًة ملحًة  تنعكس عىل الشعوب ىل الأصلية بسبب التمنية غري املنضبطة. وقال اإ آليات استشارية من اإ أ
نه يف ظل عدم وجود ُأطر  شأأهنا أأن ترُشِّك الشعوب الأصلية يف معليات ااخاذ القرار. وم ى الس يد ابتزين يقول اإ

ي أأن يُفَسح اجملال أأمام الشعوب قانونية حتمي حقو  الشعوب الأصلية غري القابةل للترصف يف هذه الأمور، ينبغ
الأصلية للمشاركة الاكمةل والفعاةل يف اللجنة احلكومية ادلولية. ويف هذا الصدد، ذكر أأن مرشوع املواد اخلاص 

ابملعارف التقليدية ومرشوع املواد اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل التوايل والوثيقة املوحدة بشأأن املوارد 
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الوراثية  ينبغي أأن تعرب عن حقو  الشعوب الأصلية عىل النحو املنصوص عليه يف اإ

 الشعوب الأصلية.

م املُحارض الثالث  الس يدة جينفر تويل كوربوز، منسقة املكتب القانوين، مؤسسة تبتيبا، كويزون سييت،  –وقدَّ
م من حلقة  –الفلبني  صًا للتقرير املُقدَّ معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ُملخَّ
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ىل  89واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من   1083أأبريل  18اإ
دت عىل رضورة أأن يُقرَّ مرشوع املواد اخلاص بأأشاكل WIPO/GRTKF/IC/25/INF/9)الوثيقة  (. وشدَّ

ا عهناالتعبري الثقايف التقليدي ومرشوع املواد اخلاص ابملعارف التقليدية ابحلقو  الأساس ية للشعوب الأصلية   وأأن يُعرب ِّ
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية، وخصوصًا املبادئ اجلامعة حلق  عىل النحو املنصوص عليه يف اإ

 الشعوب الأصلية يف تقرير املصري وس يادهتا ادلامئة عىل مواردها.

م الس يد جون بيرت جينتال  عن اتفا   تقريراً  –كبري املستشارين يف الربملان الصايم، اكراسايوك، الرنوجي  –وقدَّ
التشاور بني الشعب الصايم وحكومة الرنوجي. وأأوحض الس يد جينتال أأن حكومة الرنوجي قد اعرتفت حبق شعوب 

الصايم الأصلية يف أأن تُسأأل عن رأأهيا وترَُشك يف املسائل اليت تؤثر يف حقوقها بوصفها شعوب أأصلية. وأأفاد بأأن 
ف التقليدية الصامية من الاس تغالل وتُمك ِّن الشعب الصايم من الرنوجي قد أأفصحت عن نواايها يف أأن حتمي املعار 
ىل الأجيال القادمة.  حامية معارفه وتطويرها ونقلها اإ

ونتج عن العروض اليت قُدمت يف املنرب أأنَّ املسأأةل الأساس ية خبصوص الصكوك القادمة من منظور الشعوب 
دارة معارفها الأصلية يه ضامن أأن هذه الصكوك حتمي وتعزز حقو  الشعوب  الأصلية يف تقرير املصري فامي يتعلق ابإ

ىل مبدأأ املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية،  التقليدية والتحمك فهيا. وعىل هذا املنوال، ينبغي أأن تستند الصكوك اإ
املنرب أأيضًا  والرشوط املتفق علهيا، واحلصول عىل املنافع وتقامسها يف مجيع الأمور املتعلقة ابس تخدام معارفهم. وأأكَّد

عىل رضورة مشاركة الشعوب الأصلية يف أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية مشاركًة مبارشًة كوس يةل لضامن أأن الصكوك 
 س توفر امحلاية الفعاةل حلقو  الشعوب الأصلية."

 :من جدول الأعامل 1قرار بشأأن البند 

أأحاطت اللجنة علاًم ابلواثئق:  .20
WIPO/GRTKF/IC/25/3 ،

، .WIPO/GRTKF/IC/25/INF/4 Revو
 .WIPO/GRTKF/IC/25/INF/6و

ة أأعضاءها ومجيع  وجش عت اللجنةُ  .18 بشد 
متة يف القطاعني العام واخلاص وحث هتا  الهيئات امله

عىل الإسهام يف صندو  الويبو للتربعات لفائدة 
متدة  .امجلاعات الأصلية واحمللية املع

واقرتح الرئيس أأعضاء اجمللس  .11
ري الامثنية التالية أأسامؤمه للعمل بصفهتم الاستشا

الس يد ستيفن  الشخصية، وانتخبهتم اللجنة ابلزتكية:
ابييل، مدير مساعد، قسم الس ياسة والتعاون 

ادلوليني، هيئة امللكية الفكرية بأأسرتاليا، اكنبريا، 
دان ماراي دا كوس تا اإ س يلفا،  أأسرتاليا؛ والس يدة اإ

للنساء الهاوايت ممثةل، التعاونية الإيكولوجية 
للتجميع يف جزيرة ماراخو، الربازيل؛ والس يدة 

س اميرا هويل، اكتبة أأوىل، البعثة ادلامئة جلاماياك، 
سالم، وزير، البعثة  جنيف؛ والس يد انزرول اإ
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ادلامئة لبنغالديش، جنيف؛ والس يد مانديكسول 
ماترووس، اكتب أأول، البعثة ادلامئة مجلهورية 

لس يد فويتشخ جنوب أأفريقيا، جنيف؛ وا
بياتكوسيك، مستشار أأول، البعثة ادلامئة لبولندا، 

جنيف؛ والس يدة تشينارا ساديكوفا، ممثةل، الرابطة 
منية املس تدامة،  ميية للتعلمي والت العامة للمراكز الإقل

قريغزيس تان؛ والس يد بول اكنينك سينا، عضو 
ورئيس منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي 

 .صلية، نيويوركالشعوب الأ 

وعنيَّ رئيُس اللجنة الس يدة أألكس ندرا  .13
رئيسًة للمجلس  –انئبة رئيس اللجنة  –غرازيويل 

 .الاستشاري

 من جدول الأعامل: أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 6البند 

من جدول الأعامل عند  6ذكر الرئيس أأنه قد رشح املهنجية وبرانمج العمل املُتَّفق علهيام لدلورة احلالية بشأأن البند  .12
ًة حنو حتقيق أأفضل وافتتاح ادلورة. وأأكَّد أأن املهنجية تتسم ابملر  نة. وعقد النية عىل جعل املهنجية مناس بًة للغرض وُموهجَّ

النتاجئ املمكنة. وذكر أأن الوقت س يكون ضيقًا، وأأن تنقيحات النص خالل الأس بوع س تكون متاحًة ابللغة الإنلكزيية فقط، 
جد ترمجة شفوية بلك لغات الأمم املتحدة الست يف اجللسة العامة، وابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية يف وأأنه س تو 

نه س يظل موجودًا للتشاور مع أأي وفد أأو مجموعة وفود ترغب يف مقابلته، فاجلدول الزمين واللوجستيات  فريق اخلرباء. وقال اإ
ًا للتشاور مع منسقي لك مجموعة مىت وحس امب يلزم. وأأضاف أأنه س يظل يسمحان بذكل. وذكر أأنه س يظل موجودًا أأيض

ىل  ع الشعوب الأصلية كام جرت العادة يف لك دورة من دورات اللجنة احلكومية ادلولية. وأأشار اإ موجودًا للتشاور مع جتم 
طار هذا البند من جدول الأعامل: "حامية أأشاكل  WIPO/GRTKF/IC/25/4 مرفق وثيقة العمل التعبري الثقايف يف اإ

عالمية، يه: "مرسد ابملصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية  ىل ثالث واثئق اإ التقليدي: مرشوع مواد". وأأشار أأيضًا اإ
، (WIPO/GRTKF/IC/25/INF/7) واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الفكرية

 "الويبو اخلاص ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةو"املصادر املتاحة عىل موقع 
(WIPO/GRTKF/IC/25/INF/8) و"تقرير حلقة معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد ،

ن . (WIPO/GRTKF/IC/25/INF/9)" الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وم ى يقول اإ
ًة بغرض اعامتدها بأأي شلك من الأشاكل. وأأوحض أأنه أأاتح ورقًة قصريًة  ت ك الواثئق الثالث واثئق مرجعية، وليست ُمعدَّ

ن ت ك الورقة  وغري رمسية عن القضااي الرئيس ية املتعلقة مبفاوضات أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي كام يراها هو. وقال اإ
شارًة الرمسية  غري ليست وثيقة معل، بل جمرد ورقة للتفكُّر. وذكر أأن بعض النقاط الواردة يف الورقة غري الرمسية تشري اإ

ىل اتفا  مناسب قامئ عىل امللكية الفكرية محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  ىل هدف املفاوضات، وهو التوصل اإ رسيعًة اإ
ىل توضيح وأأضاف أأنه مع الأخذ بعني الاعتبار الإعال انت والتفاقات ادلولية القامئة، ينبغي للجنة احلكومية ادلولية أأن تسعى اإ

احلقو  والتدابري والآليات اليت قد تكون رضوريًة أأو مناس بًة محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل غرار امللكية الفكرية، 
عداد صك ُملزِّم عىل غرار امللكية الفكرية ملع ىل تناول اإ اجلة ت ك احلقو  والتدابري والآليات. وذكر أأن اللجنة احلكومية واإ

ادلولية ينبغي أأن تنظر أأي الأهداف املتعلقة ابمللكية الفكرية س تكون مناس بًة لهذا الصك، وما الرضر اذلي ينبغي أأن يسعى 
ىل توضيح الكيف  ن اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن تسعى اإ ىل معاجلته. وقال اإ ية اليت ينبغي أأن يتعامل هبا هذا الصك اإ

الصك مع القضااي اجلوهرية لتعريف موضوع امحلاية، وحتديد املس تفيدين، وتأأطري نطا  احلقو ، ورمس حدود ت ك احلقو  
من خالل اس تثناءات وتقييدات مالمئة. وذكر أأنه ينبغي بذل هجود يف ادلورة لربط الأهداف ابلأحاكم املوضوعية. وأأعرب 
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ىل تناول حمتوايت الأهداف واملبادئ تناوًل مناس بًا من خالل ربطها  عن أأمهل يف أأن تسعى اللجنة يف أأثناء املناقشات اإ
د عىل حنو  ابلأحاكم ذاهتا اليت جيري التفاوض بشأأهنا. وأأضاف أأنه عند البحث عن حلول، قد تس تفيد اللجنة من أأن حُتد ِّ

تناولها عىل املس توى ادلويل، فعىل  يلزموطين ُمقابل ت ك القضااي اليت شامل القضااي اليت ميكن وجيب تناولها عىل املس توى ال
املس توى ادلويل، ينبغي للجنة أأن تراعي ت ك اجلوانب اليت قد يكون من الأفضل أأن تتناولها التفاقات ادلولية القامئة أأو ت ك 

ىل احملافل ادلولية الأخرى. واقرتح الرئيس فتح ابب مناقش اليت متتُّ حبق ٍ  ة املسائل املُثارة يف مرشوع املواد اخلاص بأأشاكل اإ
لهيا،  ىل حتديد املواد اليت سيُشار اإ التعبري الثقايف التقليدي كلك بدًل من مناقشة مادة تلو الأخرى. ودعا الوفود واملراقبني اإ

ين يف وضع النقاط اليت تُطرح يف الاعتبار. وسأأل عىل وجه اخلصوص عن  أأي رؤى ووهجات نظر من أأجل مساعدة املُيرس ِّ
جديدة بشأأن القضااي املثارة يف مرشوع املواد. وطلب من الوفود أأن حتاول، عند القيام مبداخالهتا، أأن تربط تعليقاهتا عىل أأي 

يساعد س وذكر أأن ذكل مسأأةل أأو مادة ابلأهداف ذات الصةل أأو املبادئ التوجهيية العامة اليت تتعلق ابملسائل املُثارة. 
ين عىل بدء معلية حتديد الأهداف واملبادئ ذات الأمهية اخلاصة للوفود، فضاًل عن حتديد ت ك الأهداف واملبادئ اليت  املُيرس ِّ

ىل مواصةل معلهم  ين اإ ىل الانعقاد ويدعو املُيرس ِّ نه بعد ذكل سوف يدعو فريق اخلرباء اإ تتصل اتصاًل مبارشًا ابلنص. وقال اإ
بد ين، أأعرب عن داخل فريق اخلرباء. وقبل فتح ابب اإ بالغ اللجنة احلكومية ادلولية ابختيار املُيرس ِّ اء التعليقات العامة واإ

تقديره حلضور سعادة الس يد اتين تونغفاديك يف قاعة اجللسة العامة، وهو سفري اتيلند وممثلها ادلامئ دلى الأمم املتحدة يف 
ىل  1الفرتة من جنيف، وقد تكرمت حكومته بعقد الاجامتع غري الرمسي يف ابنكوك يف  ، كام أأشار الرئيس 1083يوليو  4اإ

 عند افتتاح ادلورة.

اللجنة احلكومية  بعمليةالرئيَس عىل تفانيه والزتامه  –عىل لسان سعادة الس يد اتين تونغفاديك  –وهنَّأأ وفُد اتيلند  .11
نه واثٌق من أأنه سوف حُيرز تقدٌم كبرٌي خالل ادلورة يف ظل توجهياته ا حلكمية. وهبدف الإرساع يف معل ادلولية. وقال اإ

َّد تأأييدًا اتمًا طريقة العمل اليت اقرتهحا الرئيس، لأهنا حُتق ِّق توازاًن بني اجللسة العامة واجللسات  اللجنة احلكومية ادلولية، أأي
مل تكن عىل  غري الرمسية، وتسمح يف الوقت نفسه مجليع ادلول الأعضاء مبتابعة املداولت غري الرمسية بصفة مراقب حىت لو

َّد أأيضًا الرئيَس فامي يبذهل من هجد لعقد "مشاورات غري رمسية جانبية" مىت وحس امب يلزم. وقال  طاوةل التفاوض الرئيس ية. وأأي
دت ابس تضافة اجامتع غري رمسي بشأأن امللكية الفكرية املتصةل ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  ن حكومته ترشَّفت وسعِّ اإ

ىل  1يف ابنكوك يف الفرتة من والفوللكور  ى "مُ 1083يوليو  4اإ عتكف اللجنة احلكومية ادلولية" حرضه حنو . وذكر أأن ما يُسمَّ
َّقة املتصةل ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  ثالثني بدلًا ومنظمًة، وقد أأاتح للمشاركني فرصة تقيمي القضااي املُعل

بل امليض قدمًا، وهو  قشة هذه القضااي. وأأضاف أأن الأمه من ذكل هو أأنَّ التعبري الثقايف التقليدي ومنا املشاركني انقشوا س ُ
ما ستناقشه اللجنة احلكومية ادلولية يف الأس بوع التايل عندما تُراجع وتُقمي ِّ النصوص املتعلقة جبميع املسائل الثالث، وترفع 

طار البند  ىل امجلعية العامة يف اإ لأعامل. وحتدث عن بعض النقاط الأوثق صةًل اليت نُوقشت، لأن كثرياً من جدول ا 4توصيًة اإ
عتكف اللجنة احلكومة ادلولية قد تكون مفيدًة ملا جُيرى خالل ادلورة من مداولت. فذكر، من القضااي اليت ُأثريت خالل مُ 

ملشاركني، فاكن هناك اتفاٌ  عاٌم عىل خبصوص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أأنه اكن هناك العديد من نقاط التوافق بني ا
نه اكن يبدو أأن  ىل أأهداف الس ياسة العامة ومبادهئا. وفامي يتعلق بتعريف موضوع امحلاية، قال اإ أأنَّ الوقت مناسٌب للعودة اإ

النظر يف وضع  هناك اتفاقًا عىل أأن قامئة الأمثةل ميكن الاس تغناء عهنا يف فئات أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، رمغ أأنه ميكن
ذا لزم الأمر. وخبصوص كيفية التعامل مع مسأأةل "الأمم" يف املادة  َ أأن الفقرة 1حاش ية سفلية اإ من نص  1.1، أأفاد بأأنه ُرِئِّ

آزر يف أأهداف ومبادئ نيص املعارف التقليدية وأأشاكل  نه نظرًا للتشابه والتأ املعارف التقليدية سبيٌل للميض قدمًا. وقال اإ
  التقليدي، ينبغي بذل هجد ملواءمة الأهداف واملبادئ يف الك النصني ووضع مجموعة واحدة من الأهداف للك ٍ التعبري الثقايف

َّقة تشمل املادة  ن القضااي املُعل بشأأن اس تخدام  8من املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وم ى يقول اإ
هنام قد ل يس توعبان مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. مصطلحي "الفين والأديب" و"النشاط الفكري الإب داعي"، حيث اإ

ص  زاء عدم الوضوح فامي يتعلق ابملس تفيدين. وذكر أأنه خالل اجلزء املُخصَّ ىل ذكل ل تزال توجد شواغل اإ ضافًة اإ نه اإ وقال اإ
بل امليض قدمًا يف معتكف اللجنة احلكومية ادلولية، اكن هناك عدٌد من نقاط  نه نظراً لس ُ التوافق املهمة. واسرتسل قائاًل اإ

َّفق امجلي ع للحقو  املعنوية والاقتصادية املهمة املرتبطة ابلقضااي والاستامثر الكبري اذلي مت يف معلية اللجنة احلكومية ادلولية، ات
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ن عددًا من النقاط املهمة ل تزال حت  نه عىل أأنه ل بد من حتقيق نتيجة ملموسة وذات مغزى. وحيث اإ ىل البت  فهيا، فاإ تاج اإ
يلزم وجود الزتام س يايس، مبا يف ذكل القرارات اليت يتعني ااخاذها عىل املس توى الس يايس أأو مس توى الس ياسة العامة 

ل وجود صكوك منفصةل للموارد الوراثية، واملعارف  للميض قدمًا ابلعملية. وأأضاف أأنه يف حني أأن بعض املشاركني اكن يُفض ِّ
ذا اكن ينبغي أأن يوجد صك واحد التقليدية، و  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، اكن هناك اتفاٌ  عاٌم عىل املرونة بشأأن ما اإ

نه رمغ أأن مفهوم احلصاد املبكر قد  أأو آزر بيهنا. وقال اإ صاكن أأو ثالثة صكوك منفصةل نظرًا لأوجه التشابه والاختالف والتأ
ُّفِّق عىل أأن مجيع القضااي جيب  ش، ات أأن تتقدم ابملعدل نفسه عىل حنٍو متوازٍن، وأأن اُختمَت يف وقت واحد مكهمة واحدة. نُوقِّ

َّدوا متديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية يف القضااي الواحضة التحديد اليت تتطلب مزيدًا من العمل،  وأأفاد بأأن املشاركني أأي
يالء اهامتم بت نه قد اقرُتِّح  التارخي اخلاريجحديد وبأأنه ُطلِّب يف معتكف اللجنة احلكومية ادلولية اإ للمؤمتر ادلبلومايس. وقال اإ

عقد ثالث دورات للجنة احلكومية ادلولية يف العام املقبل ملعاجلة لك قضية حبسب املواضيع، مع عقد دورة رابعة للجنة قبل 
ع عىل مس توى كبار املسؤولني امجلعيات العامة ملناقشة املسائل اجلامعة عىل مس توى تقين، فضاًل عن السامح بعقد اجامت

نه قد ُأشري يف أأثناء  ملناقشة قضااي الس ياسة العامة ولتقدمي النصح والإرشاد بشأأن الس ياسة العامة ولأمور أأخرى. وقال اإ
جراء مزيد من ادلراسات وعقد أأحداث جانبية من أأجل تبادل املعارف  ىل اإ ىل احلاجة اإ معتكف اللجنة احلكومية ادلولية اإ

ىل  ل س اميرسات، وأأفضل املام ممثلني من  مزيد من الاخنراط معبشأأن متطلبات الكشف. وذكر أأنه قد ُأعرِّب عن احلاجة اإ
امجلاعات الأصلية واحمللية مما سيساعد عىل فهم القضااي وتسهيل مساهامهتم يف العملية وس يكون مبثابة تدبري لبناء الثقة. وم ى 

َّقة تشمل البت فامي ن القضااي املُعل  ييل: هل ينبغي للهنج املُتَّبع لصك قانوين دويل واحد أأو أأكرث أأن يكون قامئًا عىل يقول اإ
مث شكر الوفُد رئيَس  ؟التدابري أأم قامئًا عىل احلقو ؟ وهل ينبغي لصك قانوين دويل واحد أأو أأكرث أأن يكون ُملزِّمًا أأم ل

اي مدير عام، الربامج الاسرتاتيجية، هيئة  –ن غوس اللجنة احلكومية ادلولية عىل حضور املعتكف. وشكر أأيضًا الس يد اإ
ميانويل سايك  –امللكية الفكرية بأأسرتاليا  قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو(  –والس يد اإ رئيس الفاحصني يف املنظمة الإ

دارة اجللسات –كبرية مستشاري امللكية الفكرية، نيوزيلندا  –والس يدة كمي كونويل س تون  – عداد ورقات  عىل اإ وعىل اإ
ًا عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، عىل التوايل. وأأعرب  مناقشة شامةل ومفيدة جد 

مته أأمانُة الويبو، ل س امي الس يد وند وندلند، مدير شعبة املعارف التقليدية. وذكَّر اللجنَة  أأيضًا عن تقديره لدلمع القَمي ِّ اذلي قدَّ
ه رئيس املعتكف قد ُأتيحت نسٌخ منه أأمام قاعة اجللسات العامة.  بأأن ملخص معتكف اللجنة احلكومية ادلولية اذلي أأعدَّ

عىل ما قدمه من معلومات حديثة وشامةل  –اذلي يرتأأسه سعادة الس يد اتين تونغفاديك  –وشكر الرئيُس وفد اتيلند  .16
فهتا حكومة بدله بشأأن املسائل املتعلقة بعمل اللجنة احلكومية ادلولية. وأأعرب عن عن املشاورات غري الرمسية اليت اس تضا

أأمهل يف أأن حتيط الوفوُد علامً ابلنقاط اليت أأثريت يف مداخلته ويف ملخص الرئيس. واقرتح، بعد التشاور مع منسقي 
قلميية، أأن يكون الس يد توم سوتشاانندان من جنوب أأفريقيا والس يد ين  اجملموعات الإ دومينيك كيبيل من نيوزيلندا ُميرس ِّ

ىل أأن الس يدة كمي كونويل ًة يف املايض، ولكن الزتامات يف بدلها متنعها -لدلورة احلالية. وأأشار اإ س تون من نيوزيلندا اكنت ُميرس ِّ
وعة الأفريقية من احلضور. وأأعرب عن امتنانه لوفد نيوزيلندا عىل تقدمه مرة أأخرى للمساعدة، ولوفد جنوب أأفريقيا واجملم

ن الس يد غوس من أأسرتاليا، بصفه  أأيضًا عىل ترش يح زميل ُمحنَّك للمشاركة يف مواصةل العمل. وقال، كام أأشار سابقًا، اإ
بداء تعليقات واسعة النطا  عىل مرشوع مواد أأشاكل التعبري الثقايف  ين. وفتح الرئيس ابب اإ صديق الرئيس، سيُساعد املُيرس ِّ

راً  ِّ دة والأهداف واملبادئ الرئيس ية اليت س تكون ذات  التقليدي، ُمكر  ىل املواد املُحدَّ ىل الإشارة اإ دعوته للوفود واملراقبني اإ
 صةل بت ك التعليقات.

وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن اللجنة احلكومية ادلولية قد أأحرزت ابلفعل تقدمًا همامً خبصوص  .14
ل أأنه أأعرب عن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف  اس تكشاف املامرسات الوطنية وتوضيح الاختالفات يف املواقف. اإ

ىل مزيد من العمل من أأجل التغلب عىل تباين أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية، بل وعىل  اقتناعه بوجود حاجة اإ
ًا من الأعضاء وقامئًا عىل املشاركة، وأأن تضارهبا أأحيااًن. وأأكَّد أأن معل اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن يظل شامالً   وُموهجَّ

ن اللجنة ينبغي أأن تواصل مراعاة حامية م ك عام قوي وثري ويف  يراعي مصاحل مجيع أأحصاب املصلحة وأأولوايهتم. وقال اإ
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ىل مراعاة الالزتامات وجوانب املرونة الواردة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية.  ضافًة اإ وذكر أأن اللجنة ينبغي أأن املتناول، اإ
ىل نتيجة متوازنة من شأأهنا أأن توفر قدرًا اكفيًا من اليقني واملرونة يف جمال أأشاكل التعبري الثقايف  ىل التوصل اإ تسعى جاهدًة اإ

التقليدي. وأأضاف الوفد أأن اجملموعة ابء مس تعدٌة ملواصةل العمل يف سبيل الانهتاء من وضع نص صك دويل أأو أأكرث دون 
ً حُيق ِّق الأهداف حتقيقًا معلي ًا وفعلي ًا دون أأن الإخال ن النتيجة جيب أأن تكون حال  ل بطبيعة الصك أأو الصكوك. وم ى يقول اإ

طار البند  من جدول الأعامل،  4يُؤث ِّر سلبًا يف الإبداع. وفامي يتعلق ابلتقيمي الشامل بشأأن مسائل اللجنة احلكومية ادلولية يف اإ
ن اجملموعة ىل توصية جُتمع علهيا الآراء يف ادلورة احلالية، وأأشار يف الوقت  قال الوفد اإ ابء تأأمل أأن تمتكن اللجنة من التوصل اإ

ىل أأن من اختصاص امجلعية العامة أأن تتخذ قرارًا هنائيًا بشأأن هذه املسأأةل. وذكر أأنه ل يزال ملزتمًا ابملشاركة البن اءة من  نفسه اإ
 أأجل حتقيق نتيجة يقبل هبا امجليع.

ن مجيع القضااي املطروحة عىل جدول أأعامل  .11 وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وقال اإ
ىل مناقشة بن اءة بشأأن القضااي املتعلقة بأأشاكل  اللجنة احلكومية ادلولية هُتمُّ مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وتطلَّع اإ

ها بشأأن القضااي املطروحة. وذكر أأنَّ التعبري الثقايف التقليدي، وأأ  عرب عن شكره للرئيس عىل الورقة غري الرمسية اليت أأعدَّ
اجملموعة مس تعدٌة لتحقيق مزيد من التقارب فامي جُيرى من مناقشات بشأأن املواد الرئيس ية املتعلقة مبوضوع امحلاية واملس تفيدين 

م حىت الآن من عروض بشأأن اخلربات ونطا  امحلاية، فضاًل عن القيود والاس تثناءات. وأأعر  ب عن تقدير اجملموعة ملا قُد ِّ
نه رمغ ذكل ل يزال يوجد كثري من الاختالفات  ت يد العون يف توضيح وهجات النظر. وم ى يقول اإ الوطنية اليت مدَّ

انتظار اللجنة احلكومية  الكبرية يف النص اليت جيب التغلب علهيا. وذكَّر بأأن هناك قرارات هممة تتعلق ابلس ياسة العامة يف
د عىل أأنَّ نتيجة ما جُيرى من مفاوضات  ادلولية من أأجل حتقيق أأهداف الولية اخلاصة بفرتة الس نتني احلالية بنجاح. وشدَّ

. خالل ادلورة احلالية ينبغي أأن تكون حمكومًة ابللزتامات احلالية وأأوجه املرونة املتوفرة يف معاهدات امللكية الفكرية القامئة
وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل املشاركة يف املفاوضات، رشيطًة أأل يكون لها أأي تأأثري سليب عىل املعايري ادلولية حلق 

ىل املشاركة يف معلية اس تعراض حاةل نصوص الصكوك  نه يتطلع أأيضًا اإ ىل حامية الأعامل الإبداعية. وقال اإ املؤلف اليت هتدف اإ
فري امحلاية الفعاةل لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية من أأجل رفع القانونية ادلولية لضامن تو 

طار البند  ىل امجلعية العامة يف اإ جراء مناقشات مس تفيضة  4توصية اإ ىل اإ من جدول الأعامل. ورأأى أأنه ل تزال توجد حاجة اإ
ىل توافق يف الآراء بشأأن الصكوك ال  ثالثة. ونيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، أأكَّد الوفد أأنه ل قبل التوصل اإ

ىل أأبعد حد من أأجل املسامهة فامي يسفر عنه معل اللجنة من نتيجة حمل تقدير. وأأضاف أأنه  يزال ملزتمًا ابلعمل عىل حنٍو بن اء اإ
ىل امجلعية العامة توصيٌة تُمه ِّد الطريق للصك ىل أأن تُرفَع اإ وك ادلولية املقبةل بشأأن حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يتطلع اإ

نه يأأمل أأن تُثبت مجيع الوفود املُشارِّكة يف املفاوضات الزتاهما الشديد ابلعمل بروح  واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية. وقال اإ
ىل تسوية مرضية.  الفريق وقدراهتا وهماراهتا يف ذكل من أأجل التوصل اإ

َّه مس تعٌد للعمل عىل حنٍو بن اء من  .19 ن وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وقال اإ
أأجل حتقيق نتاجئ ملموسة قبل انعقاد امجلعية العامة. وأأوحض أأن القضااي اليت تتناولها اللجنة احلكومية ادلولية هممٌة للغاية 

َّه ملزتٌم ابلعمل مع ابلنس بة للبدلان النامية ، ومن مث ابلنس بة مجليع أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكر أأن
جناز ما ل يقل عن صك قانوين دويل أأو أأكرث محلاية أأشاكل التعبري الثقايف  اجملموعات وادلول الأعضاء الأخرى هبدف اإ

اف أأنه من أأجل حتقيق هذا الهدف يؤيد بشدة متديد امجلعية العامة املقبةل التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية. وأأض
ن الولية وبرانمج العمل ينبغي أأن يتضمنا جدوًل زمنيًا مناس بًا  لولية اللجنة احلكومية ادلولية ولربانمج العمل. وقال اإ

ر الزتامه ابملشاركة البن اءة يف العمل اخلاص بل امليض قدمًا. وكرَّ َّه  خبصوص س ُ بنص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وذكر أأن
يكون من املمكن عقد مؤمتر دبلومايس يف فرتة الس نتني املقبةل. س  مقتنٌع بأأنه مبجرد متديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية، 

ن حتقيق هدف عقد مؤمتر دبلومايس سيتطلب من مجيع ادلول الأعضاء أأن تُبدي قدرًا من املع قولية واملرونة يف وم ى يقول اإ
من جدول الأعامل، أأعرب عن رغبة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  4أأثناء ادلورة التفاوضية احلالية. وخبصوص البند 

طار لولية  ت حىت الآن. وأأضاف أأنه من خالل القيام بذكل، ينبغي الانهتاء من وضع اإ يف تقيمي النصوص الثالثة اليت ُأعِّدَّ
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ىل عقد مؤمتر دبلومايس. ومتىن الوفُد للرئيس النجاح يف مواصةل توج امجلعية  ه دفة يالعامة وجدول زمين مناسب يفيض اإ
 املداولت يف اللجنة.

ن مرشوع املواد اخلاصة حبامية أأشاكل التعبري  .30 وقال ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل اإ
طارًا قانونيًا محلاية روح الإبداع اليت تمتتع هبا الشعوب الأصليةالثقايف التقليدي ينب وحملاربة الهنب والقرصنة  ،غي أأن تشلك اإ

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية.  ىل اإ الذلين أأثَّرا يف تراهثا الثقايف. وأأضاف أأن هذه املواد ينبغي أأن تستند اإ
ا تشمل اجلوانب الرئيس ية ملا خيص الشعوب الأصلية من ثقافة، 8وفامي يتعلق ابملادة  ، ذكر أأنه ميكن اختصارها طاملا أأهنَّ

امرة، وذكل من أأجل جتنب وجود قوامئ أأو مادة ُمطنِّبة. وفامي يتعلق  وأأساطري، وموس يقى، وطقوس، وأأماكن مقدسة، وعِّ
ن املس تفيدين ينبغي أأن يكونوا مه الشعوب الأصلية حفسب، دون أأي قيود من القانون الوطين من شأأهنا أأن 1ابملادة  ، قال اإ

بداعية ول تسمح هلم ابل ، أأوحض املمثُل أأن 3من املادة  1س مترار يف تكوين الثقافة. وفامي يتعلق ابخليار حتد من قدرهتم الإ
امحلاية ينبغي أأل تشمل الرتاث الثقايف حفسب، بل ينبغي أأن متتد أأيضًا لتشمل املصدر نفسه اذلي تس تلهم منه الشعوب 

ىل ، 2ه وتشوهيه. وفامي يتعلق ابملادة ئية روح الإبداع، من أأجل جتنب فناالأصل  دارة احلقو  ينبغي أأل تُس نَد اإ ن اإ قال اإ
ن املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية للشعوب املعنية أأمٌر رضورٌي. وفامي يتعلق ابلس تثناءات  أأطراف أأخرى، حيث اإ

ل العملي ل أأو تُعرقِّ ل عىل الأطراف الأخرى، لأهنا ينبغي أأل تُعط ِّ ة الإبداعية والتقييدات، ذكر أأن التقييدات ينبغي أأل تنطبق اإ
نه ينبغي أأل توجد أأي قيود عىل املدة. وأأضاف أأن  اليت انطلقت من داخل الشعوب الأصلية. وفامي يتعلق ابملدة، قال اإ

 ينبغي أأن حُتَذف. 88 املادة

ح يف الوثيقة مادًة تلو الأخرى، واقرت  فتنظر ،واقرتح ممثل توابج أأمارو أأن تعمل اللجنة احلكومية ادلولية بطريقة شفافة .38
الأسلوب أأن تُعَرض املواد عىل الشاشة، حبيث ميكن للمرء أأن يرى ما يدور حوهل احلديث وما جُيرى من تعديالت. وذكر أأن 

كثريًا وأأن ت ك التعديالت ليست دامئًا يف صاحل الشعوب الأصلية. وذكَّر اللجنة بأأنه قد اقرتح  رشوع املواد قد تغرياللغوي مل 
ي ًة مجموعة من املواد ابللغة الإ  ِّ ُُ س بانية يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة، وأأنه أأعاد تقدمي النص ابللغة الإنلكزيية بصيغته املعدةل 

ةل من اقرتاحه. نه يود أأن يعرف كيف تعاملت الأمانة مع أأحدث نسخة ُمعدَّ  يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة. وقال اإ

َّد وفُد السلفادور البياَن اذلي أأدىل به وفد .31 ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأبدى  وأأي
عامل من شأأنه أأن  ىل عقد مؤمتر دبلومايس، ووجود جدول زمين للأ َّد ادلعوة اإ اهامتمه البالغ بعمل اللجنة احلكومية ادلولية، وأأي

ىل نه يلزم  يُمك ِّن اللجنَة من حتقيق ذكل. وخبصوص الأهداف والعبارة اليت أأشارت اإ أأهنا "ستُناقَش يف مرحةل لحقة"، قال اإ
جراء مناقشات متعمقة، مع مراعاة الس ياسات الوطنية بشأأن القضااي املتعلقة حبامية الثقافة والشعوب الأصلية، واليت قد  اإ

ل وجود تعريف بس يط وواسع النطا ، م آخر. أأما ابلنس بة ملوضوع امحلاية، فذكر أأنه يُفض ِّ ىل أ ن أأجل جتنب اختلف من بدل اإ
بعض العنارص ذات الأمهية اخلاصة ابلنس بة لبعض الأعضاء. أأما ابلنس بة للمس تفيدين، أأوحض  ل تذكروجود قامئة طويةل قد 

الوفد أأن مسأأةل ش تات اجملمتعات الأصلية أأو جهرهتا ينبغي أأن يُذكَر يف الوثيقة، وذكل بسبب ظروف بدله. وفامي يتعلق بنطا  
دا ىل السامح للترشيعات الوطنية بتنظمي ت ك احلقو  واملصاحل واإ نه مييل اإ ىل التقييدات والاس تثناءات، قال اإ ضافًة اإ رهتا، اإ

ل أأنه   هذه املسأأةل. مرن بشأأناملسائل، اإ

َّسم  .33 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وذكر أأن النص اذلي قيد املناقشة يت
ب ابس مترار ابلتَّعقُّد الشد يد، وحيتوي عىل عدد كبري من خيارات الس ياسة العامة، والبدائل، والعبارات بني أأقواس. ورحَّ

ين، ومتىن أأن يساعدا عىل توضيح ش ىت خيارات الس ياسة العامة والبدائل الواردة يف النص، من أأجل  مشاركة املُيرس ِّ
يف وهجات النظر. ومتىن أأيضًا أأن تواصل الوفود مشاركهتا  املساعدة يف دفع املناقشات قدمًا والمتكني من حدوث تقارب

نه  َّقة خالل ادلورة احلالية. وقال اإ جيابية وبروح من التوافق، وأأن حُيَرز تقدٌم حقيقي بشأأن مجموعة كبرية من القضااي املُعل ابإ
احلكومية ادلولية وغريها من دورات يُبَت  بعُد يف طبيعة الصك القانوين اذلي س ينتج عن ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة  مل

اللجنة. وذلكل رأأى الوفد أأنه للميض قدمًا ابملناقشات عىل الوجه الأمثل، ينبغي أأن يظل الرتكزي الرئييس ُمنصب ًا عىل توضيح 
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وتنقيح أأهداف النص ومبادئه وخيارات الس ياسة العامة الواردة فيه. وأأكَّد من جديد عىل رضورة وجود أأحاكم متوازنة 
ومنصفة يف وثيقة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأقرَّ الوفُد ابلولية الصادرة عن امجلعية العامة بشأأن برانمج معل ادلورة 
احلالية، مع الرتكزي عىل املواد الأربع اليت تتناول موضوع امحلاية، واملس تفيدين، ونطا  امحلاية، والتقييدات والاس تثناءات. 

ىل اتفا  بشأأن تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املادة وأأوىل الوفُد، عىل  ، 8وجه اخلصوص، أأمهيًة كبريًة للتوصل اإ
. وأأكَّد أأنه من دون التفا  املس بق عىل تعريف لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 1وبشأأن املس تفيدين يف املادة 

ًا الانهتاء من مرشوع ا ملواد الأخرى. وأأضاف أأنه س يكون من السابق لأوانه البت  وللمس تفيدين، س يكون من الصعب جد 
 يف شلك هناِئ للصك حىت يأأيت ذكل الوقت.

وأأوحض ممثُل قبائل التولليب أأن ما متتلكه قبائل التولليب بوصفها قبائل ليس حقو  ملكية فكرية، بل ترااًث ثقافيًا  .32
ل أأنه ليس نظام ملكية غري مادي. وأأضاف أأن تراهثم الثقايف غري املادي يلتقي مع ن ظام امللكية الفكرية يف بعض النقاط، اإ

فكرية يف املقام الأول. وذكَّر اللجنَة بأأن قبائل التولليب وغريها من الشعوب الأصلية تدير نظمها املعرفية وتتحمك فهيا، ولها 
ن تراهثم الثقايف غري املادي ل يرتبط  قوانني وقواعد عرفية ُمطبَّقة، من قبل أأن يظهر نظام امللكية الفكرية بكثري. وقال اإ

ابلقتصاد، بل ينشأأ أأصاًل من عامل فطري مع صالت روحية واترخيية ومتوارثة وغريها من الصالت املرتبطة ارتباطًا معيقًا 
ن الشعوب الأصلية علهيا أأن تدرك الظروف املتغرية وتُقر  هبا وتس تجيب لها، ومن أأمثةل هذه ينفصم. وم ى ل  يقول اإ

آلف س نة حىت س نة الظروف عدد ساكن العامل  آلف س نة من الآن اكن  80ميالداًي، فقبل  1000من قبل امليالد بعرشة أ أ
عدد ساكن العامل مليون نسمة. وذكر أأنه عندما اكن جيري تبادل املعارف، اكن ذكل حيدث بني ساكن مش تتني تش تيتًا واسعًا 

ىل وجود أأنواع من الساكن أأكرث اخت ضافة اإ  4أأن عدد ساكن العامل يبلغ حاليًا أأكرث من  الفًا من الوقت احلارض. وأأضافاإ
ىل أأنه حبلول عام  ن التقديرات تشري اإ سيبلغ عدد أأهجزة احلواسيب املوجودة عىل ظهر هذا  1086بليون نسمة. وقال اإ

ن هذه ظروف خمتلفة الكوكب بليوين حاسوب يتصل بعضها ببعض وقادرة عىل تبادل املعلومات الرمقية. واسرتسل قا ئاًل اإ
. وذكر أأنه عندما يف البداية واكن يمت تبادلها يف املايضمتامًا عن الظروف اليت ُأتيحت فهيا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

ىل ما حدث لرتاث الشعوب  يسمع املرء تعبريات مثل أأمهية امل ك العام والتوازن، والتقييدات والاس تثناءات، مث ينظر اإ
آليةية الثقايف، فقد يتساءل: ما نوع التوازن اذلي س يحدث؟ ومتىن املمثُل أأن حتذر اللجنة احلكومية ادلولية أأل الأصل   تضع أ

تزنع عن الشعوب الأصلية تراهثا الثقايف عىل مر الزمن. واقرتح املمثُل نوعني من املبادئ لتوجيه معل اللجنة احلكومية 
ن مبدأأ عدم الإرضار يقتيض أأوًل عدم ادلولية، هام: مبدأأ عدم الإرضار، ومب دأأ عدم الاستيالء أأو عدم املنع. واس تطرد قائاًل اإ

حلا  أأي  حداث أأي رضر، وملا اكنت اللجنة احلكومية ادلولية حتاول حل قضااي امللكية الفكرية، فال بد أأن تتأأكد من عدم اإ اإ
ىل أأن دوًل أأرضار ثقافية فعلية ابلشعوب اليت حتاول اللجنُة خدمهتا. وفامي يت علق مببدأأ عدم الاستيالء أأو عدم املنع، أأشار اإ

زاء حاةل  1004كثريًة وقَّعت يف عام  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية، ورمغ وجود وهجات نظر خمتلفة اإ اإ
هنا تطمح ليه عىل أأنه طموح، فاإن البدلان اليت وقعت قالت اإ ىل تنفيذ أأجزاء منه  الإعالن، كحد أأدىن، حىت لو اكن يُنظر اإ اإ

ن املرء ينبغي أأل يبدأأ يف احليلوةل دون س يطرة الشعوب الأصلية عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  عىل الأقل. وقال اإ
ن وضع ذكل النظام سيُبَطل اباخاذ تدبري مس بق. ل فاإ  اخلاصة هبا، واإ

من أأجل سد الفجوات املوجودة بني التوهجات ايخمتلفة  وأأوحض وفد الرنوجي أأنه ل بد من القيام مبزيد من العمل البن اء .31
نه لتحقيق ذكل، جيب أأن يتحىل مجيع املشاركني بقدر أأكرب من املرونة.  لأحصاب املصاحل بشأأن الس ياسة العامة. وقال اإ

ميانه مب ك عام قوي ومتني يس تطيع تعزيز التنوع الثقايف، والتشجيع عىل الإبداع،  واس تحداث وأأعرب الوفد جمددًا عن اإ
ىل الرتاث الثقايف. وذكر الوفد أأنه ميكن أأن يؤيد هنجًا قامئًا عىل احلقو  يف امحلاية، برشط  أأشاكل تعبري ثقايف جديدة تستند اإ

أأن يكون التقييد املفروض عىل امل ك العام واحضًا ودقيقًا ومينح املس تخدمني اليقني القانوين. وابلنس بة للهنج القامئ عىل 
جياد توازن ميكن أأن يضمن وجود م ك عام ثري وحيوي. وذكر أأن من املهم أأيضًا أأن تُوَضع احلقو ، قال اإ  ىل اإ ن املرء حيتاج اإ

نه يعتقد أأن 8يف الاعتبار الالزتامات وأأوجه املرونة الواردة يف معاهدات امللكية الفكرية الأخرى. وفامي يتعلق ابملادة  ، قال اإ
، رأأى الوفد أأن املس تفيدين جيب أأن يكونوا مه الشعوب الأصلية 1وفامي يتعلق ابملادة معايري الأهلية جيب أأن تكون ترامكية. 
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ف امحلاية بوضوح وتشمل 3أأو امجلاعات احمللية. وخبصوص املادة  نه ميكن أأن يؤيد هنجًا قامئًا عىل احلقو  برشط أأن تُعرَّ ، قال اإ
د عىل أأن امل ك العام جيب أأن يظل قواًي من أأجل تعزيز أأشاكل التعبري الثقايف والإبداع.  تقييدات واس تثناءات اكفية. وشدَّ

َّد الوفد 1. وخبصوص املادة 1، ذكر الوفد أأنه ميكن أأن يؤيد الهنج الأقرص والأبسط املُقرَتح يف اخليار 2وفامي خيص املادة  ، أأي
ت لأغراض تعلميية وحبثية، وكذكل وجود قامئة طويةل من التقييدات والاس تثناءات املمكنة، مبا يف ذكل تقييدات واس تثناءا

للمكتبات واملتاحف واحملفوظات. ومع ذكل أأضاف أأن أأي اس تخدام لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل أأساس التقييدات 
ن امحلاية جيب أأن 6والاس تثناءات جيب أأن يراعي احلقو  املعنوية للمس تفيدين. وفامي يتعلق مبدة امحلاية يف املادة  ، قال اإ

ر طاملا أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ل تزال متتثل ملعايري امحلاية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تُمك ِّن أأعامُل التقيمي اللجنَة تس مت
جياد حل متوازن. ىل توصيات واحضة، وأأن تظل الوفود مجيعها ملزتمًة ابإ  احلكومية ادلولية من التوصل اإ

ه وفد جنوب أأفريقيا ابلشكر للرئيس .36 ىل  وتوجَّ عىل قيادته، وكذكل عىل حرصه عىل املشاركة بشخصه مما اضطره اإ
ىل حتقيق توافق يف الآراء داخل اللجنة احلكومية ادلولية.  ىل أأماكن متفرقة مثل دلهيي وبريتوراي وابنكوك؛ سعيًا اإ اذلهاب اإ

َّفق متامًا مع وشكر سعادَة الس يد اتين تونغفاديك من اتيلند عىل تقريره عن معتكف اللجنة احلكومية ادل ولية يف ابنكوك، وات
َّد الوفُد املهنجية املُقرَتحة اليت اقرتهحا الرئيس. ورأأى الوفد أأن اللجنة ينبغي أأن تركز عىل تسليط الضوء عىل  مضمونه. وأأي

ن اللجنة ينبغي أأن تكون قادرًة عىل العمل يف سبيل ت  م حلوًل ممكنًة. وقال اإ قليل املسائل القضااي اليت من شأأهنا أأن تُقد ِّ
ىل أأدىن حد، حىت يكون من الأسهل عىل الاجامتعات املقبةل أأن ترى ما اجمتع عليه املشاركون يف اللجنة وما اختلفوا  التقنية اإ

ىل أأن تشارك جبد   عت تقع عىل عاتق مجيع املشاركني. ودعا مجيَع الوفود اإ ىل أأن هممة حتقيق الأهداف اليت ُوضِّ عليه. وأأشار اإ
نه يعتقد اعتقادًا جازمًا بأأنه يف هنج متواز  ن. وذكر أأن هناك نُُزوعًا حنو خلط قضااي الس ياسة العامة ابلآليات أأو التدابري. وقال اإ

ىل حتقيق  يف حاةل الرتكزي عىل الأوىل، ميكن بعد ذكل حل  الثانية. وأأضاف أأن اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن تسعى اإ
تكون حمل اتفا  بدًل من الرتكزي عىل القضااي اليت خيتلف علهيا املشاركون يف اللجنة.  توافق يف الآراء بشأأن القضااي اليت

جراء مناقشات رصحية وشفافة من شأأهنا أأن  وفامي ىل اإ يتعلق ابلقضااي اليت خيتلف علهيا املشاركون يف اللجنة، دعا الوفُد اإ
د عىل أأن هدف ال  لجنة احلكومية ادلولية ليس الاس تعاضة عن التفاقات تُمك ِّن املشاركني من فهم خماوف لك مهنم. وشدَّ

ىل معاجلة املشالك اليت مت حتديدها والتفا  علهيا فامي يتعلق ابلمت ك غري  ادلولية القامئة، ول تغيري نظام الرباءات، بل السعي اإ
التقليدي قد بدا، يف مرحةل من  املرشوع لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأوحض أأن النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف

ىل النظر يف النص  ًا، وبعد عام واحد، يبدو النص أأكرث اخلفًا من النصوص الأخرى. وذلا دعا الوفوَد اإ املراحل، متقدمًا جد 
ىل النص اخلاص بأأشاكل التعبري ال  ثقايف اخلاص ابملعارف التقليدية، والتَّعمل من الإجنازات اليت حتققت يف ذكل النص، ونقلها اإ

نه مرن بشأأن تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وخصوصًا فامي يتعلق ابلعنارص التوضيحية اليت  التقليدي. وقال الوفد اإ
نه ميكن الاس تفادة من  بني أأقواس. وخبصوص املس تفيدين، ذكر أأن نص املعارف التقليدية قد قطع أأشوطًا كبرية، ومن مثَّ فاإ

ىل نص أأش ىل توافق يف الآراء بشأأن نطا  امحلاية ذكل النص وجلبه اإ ىل التوصل اإ اكل التعبري الثقايف التقليدي. وتطلَّع الوفد اإ
د الوفد عىل أأن اللجنة ينبغي أأن تعمل  أأو، عىل الأقل، وجود هنجني مذكورين بوضوح بشأأن التدابري وبشأأن احلقو . وشدَّ

من جدول الأعامل اخلاص ابلعمل املس تقبيل حامٌس يف  4بند من أأجل الانهتاء من العملية. ويف هذا الصدد، اعترب أأن ال 
َّفق مع املبدأأ اذلي ذكره ممثُل قبائل التولليب وهو أأن أأشاكل التعبري الثقايف  حتديد موعد انعقاد املؤمتر ادلبلومايس. وات

 اُخزَتل يف جوانب نظام التقليدي واملعارف التقليدية عبارة عن أأسلوب حياة ومصدر رز  للجامعات احمللية، وينبغي أأل
 امللكية الفكرية حفسب.

ىل أأن جملس الأمم املتحدة حلقو  الإنسان قد  .34 وأأشار ممثل هيئة خرباء الأمم املتحدة املعنية حبقو  الشعوب الأصلية اإ
ت حمددة أأنشأأ الهيئة بوصفها هيئة فرعية ملساعدة اجمللس يف تنفيذ وليته عن طريق تزويده ابخلربة املتخصصة يف موضوعا

بشأأن حقو  الشعوب الأصلية، عىل النحو اذلي يطلبه اجمللس. وأأوحَض، خبصوص املادتني الأوىل والثانية، أأن الوضوح 
مطلوٌب يف حتديد ما س ُيمنَح امحلاية وحتديد َمْن مه املس تفيدين مهنا. وأأضاف أأن التعريف املالمئ والواحض وكذكل معايري 

ن الهيئة تلقت توصيات من ممثيل الشعوب الأصلية الأهلية ينبغي أأن تكون مناس بة ل لقضااي اليت جتري مناقش هتا. وقال اإ
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ىل جملس الأمم املتحدة حلقو   لت هذه التوصيات اإ خبصوص كتابة عبارة "الشعوب الأصلية" حبروف كبرية، وقد ُأرسِّ
ىل أأن الهيئة استندت يف هنجها الإنسان. وذكر أأيضًا أأن ُمة "شعوب" ل تزال موضوعة بني قوسني يف املادة الثاني ة. وأأشار اإ

ىل الإقرار بأأن تعريف  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية. ويف هذا الصدد، دعا اللجنَة احلكومية ادلولية اإ ىل اإ اإ
عالن الأمم املتحدة يفو  بكثري التعريف املُقرَتح يف مرفق الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/25/4 موضوع امحلاية الوارد يف اإ

 من حيث اتساع النطا  ومعق التحديد.

ىل مواصةل املفاوضات مع ادلول الأعضاء الأخرى من أأجل وضع صك قانوين  .31 َّع وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ وتطل
ىل  دويل أأو أأكرث يضمن امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية، واملوارد الوراثية، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وذلكل َّع اإ تطل

َّد متديد الولية احلالية دون الإخالل بنوع الصك أأو الصكوك اليت ستُسفِّر عهنا ت ك ما تبقَّ  حل   ى من قضااي خمتلفة كثرية. وأأي
ن تاليق الآراء بشأأن الأهداف واملبادئ سيسمح  جراء مناقشة جمدية بشأأن الأهداف واملبادئ. وقال اإ َّد أأيضًا اإ املفاوضات. وأأي

حراز مزيد من التقدم يف املواد اليت قيد املناقشة. وفامي يتعلق للجنة بتح ديد طبيعة صك قانوين دويل أأو أأكرث، وس ميكهنا من اإ
نه يدرك أأن هذا العبارة موجودة يف اتفاقية برن محلاية املصنفات  بعبارة "الفين والأديب" الواردة يف املادة الأوىل، قال الوفد اإ

ً مثاليًا، الأدبية والفنية )اتفاقية بر  نه كذكل يدرك متامًا أأن قضااي حق املؤلف والقضااي اليت س يتناولها الصك ليست حال  ن(، واإ
ن مسأأةل التحديد ادلقيق لنطا  التعبريات اليت س تخضع  ول حىت للشعوب الأصلية، لعدد من الأس باب. وم ى يقول اإ

بقاَء عىل عبار  ل الوفُد الإ ة "الفين والأديب" يف النص مؤقتًا. وأأضاف أأن عبارة "تدل للحامية مسأأةٌل حرجٌة بال شك. وفضَّ
يف البديل الثاين للفقرة الأوىل من املادة الأوىل يه أأحدث حماوةل لتحديد الصةل احلامسة اليت تربط بني العنارص  ةعىل" الوارد

فة املُنش ئة أأو ادلامعة املقرتنة بذكل التعبري. التعبريية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ميكن أأن اخضع للحامية وعالقهتا ابلثقا
ة" و"الأصلية"واكن  من احملاولت السابقة اليت بُذلت لتعريف ذكل املفهوم املهم، ولكن البعيد  اس تخدام مصطلحي "املُمزي ِّ

قامة صةل ما ابلثقافة التقليدية، وأأنه يبدوت املنال. وذكر أأنه يبدو أأن معظم الوفود  أأن العديد من الوفود  تفق عىل أأنه جيب اإ
تتفق عىل أأن التعبري اذلي ل ميت بصةل لثقافة تقليدية أأو اذلي مل يعد يتعلق بثقافة تقليدية ينبغي بل جيب أأل يكون موضوع 

ةًل  د الوفد عىل أأنه ل تزال توجد أأس ئةل هممة يتعني الرد علهيا، وذكل رمغ أأن عبارة "تدل عىل" قد تكون ُمفضَّ امحلاية. وشدَّ
ن العنارص التعبريية للثقافة التقليدية مثل الثقافات ذاهتا ليست اثبتة، بل دل ى بعض أأسالفه. وم ى يقول عىل سبيل املثال اإ

ىل ثقافات حية ديناميكية. و  هذه اخللفية، تساءل الوفد: ما معىن أأنَّ التعبري يدل عىل ثقافة تقليدية ماضية وحارضة استنادًا اإ
نه، مثل العديد من الوفود  وحىت مس تقبلية؟ وفامي خيص مصطلح املعارف التقليدية اذلي يرد يف ت ك املادة، قال الوفد اإ

ر متامًا وهجة نظر الشعوب الأصلية يف أأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مرتبطٌة عىل حنو  الأخرى، يُقد ِّ
ن املناقشات اخلاصة تاكميل يف كثري من أأنظمة املعارف التقليدية. وأأبدى احرت  امه لوهجة النظر ت ك. ومع ذكل، قال اإ

ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد تقدمت يف مسارات منفصةل ولكن متوازية، وذكل لأغراض مداولت 
ل الإبقاء عىل مصطلح املعارف التقليدية، وفقًا للتقل  يد املُتَّبع يف املناقشات اليت جُترى اللجنة احلكومية ادلولية. وذكر أأنه يُفض ِّ

ىل أأن تصري ت ك النصوص أأكرث نضجًا.  داخل اللجنة، اإ

َّد وفُد الياابن التعليقات اليت أأدىل هبا عىل التوايل وفد بلجياك، ابمس اجملموعة ابء، ووفد الاحتاد الأورويب، ابمس  .39 وأأي
ىل تفامه مشرتك الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ووفد الولايت املتح نه ل غىن عن التوصل اإ دة الأمريكية. وقال اإ

بشأأن القضااي الأساس ية، مثل موضوع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، واملس تفيدين، والتوجه املس تقبيل للمناقشات يف 
َّفة بشأأن ت ك القضااي الأساس ي جراء مناقشات ُمكث ة، لأن وجود فهم اللجنة احلكومية ادلولية. وذكر أأن من الرضوري اإ

ن من السابق لأوانه حتديد نوع الصك  ىل نتيجة ممثرة. وفامي يتعلق بطبيعة الصك، قال اإ مشرتك س ُيمك ِّن اللجنَة من التوصل اإ
ن اكن ملزمًا أأم ل. ويف الس يا  نفسه،  ىل وضعه، مبا يف ذكل حتديد اإ القانوين ادلويل اذلي ينبغي للجنة أأن تسعى جاهدًة اإ

نه، يف هذه املرحةل، ل يس تطيع أأن يقطع برأأي يف أأي موعد حمدد لعقد مؤمتر دبلومايس. وأأعرب الوفد عن أأفاد الوفد بأأ 
ىل تفامه مشرتك بشأأن  اس تعداده لأن يشارك يف العمل يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة بروح بن اءة يف سبيل التوصل اإ

ن هذا يف رأأيه هو الوس يةل الأ   ساس ية واملناس بة لتحقيق نتيجة ملموسة.القضااي الأساس ية. وقال اإ
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ن من  .20 د وفد أأسرتاليا عىل أأن الأهداف واملبادئ الواردة يف مرشوع املواد مل يمت تناولها منذ أأن صيغت. وقال اإ وشدَّ
 من العديداملهم أأن تُراَجع، معتربًا أأن النص نفسه جرى تنقيحه عىل حنٍو ملحوظ يف غضون ذكل. وذكر الوفد أأهنا تتضمن 

هداف واملبادئ تناولها يف  ابملبادئ، تتعلق اليت العامة بياانتال  ذا اكن من الأفضل للأ وأأوىص بأأن يناقش فريُق اخلرباء ما اإ
ىل رضورة احلفاظ عىل وجود صةل بني مرشوع املواد والصكوك ادلولية الأخرى  ديباجة أأو حىت اختبار مدى أأمهيهتا، مشريًا اإ

عالن الأمم املتح د الوفُد الأهداف اليت يعتربها ذات ذات الصةل مثل اإ ، حدَّ دة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية. ومن دون حتزيُّ
ساءة اس تخداهما، وتشجيع الابتاكر والإبداع يف  صةل، ويه: منع المت ك غري املرشوع لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومنع اإ

ت التقليدية وغريها من امجلاعات الثقافية، والأنشطة التجارية امجلاعات، والهنوض بتمنية الشعوب وامجلاعات الأصلية وامجلاعا
املرشوعة، واستبعاد حقو  امللكية الفكرية غري املرص ح هبا. ورأأى أأن من املفيد حماوةل وضع مجموعة واحدة من املبادئ 

 والأهداف اليت ميكن أأن تتعلق بلك من املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

َّد هنَج الرئيس، ورأأى أأن اللجنة و  .28 عداد واثئق الاجامتع. وأأي مانة عىل اجلهود اليت بذلهتا يف اإ ه وفد عامن ابلشكر للأ توجَّ
ن التعليقات التقنية اليت ُأديل هبا بشأأن املواد ايخمتلفة سوف تُساعد فريق  احلكومية ادلولية تسري يف الاجتاه الصحيح. وقال اإ

 أأسهل. اخلرباء، وسوف جتعل معهل

ىل أأنه اكن يأأمل يف لك دورة أأن تريس اللجنة احلكومية ادلولية أأساسا قانونيا قواي ميكن أأن يُبىن  .21 وأأشار وفد مرص اإ
يكررون كأهنم و ن يف اللجنة وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ومع ذكل، يبدو املشاركعليه هيلك يتيح لدلول الأعضاء حامية 

. وأأعرب الوفد رأأى أأنه من الرضوري تقليل البياانت العامة والرتكزي عىل مناقشة نقاط حمددةأأنفسهم منذ ادلورة الأوىل. و 
ىل أأن مسأأةل تعريف املصطلحات  عن أأمهل الكبري يف أأن يرى مواد واحضة ل لبس فهيا تمتخض عهنا ادلورة احلالية. وأأشار اإ

وأأنه قد يتعذر  لثقافة لها مصطلحاهتا ودللهتا اللفظية اخلاصة،ايخمتلفة تُعد واحدة من أأمه الصعوابت. وذك ر الوفد اللجنة بأأن ا
ىل اتفا  بشأأن مجيع املصطلحات ايخمتلفة املس تخدمة. ، الوصولالصدديف هذا  ىل اتفا  بشأأن  اإ وشدد عىل رضورة التوصل اإ

ىل اس هتالك الكثري من الوقت و  املبادئ العامة، مث ترك التفاصيل للآخرين أأو للحوايش. اجلهد يف معل اللجنة ونظرا اإ
ل س تظل اللجنة تدور يف حلقات مفرغة  ،احلكومية ادلولية، فقد حان الوقت لتحديد املبادئ اليت حتظى مبوافقة امجليع واإ

آخرعرش عاما  ةلثالث  .أ

نه ُصدم من حماولت بعض الوفود تكرار عنارص خاصة ببدل معني وشعب معني وجممتع معني يف  .23 وقال الرئيس اإ
لهيا ابعىل رضورة حتقيق التوافق. وهو ما يعين أأن تُ  الصك. وشدد لهياليت  لنتاجئربط النتاجئ اليت سيمت التوصل اإ  امت التوصل اإ

ىل اتفا  بشأأهنا ابلفعل لكن هذا  هاطابق أأن تدون  من قبل ن هناك بعض املسائل اليت اكن جيب التوصل اإ متاما. وقال اإ
ىل النظر يف مواقفه حيدث. وحث الرئيس اللجنة عىل التأأمل يف  مل ىل حاجة لك وفد اإ ذكل السبيل للميض قدما، مشريا اإ

 اذلاتية ومواقف الآخرين.

نه ينبغي الاعرتاف يف هذا  .22 وذكَّر وفد الهند اللجنة بأأل حتيد عن هدفها الرئييس وهو منع المت ك غري املرشوع. وقال اإ
واملعارف  شاكل التعبري الثقايف التقليدي ك غري املرشوع لأ الصدد، بأأن نظم امللكية الفكرية احلديثة تُسهم كثريا يف المت

سهامات أأجيال من اجملمتعات للحفاظ عىل معارف قي ِّمة  التقليدية. ويف الوقت نفسه، رأأى الوفد أأنه من املهم الاعرتاف بقمية اإ
عداد الصك. ويف هذا الس يا ،  ومفيدة. وأأكد عىل رضورة أأن تظل س بل كسب العيش لهذه اجملمتعات احملور الرئييس عند اإ

زاء اس تخدام املعايري احلديثة للملكية الفكرية، ل س امي اس تخدام عبارة "امل ك العام"، ورأأى أأن  أأعرب الوفد عن قلقه اإ
اس تعامل ت ك العبارة يف الصك ابملعىن نفسه املس تخدم يف نظام امللكية الفكرية احلديث س يرض دون شك مبصاحل أأحصاب 

نه يدرك أأنه يف الوقت اذلي املعارف التقليدي ة. ويف هذه احلاةل لن حيقق الصك الهدف اذلي لأجهل اجمتعت اللجنة. وقال اإ
عداد صك، ينبغي للمرء أأن جيد حلول تتعلق ابملعايري القامئة دون  زاء حامية املعارف التقليدية واإ لحق ن يُ أأ يساوره فيه قلق اإ

عداد س امي النجاح الكبري  الوفد التقدم احملرز بشأأن وثيقة املعارف التقليدية، ل رزالصك. وأأب رضرا كبريا ابلغرض املنشود من اإ
ىل أأن عنارص امللكية الفكرية اليت أُ  1و  8اذلي حتقق يف لك من املادتني  تعريف املوضوع يف  درجت يفمن الوثيقة. وأأشار اإ
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ىل تعريف للمعارف التقليدية ل تزال تشلك املشالكت الرئيس ية  أأشاكل التعبري الثقايف التقليديوثيقة  اليت تعو  التوصل اإ
دراج قابل للتطبيق عبارة "الفين والأديب" املأأخوذة من اتفاقية برن أأاثر خماوف؛ ذلا ظلت العبارة بني قوسني. . وأأضاف أأن اإ

بقاء علهيا أأم ل. وفامي يتعلق مبسأأةل العالقة املتشابكة بني املعارف ال  ذا اكن ينبغي الإ تقليدية وأأشاكل التعبري وتساءل عام اإ
طار مجموعة من  الثقايف التقليدي، أأبرز الوفد أأن معلية اللجنة متزي بصورة اصطناعية بني املعارف التقليدية فيتناولها يف اإ

طار مجموعة أأخرى، بيد أأن الوفد لحظ أأن حمتوى املعرفة لأشاكل  املعايري وبني أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي فيتناولها يف اإ
ىل تداخل كبري بني املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي فامي يتعلق بتعريف لك  التعبري الثقايف التقليدي يؤدي اإ

ل أأنه ميكن، يف حاةل تشابك نيص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي معا، التوصل  ىل حل مناسب. اإ مهنام، اإ
دراك أأمهية وذكر الوفد أأنه من الرض  نه يظل منفتحا بشأأن  ذكلوري يف الوقت احلارض فهم واإ التداخل ومغزاه. وواصل قائال اإ

. وفامي يتعلق مبعيار الأهلية، أأكد أأن املعايري بصيغهتا احلالية تش به معايري امللكية الفكرية، 8القامئة التوضيحية املدرجة يف املادة 
عادة النظر يف  صطلحات النظم السابقة للملكية الفكرية.وأأن مصطلحي "فريد" و"ممزي" مس متدان من م وطالب برضورة اإ

ُمة "مت ك" اس ُتعملت يف ادلورة الثانية  بأأن وذكَّر ذكل الهنج، كام طالب أأن تُعرض املعايري بصورة مس تقةل ل ترامكية.
مجيع أأشاكل التعبري الثقايف  ابلرضورة عىلوالعرشين للجنة وأأن دليه حتفظات علهيا، لأهنا تويح بفكرة الوصاية اليت ل تنطبق 

ىل حل، وقد يكون هناك جمال لإدراج ُمة " 1منفتحا فامي يتعلق ابملادة  التقليدي وقال بأأنه يظل ىل أأن يمت التوصل اإ  ك". متاإ
س امي يف  ية، لمت القيام به يف وثيقة املعارف التقليد ، الكثري من القوة فامي1ومرة أأخرى رأأى الوفد فامي يتعلق ابملادة 

ىل أأن اعتاكف اللجنة يف ابنكوك يامتىش مع ذكل الهنج. وشاطر الوفد الآراء اليت أأعرب عهنا وفد جنوب  .1.1 الفقرة وأأشار اإ
ىل حل سهل بشأأن نص عن أأشاكل  ،فريقيا برضورة الأخذ بنص املعارف التقليدية فامي يتعلق ابملس تفيدينأأ  مث التوصل اإ

، أأكد الوفد جمددا 3. وفامي يتعلق ابملادة همنفس أأ س امي أأن املس تفيدين يف الك النصني مه الأشخاص  ي، لالتعبري الثقايف التقليد
ىل  موقفه ادلامع ىل تعزيز ت ك احلقو . ونوه اإ دماج التدابري الرامية اإ لتباع هنج يقوم عىل احلقو ، مضيفا أأنه ميكن فامي بعد، اإ

ن الوفد يظل 3الاختيارات ايخمتلفة يف املادة رضورة أأن تواصل اللجنة النظر يف  ىل حل مناسب. وقال اإ ، وأأن تتوصل اإ
 منفتحا بشأأن مسأأةل التقييدات والاس تثناءات.

ىل  وأأعرب وفد نيجرياي عن صدمته .21 ذكل أأن من الوثيقة واسعة النطا  غري العملية اليت يه مرشوع املواد، مشريا اإ
ىل أأن اترخي نظام امل  واترخي املعاهدات ادلولية ينبغي الاسرتشاد هبام بشأأن كيفية امليض قدما  لكية الفكريةالأمر غريب، نظرا اإ

أأن يف  وأأضاف أأنه من املستبعد متاما أأن يسفر مرشوع املواد، عىل ما هو عليه، عن نتاجئ انحجة. وأأعرب عن أأمهل بنجاح.
معان يف املبادئ الرئيس ية والا لن تنجز لك  وذكَّر الوفد بأأن اللجنة لزتامات الأساس ية.جيري، أأثناء ادلورة احلالية، النظر ابإ

ما يريده امجليع يف جلسة واحدة، وأأن الصك أأو الصكوك جيب أأن تكون أأساسا اثبتا للعمل الشا  اذلي س تضطلع به الويبو 
ىل أأنه ل توجد اكنت  معاهدة واحدة بشأأن ت ك املسائل، وأأن تتيح الفرصة للبناء عىل ما ُأجنز بعد ثالثة عرش عاما. وأأشار اإ

جراء مناقشات اكفية للمتيزي بني أأهداف املعاهدة حامية أأشاكل التعبري  وأأهداف مثالية وقت الانهتاء مهنا. وأأكد أأنه مل يمت اإ
نه  ىل وجود خلط بيهنام يف النص. وقال اإ من الرضوري تعريف أأشاكل التعبري اليت س تكون الثقايف التقليدي نفسه، مشريا اإ

الهدف الرابع )"منع المت ك غري املرشوع وسوء اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"( س امي  محلاية، لموضع تركزي ا
والهدف الثامن )"تشجيع النشاط الإبداعي والابتاكري يف اجملمتعات احمللية"( والهدف الثالث عرش )"استبعاد حقو  امللكية 

أأما  احملورية محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. الثالث الأساس ية صالالفكرية غري املرص ح هبا"(. ت ك يه نقاط الت
قرار القمية"( والثاين ملعاهدة فعاةل. وأأكد رضورة  عىل الأرحج مثرة ن)"تعزيز الثقة املتبادةل"( فقد يكوان الهدفان الأول )"اإ

ايف التقليدي، مقارنة مع ما ميكن ملعاهدة فعاةل أأن حتققه الرتكزي عىل الهدف اذلي يود املرء أأن حتققه حامية أأشاكل التعبري الثق
ىل أأن  بطريقة أأخرى. عىل الصعيد ادلويل اليت  يعمتد عىل الكيفيةف هو حمور تركزي معل اللجنة، أأما الأخري  السابقوأأشار اإ

ىل أأسال  8ذكل يف الهناية. وفامي يتعلق ابملادة  س تطبق هبا القوانني الوطنية ن مثة حاجة اإ يب مبتكرة لسد الثغرات. وأأكد قال اإ
 "يكون" بلكمة الوفد أأنه من غري احملمتل أأن حُتل اخلالفات ابلاكمل، لكن قد يظل من املمكن تويخ الاس تعاضة عن ُمة

"تتضمن". ومن شأأن هذا التغيري أأن مينح ادلول الأعضاء مرونة عىل املس توى الوطين لتنظمي قوانيهنا الوطنية من حيث 
وأأضاف الوفد أأنه  ا مينح يف الوقت نفسه، بعض الطمأأنينة أأيضا لت ك الوفود اليت ترغب يف تعريف أأكرث حتديدا.املوضوع، ورمب
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بعبارة "جتسد" أأو "انعاكسا لـ" كوس يةل لتخفيف حدة  1ميكن عىل حنو مماثل الاس تعاضة عن عبارة "ادلاةل عىل" يف البديل 
لتنفيذ املبادئ ادلولية بطريقة تتسق مع القانون الوطين  عيد الوطينالاختالفات، ومن مثَّ، يكون هناك متسع عىل الص 

ىل أأن مصطلح "املس تفيدين" نفسه غري حامس ومثري للمشالك،  الس ياقات الوطنية. وفامي يتعلق ابملس تفيدين، أأشار الوفد أأو اإ
نه من فقد ينطبق املصطلح عىل أأولئك اذلين ميلكون احلقو  كام ينطبق عىل املس تفيدين مثل اجمل  متع وامجلهور. وقال اإ

ما بديل أأو عبارة شامةل قد تتفق أأكرث مع ما نرغب يف حتقيقه. الرضوري أأن نفكر وفامي يتعلق  بشأأن هذا المتيزي، واختيار اإ
أأن احلقو  والتدابري الكهام  لهنج قامئ عىل احلقو ، لكنه لحظ، كام لحظت وفود أأخرى، ، ذك ر الوفد بتأأييده3ابملادة

صكوك دولية أأخرى، ليس يف الويبو حفسب ولكن يف غريها من  مع ما ورد يف عىل حد سواء. ويتسق هذا املبدأأ مطلوب 
نه ل يوجد حسب علمه أأي معاهدة يف أأي ماكن تنص عىل حقو  دون تدابري  الهيئات ادلولية اليت دلهيا مزجي مهنام. وقال اإ

ىل   مواد أأخرى حسب الاقتضاء.أأو عىل تدابري دون حقو . واحتفظ حبقه يف العودة اإ

ىل أأن بعض العنارص الأساس ية ُحذفت مهنا عىل مر الس نني: ففي حني 8 وعلق ممثل توابج أأمارو عىل املادة .26 ، وأأشار اإ
ن النص احلايل ملرشوع املواد ل يتضمن ىل صك قانوين دويل ملزم فاإ . وشدد أأي حمك هبذا املعىن أأشار النص السابق اإ

امللموسة  هيف مجيع صورللكور و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والف ي أأي صك قانوين دويلأأن حيماملمثل عىل رضورة 
ىل جيل، ورأأى أأن ذكل يتسق وغري مع نص املعارف  امللموسة بوصفه مظهرا للرتاث الثقايف العام اذلي ينتقل من جيل اإ

نه يود الاس تعا من  1الوارد حتت الفقرة  ضة عن معيار الأهليةالتقليدية. وعلق املمثل أأيضا عىل معيار الأهلية، وقال اإ
تشلك اذلكرايت اليت تعهيا  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت يه أأنشطة جامعيةمبا ييل: "تطبق امحلاية عىل مجيع  8 املادة

يس من ذاكرهتا الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، وهذه الأشاكل م ك لهذه الشعوب واجملمتعات احمللية، ويه جزء أأسا
ىل جيل". وفامي يتعلق ابلفقرة  ىل 8من املادة 3وهويهتا الثقافية والاجامتعية والتارخيية ينتقل من جيل اإ ، رأأى الوفد أأنه ابلنظر اإ

ذ ل ىل القانون الوطين، اإ  بد أأن يامتىش القانون الوطين مع القانون ادلويل. الطابع ادلويل للوثيقة، ينبغي استبعاد الإشارات اإ

ىل أأنه ل يوجد.  وفد يؤيد اقرتاح ممثل هل منسأأل الرئيس و  .24  توابج أأمارو، وأأشار اإ

وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو بصفته الشخصية، وأأكد جمددا الزتامه الاكمل ابلعمل مع ادلول الأعضاء يف ادلورة  .21
أأشاكل التعبري الثقايف زم محلاية احلالية عىل سد أأي جفوة تواهجهم يف مسار املفاوضات. وذكر أأن وضع صك قانوين دويل مل

حيث يقمي العديد من شعوب العامل التقليدية  همم بصورة خاصة للبدلان النامية التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية
طار البديل  دراج الأعامل الضخمة يف اإ ول موضوع اذلي يتنا 8للامدة  1يف ت ك البدلان. وفامي يتعلق مبرشوع النص أأيد الوفد اإ

امحلاية. وأأعرب الوفد عن وهجة نظر مفادها أأن الأعامل الضخمة ل تتناسب مع نظام حق املؤلف، لكن ينبغي معاملهتا بوصفها 
. ورأأى أأن الأعامل الضخمة مفهوم جديد نسبيا، تزتايد أأمهيته يف لك من البدلان املتقدمة أأشاكل للتعبري الثقايف التقليدي

 هيل" يف لندن، غنوتين "كرنفال" يف ريو دي جانريو ومجيع أأحناء العامل: "كرنفال ريو جد يفوالنامية وميكن أأن يو 
ىل امجلعية العامة للويبو غراند و"ماردي " يف اتيل فوكيت و"كرنفال " يف نيو أأورليزن. وأأعرب الوفد عن مساندته لرفع توصية اإ

 .1081بتجديد ولية اللجنة وعقد مؤمتر دبلومايس حبلول عام 

حراز تقدم يف معل اللجنة  .29 وأأكد وفد الربازيل أأن اللجنة تكتيس أأمهية خاصة للبدلان النامية وأأعرب عن ثقته يف اإ
برام صك أأو صكوك قانونية دولية ملزمة يف اجملالت الثالثة اليت تناقشها  بقيادة الرئيس. وأأعرب الوفد عن الزتامه الاكمل ابإ

برام أأي صك قان املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية  وين دويل يف جمالاللجنة. وأأكد الوفد أأن اإ
يتطلب هجدا كبريا من البدلان الأعضاء. وأأفاد بأأنه يف احلاةل اخلاصة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ينبغي للوفود الرتكزي عىل 

ىل اتفا  مينع ا لمت ك غري املرشوع لأشاكل التعبري ويعود ابلفائدة بشلك مبارش وفعال الهدف الأسايس املمتثل يف التوصل اإ

عىل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. ورأأى الوفد أأن املناقشة احلالية ينبغي أأن تركز عىل جوهر التفا ، وحتديدا 
لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هو العنرص  ، رأأى الوفد أأن الطابع املتوارث عرب الأجيال8 . وفامي يتعلق ابملادة3و 1و 8 املواد

دراج قامئة غري حرصية لأشاكل  ىل أأن اإ الرئييس اذلي ميزيها عند املقارنة مع أأشاكل أأخرى للتعبري الثقايف. وأأشار الوفد أأيضا اإ
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ابملرونة عند النظر يف التعبري املؤهةل للحامية أأمر ابلغ الأمهية لأغراض الوضوح والتيقن. وأأكد الوفد جمددا اس تعداده وحتليه 
ىل رضورة أأن تأأخذ ادلول الأعضاء يف اعتبارها  بدائل أأخرى لإدراج قامئة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وخلُص الوفد اإ

 دامئا مصاحل وتوقعات أأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

نه يود تقدمي تعليقات بشأأن الأهداف  وأأيد وفد كندا البيان اذلي قدمه وفد بلجياك، وحتدث ابمس اجملموعة .10 ابء، وقال اإ
ن الوفد مس تعد للمشاركة بصورة يْ رس للعمل مكي  دان لتقدهمامنواملبادئ. وشكر الوفد الس يد كيبل والس يد سوشاان ن. وقال اإ

مفاهمي معينة يف سرتاليا عىل أأنه رمبا يكون من الأفضل وضع أأ بناءة مع دول أأخرى أأعضاء أأثناء ادلورة احلالية. واتفق مع وفد 
ادليباجة، وأأيد وفد الولايت املتحدة فامي يتعلق مبدى مالءمة عبارة "فنية أأو أأدبية" يف التعريف. وفامي يتعلق ابلتعريف، 

فريقيا بشأأن القامئة التوضيحية، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن من تشجيع ادلول أأ املرونة اليت أأبداها وفد جنوب شاطر الوفد 
ىل ت ك املسأأةل أأثناء ادلورة. وأأوحض أأن بدله، كام يف ادلورة السابقة، سريحب بتجديد الرتكزي الأعضاء عىل  العودة لحقا اإ

والنقاش عىل الأهداف واملبادئ. وأأضاف أأن الأهداف واملبادئ ينبغي أأن تتسق مع الأحاكم التنفيذية. ورأأى الوفد أأن تقدمي 
جابة للسؤال بشأأن الرضر اذلي يسعى أأي صك بش ىل أأس ئةل أأخرى اإ ضافة اإ ىل معاجلته، اإ أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اإ

ىل أأن عدة فقرات، يف اجلزء  منا يه ممارسة بناءة ومفيدة. وأأشار الوفد اإ ُطرحت يف الورقة غري الرمسية اليت أأعدها الرئيس اإ
ف واحد وحمدد مع مراعاة عدم تكرار املتعلق ابلأهداف، حتتوي عىل أأفاكر متعددة. وأأوىص بأأن تركز فقرة معينة عىل هد

ىل أأن عددا من الأهداف واملبادئ تتضمن نصوصا تنفيذية وموضوعية تتجاوز أأهداف الصك ومبادئه،  الأهداف. وأأشار اإ
ىل  ن هناك حاجة اإ نه يفضل، دون الاخالل بأأي بند، أأن يُعاجل أأي نص من هذا القبيل يف املواد نفسها. وم ى يقول اإ وقال اإ

عمل املهم بشأأن املبادئ، حيث يوجد يف ذكل اجلزء يف الوقت الراهن عدد من الفقرات تتكون من ُمة واحدة، مزيد من ال
عادة النظر فهيا بطريقة أأخرى. عادة ترتيهبا أأو اإ عادة صياغهتا أأو اإ ىل توسعهتا أأو اإ ، شدد 8وفامي يتعلق ابلفقرة  وأأن مثة حاجة اإ

جياد  ىل اإ فهم مشرتك للمقصود بعبارة "أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"، وللموضوع اذلي الوفد عىل حاجة ادلول الأعضاء اإ
جراء مناقشة غريي  ىل اإ رمسية حول معىن عبارة "أأشاكل التعبري الثقايف  شري قبل الانهتاء من وضع أأي تعريف. ودعا اإ

ىل معيار للأهلية مي ىل ذكل، ذكر الوفد أأن أأشاكل التعبري حباجة اإ ضافة اإ كن اختباره مبوضوعية للحد من عدم التقليدي" اإ
، رأأى الوفد رضورة تعريف املس تفيدين بصورة دقيقة حبيث يمتكن أأي صك من حتديد 1اليقني القانوين. وفامي يتعلق ابملادة 

رهنا  بأأهنا جوهر الوثيقة اليت رأأى الوفد أأنه ميكن القول ،3وفامي يتعلق ابملادة  املسأأةل املطروحة ومعاجلهتا بفعالية.
امحلاية جيب أأن تعاجل عىل حنو يسمح ابملرونة الوطنية ويصون  . ورصح بأأن نطا  امحلاية وتدابري تنفيذ ت ك1و 8 ابملادتني

طار امللكية الفكرية القامئ، مبا يف ذكل ىل أأنه ليس  امل ك العام، ويامتىش مع اإ نظام حق املؤلف، بطريقة متوازنة. وأأشار الوفد اإ
وشدد عىل رضورة أأن تعمل ادلول الأعضاء جاهدة  الأهداف متعارضة وأأهنا ليست كذكل.من الرضوري أأن تكون ت ك 

ىل لإجياد وأأحاط الوفد علام ابلتقرير  حيقق ماكسب للأطراف. مشرتك حل أأوجه التاكمل فامي بني الأهداف بغية الوصول اإ
وأأشاكل التعبري الثقايف  وراثية واملعارف التقليديةالإعاليم حللقة معل خرباء الشعوب الأصلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد ال

نه ينظرWIPO/GRTKF/IC/25/INF/9التقليدي )الوثيقة   هبا ميكن لهذا التقرير أأن يساعد ية اليتكيف يف ال  (. وقال اإ
ىل أأنه س يقرتح نصا بديال ملعاجلة  ىل مناقشة ت ك املسائل يف اجامتعات فريق اخلرباء. وأأشار اإ اللجنة يف معلها، وتطلع قدما اإ

 بعض ت ك املسائل بطريقة بناءة.

ىل أأن يأأخذ يف اعتباره .18 ىل أأن النص اذلي جيري التفاوض بشأأنه حاليا حباجة اإ صكوك  أأي وأأشار ممثل منظمة أأدمجور اإ
عالن الأمم املتحدةدولية  املمثل أأن الصك املقبل جيب أأن  بشأأن حقو  الشعوب الأصلية. ورأأى ذات صةل مبا يف ذكل اإ

نه يرغب يف التعليق عىل املادتني  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية. من  3و 1يكون ملزما قانونيا. وقال اإ اإ
ىل  س تفيدون لك من الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية.اقرتح الوفد أأن يكون امل  1فامي يتعلق ابملادة و  نه يفضل أأ وأأشار اإ

ىل "الشعوب الأصلية". وأأعرب  1يف املادة  حذف القوسني حول ُمة "الشعوب" عالن الأمم املتحدة يشري اإ ىل أأن اإ نظرا اإ
زاء عبارة دة مبوجب القانون الوطين أأو مبوجب معاهدة" املمثل عن قلقه اإ ىل أأن 1يف املادة  "أأو كام يه حمد  . وأأشار اإ

اس تخدام ُمة "أأو" حيمل طابعا اختياراي وقد يرض الشعوب الأصلية يف حاةل عدم اعرتاف القوانني الوطنية بأأشاكل التعبري 
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مكل ي 1لأن الاختيار  1و 8، اقرتح املمثل دمج اخليارين 3الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية اخلاصة هبم. وفامي يتعلق ابملادة
 ويعززه. 8الاختيار 

ىل أأن ادلول الأعضاء .11  لأن املس توى احلايل محلاية اجمتعت يف اللجنة وأأشارت ممثةل مركز قانون الفنون لأسرتاليا اإ
ن اجامتعا  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي غري اكف ومن شأأنه أأن يرض، عىل ما هو عليه، بثقافة الشعوب الأصلية. وقالت اإ

اليت متثل منظامت الشعوب الأصلية  سرتالية غري احلكوميةت الأ مجموعة من املنظام احلالية للجنة، مضُعقد قبل ادلورة 
هيا والشعوب الأصلية مثل هيئة حقو  الطبع ومؤسسة البحوث املتعلقة ابلشعوب الأصلية وساكن اجلزر الأصليني  ومُو

FAIRA نك ويه حمامية من اجملمتعات الأصلية قامت ببعض ومركز قانون الفنون لأسرتاليا، فضال عن الس يدة تريي جا
ىل للويبو الأعامل ضافة اإ الس يدة ليس مالزير من املؤمتر الوطين، وذكل بغية ااخاذ موقف متفق عليه  يف الس نوات املاضية، اإ

النظر يف سرتاليا. وأأضافت أأن ذكل الاجامتع التحضريي اكن مفيدا، وعالوة عىل أأنه مت أأ ومناقشة وهجات نظرمه مع وفد 
ىل اس تنتاج يقيض  أأيضا معل اللجنة نصوص حمددة للصك بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، حبث الاجامتع وتوصل اإ

برضورة نظر أأطراف اللجنة يف ندرة املوارد املتاحة للشعوب الأصلية ومنظامهتا، مما يتعذر معه املشاركة يف العملية ادلولية 
ىل أأن اللجنة بصورة فعاةل. وقد تفامق هذا  الوضع جراء ندرة الوسائل املتاحة يف صندو  الويبو للتربعات. وأأشارت املمثةل اإ

 املشاركة ابلنظر يف تتناول مسائل حمورية للرفاه الثقايف للشعوب الأصلية وحياهتا اليومية. وطالبت املمثةل مجيع الأطراف
حمدد لالنهتاء من النص والالزتام به بدل من فتح الباب  ديد موعداملبدأأين التاليني يف مداولهتا املقبةل. أأول: رضورة حت

ل عند حماوةل حسم ول هناية لها.  لعملية اثنيا، التوقف عن تقدمي نص جديد ملرشوع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اإ
ضامن صياغة الاس تثناءات وفامي يتعلق مبواد حمددة ، حثت املمثةل الأطراف عىل  الزناعات بني الاختيارات ايخمتلفة.

طار املادة  ل بعد احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية ومبا يامتىش 1والتقييدات الواردة يف اإ طار ضيق وأأل تُمنح اإ مع  يف اإ
 .القانون العريف للشعوب الأصلية

ىل أأن تعليقاته بشأأن املادة  .13 ا ممثةل مركز قانون الفنون مماثةل للتعليقات اليت أأبدهت 1وأأشار ممثل قبائل تولليب اإ
ما عن طريق القوانني ادلس تورية أأو القانون العام ىل أأن بعض البدلان أأقرت عىل الأقل، اإ أأو قانون  لأسرتاليا، ولفت النظر اإ

لأخرى. وقد اعرتفت بعض البدلان بأأن الشعوب ااملعاهدات بأأن الشعوب الأصلية دلهيا نظام للحقو  خيتلف عن النظم 
 ادلوةل أأو لنفوذها. وأأعرب املمثل عن اعتقاده بأأن الطريقة اليت صيغت هبا ل اخضع لسلطة متأأصةل حقو الأصلية لها 

س امي يف الأوضاع اليت  ، لكل يف الواقع يف العديد من ادلولتويح بأأن ادلوةل يه اليت متنح احلقو  وهو ما ليس كذ 1 املادة
الس تثناءات والتقييدات جيب أأن يكون وفقا للقانون العريف للشعوب ل متأأصةل، وأأي منح اكن فهيا للشعوب الأصلية حقو 

الكثري من الصعوابت اليت  تذلل ميكن أأن ورهنا ابحلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية. ورأأى أأن ت ك العبارة الأصلية
للتأأكد من استيفاء  لدلول يةأأن يوفر امحلا ومن شأأن احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية تواجه املفاوضات احلالية:

ومن  رشوطها أأيضا، كام أأن القانون العريف للشعوب الأصلية س مينح حامية لهذه الشعوب للتأأكد من عدم وقوع رضر علهيا.
ن الصعوبة الرئيس ية تمتثل يف تناول  عطاء ادلول سلطة املنح أأن يعطهيا احلق يف تفسري ت ك الرشوط. وم ى قائال اإ شأأن اإ

ىلس تطبقوما يه معايري الرضر اليت  فرس ُمة "رضر"ت س   ابجلهة اليتتتعلق  اليت املسائل ضافة اإ  املمثل ذكل، تساءل . اإ
 س امي ل أأن الشعوب الأصلية دلهيا أأفاكر خمتلفة عن ما يشلك "رضرا" ، موحضاعن معيار اجلرمية الأخالقية اذلي س يطبق

عادة صياغةت ، 1للامدة  1البديل من  1 فقرةمسائل روحية. وأأكد املمثل أأن ال عندما ينطوي الأمر عىل . 8للفقرة بدو اإ
ن الآاثر املرتتبة عىل احلمك ،6لامدة ل 1 ابخلياريتعلق  وفامي أأن اجلوانب  ويه أأعرب املمثل عن حريته بشأأن معناها. وقال اإ

. ليست واحضة من حيث املدةايهتا س تكون أأو ينبغي أأن تكون حمدودة محللأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو  الاقتصادية
ذا اكنت امحلاية  ذا اكنت امحلايةلالس تغالل الاقتصادي ماكفئةوتساءل عام اإ الشعوب  يف حال عدم رغبة ستتوقف ، وما اإ
ذال  هاالأصلية يف أأن تُس تغل أأشاكل  للشعوب الأصلية أأن  اكن ل يزال من املمكن لتعبري الثقايف التقليدي اقتصاداي، وما اإ

 مدة امحلاية. اقتصاداي بعد انهتاءتس تفيد مهنا 

جراء مناقشة مس تفيضة بشأأن ت ك املسائل التقنية يف مرحةل لحقة.بالرئيس  ورصح .12  أأنه يتوقع اإ
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يكولوجيا املعرفية  .11 ىل وليةؤ مبدأأ املسلهُنج القامئة عىل ا النظر يفرضورة  KEIواقرتح ممثل املؤسسة ادلولية لالإ ، مشريا اإ
أأنه لن تكون هناك ، و احملميشلك من أأشاكل التعبري الثقايف ل تجاري ال س تغالل يف حاةل الا ماكفأأةتوفر هذه الهُنج  أأن

ىل حاجة ذحق اس تئثاري اإ آخر هو و ى جماان. لشلك يف مصنفات توزع أأو تُؤدَ اب الانتفاعلن يقدم ماكفأأة يف حاةل  ؛ اإ احامتل أ
ل يف بعض حالت الاس تغالل التجاري مثل  يُمنح حقأأل  حني يدر  لأفالم أأو املوس يقى املسجةلاب أأوجه الانتفاعاملاكفأأة اإ

العمل ما يزيد عىل احلد الأدىن من الإيرادات. وأأبدى املمثل خماوفه من أأن اخصيص حق ملكية فكرية محلاية أأشاكل التعبري 
اذلي يعرف بأأنه ماكل لأشاكل  الثقايف التقليدي قد مينع أأوجه الانتفاع غري التجارية واجملانية هبذه املصنفات. وأأقر بأأن اجملمتع

، بغض النظر بأأشاكل التعبري الثقايف التقليديالانتفاع أأوجه  قد هيمت مبراقبة أأو تنظمي التعبري الثقايف التقليدي أأو حارس علهيا
قامة املاكفأأة.  امللكية حىت يف مثل هذه احلالت، ل ينبغي ابلرضورة اعتبار تنظمي أأوجه الانتفاع حقا من حقو  و عن مسأأةل اإ

الفكرية. فعىل سبيل املثال، يعد القذف والتشهري من التقييدات املهمة اليت تفرض بشلك اتم عىل احلديث بغض النظر عن 
 حقو  امللكية الفكرية.

نه يودوفد انميبيا  وقال .16 أأهنا موضوع اخلالف  لأنه يرىاحلديث عن مسأأةل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية،  اإ
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصليةحول بأأنه أأثناء معليات التفاوض  الرئييس. وذك ر التفاقية املتعلقة ابلتنوع و  اإ

ىل املوارد الوراثية والتقامس املنصف والعادل للمنافع و البيولويج  بروتوكول انغواي لتفاقية التنوع البيولويج بشأأن النفاذ اإ
اثية )بروتوكول انغواي(، مل يكن هناك أأبدا أأي حماوةل جادة لتعريف مصطلح "الشعب املس متدة من الانتفاع ابملوارد الور

ىل أأنه ل  33نصت املادة و الأصيل".  عالن الأمم املتحدة عىل معيار التحديد اذلايت لهوية الشعوب الأصلية. وأأشار الوفد اإ من اإ
ىل سؤال واحد عن من هو فريقية ل ميكن اخ  عرقية واحضة داخل اجملمتعات الأ فوار  تزال هناك زتالها بأأي مجموعة من املعايري اإ

الشعب الأصيل والشعب غري الأصيل. كام أأن أأي افرتاض مبسط عن هوية "الشعب الأصيل" ل ميكن أأن يُطبق يف 
التقليدي  فريقي. حىت داخل اجملموعات اليت تُعرف نفسها ذاتيا بأأهنا شعوب أأصلية ل تتوزع أأشاكل التعبري الثقايفالأ  الس يا 

ذلكل السبب يفضل الوفد اس تخدام وتوزعا متجانسا داخل مجموعة أأكرب، بل اخص فقط بعض اجملموعات الفرعية الأصغر. 
الك املصطلحني "الشعوب الأصلية" و"اجملمتعات احمللية". وأأوحض الوفد أأن هدف اللجنة هو احليلوةل دون أأن تؤدي حقو  

ىل المت ك غري املرشوع لالنتفاع الفردي من امللكية الفكرية اليت تنشأأ من خالل  نظام امللكية الفكرية الرمسي ادلويل القامئ اإ
بداعات يرجع لإ بداعات أأو أأشاكل التعبري الثقايف اليت نشأأت بصورة جامعية: أأي داخل أأحد اجملمتعات احمللية، بعض هذه الإ ا

حدى مجموعات الكرنفال. و  ىل مليون س نة، وبعضها أأزايء مصمهتا اإ ىل منع المت ك اإ ىل توجيه اجلهود اإ دعا الوفد ادلول الأعضاء اإ
ىل أأن هذا الهنج ،غري املرشوع للمصنفات اليت نشأأت بصورة جامعية لغرض حتقيق ماكسب خشصية س يعود ابلنفع  مشريا اإ

زاي جديدا وطريقة  عىل الشعوب الأصلية، ويف أأد  تعريفاهتا، اجملمتعات احمللية فضال عن مجموعات الكرنفال اليت رمبا مصمت
جديدة للسري. ومن شأأن ذكل أأن حيدد العالقة بني احلقو  الناش ئة حديثا وحقو  امللكية الفكرية القامئة لأشاكل التعبري 

 الإبداعي.

ىل احامتل طرح مزيد من  .14 وأأوحض الرئيس أأن الأس ئةل اليت طرهحا وفد انميبيا تقع مضن نطا  املناقشة التقنية، مشريا اإ
طار امحلاية  الأس ئةل يف ذا اكنت هناك أأشاكل أأخرى من أأشاكل التعبري الثقايف امجلاعي اليت ل تناسب اإ هذا الصدد، مثل ما اإ

حبسب وقائعها التارخيية  الساكنأأن هناك جممتعات خمتلفة من  اوفد انميبيا ومفاده ا أأعرب عهنيتال وهجة النظرالوحيد. وكرر 
ىل تتفاوتاليت  ىل أأمثةل من جممتع لآخر ومن بدل اإ آخر. وأأشار اإ سرتاليا وأأمرياك اجلنوبية اليت متثل أأ للشعوب الأصلية يف  أأخرى أ

ىل أأن أأحد أأمه الصعوابت اليت تواجه اللجنةفمجموعات أأخرى ودلهيا احتياجات خمتل يه تعريف أأشاكل التعبري  ة. وأأشار اإ
ىل أأن الوفود ، رمغ مرشوع ل تقعاليت الثقايف اجلديرة ابمحلاية ومتيزيها عن الأشاكل  يهتا، مضن نطا  امحلاية. وأأشار الرئيس اإ

 أأن اللجنة تتعامل مع جوهر رويح للمجمتعات والشعوب الأصلية. أأكدت

أأن ادلول الأعضاء جيب أأن حتقق توزاان مناس با بني حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  ورأأى وفد الياابن .11
ضافة هدف  ينص و  وانتفاع أأطراف اثلثة هبا. بغية حتقيق التوازن بني حامية هذه الأشاكلواس تخداهما بصورة عادةل. واقرتح اإ

متكني أأطراف اثلثة من  :أأشاكل التعبري الثقايف التقليديبأأطراف اثلثة  انتفاع الهدف الإضايف املقرتح عىل: ")اخلامس عرش(
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ىل املادة ب الانتفاع قانون حق املؤلف الياابين اذلي ينص عىل هدفني: من  8أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي". وأأشار الوفد اإ
بداعات الثقافية. ورأأى الوفد أأن أأشاكل  حامية حقو  املؤلف والاس تغالل العادل تقع ابلرضورة يف امل ك العام التعبري لالإ

نه ل ما داممكن أأطرافا اثلثة من اس تخداهما حبرية اذلي يُ  يؤيد التقييدات  هذا الاس تخدام جيري بصورة عادةل. وقال الوفد اإ
اندر احلدوث. وأأكد جمددا أأمهية احلفاظ عىل  س تخدامأأن سوء الاب معراب عن رأأيه، التعبري عىل الاس تخدام اخلاص لأشاكل

 والانتفاع هبا بصورة عادةل. التوازن السلمي بني حامية هذه الأشاكل

يران )مجهورية  .19 يف اذلي ُعقد ع غري الرمسي يف ابنكوك سالمية( حكومة اتيالند لس تضافهتا الاجامتلإ ا –وشكر وفد اإ
ىل أأن املناقشات اليت جرت يف ابنكوك قد يرست كثريا .1083يوليه  وهجات النظر عىل حنو أأفضل وأأاتحت  تقارب وأأشار اإ

ه وأأنورأأى الوفد أأن الوقت مناسب  العمل املس تقبيل للجنة. الفرصة لدلول الأعضاء لتبادل الآراء وخباصة فامي يتعلق مبسأأةل
ىل أأن ذكل س ي من امل  ، شدد الوفد 8وفامي يتعلق ابملادة  رس املفاوضات احلالية.ي فيد عقد هذه الاجامتعات يف جنيف، مشريا اإ

الوقت نفسه  ويتسم يفالتعريف قاطعا  ينبغي أأن يكونو عىل أأن تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هو لب الصك. 
ضافةوساند الوفد  قىص درجات الشمولية.بأأ  يعرض مشولية التعريف  "يةأأو أأدب  ةصفات مثل "فني وهجة النظر القائةل بأأن اإ

بداعي". وحتديدا " ،)أأ(، اذلي ورد بني قوسني1يف املادة للخطر. وينطبق ذكل أأيضا عىل معيار الأهلية  نشاط فكري اإ
من أأشاكل التعبري الثقايف هو تناقلها  اذلي ميزيها عن أأنواع أأخرى التعبري ورأأى الوفد أأن العنرص الرئييس يف تعريف أأشاكل

آخر. ىل أ  من جيل اإ

ينبغي أأن تنص بوضوح عىل  4( أأن املادة CAPAJوذكر ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية للشعوب الأندية الأوىل ) .60
لوفد عىل أأن أأنه ل ينبغي أأن اخضع حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للشعوب الأصلية لأي رشوط شلكية. وشدد ا

بداعات الثقافية للشعوب الأصلية. لإ يعرقلون ا ينبغي أأن تكفل فرض عقوابت عىل الأشخاص اذلين يعبثون أأو 1املادة 
دخال حتسني اخليار  عىل النحو التايل: "تتخذ الأعضاء التدابري الرضورية للحفاظ عىل ثقافة الشعوب  9املادة  من 8واقرتح اإ

، حبيث تُقرأأ كام ييل: "امحلاية مبوجب هذا الصك سوف ... اخل". 80دراج ُمة "سوف" يف املادة واقرتح املمثل اإ  الأصلية".
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية.ينبغي أأن  80وأأوحض أأن املادة  ىل اإ واقرتح مرة أأخرى حذف  تشري اإ

ادلول الأعضاء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للشعوب ن حترتم عىل رضورة أأ املمثل  شدد ،81وفامي يتعلق ابملادة  .88 املادة
 الأصلية املقمية يف أأراض اتبعة دلول أأخرى.

، فضل الوفد 8يه الأحاكم الرئيس ية للمناقشة. وفامي يتعلق ابملادة 3و 1و 8ورأأى وفد روس يا الاحتادية أأن املواد  .68
دراج  كام فضل .8البديل  جراء مناقشة منفصةل بشأأن مسأأةل اإ التعبري الثقايف  "فنية وأأدبية". ورصح بأأن قامئة أأشاكل يتُماإ

طاراملدرجة  التقليدي لهيا 8املادة  يف اإ أأن  الفرعية )ه( ول ةيف الفقر  ينبغي أأل تتضمن "حتويرات لأشاكل التعبري" املشار اإ
دراج الفقرات الفرعية )أأ( و)ب( تدرج أأمثةل حمددة لأشاكل التعبري. وفامي يتعلق مبعيار الأهلية، رأأى الوفد أأنه من املناس ب اإ

، بأأن املس تفيدين من امحلاية مه الشعوب الأصلية أأو اجملمتعات احمللية ، رصح الوفد1وفامي يتعلق ابملادة  .1و)ج( يف الفقرة 
دة مبوجب القانون الوطين أأو مبوجب معاهدة ]اليت مت ك[ أأشاكل وأأنه  دراج عبارة "أأو كام يه حمد  التعبري ل يعرتض عىل اإ

دة يف املادة  فة/حمد   الوفد قال 3 ]أأو حتافظ علهيا أأو تس تخدهما أأو تطورها[. وفامي يتعلق ابملادة 8الثقايف التقليدي كام يه معر 
نه ورأأى أأن . "صون املصاحل الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين يكفل القانون الوطين، وبناء عىل ذكل "8يفضل اخليار  اإ

 الوطنية. وفقا ملتطلباهتان ادلول الأعضاء من حتديد نطا  امحلاية وميك ِّ  ونةأأكرث مر  8الاختيار 

 من الأمانة: ُعقد هذا اجلزء من ادلورة بعد اجامتع فريق اخلرباء للمرة الأوىل.[ مالحظة] .61

من جدول الأعامل وقدم النسخة الأوىل املنقحة من النص "حامية  6وأأعاد الرئيس فتح ابب النقاش بشأأن البند  .63
. واقرتح تناول النسخة الأوىل املنقحة مادة تلو 1083يوليه  86 املؤرخ يفأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد" 

ىل أأن ادليباجة يه عنوان اقرتحه امليرسان دون الإخالل بأأي  الأخرى، وأأن يمت البدء ابلأهداف وادليباجة املقرتحة. وأأشار اإ
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ىل حماو ىل تقدمي بند. وهيدف هذا اجلزء اإ دراج مبادئ عامة ميكن متيزيها عن الأهداف ذاهتا. ودعا الرئيس امليرسين اإ ةل اإ
 النسخة الأوىل املنقحة.

ىل اجللسة العامة للجنة. ورصح بأأنه  ُهيام وحتدث الس يد كيبيل نيابة عن امليرسيْن .62 وقدم النسخة الأوىل املنقحة اإ
عداد النسخة املنقحة  آراوزميهل توخيا الزناهة يف اإ وهجات نظر لك ادلول بحاول الأخذ  بلهام الوطنية، ءالأوىل، ومل يقدما أ

املبدأأ الرئييس املس تخدم يف تنقيح النص هو حتقيق التوازن بني وهجات نظر ادلول الأعضاء والتعليقات اليت واكن  الأعضاء.
واكنت املرونة أأحد املوضوعات  .اي ومس تخدمهيأأبداها املراقبون، واملوازنة بني مصاحل أأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليد

ىل رضورة معل الصك يف بيئات  اليت جتلت يف لك البياانت سواء أأاكنت يف اجللسة العامة أأم يف اجامتع فريق اخلرباء، نظرا اإ
هنام حاول تبس يط النص والرتكزي عىل الأهداف الرئيس ية املرتبطة بطبيعة الصك بوصفه ص اك مشاهبا وطنية متباينة. وقال اإ

بعض العنارص املفقودة يف النسخة الأوىل املنقحة، مذكرا بأأن الوقت اذلي  عن رهاعتذاامليرس لصكوك امللكية الفكرية. وقدم 
هذا النص املنقح اكن حمدودا للغاية. وفامي يتعلق ابلأهداف، حاول امليرسان حتديد الأهداف الرئيس ية املتعلقة  أأتيح هلام لتقدمي

ىل وجود بعض الأهداف الأخرى اليت ابمللكية الف كرية اليت حياول الصك حتقيقها. وأأسفر ذكل عن أأربعة أأهداف. وأأشار اإ
ُوضعت يف ادليباجة. قد اعتربهتا ادلول الأعضاء هممة. ت ك الأهداف، همام بلغ اتساعها، تُعد أأجزاء هممة من س يا  الصك، و 

ىل مزيد من ب ويف س يا  اعرتافه ىل قوسنيالعمل، فقد ُوضعت بني أأن ادليباجة حباجة اإ يف هناية  القوسنيأأحد  غياب. ونوه اإ
ىل 8الهدف ويريميف النص الأصيل.  2من الهدف  مس متد 8الهدف  ورصح بأأنجزء ادليباجة.  منع المت ك غري املرشوع  اإ

ىل ق و لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومراقبة طر  الانتفاع هبا خارج الس يا  العريف والتقليدي.  سم امليرسان الهدف اإ
 .لكمةالين لغرض التوضيح. ُحذف القوسان حول ُمة "مراقبة" فقط لأن امجلةل ل معىن لها مع وجود القوسني حول أأ جز 

بسبب الشواغل اليت ُأعرب عهنا بشأأن  شعوب" يف ُمة " امجلع صيغة وضع امليرسان قوسني حول احلرف ادلال عىلو 
يف  80 من الهدف 3يف النص القدمي، والهدف  83من الهدف  فهو مس متد 1"شعب" و"شعوب". أأما الهدف  مصطلحي

بداع والابتاكر. حبامية وماكفأأة الإ  2يتعلق الهدف و يف النص الأصيل.  1من الهدف  2الهدف بيامن اس ُتمد النص الأصيل. 
ذا اكن امل 2خفض امليرسان الهدف و  قصود من ذكل الهدف هو حامية ليس فقط أأشاكل التعبري الأصيل لعدم تأأكدهام مما اإ

بداع وابتاكر الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية مبا يامتىش مع هدف املهمة ، بل أأيضا الأشاكل اليت نشأأت حديثا أأم حتفزي اإ
مزيد من أأشاكل  بداعاإ هذه الشعوب واجملمتعات عىل  وهو تشجيعأأل يف جمال امللكية الفكرية  العامة س ياسةلل تقليدي أأكرث 

دراج مقرتح الياابن يف هذا الصدد. وعرض أأن يعمل مع وفد الياابن ليدرج  ىل وفد الياابن لإغفاهل اإ التعبري. واعتذر امليرس اإ
ىل أأن النسخة الأوىل املنقحة تشمل 8املقرتح يف النص. وفامي يتعلق ابملادة ، ابمس رشوع اذلي وزعه وفد اجلزائرامل ، أأشار اإ

فريق اخلرباء قد أأخذت يف الاعتبار أأيضا. وكام طلب  واجامتعفريقية. وأأن التعليقات اليت قُدمت يف اجللسة العامة الأ  اجملموعة
اتحة املادة للوفود من أأجل ، ويبني العمود يف اجلانب  8النظر يف الوقت نفسه يف نسخيت املادة  الرئيس، قام امليرسان ابإ

ىل نُقلت اوقد  الأمين النسخة الأصلية. حدى القامئة يف النسخة الأصلية اإ ايش مع بضعة أأقواس بناء عىل طلب أأحد و حلاإ
آراء ادلول الأعضاء بشأأن هذه املسأأةل الوفود. ىل تباين أ ذ  ؛وأأشار اإ دراج القامئة  يؤديخيىش البعض أأن اإ ىل استبعاد اإ بعض اإ

 ومن مثَّ  ؛تعبري اليت من املؤكد أأن يشملها الصكأأنه من املهم توضيح أأنواع أأشاكل ال  الآخر أأشاكل التعبري، بيامن يرى البعض
آخر هو هل  سؤالاوطرح تنظر الوفود فهيا.  رمباللميض قدما  وس يةلوضعها امليرسان يف حاش ية بوصفها  تشعر الوفود س أ

وضعت ُمتا "يه/تتضمن" بني قوسني يف النسخة املأأخوذة من املقرتح و لموافقة عىل حذف القامئة هنائيا. لابرتياح اكف 
ىل توافق يف الآراء بشأأن رضورة وضع تعريف شامل. وأأبلغ امليرس اجملموعة الأ املقدم من  ىل عدم التوصل بعد اإ فريقية، نظرا اإ

جراء بعض املناقشات بشأأن اس تخدام "أأشاكل التعبري" أأو " وضعهام بني أأقواس. وأأشار مت  ،صنفات"، ومن مثَّ امل عن اإ
، وأأعادا ترتيب 1 مصححا أأنه ينبغي الاس تعاضة عن ُمة "املصنف" بلكمة "املصنفات". وقد حاول امليرسان تبس يط املادة

أأو اجملمتعات احمللية اليت مت ك أأشاكل التعبري الثقايف  النص لتوضيح أأن املس تفيدين مه "الشعب الأصيل ]الشعوب الأصلية[
تطورها". وأأقر برضورة وجود روابط بني أأشاكل التعبري والأشخاص اذلين يس تفيدون  ووتس تخدهما أأ  افظ علهياالتقليدي وحت

آخر هو اس تخدام عبارة: "ممزية أأو مرتبطة ابلثقافة أأو ابملعارف التقليدية للمس تفيدين أأو و من حامية هذه الأشاكل.  خيار أ
وأأعرب امليرسان عن رغبهتام يف أأن تركز الوفود أأيضا عىل هيلك املواد  .ابطالرو هلتوضيح هذ 8مبرياهثم التقليدي" يف املادة 
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ح بعض الوفود. ومعال ااقرت  بناء عىلمن نص املعارف التقليدية  1.1ادلقيقة حفسب. كام أأدرج امليرسان املادة  هتال عىل صياغ
ضافة بعض املفاهمي يف اخلياريف النص القدمي  1و 8فضال عن دمج اخليارين  ،وتبس يطها 3عىل اخفيض املادة  يف نص  8ابإ

ىل ديد مثل: "حسب الاقتضاء" وج "وفقا للقانون الوطين" و"بطريقة معقوةل ومتوازنة". ونُقلت قامئة الأفعال احملظورة اإ
حدى احلوايش لتوضيح معىن ُمة " عداد وقد حاول امليرسان تلبية رشوط  ".اس تخداماإ ن يتيح مرونة عىل الصعيد صك مر اإ

ىل الإ  متثلت النية يفو  ادلاخيل./احمليل ىل احلقو  أأو اإ جراءات. وفامي يتعلق وضع تدابري للتنفيذ، عىل الصعيد احمليل، تستند اإ
كام حاول، بناء عىل  ح أأحد الوفود.اقرت  كام "الس يا  الثقايف""تقليدي" و، وضع امليرسان قوسني حول "أأو" بني 1ابملادة 

ىل مزيد من العمل. ت ك . ومن الواحض أأن معلية ادلمج 1يف املادة  1و 8رين طلب من عدد من الوفود، دمج اخليا حباجة اإ
ىل أأن املرشوع احلايل للامدة  ىل اس تخداميركز عىل  3.1ولفت النظر اإ أأنه خيتلف  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مشريا اإ

ذا اكن  التقييد الاس تثناِئ نفسه س يليب رشوط الاختبار. عن صياغة اختبار اخلطوات الثالث اذلي يركز يف العادة عىل ما اإ
ىل تعليق  ذا اكن الاختبار س يوفر الثقة  عاموأأشار اإ ذا اكن اختبار اخلطوات الثالثة يوفر الثقة أأم ل. وتساءل امليرس عام اإ ما اإ

ذ ىل أأن الاختبار مُصم يف ظروف متفاوتة متاما، وتساءل أأيضا عام اإ ا اكن سيمت احلصول عىل يف حاةل اس تخدامه مبفرده، نظرا اإ
 نفس الثقة يف حاةل دمج الاختبار الثاليث اخلطوات مع أأفاكر أأخرى.

ىل تقدمي التعليقات عىل ادليباجة والأهداف الواردة يف النسخة الأوىل املنقحة. واقرتح  .61 وشكر الرئيس امليرسين. ودعا اإ
ذا اكنت هذه ادليباجة والأهدا ذا اكنت هناكف أأن تركز تعليقات املشاركني عىل ما اإ  حالت قد أأملت جبميع املقرتحات، وما اإ

ضاف من الأمانة: تتقدم  مالحظةن متهيدا للجوةل املقبةل من املناقشات داخل فريق اخلرباء ]امليرس ا يسرتشد هبا حذفأأو  ةاإ
 النسخة الأوىل املنقحة من الوثيقة[.مجيع الوفود اليت أأدلت ببياانت ابلشكر للميرسين لإعدادهام 

زاء القوسني حول  .66 آلية خرباء الأمم املتحدة حلقو  الشعوب الأصلية عن قلقه اإ امجلع يف  ادلال عىل رفاحلوأأعرب ممثل أ
عالن الأمم املتحدة بشأأن ُه عبارة "الشعوب الأصلية" يف النص زاةل هذه الأقواس بغية حتقيق التجانس مع اإ ، وطلب اإ

من ادليباجة. وذك ر  3"اجملمتعات احمللية" يف الفقرة الشعوب الأصلية" وضافة "و" بني "حقو  الشعوب الأصلية. واقرتح اإ 
اكنت أأحد املشاركني يف فريق ادلمع املشرتك بني واكلت الأمم املتحدة املعين بقضااي الشعوب الأصلية، وأأن  بأأن أأمانة الويبو

 الويبو معنية عن كثب بتعزيز حقو  الشعوب الأصلية.

يف الواردة تفضيهل اس تخدام "الشعوب الأصلية" يف صيغة امجلع. وفامي يتعلق ابلأهداف وأأعرب وفد السلفادور عن  .64
دراجه  ىل أأن املطلوب اكن النظر يف الأهداف ايخمتلفة وحماوةل حتديد الأهداف احلقيقية وما ميكن اإ النسخة الأصلية، أأشار اإ

رسان يف هذا الشأأن. بيد أأنه لحظ غياب هدف جديد للجهود اليت بذلها املي  يف ادليباجة. وأأعرب الوفد عن امتنانه فعليا
ىل أأن ذكل الهدف مفيد للغاية.  اقرتحه وفد الياابن، مشريا اإ

ىل مناقشة صيغة امجلع يف  .61 واقرتح الرئيس اس تعادة القوسني حول ُمة "الشعوب"؛ ومن مثَّ لن تكون هناك حاجة اإ
نه من املفهوم أأن هذه املسأأةل حت ىل أأن اللجنة املرحةل احلالية. وقال اإ ديدا نتجت عن حتفظ من جانب بعض الوفود، مشريا اإ

لهيا يف الوقت املناسب.  س تعود اإ

ىل أأن  .69  "ديباجة" مبثابة حمك ُمةوحتدث وفد الاحتاد الأورويب، ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأشار اإ
هل  يتيرسمل فابلنص املدرج حتت ذكل العنوان،  مس بق عىل طبيعة الصك. وطلب حذف عنوان "ادليباجة". وفامي يتعلق

زاء بيان امليرسيْن اذلي يوحض أأن مجيع حمتو  الوقت بعد للنظر فيه بأأمكهل. واحتفظ ما يسمى ابدليباجة س يوضع  ىالوفد مبوقفه اإ
نه مل يتوفر دليه الوقت دلراس هتا بصورة وافية يف صورهتا  ؛ ذلا طالب بوضعها هنةالرابني أأقواس. وفامي يتعلق ابلأهداف، قال اإ

 بني أأقواس واحتفظ حبقه يف التعليق علهيا يف مرحةل لحقة.

ضافة "سوء الاس تخدام" بعد "المت ك غري املرشوع" يف اجلزائر ابمس اجملموعة الأ  وحتدث وفد .40 فريقية، واقرتح اإ
تعزيز الإبداع والابتاكر القامئ عىل ل اجلديد عىل النحو التايل: " 3يف الهدف  2و 3)أأ(. واقرتح الوفد دمج الهدفني 8 الهدف
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وتشجيع الأنشطة الفنية والفكرية والبحث والتبادل الثقايف برشوط منصفة وعادةل للشعوب الأصلية  ،التقاليد وماكفأأته
 .واجملمتعات احمللية التقليدية"

 حولن مسأأةل تعريف "الشعوب الأصلية" مت تناولها ابلفعل يف املايض أأثناء معلية التفاوض اإ وقال ممثل توابج أأمارو  .48
ىل أأن وفد الاحتاد الأورويب يبدو اجملموعة الوحيدة من ادلول  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية. وأأشار اإ اإ

ب أأيضا عن أأسفه لأن وفد الاحتاد الأورويب ل يدمع وأأعر  الأعضاء اليت تعارض الإقرار ابلشعوب الأصلية والاعرتاف هبا.
ىل مزيد من الوقت دلراسة النص. وادعى الوفد أأن الاحتاد الأورويب، من وهجة نظره، بقوهلمعلية التفاوض  يبدو  بأأنه حباجة اإ

ىل الأذهان أأورواب القدمية.  مكجموعة من القوى الاس تعامرية اجلديدة تعيد اإ

أأمارو ابلرتكزي يف املرحةل الراهنة من مراحل الإجراءات عىل الأهداف وادليباجة يف النسخة  ممثل توابج وذكَّر الرئيس .41
 الأوىل املنقحة.

 ( التعليقات اليت أأدىل هبا ممثل توابج أأمارو.CISEوأأيد ممثل اجمللس الهندي لأمرياك اجلنوبية ) .43

دراج "ويسهل النفاذ  FAIRAصليني ممثل مؤسسة البحوث املتعلقة ابلشعوب الأصلية وساكن اجلزر الأ  واقرتح .42 اإ
لهيا" بعد "فعاةل" يف الهدف  تعزيز احلرية الفنية والفكرية وممارسة ل  ابلنص التايل:" 3. واقرتح الاس تعاضة عن الهدف 8اإ

عوب البحث والتبادل الثقايف برشوط منصفة وعادةل متفق علهيا بصورة متبادةل، ورهنا ابملوافقة املس بقة احلرة املس تنرية للش
 الأصلية واجملمتعات احمللية".

 سرتاليا املقرتحات النصية ملمثل مؤسسة البحوث املتعلقة ابلشعوب الأصلية وساكن اجلزر الأصليني.أأ وأأيد وفد  .41

ابمس جتمع  -مركز الشعوب الأصلية ادلويل للبحث يف الس ياسة العامة والتعلمي –مؤسسة تبتيبا  ممثةل توحتدث .46
قرتح ممثل مؤسسة البحوث املتعلقة ابلشعوب الأصلية وساكن اجلزر الأصليني. واقرتحت م تالشعوب الأصلية، وأأيد

دراج لهيا" بني "فعاةل"  اإ نفاذ" يف الهدف و"ويسهل النفاذ اإ دراج "سوء اس تخدام" بعد "المت ك  .8"تدابري الإ واقرتحت اإ
ممثل مؤسسة املقدم من قية. وأأيدت املقرتح النيص فري ح وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ )أأ( كام اقرت 8املرشوع" يف الهدف  غري

 .3البحوث املتعلقة ابلشعوب الأصلية وساكن اجلزر الأصليني بشأأن الهدف 

. ورأأى أأن هذا املصطلح 1ف بعد بصورة واحضة يف املادة وفد رسي لناك أأن مصطلح املس تفيدين مل يُعر   ىورأأ  .44
ىل أأن تقرر اللجنة بصورة مؤكدة من مه املس تفيدبصورة مالمئة يف الأهداف وادليب جدير بأأن ينعكس ن. واقرتح و اجة اإ

دراج عبارة "و/أأو أأي  ما الاس تعاضة عن عبارة "الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية" بعبارة "املس تفيدين"، أأو اإ خيارين: اإ
آخرين حيددمه الصك" بعد عبارة "الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية".  مس تفيدين أ

نتبتيبا مؤسسة  ا ممثةلهتمنظمة أأدمجور التعليقات اليت قدم وأأيد ممثل .41 زاء  هابمس جتمع الشعوب الأصلية. وقال اإ قلق اإ
جراء مناقشة أأخرى بشأأن  ،اس مترار وجود قوسني حول حرف امجلع يف عبارة "الشعوب" ىل أأنه فهم أأنه سيمت اإ لكنه أأشار اإ

  هناية املطاف.يف انحذفيس   القوسنيت ك املسأأةل. وأأعرب عن اعتقاده بأأن 

ورصح وفد امجلهورية العربية السورية برضورة وجود رشح للرشوط اليت ليس من السهل أأن يفهمها أأي وفد. مثل  .49
ىل تعريف واحض للك فئة من ت ك الفئات. وأأعرب عن قلقه  "الشعوب الأصلية" و"اجملمتعات احمللية". نه حباجة اإ  منوقال اإ

اتحة ال   زيية فقط.لكابللغة الإننسخة الأوىل املنقحة اإ

اذلي أأعرب عنه وفد امجلهورية العربية السورية. غري أأنه أأوحض يف بداية ادلورة أأن  ابلقلق وأأحاط الرئيس علام .10
نالتنقيحات اليت س تجري خالل  زيية نظرا للطابع شديد ادلينامية اذلي تتصف به معلية لكالأس بوع س تكون ابللغة الإ
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ن التنقيح. دخالك وقت للصياغة املناس بة س يكون هنا هوقال اإ ىل اتفا  بشأأن  واإ التحسينات القانونية يف مرحةل التوصل اإ
 املسائل اجلوهرية.

مزيد من التعليقات نظرا لعدم متكنه من التصال حبكومة بدله بشأأن النسخة  تقدميواحتفظ وفد الربازيل مبوقفه حيال   .18
ن دليه شعورا بأأن الفقرة الأ الأوىل املنقحة. وقال  ل ل تعرتفوىل من ادليباجة غريبة نظرا لأهنا اإ لشعوب الأصلية اب اإ

رشاك ادلول يف هذا  بوصفهاواجملمتعات احمللية  عادة صياغة النص بغية اإ ماكنية اإ من يقدر قمية تراهثا الثقايف. واقرتح تقيمي اإ
ضافة "و . كام اقرتحالاعرتاف دراج  ،3" يف الفقرة "اجملمتعات احمللية" بني عباريت "الشعوب الأصلية" واإ فضال عن اإ

ابمس مجموعة جدول متحداث  الوفد أأيد. وفامي يتعلق ابلأهداف، 6"التقليدي" بعد عبارة "أأشاكل التعبري الثقايف" يف الفقرة 
 فريقية.ابمس اجملموعة الأ  الأعامل، وأأيد مقرتح وفد اجلزائر

ة ابلشعوب الأصلية وساكن اجلزر الأصليني بشأأن مؤسسة البحوث املتعلق ممثل وساند ممثل قبائل تولليب مقرتح .11
ذا اكن الاختبار العادل واملنصف نفسه عادل ومنصفا. وأأعرب عن  سرتاليا.أأ اذلي أأيده وفد  ،2و 3الهدفني  وتساءل عام اإ

قانون العريف املوافقة املس بقة املس تنرية وال اعتقاده بأأنه اكن جيب عىل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية أأن تطبق مبدأأي
للشعوب الأصلية محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبا ضد أأي مت ك غري مرشوع أأو سوء اس تخدام. وشدد عىل 

نصاف عبئا عىل أأحصاب أأشاكل التعبري، بل عىل املطالبني به. رضورة أأل تكون احلقو  واملصاحل وكذكل اختبار العداةل والإ 
لهيا حامية حقو  ومصاحل أأحصاب أأشاكل التعبري.تكون العداةل والإ كام أأكد عىل رضورة أأن   نصاف مبادئ أأساس ية تستند اإ

املناقشات اليت أأسفرت عن النسخة الأوىل املنقحة ونصها  سادتوأأعرب وفد كندا عن رسوره ابلروح البناءة اليت  .13
ضافة ما مُسي ابدليباجة اليت مجعت معا بعض عنارص أأهداف ذات  املبسط. ودون املساس بطبيعة النتاجئ، رحب الوفد ابإ

، ومع ذكل أأهداف ملموسة للس ياسة العامة طابع تفسريي أأكرث، كام أأعرب عن ارتياحه لأن الأهداف نفسها تركز حاليا عىل
ىل أأن النجاح يعمتد عىل فهم واحض وحمدد لغرض الس ياسة  ل مي ك سوى طلب التعجيل مبناقشة ت ك الأهداف، مشريا اإ

من ذكل الغرض الس يايس  تنبع 2و 3املعلن يف الأهداف. وكيف أأن الأهداف املوضوعية املنادى هبا يف املادتني العامة 
، واحتفظ الوفد 2و 3ابملادتني ، يف املقام الأول، املتواصل للأهداف فامي يتعلق . وعىل هذا يرحب الوفد ابلنقاشوتسانده

 حبقه يف مواصةل النظر يف الأهداف املنقحة يف ضوء ذكل.

ىل  .12 فريقية، وأأيده أأيضا مه وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ ، اذلي قد2و 3دمج الهدفني وأأيد وفد الفلبني املقرتح الرايم اإ
دراج مفهوم املوافقة املس بقة املس تنرية عىل النحو اذلي اقرتحته التمنية  مجموعة جدول أأعاملوفد الربازيل ابمس . واقرتح الوفد اإ

جراء مشاورات مع عامصة بدله.  ىل الأهداف بعد اإ  وفود أأخرى وممثلون عن املراقبني. واحتفظ الوفد حبقه يف العودة اإ

حتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. واحتفظ وأأيد وفد الياابن التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الا .11
ىل أأن النسخة الأوىل املنقحة جديدة متاما يف رأأيه ىل النص مبزيد من التعليقات؛ نظرا اإ ىل  ، مشرياحبقوقه يف العودة اإ  حاجتهاإ

ىل  مزيد من الوقت دلراس هتا. اإ

ىل املرحةل اليت ميكن احلمك وقال طى والبلطيق وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوس .16 ن اللجنة مل تصل اإ اإ
ىل صوت وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء  فهيا مس بقا عىل طبيعة الصك. ومض صوته اإ

ىل مزيد من الوقت ملراجعة حمتوى ادليب ىل أأنه حباجة اإ اجة، كام أأن بعض ادلول الأعضاء فيه حلذف عبارة "ادليباجة". وأأشار اإ
ىل التشاور مع عوامص بالدها. مجموعتهيف  يتعلق ابلأهداف، أأشار  وفامي ذلكل اقرتح وضع ادليباجة بأأمكلها بني قوسني. حباجة اإ

ىل أأن بعض املصطلحات اليت اكنت فامي س بق بني أأقواس  ىل مزيد من الوقت ملراجعهتا. ولفت الوفد النظر اإ ىل أأنه حباجة اإ مل اإ
ىل مزيد من الوقت دلراسة مصطلحات مثل "عادل ومنصف". وأأيد مراقبةتعد كذكل، مثل مصطلح " ". وأأضاف أأنه حباجة اإ

 "الشعوب" بني قوسني. ُمةالوفد وضع 
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ىل اتفا  بشأأن  ُمةوأأوحض الرئيس أأن  .14  .اس تخداهما"الشعوب" س تخضع ملزيد من املشاورات هبدف الوصول اإ

دراج "الأمم" قبل واحتفظ وفد املغرب حبقوق .11 بداء مزيد من التعليقات بعد دراسة متأأنية للنص. واقرتح اإ ه يف اإ
 فريقية. ائر اليت قدهما ابمس اجملموعة الأ وأأيد مقرتحات وفد اجلز  .1"اجملمتعات احمللية" عىل النحو املوحض يف املادة

ىل وجود عدد من  .19 عن النسخة  متخضتاليت  الابتاكريةالتفسريات عىل أأن  الأمثةلوأأشار وفد الولايت املتحدة اإ
 بناء عىلمتاما بعنارص أأساس ية للمناقشة يف اجامتع فريق اخلرباء. وفامي يتعلق ابدليباجة، انقش الوفد، مل تمُلِّ الأوىل املنقحة 

ه أأن وأأثلج صدر اكفية للتعريف بعمل اللجنة.  الحتفاظ هبا يف النص رأأى أأهنا ذات قميةلطلب الرئيس، عددا من الأهداف 
أأن ت ك الأهداف  قلقه منت ك املبادئ. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن  اجملسدة يفالاحتفاظ يف النص ابلعديد من املفاهمي  يمت

ىل ما يسمى ابدليباجة  ُأعيد صياغهتا جراء اجلديدةيف صورة بنود لدليباجة وأأعيد تنظميها اإ ىل عدم اإ . ولفت الانتباه اإ
عادة تنظميها يف شلك ديباجة، اليت رأأى أأهنا مبثابة  عادة صياغة ت ك الأهداف واإ جامع الآراء، عىل اإ مناقشات، انهيك عن اإ

عادة الأهداف  ذلكل طلب الوفدوحمك مس بق عىل نتاجئ ت ك املناقشات.  ىل  قيد النظراإ اخلاص ابلأهداف بصيغهتا  القسماإ
ىل أأن هذه الأهداف مل تُناقش بصورة الأصلية  مبا يف ذكل العناوين ذات الصةل. وفامي يتعلق ابلأهداف الأخرى، أأشار الوفد اإ

ن الأهداف املقدمة حاليا حتت عنوان "الأهداف" جيب  اكفية أأو مل تُناقش عىل الإطال  يف اجامتع فريق اخلرباء. وعليه، فاإ
 أأن توضع بني أأقواس ملواصةل النظر فهيا.

مؤسسة تيبتيبا، ابمس جتمع  ا ممثةلهتوأأيد ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية للشعوب الأندية الأوىل املقرتحات اليت قدم .90
سرتاليا. أأ اليت أأيدها أأيضا وفد و الشعوب الأصلية، وممثل مؤسسة البحوث املتعلقة ابلشعوب الأصلية وساكن اجلزر الأصليني 

تعزيز احلرية الفكرية ل . وذكر أأن عبارة "8ويد الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية" يف الهدف ورحب ابلعبارة الشامةل "لزت 
ىل الأذهانقد  3والفنية" يف الهدف  ما منظمة أأاكدميية  جلبت اإ مسأأةل حرية تقرير املصري. عندما يُشارك طرف اثلث اإ

 أأن نتوقع احرتاهمم للقواعد والقوانني مفن املعقول ابحث مس تقل يف حبث يتعلق ابلشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، أأو
عن مت ك غري مرشوع؛ ذلا من الرضوري أأن  كثريا ما يسفرللشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. وذكَّر بأأن البحث  العرفية

دلمج الشعوب حاوةل مب مصحوبة عىل أأسس متعالية ومنصفا، لأن هذا التبادل غالبا ما جيري يكون التبادل الثقايف عادل
 الأصلية يف اجملمتعات الرئيس ية. 

ىل أأنه يف لك مرة  .98 ن هذا  تعزتموأأشار وفد مرص اإ ىل الوراء. وقال اإ اللجنة ااخاذ خطوة للأمام، يمت بصورة ما دفعها اإ
ىل اتفا  ىل الاعتقاد بأأن بعض ادلول الأعضاء ل ترغب يف الوصول اإ ىل أأنيتجاوز حدود صرب الوفد ويدفعه اإ  ، مشريا اإ

أأمضت وقتا طويال للغاية يف املناقشات، لكن يبدو أأهنا ترتاجع بدل من أأن تتقدم. وأأكد الوفد احرتامه الاكمل قد اللجنة 
ومعارفها التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  الوراثيةواردها مب الانتفاعالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف  حلقو 

"أأمم" ينبغي ان تُضاف بعد عبارة "الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية" عىل النحو  ُمة أأن أأى الوفداخلاصة هبا. ومع ذكل، ر 
الاس تعاضة عن "الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية" بعبارة "املس تفيدين"  كبديل،اذلي اقرتحه وفد املغرب. كام اقرتح، 

ضافة "وحقو  املس تفيدين يف جلزائر ابمس اجملموعة الأ به وفد التجنب التكرار. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل  فريقية. واقرتح اإ
ىل من ادليباجة؛ نظرا  6بعد عبارة "تنوع أأشاكل التعبري الثقايف" يف الفقرة  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبم" أأنه اإ

آلية لرتس يخ حقو  املس تفيدين، واقرتح الوفد الاس تعاضة عن دون" بعبارة "مينع" يف  حيول" ُمة يرى أأن ذكل الصك أ
 واحتفظ الوفد حبقوقه يف تقدمي مزيد من املقرتحات يف وقت مناسب. .1الهدف 

 وأأيد وفد اجلبل الأسود البيان اذلي أأدىل به وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. .91

 الأوىل املنقحة.من النسخة  8وافتتح الرئيس ابب املناقشات بشأأن املادة  .93
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. 8فريقية عىل مقرتهحا بشأأن املادةوعة الأ وحتدثت ممثةل مؤسسة تيبتيبا ابمس جتمع الشعوب الأصلية، وشكرت اجملم .92
ن اكن يساعد عىل متابعة املناقشة، فاإن هناك بعض العبارات مفقودة  ىل أأهنا ترى أأن املقرتح حىت واإ اكن قد  ووأأشارت اإ

ىل أأن وفد عةغري الرمسية للمجمو اتُفق علهيا أأثناء املناقشات  . وفامي يتعلق بأأشاكل "السعي الابتاكري"، لفتت الانتباه اإ
دراج أأ  دخال ُمة سرتاليا اقرتح اإ عادة اإ ىل أأنه 8.8وفامي يتعلق ابملادة يف النص. ها "روحية" وطالب ابإ )أأ(، أأشارت املمثةل أأيضا اإ

ىل جنب مع لإ  اكن هناك اتفا  ىل جيل"، عبارةدراج "بني الأجيال" جنبا اإ يعاجل ذكل  مفن شأأن ذكل أأن "تنتقل من جيل اإ
ىل اذلي  شواغل الأجيال املرسوقة حيث حالت س ياسات الاستيعاب دون نقل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من جيل اإ

دراج عبارة "جامعية" بعد عبارة "الهوية الثقافية  يليه. وبغية تعزيز الاتسا  واليقني القانوين يف النص، اقرتحت املمثةل اإ
أأ وحتافظ علهيا  هااس تخدام عبارة "متلك أأيضا كام اقرتحت  دقة.)ج( لأن ذكل أأكرث توصيفا وأأكرث 8.8الاجامتعية" يف املادة  أأو

تطورها " لضامن الاتسا  مع و حتمهيا وتطورها" بدل من "]مت ك[ أأو حتافظ علهيا أأو تس تخدهما و أأو تس تخدهما  تراقهباأأو 
دراج  من 38املادة  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية. واقرتحت اإ "مبشاركة املس تفيدين مشاركة اكمةل عبارة اإ

عالن الأمم املتحدة. 8.1وفعاةل" يف هناية املادة   لتساقها مع اإ

يضا الاس تعاضة سرتاليا الاقرتاحات اليت قدمهتا ممثةل مؤسسة تيبتيبا ابمس جتمع الشعوب الأصلية. واقرتح أأ أأ وأأيد وفد  .91
 بعبارة "املس تفيدين". (ج)8.8مضري امللكية "ها" يف املادة عن 

، ورأأى أأن املقرتح أأسهم كثريا يف 8فريقية ملقرتهحا املتعلق ابملادة للمجموعة الأ وأأعرب وفد السلفادور عن امتنانه  .96
ىل أأنه رمغ وجود جيل ضائع أأو يف الش تات يف السلفا دور لأس باب خمتلفة من الناحية املناقشات اليت جتري. وأأشار اإ

ىل جيل" عىل هذا  ن هذه احلقيقة التارخيية جتعل من املس تحيل من الناحية املفاهميية تطبيق عبارة "من جيل اإ التارخيية، فاإ
مثل "بني الأجيال" يأأخذ  فريقية. ذلا أأعرب الوفد عن تفضيهل اس تخدام مصطلحيف مقرتح اجملموعة الأ  اجليل الضائع كام ورد

ىل أأحفادمه  اعتباره اخلصوصيات اليت يواهجها بدله. يف ىل أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تنتقل من الأجداد اإ وأأشار اإ
ىل امن جيل  ل  ذلي يليه.اإ

ِّ  8ورأأى ممثل توابج أأمارو أأن النص الأصيل للامدة  .94 ىل جزأأين. وأأوحض أأنه اكن يوجد، يف السابق،  ئقد ُجز  م اإ وقُس ِّ
 ِّ ل أأن هذا نص موحد يُعر  ذ انتقلت مجيع  ؛مرتبك متاما نص الآنال ف اجلوانب ايخمتلفة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. اإ اإ

ذا اكنت التعريفات  ىل احلوايش. وطلب الوفد توضيحا من املستشار القانوين للويبو بشأأن ما اإ ىل )ه( اإ عنارص النص من )أأ( اإ
عادة ترتيب النص قد قوض ما ورد يف  ىل أأنه يبدو أأن اإ الواردة يف احلوايش ملزمة قانونيا يف نص قانوين ما. وأأشار أأيضا اإ

 بصيغهتا املنقحة. 8ل ميكن للوفد أأن يدمع املادة  مثَّ، ومنالنص السابق ؛ 

فريقية عىل مقرتهحا. ومع ذكل طلب الوفد وضع عبارة اجملموعة الأ شكر وشكر وفد كولومبيا امليرسيْن عىل معلهام، و   .91
وفد السلفادور  بني قوسني مربعني. وأأعرب الوفد عن تأأييده ملداخةل 8.8من املادة  8"فنية وأأدبية" الواردة يف اخليار 

مبا يعكس الاهامتم ابيخماوف اليت ُأعرب عهنا فامي يتعلق ابلأجيال الضائعة،  (أأ )8.8"بني" يف املادة  ُمةيتعلق ابلإبقاء عىل  فامي
ىل الأحفاد. وأأعرب الوفد أأيضا عن تأأييده  الإعرابكيفية  أأحياان أأيضاو  عن أأشاكل التعبري الثقايف أأو انتقالها من الأجداد اإ

 مؤسسة تيبتيبا ابمس جتمع الشعوب الأصلية. عىل النحو اذلي اقرتحته ممثةل (ج)8.8"جامعية" يف املادة  مصطلحدراج لإ 

ىل أأن دليه بعض ايخماوف تتعلق ابملادة  .99 لحظ الوفد أأنه رمغ حماوةل و. 8وشكر وفد الهند امليرسيْن عىل معلهام، وأأشار اإ
ن دليه جملموعة الأ ن عدم الوضوح. وأأوحض أأنه رمغ سعادته مبقرتح اتبس يط املادة قدر الإماكن، فقد نشأأ قدر م فريقية، فاإ

رضورة أأن يكون  ويه، 8ار يف العمود الأمين يف املادةيابخل  شواغل بشأأنه أأيضا. وأأعرب الوفد عن وهجة نظره فامي يتعلق
دراج هذا السبب، اقرتح الوفد ول تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعريفا شامال.  " قبل يه"تتضمن" بدل من " ُمة اإ

بقاء عىل عبارة "الفنية والأدبية"  عبارة " ىل ذكل، أأعرب الوفد عن عدم ارتياحه لالإ ضافة اإ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي". اإ
بقاءهاوطلب  ،يف النص رمغ القامئة املدرجة يف احلوايش دراج ببني قوسني اإ عض املبادئ . وأأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة اإ
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التوجهيية يف التعريف، الأمر اذلي س ييرس عىل الأمم تطبيقه، كام رأأى القوامئ التوضيحية، عىل النحو الواردة عليه يف 
ىل جيل  دراج ما ييل، كحد أأدىن، بعد عبارة "اليت تنتقل من جيل اإ احلوايش، جديرة بأأن تنعكس يف النص؛ ذلكل اقرتح اإ

)أأ( أأشاكل التعبري الشفهيي  عىل سبيل املثال ل احلرص: "وتشمل الأشاكل التالية، 1اخليار من  1وبني الأجيال" يف البديل 
أأشاكل التعبري امللموس؛ )ه( و أأشاكل التعبري ابحلركة؛ )د( و أأشاكل التعبري املوس يقي أأو الصويت؛ )ج( و )ب(  واللفظي؛

لهيا يف الفئات السابقة". وأأشار اإ و  ىل أأنه رمغ أأن هذه العنارص س تكون جزءا من النص، حتويرات لأشاكل التعبري املشار اإ
ن القوامئ اليت توحض ماهية هذه العنارص، ميكن أأن تظل يف احلوايش. وفامي يتعلق مبعيار الأهلية، أأكد الوفد جمددا وهجة  فاإ

دراج "أأو" بعد املادة يف  قامئا بذاتههذا املعيار حكام  يكوننظره برضورة أأن  بقاء  1.8النص. واقرتح الوفد اإ )أأ(. كام طلب الإ
ىل ارتباطها ابملادة  1.8عىل ُمة "مت ك" بني القوسني يف املادة  شارة اإ وفامي يتعلق  .1)ج( نظرا ملا جنم عهنا من مشالك، مع اإ

ىل أأنه يود، من حيث املبدأأ، دراسة املقرتح وذكل لإ 8يف العمود عىل يسار املادة  الواردفريقية مبقرتح اجملموعة الأ  جياد ، أأشار اإ
 .الأعامل الفنية والأدبية"املصنفات/ "املساعي الابتاكرية مثل الرئييس هو اس تخدام عبارة: شاغهل نقطة التقاء. وأأوحض أأن

واعرتف بأأن اس تخدام عبارة "مثل"  ن قراءة العبارة دون الرشح املدرج يف احلاش ية، يُعطي انطباعا بتضييق النطا .أأ ورأأى 
يعطي انطباعا مبا بعض العنارص الواردة يف القامئة التوضيحية جديرة أأن تنعكس يف التعريف  أأنمفيد، لكنه أأكد مرة أأخرى 

)ج(، أأشار 8.8)ب( و8.8)أأ( و8.8وفامي يتعلق ابملادة بأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تتجاوز املصنفات الأدبية والفنية. 
جيابية فهيا وأأعرب عن تأأييده  ىل وجود عدة عنارص اإ بعد لإدراهجا. كام أأعرب الوفد عن تأأييده لإدراج "أأو" مبارشة الوفد اإ

دراج "أأو" بدل من "و" بعد8.8"مت ك" يف املادة   عبارة )ج(. لكنه طلب الإبقاء عىل ُمة "مت ك" بني أأقواس. كام طلب اإ
جتمع الشعوب الأصلية  ح)ج( يف مقرت 8.8فامي يتعلق ابستبدال املادة  "الاحتفاظ هبا، اس تخداهما". وأأعرب الوفد عن حتفظه

عالن الأمم املتحدة حلقو  أأ اذلي أأيده وفد  ن اكن يامتىش مع مجموعات الشعوب الأصلية واإ سرتاليا، لأن هذا املقرتح، واإ
ىل اس تخدام  مواقفنص يراعي  الشعوب الأصلية لكنه ل يأأخذ اجملمتعات الأصلية يف احلس بان. ورأأى الوفد أأن مثة حاجة اإ

انفتاحه  الوفد )ج( عىل ما يه عليه. وأأبدى8.8صلية واجملمتعات احمللية؛ ذلا، طلب الإبقاء عىل املادة لك من الشعوب الأ 
 معوما أأعرب الوفد عن تفضيهل أأن يكون التعريف شامال.و لهوية امجلاعية أأو الاجامتعية". ابيتعلق ابلإبقاء عىل عبارة " فامي

ويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن تفضيهل للتعريف املنصوص وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأور .800
اليسار بني قوسني للنظر فيه كخيار منفصل.  عىل. وطلب وضع العمود اذلي 8اجلدول يف املادة  عىل مينيالعمود  عليه يف

، وأأعرب عن قوسنيحاليا بني د الأمين، أأكد الوفد جمددا تأأييده لإدراج عبارة "الفنية والأدبية" املوضوعة وفامي يتعلق ابلعمو 
ىل أأ أأشار الوفد أأيضا ، 8. وفامي يتعلق ابملادة 8.8يف املادة  8تفضيهل البديل  دراج مصطلح "ومعارف" املوضوع اإ نه ل يدمع اإ

ىل املعارف التقليدية اليت سيمت تناولها عىل حنو أأفضل يف النص اخلاص هبا. وأأعرب لأ بني قوسني  نه يرى أأن املصطلح يشري اإ
" والمتس توضيحا من امليرسٍين بشأأن عبارة "اليت تنتقل من جيل ابيهنفامي لبند بشأأن "النقل داخل الأجيال و  وفد عن تأأييدهال

ذا اكن امليرسان قد أأخط ىل جيل وبني الأجيال". وتساءل عام اإ آ اإ ىل  أ يف صياغة العبارة. ورحب الوفد بنقل القامئة التوضيحية اإ
حدى احلوايش وشكر امليرسيْن عىل مساعدهتام يف هذا الصدد. وفامي يتعلق ابملادة  أأن حذف  الوفد )ب(، رأأى1.8اإ

وضوحا.  ية" أأكرثبـ" من شأأنه أأن جيعل العالقة بني أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و"الهوية الثقافية والاجامتع  "مرتبطة
ىل  الوقت الاكيف دليه دلراسة العمود يف اجلانب الأيرس ابلتفصيل وطلب  عدم توافروطلب حذف هذه العبارة. وأأشار اإ

ِّف أأشاكل التعبري الثقايف  من ابب تقدمي مالحظات أأولية، لحظ الوفد أأن العمود يف اجلانب الأيرسو وضعه بني قوسني.  يعر 
جياد صةل قوية بني الثقافة التقليدية وجتس يد أأشاكل  رضورةلشلك اذلي تتجسد فيه. ورأأى التقليدي بغض النظر عن ا اإ

التعبري الثقايف التقليدي؛ ومن مثَّ، طلب وضع عبارة "بغض النظر عن الشلك اذلي جرى به التعبري عهنا أأو توضيحها 
دراج "ميكن أأيضا أأن حتُ  أأو  1.8فقا للقانون الإقلميي عند الاقتضاء" يف املادة دد و جتس يدها" بني قوسني. واقرتح الوفد أأيضا اإ

  يف العمود عىل اليسار.

من  2طلب وفد ترينيداد و توابغو توضيحًا بشأأن الثقل اذلي وضعه امليرسون بوضع قامئة غري حرصية يف البديل و  .808
ة غري احلرصية مضن املادة عىل العمود الأمين، يف حاش ية أأو بيان متفق عليه. وأأعرب عن تفضيهل وضع القامئ 1.1املادة 
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ذا اكن ميكن وضع القامئة الإرشادية، كام اقرتهحا وفد الهند، يف  الرئيس ية نفسها. وطلب الوفد بدًل من ذكل توضيحًا بشأأن ما اإ
ن احلمك  دراج هذه القامئة الإرشادية يف النص الرئييس، فاإ  –كام هو عليه  –النص الرئييس نفسه. ورأأى الوفد أأنه بدون اإ

(. عالوة عىل TCEsكون غامضًا جدًا وس يكون من العسري تفسري التعريف ادلقيق لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )س ي
ذا مل تكن موضوعة يف لغة املعاهدة، فس يكون التعريف فضفاضَا جدًا  نه فامي يتعلق ابلأمثةل، لحظ أأن الأمثةل اإ ذكل، فاإ

(. وأأكد TCE يتعلق ابلتعريف ادلقيق ملا يشلك التعبري الثقايف التقليدي )وس يفشل يف تقدمي توجيه للمرشعني الوطنيني فامي
الوفد جمددًا أأن صعوبة التفسري اكنت شاغهل الكبري فامي يتعلق ابستبعاد الأمثةل من النص. وطلب الوفد توضيحًا بشأأن 

بأأن بعض الوفود أأعربت عن رأأي مفاده  السبب يف استبقاء الأمثةل الواردة يف )ب( و )ج( يف احلاش ية بني معقوفتني. وذك ر
أأن )ب( و)ج( ميكن أأن تشملهام معاهدة بكني بشأأن عروض الأداء السمعي البرصي. بيد أأنه لحظ أأنه يف حني أأن معاهدة 

 بيجنيبكني قد غطت العروض الأصلية املتعلقة ابحلق يف العرض، فقد غطت املعاهدة احلالية نطاقًا أأوسع مما غطته معاهدة 
 تعاملت مع الإذن املمنوح من قبل الفنانني الأصليني، اذلين اكنوا مه أأنفسهم املس تفيدين الرئيس يني من املعاهدة.حيث 

عادة دمج تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومعايري الأهلية املرتبطة به يف املادة و  .801 . 8رحب وفد كندا مبقرتح اإ
جيابية للت ىل الأمام، وأأعرب عن اس تعداده للميض قدمًا عىل أأساس الاقرتاح اجلديد واكن من رأأيه أأن هذا اكن وس يةل اإ قدم اإ

( بدًل من "يتضمن" areدون الإخالل بطبيعة نتاجئ املفاوضات. وأأعرب عن تفضيهل لس تخدام الفعل "يكون" )
(include  مبارشة بعد "أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"، لضامن اليقني. واكن من رأأيه أأن اس ،) تخدام "اجلهود الإبداعية

ىل أأنه يفضل اس تخدام  "مثل" اكن أأساسًا جيداً  دراج عبارة "الفنية والأدبية". وأأشار اإ ىل حل وسط فامي يتعلق ابإ للتوصل اإ
ن ذكل"عبارات" بدًل من "العمل" بعد عبارة "الفنية والأدبية"  اكن ممتش يًا مع تركزي مناقشات اللجنة ادلولية  حيث اإ

(. وفامي يتعلق مبصطلح "متجسد/ة" IGCعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )احلكومية امل 
(embodied دراج قامئة توضيحية بأأشاكل التعبري ىل التفكري يف معىن هذا املصطلح و اكن من رأأيه أأن اإ (، دعا الوفد الوفود اإ

دراج ُمة "أأن" )الثقايف التقليدي كحاش ية اكن مفيدًا. و  ( يف هناية areالفعل "يكون" )و ( and( بني "و" )thatاقرتح اإ
)ب(. وطلب وضع عبارة "أأو املرتبطة بـ" يف املادة 1.1، وابلتايل حذف عبارة "اذلي هو" يف املادة 1.1فاحتة املادة 

كولومبيا  وفديتأأييده ملداخالت  )أأ(، أأعرب الوفد عن1.1)ب( بني قوسني لتعكس النص الأصيل. وفامي يتعلق ابملادة 1.1
دراج مصطلح "بني الأ  ( حمل its)ج(، اقرتح أأن حتل اللكمة "ـه/ـها" )8.8جيال". وفامي يتعلق ابملادة والسلفادور بشأأن اإ

  ( اليت قد تس تلزم أأن تكون ُمة "الهوية" بصيغة امجلع.their"ـهم/ـهن" )

زاء عنوان املادة أأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن قلقه و  .803 . واكن من رأأيه أأن حتديد العنوان ابعتباره 8اإ
ىل أأنه عىل الرمغ من أأن  "مادة" أأرض بنتاجئ املفاوضات، وطلب أأن يوضع العنوان بني قوسني معقوفني. وأأشار الوفد كذكل اإ

يف املناقشات غري الرمسية وانل  اذلي قدمه وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية قد نوقش 8الاقرتاح املتعلق ابملادة 
القبول، ومل تكن هناك سوى مناقشة حمدودة لالقرتاح. واكن من رأأيه أأن العديد من الوفود ل تزال تدرس الاقرتاح 

دراهجا يف وثيقة العمل املنقحة لالجامتع، ومل تدرج بدياًل عن النص احلايل. ولهذه  ومل ىل توافق يف الآراء عىل اإ يُتوصل اإ
لحظ الوفد أأنه مل يكن يف وضع يسمح هل بقبول مقرتح امليرسين عىل الاقرتاح ليصبح أأساس العمل للميض قدمًا.  الغاية،

عادة أأصل املادة  باكملها. وعىل الرمغ من ذكل أأقر بقمية الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة الأفريقية، وطلب أأن  8وطلب اإ
ضايف بني  قوسني وذكل رهنًا مبوافقة الوفود الأخرى. وطلب الوفد أأن توضع ُمة تضمن يف هناية النص احلايل اكقرتاح اإ

)ج( من احلاش ية وطلب كذكل أأن توضع الفقرة )ب( و بني قوسني. 1.1من املادة  2( يف البديل indicative"الإشارية" )
أأيه، عىل النحو املبني يف بني قوسني يف انتظار مزيد من املناقشة حول عالقة النص مع صكوك الويبو الأخرى. واكن من ر 

ىل حاش ية. وفامي يتعلق بشلك من املادة  8 املناقشات العامة، أأنه مل يكن هناك توافق بشأأن حتريك القامئة غري احلرصية اإ
اكن من رأأيه أأنه يف النص احلايل، مل يكن اس تخدام املصفوفات معياراًي و لوفد بتفضيهل اجلوهر عىل الشلك و املنقحة، أأشار ا

ىل ممارسة الويبو املعيارية اليت تنطوي عىل الاحتفاظ ابلصيغ جعل فه م النص عسريًا. وذلكل طلب أأن يعاد النص اإ
 واملقرتحات النصية يف أأشاكل قياس ية.
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أأوحض الرئيس أأنه قد طلب من امليرسين وضع النص يف شلك مصفوفة خالل اجامتع الفريق العامل، لصاحل أأولئك و  .802
ىل أأنه اذلين س يعيدون النظر فهيا و  يقارنون. ومل يكن القصد من هذا املساس ابلشلك يف هناية املطاف. فقد أأشار كذكل اإ

هنا اس تغلت حفسب يف الاس تعراض  ل ىل امجلعية العامة، حيث اإ للمساعدة يف ترسيع معل اللجنة.  8نية لتقدمي مصفوفة اإ
ىل تفضيل اجلانب الأمين من امل ىل أأن بعض الوفود أأشارت اإ صفوفة، اذلي اكن النص الأصيل، أأو اجلانب وأأشار الرئيس اإ

ىل  الأيرس من املصفوفة، اذلي اكن نص اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن أأمهل أأن تقدم املناقشات بشأأن املصفوفة مساعدة اإ
ىل الأمام.  امليرسين حىت ميضوا ابلنص قدمًا اإ

، عن تأأييده لقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية. بة عن مجموعة جدول أأعامل التمنيةأأعرب وفد الربازيل، اذلي حتدث نياو  .801
ماكنية وجود  8.8ومع ذكل، طلب أأن يستبدل بعبارة "من أأي نوع" يف املادة  عبارة "أأو مزجي مهنا"، لتأأخذ يف الاعتبار اإ

 يامث يفتقدمزجي من التعبريات امللموسة وغري امللموسة. وطلب الوفد أأيضًا أأن يوضع النص "الفنية والأدبية" بني قوسني ح 
أأ( بني قوسني، حيث فهم أأن املناقشات قد )8.8يحًا عن سبب وضع النص املادة طلب توض التوافق يف الآراء بشأأن النص. و 

ىل جيل. وذلكل طلب أأن  أأظهرت أأرضية مشرتكة بشأأن حقيقة أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد انتقلت من جيل اإ
مجموعة جدول أأعامل التمنية أأن الصياغة انلت توافقًا وأأعربت أأيضًا عن تأأييدها لقرتاح  تزال الأقواس من الفقرة. واكن من رأأي

دراج "بني الأجيال" يف املادة  ىل أأنه اكن يو )أأ(. وأأشار 1.1وفد السلفادور ابإ د أأن و فد الربازيل، متحداًث بصفته الوطنية، اإ
ق بدمج قامئة الأمثةل يف الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة تدور مناقشة بشأأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الهند فامي يتعل

 الأفريقية.

. وأأشار 8، عن تقديره للشلك املنقح للامدة وعة بدلان وسط أأورواب والبلطيقأأعرب وفد بولندا، متحداًث نيابة عن مجمو  .806
ىل أأنه جعل املقارنة بني اخليارين الواردين يف اجلدول أأيرس بكثري. وطلب الوفد وضع الا قرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة اإ

ىل اخليارين املذكورين يف املادة  ىل أأن الاختالفات بني بعض املصطلحات كام يه 8الأفريقية بني قوسني. واستنادًا اإ ، أأشار اإ
ىل توضيح، مثل الفر  بني "احمل ىلاوةل الإبداعية" ومس تخدمة يف نصوصها حتتاج اإ  "النشاط الإبداعي". وأأشار الوفد أأيضًا اإ

وجود بعض املصطلحات اليت دمعها يف النص السابق، واليت اكنت مفقودة يف اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية، مثل مسة 
اكن مسة هامة يف حتديد أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت  شلك التعبري الثقايف التقليدي  بأأهنا "فريدة"، اذلي لحظ أأنه

دراج واو العطف "و" 1.1 الإبقاء عىل املصطلحات الواردة يف املادة يتعني حاميهتا. وأأعرب عن تفضيهل )ج( ترامكية و طلب اإ
بدًل من "أأو". وأأعربت اجملموعة عن رأأي مفاده أأن النص عىل اجلانب الأمين من اجلدول هو اخليار املفضل للميض قدمًا 

يف  1د اجلانب الأمين، أأعرب الوفد عن تأأييده للبديل ورحبت ابملناقشات حول هذا النص. وفامي يتعلق ابخليار الوارد يف معو 
جراء متيزي واحض يف تنظمي 1.1املادة  ىل أأن ُمة "املعرفة" غري مناس بة لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وطلب اإ . وأأشار اإ

" املعارف التقليدية  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأعرب عن دمعه لفكرة "التفاعل بني الأجيال
(intergenerationality ىل تفضيهل اللغة املس تخدمة يف الوثيقة ؛ "اليت تعرب WIPO/GRTKF/IC/25/4( وأأشار اإ

ىل جيل، و بني الأجيال". ورحب ابلقامئة الرسدية من الأمثةل اليت وضعها امليرسون يف احلوايش وأأعرب عن  من جيل اإ
ىل جيل هو اإ  )ج( حيث 1.8تأأييده لإدراج مصطلح "الرتاث" يف املادة  ن انتقال أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من جيل اإ

 ما يشلك الرتاث. وأأكد الوفد أأن معايري الأهلية اكن يتعني التعامل معها بشلك ترامكي.

يران الإسالمية امليرسين عىل هجودمه وأأبدى تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل نيابة عن و  .804 شكر وفد مجهورية اإ
، وبيامن أأقر ابلتحسن امللحوظ يف الاقرتاح 1دول أأعامل التمنية. ورحب ابقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املادة مجموعة ج

رأأى يف الوقت نفسه أأنه ل يزال هناك جمال ملزيد من التحسني. وأأعرب الوفد عن تفضيهل الفعل "يتضمن" بدًل من "يكون" 
دراج قوسني . وطلب أأيضًا اس تعادة ع 1.1يف املادة  بارة "مزجي مهنام" بعد ُمة "تعبريات ملموسة أأو غري ملموسة". وطلب اإ

حول عبارة "الفنية والأدبية". وكرر الوفد رأأيه بأأن العنرص الرئييس يف تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يه الانتقال 
زاةل الأقواس يف املادة  ىل جيل وابلتايل طلب اإ مراًن فامي يتعلق بشلك القامئة الإرشادية. ومع ذكل،  )أأ(. واكن1.1من جيل اإ

نه يعتقد أأن الفئات الرئيس ية، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الهند، ينبغي أأن توضع مضن النص الرئييس من املادة.  فاإ
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ا ]مالحظة من الأمانة: اكنت انئب الرئيس، الس يدة غرازيويل، ترأأس اجللسة عند هذه النقطة[. رأأى وفد أأسرتالي .801
دراجه يف اخليارات والبدائل ملزيد من النظر. ومتىن الوفد  بعض القمية يف النص املدرج يف العمود الأيرس. وطلب الوفد اإ

)ج(، حيث يرى أأن معايري الأهلية جيب أأن تكون ترامكية يف لك الأحوال. "و" بعد احلرف )ب( و الإبقاء عىل واو العطف
ىل جيل" واقرتح أأن تزال الأقواس حول مصطلح "جي يف  "أأشار يف العبارة "بني الأجيال 8ن الاس تعراض حيث اإ ل اإ

 العمودين الأيرس والأمين عىل السواء.

. واكن مس تعدًا دلراس ته بعناية، 8رحب وفد املكس يك ابلقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة الأفريقية بشأأن املادة و  .809
عل يف التعريف، فضاًل عن ت ك املدرجة يف احلاش ية. وطلب واقرتح معل مزجي مع مجيع العنارص اليت اكنت موجودة ابلف

ىل اللغة الإس بانية، كام أأوحض أأنه يفهم "امجلاهريية" عىل أأهنا أأش ياء ملموسة. works of massترمجة "الأعامل امجلاهريية" ) ( اإ
دراج "الأعامل امجلاهريية" حتت عنوان "أأشاكل التعبري ابحلركة" . وطلب الوفد أأيضًا توضيحًا ويف هذا السطر، ينبغي عدم اإ

 من أأنصار اصطالحات "الأشاكل الروحية امللموسة".

( وفد أأسرتاليا عىل دمعه. FAIRAشكر ممثل مؤسسة البحوث املتعلقة ابلشعوب الأصلية وساكن اجلزر الأصليني )و  .880
ملادة املوضوع من وهجة نظر وردًا عىل طلب التوضيح اذلي قدمه وفد املكس يك، سلط املمثل الضوء عىل الطابع الرويح 

الساكن الأصليني، حيث يتعلق الأمر ابملعتقدات، وعمل الكونيات ونظرية نشأأة الكون اذلي عمل وهدى حياة الشعوب 
 الأصلية. وشدد عىل أأنه اكن من الصعب حتديد المك أأو وضع صناديق مربعة حول هذا النوع من املوضوع.

ىل اجلهود املفيدة اليت قدمهتا مجموعة البدلان الأفريقية اليت أأسفرت عن اللغة اجلديدة و  .888 أأشار وفد اتيلند بعظمي التقدير اإ
ىل مزيد من  اليت ظهرت يف العمود الأيرس. ومع ذكل، احتاج الوفد، مثل العديد من الوفود الأخرى اليت حتدثت من قبل، اإ

. وفامي يتعلق ابلعمود الأمين، لحظ الوفد أأن اللغة قد اس تعرضت ونقحت عدة مرات الوقت للنظر يف هذه املسودة بعناية
ىل حاش ية.  ىل أأي توافق يف الآراء. وأأعرب عن قلقه من أأن القامئة الاكمةل من الأمثةل قد نقلت اإ خالل العام، دون التوصل اإ

عادة دمج عناوين الأمثةل يف النص. وأأخريًا،  ماكن اإ ىل فائدة العمودين، اقرتح الوفد احلفاظ وأأعرب عن اعتقاده ابإ نه ابلنظر اإ فاإ
ما يف ادلورة احلالية 8عىل العمودين معًا جبميع التعليقات اليت ُأعرب عهنا يف اجللسة العامة اكمةل ملواصةل النظر يف املادة  ، اإ

ما يف وقت لحق.املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليديادلولية للجنة احلكومية   ة والفوللكور واإ

متىن وفد ترينيداد و توابغو الرد عىل طلب التوضيح اذلي أأعرب عنه وفد املكس يك. وأأعرب الوفد عن مشاركته و  .881
ىل اللغة الإس بانية. وذكريف القلق بشأأن ترمجة  أأن تعبري "الأعامل امجلاهريية"، كام قيل  بعض املصطلحات من اللغة الإنلكزيية اإ

ت سابقة، جيمع بني اخلصائص غري امللموسة واملادية عىل حد سواء. وس يكون من الرضوري احلفاظ عىل هذين يف دورا
ىل عرض تقدميي عىل قرص مدمج حاول أأن يوحض مفهوم "الأعامل امجلاهريية"،  النوعني من اخلصائص معًا. وأأشار الوفد اإ

 ومتىن أأن يتقامسه مع وفد املكس يك.

اًث ابمس اجملموعة الأفريقية، مجيع الوفود اليت أأيدت الاقرتاح والوفود اليت رحبت به. وأأعرب شكر وفد اجلزائر، متحدو  .883
جراء مشاورات رمسية أأو غري رمسية مع الوفود من أأجل جعهل أأكرث  الوفد عن اس تعداده لتحسني هذا الاقرتاح عن طريق اإ

 .8ًا ابملادة مشوًل وضامن أأن يعكس الشواغل اليت أأعربت عهنا الوفود وامليض قدم

ىل مداخلته يف وقت سابق بشأأن العمود الأمين وأأعرب عن تفضيهل البديل و  .882 ، أأراد 8. ويف البديل 2عاد وفد الهند اإ
. وأأراد الوفد أأن يوحض أأنه أأراد الاحتفاظ 1الوفد أأن يضع قوسًا معقوفًا حول ُمة "املتجسد"، متامًا كام هو احلال يف املادة 

زا ةل الأقواس. وفامي يتعلق ابلعمود الأيرس، أأعرب الوفد عن شواغهل بشأأن مصطلحي "الفنية والأدبية". بلكمة "واملعرفة" واإ
 وأأراد أأن يضعهام بني قوسني.

 .1من الاس تعراض  2فتح انئب الرئيس ابب النقاش بشأأن املادة و  .881



WIPO/GRTKF/IC/25/8 Prov. 2 
35 
 

ىل "امجلاعات احمللية" يف  (CAPAJأأشار ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل )و  .886 اإ
نه خالل املناقشة اليت جرت مضن جتمع الساكن الأصليني، فهم أأن العديد من اجملمتعات احمللية ميكن أأيضًا 1 املادة . وقال اإ

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو   وصفها بأأهنا شعوب أأصلية، عىل النحو املبني يف العمل التفسريي اذلي جرى قبل اعامتد اإ
 ُهيام. الأصلية وبعده. وابلتايل أأوىص مبصطلح "و" بدًل من "أأو"، لأنه من شأأنه أأن يعكس العالقة بني الشعوب

أأعرب وفد املكس يك عن تأأييده لالقرتاح اذلي أأدىل به ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز و  .884
 (.CAPAJالأوائل )

بقاء عىل مصطو  .881 لح "الأمم" من بني املس تفيدين. ويف حني أأعرب الوفد عن تأأييده احلقو  متىن وفد بنغالديش الإ
الأصيةل للشعوب الأصلية، ذكر أأن هناك بدلااًن ل توجد هبا شعوب أأصلية حمددة ميكن متيزيها عن الأمة ُها. وعالوة عىل 

 .2.2ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده للامدة 

 يتعلق ابحلفاظ عىل الأمم من بني املس تفيدين. وعىل حنو أأمع، ينبغي رحب وفد برابدوس مبداخةل وفد بنغالديش فاميو  .889
ىل عنوان املادة  1أأن تصاغ املادة  نه من الأجنع أأن تبدأأ املادة 1بطريقة تسمح مبرونة يف حتديد املس تفيدين. وابلنظر اإ  8.1، فاإ

بري الثقايف التقليدي أأن يكونوا شعواًب أأصلية و/أأو ابلبيان التايل: "يتعني عىل املس تفيدين من امحلاية فامي يتعلق بأأشاكل التع 
 "أأو"، أأيد الوفد اس تخدام مصطلح "و"." وفامي يتعلق ابخليار بني "و" وخل...حملية أأو أأممًا حتمل وحتافظ عىل اإ جممتعات 

ىل املادة و  .810 قوسني  . وفضل الوفد الصيغة الأصلية كام يه موجودة يف النص الأصيل، اليت مشلت8.1أأشار وفد كندا اإ
عادة القوسني ملاكهنام. واكن للوفد حتفظات بشأأن مصطلح "الأمم". وفامي يتعلق  حول مصطلح "اجملمتعات احمللية". ومتىن الوفد اإ

حتديداً  اليت جيب أأن تظل بني قوسني، ظل الوفد يشعر ابلقلق من أأن الصياغة ل تتفق وأأهداف الصك وتناقض 2.2ابملادة 
 .1.2، وكذكل املادة 8املادة )ج( من )ب( و 8الفقرتني 

. وحاج الوفد بأأن الأمر مل يكن يقتيض أأن 8اليت تتداخل مع املادة  1أأعرب وفد الهند عن شواغل بشأأن املادة و  .818
. ويف هذا الس يا ، أأراد أأن يضع قوسني حول "يشغل شلك التعبري 1مرة أأخرى يف املادة  8ما أأدرج يف املادة  ينعكس

ذا اكن 1، ويطور جزءًا من هويهتم الثقافية أأو الاجامتعية" يف املادة الثقايف التقليدي، وحيفظ . واكن الوفد منفتحًا حول ما اإ
دراهجا يف املادة  نه أأعرب عن تفضيهل اإ دراج مصطلح "الأمم" من بني املس تفيدين. ومع ذكل فاإ عادة 2.2يتعني اإ ، لكن ابإ

الأصيل: "حيث مل تكن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعزى  صياغهتا مبا يامتىش مع اللغة اليت يتعني أأن توجد يف النص
خصيصا عىل اجملمتعات الأصلية أأو احمللية أأو تقترص علهيا، أأو اكن من غري املمكن حتديد اجملمتع اذلي أأنشأأها، وعندئذ ميكن 

. وس توحض هذه الصيغة للأطراف املتعاقدة أأن تعترب أأي كيان وطين حتدد الترشيعات الوطنية بأأنه يشلك املس تفيدين"
 .2.2الغرض من املادة 

ابلعبارة  2.2اقرتح وفد اجلزائر، متحداًث نيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية، دمج ُتا الفقرتني ابلس تعاضة عن الفقرة و  .811
ضافة هذه املصطلحات يف هناية الفقرة   .1.2"أأو كيان حيدده الترشيع الوطين ابعتباره املس تفيد" واإ

عادة صياغة الفقرة أأيد وفد و  .813 يران الإسالمية بيان وفد الهند بشأأن اإ  .2.2مجهورية اإ

، طلب الوفد 1.2" بني قوسني. وفامي يتعلق ابلفقرة 1طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية وضع مصطلحات "املادة و  .812
متفقًا يف ذكل مع وفد كندا، طلب الوفد وضع مصطلح "اجملمتعات احمللية" بني قوسني، يف انتظار مزيد من التوضيح لهذا 

ن مشاريع مواد ، اليت لحظ أأهنا أأخذت م2.2املصطلح املهم اذلي لحظ أأنه خضع لقدر كبري من النقاش. وفامي يتعلق ابلفقرة 
عند هذه النقطة، مل يكن و فعل ذكل. بأأحرف كبرية، و ابلتشاور مع خرباهئم بشأأن املعارف التقليدية  ، وعداملعارف التقليدية
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، وطلب أأن تظل بني قوسني. وذكر الوفد أأنه اكن حياول تطوير فهم أأمشل دلور 1.1الوفد مراتحًا متام الارتياح للامدة 
ىل أأن يمت تطوير مثل هذا الفهمالكياانت الوطنية. وطلب وضع عبارة "كيان وطين" ابلأخص بني ق  الأمكل. وسني اإ

ىل الفقرة و  .811 ، وأأعرب عن 8.1أأشار وفد الاحتاد الأورويب، متحداًث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اإ
تفضيهل صياغة: "حلفظ وصيانة واس تخدام وتطوير" بدًل من "أأو تطوير"، لأنه يعترب اجلوانب الأربعة للعقد والصيانة 

ىل "الأمم" يف الفقرة 2.2س تخدام والتطوير معايري ترامكية. وفامي يتعلق ابلفقرة والا ، طلب الوفد أأن تظل بني 8.1والإشارة اإ
 أأقواس، حيث مل يرغب الوفد يف السامح لدلول أأن تصبح مضن املس تفيدين عىل حساب اجملمتعات الأصلية أأو احمللية.

 (، أأهنم اكنوا يفضلونIndigenous Caucusجتمع الساكن الأصليني )ذكرت ممثةل مؤسسة تيبتيبا، متحدثة ابمس و  .816
بني قوسني. وقد ذكر الساكن الأصليون عدة مرات أأن املس تفيدين من امحلاية مه  1أأل توضع اجملمتعات احمللية يف املادة 

ىل أأن مصطلح " امجلاعاتالشعوب الأصلية  ديدة حتده اللكامت الالحقة. احمللية" يف الصيغة اجل امجلاعاتاحمللية. وأأشارت اإ
 اوبناء عىل مداخالت العديد من الوفود و جتمع الساكن الأصليني، اقرتحت اس تخدام مصطلح "امجلعية" قبل الثقافية. فنظر 

نه يقدم هذا املصطلح مزيدًا من اليقني القانوين يف رأأهيا. ولحظت أأيضًا أأن  لأن هذا املصطلح يعترب أأكرث وصفية ودقة، فاإ
دراهجا يف املادة 8.1"الأمم" ل يتناسب متامًا مع تعريف املس تفيدين مضن املادة مصطلح   أأو يف فقرة منفصةل. 2.2. واقرتحت اإ

دراج و  .814 أأيد وفد أأسرتاليا الاقرتاح اذلي قدمته ممثةل مؤسسة تيبتيبا، متحدثة ابمس جتمع الساكن الأصليني، بشأأن اإ
 امجلاعاتكندا والولايت املتحدة الأمريكية بشأأن وضع مصطلحي " الوفد وفدا  النقطة بعيهنا. وأأيدمصطلح "امجلعية" يف ت ك

حُتفظ احملمية جيب أأن احمللية" بني قوسني. وأأيد الوفد وفود كندا والاحتاد الأورويب بأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
بصيغهتا احلالية  2ملس تفيدين مضن املادة وتصان وتس تخدم وتطور من قبل الشعوب الأصلية مكعايري ترامكية. واكن نطا  ا

، حيث جيب ربط أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املؤهةل ابجملمتع. وذلكل، اقرتح 1أأكرب من نطا  مادة املوضوع يف املادة 
ظون ف]حتديد[ الساكن الأصليني اذلين حيييل: "حيث يكون غري املمكن ما حبيث تنص عىل  8.1الوفد تعدياًل عىل املادة 

ادلاخلية  ويصونون ويس تخدمون ويطورون"، مس تنتجًا أأن تنشأأ مشلكة حتديد الهوية من بعض املشالك اللوجستية أأو
ىل ما هو هذا الشعب املعني. واكن الوفد يود أأيضًا أأن يضع مصطلح "حيدد" بني قوسني من  اخلاصة فامي يتعلق ابلتوصل اإ

ىل مصطلح أأفضل  لهيا للتو.أأجل الاحتفاظ حبقه يف العودة اإ  من شأأنه أأن حييط ابملوقف اخلاص بنوع املشالك اليت قد أأشار اإ

أأعرب وفد الياابن عن حرية بشأأن مفهوم "اجملمتع احمليل"، وطلب أأن يُوضع هذين املصطلحني بني قوسني حىت و  .811
زاء رغبة الوفود يف تعظمي نطا  امحلاية داخل بدلاهنم ع ن طريق اس تخدام توحض. ومعومًا، اكن الوفد يشعر ابلقلق اإ

مصطلحات من هذا القبيل، مما يفتح السبيل لالنهتااكت. ويرى أأنه ينبغي الإبقاء عىل "اجملمتع احمليل" يف هناية املطاف، فذكل 
دراج هذه املصطلحات يف النص الرئييس أأو يف حاش ية. وأأعرب الوفد عن شواغل بشأأن املقرتحات اليت قدمهتا  أأفضل من اإ

هنا مل تكن 1واملادة  8ريقية بشأأن املادة مجموعة البدلان الأف حالت متبادةل مع بعضهام بعضًا، قال الوفد اإ ، حيث اكنت هناك اإ
. وينبغي 8، وجد أأهنا متناقضة مع املادة 2.2مناس بة. ومتىن الوفد استبعاد "الأمم" من نطا  املس تفيدين. وفامي يتعلق ابملادة 

 .2.2 ، اليت ل ميكن حتديد أأحصاهبا، مؤهةل للحامية. وذلكل طلب حذف املادةأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تكون أأل

ن والبلطيق ىوسطالورواب طلب وفد بولندا، متحداًث نيابة مجموعة بدلان أأ و  .819 ، وضع مصطلح "الأمم" بني قوسني حيث اإ
زائمجموعة بدلان وسط أأورواب والبلطيق  ىل الفقرة ل تشعر ابلراحة اإ وأأعرب عن تفضيهل الصياغة:  8.1ه. وأأشار الوفد اإ

"حيفظ، ويصون، ويس تخدم ويطور" بدًل من "أأو يطور". وحيث مل يكن الوفد مراتحًا ملفهوم أأشاكل التعبري الثقايف 
نه مل يوافق عىل املادة   .1.1التقليدي اليتمية، فاإ

آلية اخلرباء املعنية حبقو  الشعوب الأصلية التابعة للأمم املتحدة )و .830 ( أأن بعضًا من سوء UNEMRIPلحظ ممثل أ
ىل أأنه اكن  الفهم أأو اللبس قد حدث يف املصطلحات املس تخدمة فامي يتعلق "ابلشعوب الأصلية" و"اجملمتعات احمللية". وأأشار اإ

ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية احلكومية قد اقرتح منذ بضع س نوات عىل اللجنة 
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لكور  أأن تنفذ دراسات حول موضوعات حمددة للتعامل مع هذا الوضع اخلاص وأأكد اقرتاحه جمددًا. وقدم بعض والفول
فامي يتعلق ابجملمتعات احمللية. ويف رأأيه، أأن اجملمتعات احمللية يه مجموعات جغرافية، وأأن جممتعًا حمليًا يف  2التعليقات عىل املادة 

آخر. ولسوء احلظ، مل يكن هناك اكماًل  اً منطقة البحر الاكرييب خيتلف اختالف عن جممتع حميل يف أأفريقيا أأو يف أأي ماكن أ
ممثلون عن اجملمتعات احمللية يف ادلورة احلالية لدلفاع عن عبارة "امجلاعات احمللية" ورشهحا. وذكر أأنه لن يكون من الإنصاف 

وضع "الأمم" مضن املس تفيدين. فال ميكن للبدلان أأن  وضع املصطلحات بني أأقواس أأو استبعادها. وذكر أأنه من غري املناسب
عادة اللغة  نه ل يؤيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الهند ابإ تدير احلقو  وأأن تكون من املس تفيدين يف الوقت نفسه. وقال اإ

 .WIPO/GRTKF/IC/25/4املس تخدمة يف املرفق ابلوثيقة 

فوجئ وفد الربازيل برؤية الوفود تطلب وضع مصطلحات "اجملمتعات احمللية" بني أأقواس عىل الرمغ من السوابق يف و  .838
ىل أأن بعض  ن ت ك املصطلحات قد اعمتدت وأأدرجت يف اتفاقية التنوع البيولويج. وأأشار اإ اتفاقية التنوع البيولويج. وقال اإ

الفكرية واملوارد  ادلولية املعنية ابمللكيةاحلكومية املصطلحات يف اللجنة  البدلان الأعضاء اذلين أأعربوا عن شكهم يف ت ك
البيولويج. واقرتح تعريف  الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور اكنوا ابلرمغ من ذكل أأطرافًا متعاقدة يف اتفاقية التنوع

 نوع البيولويج."اجملمتعات احمللية" يف القوانني الوطنية، كام قد تقرر يف اتفاقية الت 

ينبغي أأن تعكس ما صيغ يف نص املعارف التقليدية  2.2أأن املادة جمددًا أأكد وفد رسي لناك و  .831
(WIPO/GRTKF/IC/25/6 وينبغي أأن تُقرأأ )  كام ييل: "حيث ل تعزى أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمية عىل

متعات احمللية ترص عىل شعب من الشعوب الأصلية أأو جممتع من اجمل ل تعزى عىل وجه التحديد أأو تق  1النحو احملدد يف املادة 
 خل"، حيث تقدم هذه الصياغة مزيدًا من الوضوح.اإ 

. وردًا عىل وفد 2أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املادة و  .833
ادة الوحيدة اليت من شأأهنا أأن حتدد من مه املس تفيدون. وتذكر املواد الأخرى ببساطة يه امل 2الياابن، اقرتح أأن تكون املادة 

حالت املتبادةل. وفامي يتعلق بشواغل حول مصطلحي " احمللية"، لحظ  امجلاعاتوبطريقة عامة أأهنم "املس تفيدون" جتنبًا لالإ
عادة النظر فهيا. وف امجلاعاتأأن مصطلحات " دراجه مضن املس تفيدين، الأصلية واحمللية" ميكن اإ امي يتعلق مبصطلح "الأمم" واإ

ذكر الوفد أأن هناك حالت معينة يف أأفريقيا تسمي فهيا جامعات عرقية نفسها أأمة أأو تكون هناك مجموعات ثقافية متاكفئة مع 
 أأمة أأو بدل بأأمكهل.

ىل اس تخدام "يعرف" وأأشار و و  .832  غهتام احلالية.بصي 2.2"معرف" عىل حنو غريب يف املادة فد برابدوس اإ

]مالحظة من الأمانة: ترأأس الرئيس اجللسة العامة مرة أأخرى عند ت ك النقطة.[ أأشارت ممثةل املنحدرين من أأصول  .831
الربازيل. وأأعربت عن قلقها، متامًا مثلام ب الأصلية من فزنويال وهندوراس و احمللية والشعو  امجلاعاتأأفريقية أأن منظمهتا متثل 
دراج فعلت وفود الربازيل وج  احمللية بني  امجلاعاتنوب أأفريقيا، من التحفظات اليت أأعربت عهنا بعض الوفود ضد اإ

احمللية احلق يف تقرير املصري حيامث توفرت هلم العالقات املادية واملتوارثة  امجلاعاتاملس تفيدين. فللشعوب الأصلية وكذكل 
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية. وجرى التعبري عن هويهتم الثقافية بلغاهتم  بأأراضهيم، كام هو واحض يف اإ

حياة والأرض. وشددت عىل أأمهية تيسري اخلاصة واحملددة وعكست التفاعالت الاجامتعية اليت تعكس نظرهتم الشمولية لل 
 ادلولية.احلكومية احمللية يف معل اللجنة  وامجلاعاتاملشاركة النشطة من جانب املمثلني احلقيقيني للشعوب الأصلية 

عالن الأمم املتحدة بشأأن و  .836 ذكر وفد انميبيا أأنه ل يوجد تعريف متفق عليه ملصطلح "الشعوب الأصلية". وأأعطى اإ
الأصلية الشعوب الأصلية رصاحة احلق يف تقرير املصري بنفسها. وذكر أأنه يف الس يا  الأفريقي، هناك العديد حقو  الشعوب 

لأس باب س ياس ية  –من اجملموعات، سواء أأاكنت جامعات قبلية أأو جامعات عرقية، مؤهةل لأن تكون شعواًب أأصلية، لكهنا 
ن اللجنة احلكومية مل تكن يف وضع ميكهنا من حتديد نفسها كشعوب أأصلية.  – املعنية ابمللكية الفكرية ادلولية وقال الوفد اإ

واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ل ميكن أأن تكون عىل اس تعداد حلرمان هذه الشعوب من حقوقها املس تحقة 



WIPO/GRTKF/IC/25/8 Prov. 2 
38 
 

ملصطلحني مفهومني حيث ل بأأي معيار موضوعي. واقرتح الوفد أأن يشمل املس تفيدون اجملمتعات احمللية، لكون هذين ا
)ي( من اتفاقية 8يش متال، عىل سبيل املثال، اندي بيس بول مقره طوكيو. واقرتح الوفد تأأهيل جممتع حميل كام مت يف املادة 

ىل اجملمتعات الأصلية واحمللية اليت جسدت أأساليب حياة تقليدية. واقرتح الوفد أأيضًا أأنه قد التنوع البيولويج ، حيث أأشارت اإ
املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور حتديد ادلولية من غري املناسب للجنة احلكومية  يكون

ن أأي تعيني ذايت ميكن الطعن عليه يف احملامك الوطنية عىل أأية حال.  ما يه اجملمتعات احمللية، حيث اإ

موعة الأفريقية ابعتبارها وس يةل للميض قدمًا. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأيد وفد نيجرياي الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملو  .834
"الأمم". وذكر أأنه يف احمللية" و امجلاعاتفاهمي مثل "، ل س امي فامي يتعلق مب2أأنه من املهم احلفاظ عىل املرونة يف تعريف املادة 

ر من جامعات الشعوب، الأصلية مهنا واحمللية وت ك قارة متنوعة مثل القارة الأفريقية يوجد، يف كثري من الأحيان، عدد واف
اجملمتع احلرضي. وأأعرب عن اعتقاده بأأن املفتاح هو املرونة يف السامح للحكومات الوطنية التيار الرئييس يف اليت دجمت يف 

هحا وفد الياابن بتحديد مواصفات ما يشلك املس تفيد املناسب من امحلاية. وهو ل يعتقد أأن الإحالت املتبادةل اليت اقرت 
متام الانعاكس. وأأعرب عن رغبته يف الإبقاء عىل عناوين املواد مثلام تظهر يف  2و 1تعكس العالقة بني املادتني 

 ، دون حمك مس بق عىل نتاجئ املفاوضات احلالية.1 الاس تعراض

ثيوبيا التعديل اذلي اقرتحه وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. و  .831 ىل أأيد وفد اإ وأأكد الوفد مس تطردًا أأن الإشارة اإ
من أأجل التصدي بطريقة مرنة للواقع الفريد واملتنوع  س تكون مفيدة 2.2حتديد املس تفيدين يف القوانني الوطنية يف املادة 

ىل بدل.  اذلي خيتلف من بدل اإ

ا شعوب أأصلية أأو جممتعات أأكد وفد ترينيداد و توابغو جمددًا أأن العديد من بدلان منطقة البحر الاكرييب ليس دلهيو  .839
أأصلية، بل جممتعات حملية. فاجملمتعات احمللية يف منطقة البحر الاكرييب يه ابلأساس جممتعات تعمتد عىل نفسها وحيددها موقعها 

زاء جعلاجلغرايف. ويف ظل هذه الظروف، اكن الوفد مراتحًا  مصطلحي الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية عىل حد سواء  اإ
آلية اخلرباء املعنية حبقو  الشعوب الأصلية التابعة من امل  س تفيدين من املعاهدة املقبةل. وأأيد الوفد الفكرة اليت طرهحا ممثل أ

أأصول تدريس مناسب فامي يتعلق هبذه املفاهمي عمل ( لإجراء دراسات مواضيعية أأو أأي UNEMRIPللأمم املتحدة )
 الرئيس ية يف املعاهدة.

ىل وفد الربازيل واس تغرب وضع ADJMORور )احناز ممثل منظمة أأدمجو  .820 (، متحداًث ابمس جتمع الساكن الأصليني، اإ
مثل بسبب التارخي، بيهنا احمللية" بني قوسني. وذكر اللجنة بأأن هناك مناطق كثرية من العامل اكنت مرتابطة فامي  امجلاعات"

ىل  ظاهرة الهجرة، وكذكل تغري املناخ. وقدالنظام الاس تعامري السابق، و  مزيت هذه العوامل حياة الشعوب، وأأدى هذا اإ
قيام حراكت جامهريية للشعوب وخلق مجموعات ميكن تعريفها بأأهنا "جممتعات حملية". وأأكد جتمع الساكن الأصليني جمددًا أأن 

  التقليدي.الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية ينبغي أأن تكون من املس تفيدين من الصك املقبل عن أأشاكل التعبري الثقايف

اكهتا يف لعلقت ممثةل مركز قانون الفنون يف أأسرتاليا عىل املدى اذلي بلغه طرد الشعوب الأصلية وجتريدها من ممتو  .828
جيب أأل يكون ، اكن من املهم التذكري بأأن اختبار التأأهل لتعيني املس تفيد 8.1بعض أأجزاء من أأسرتاليا. وفامي يتعلق ابملادة 

العسري فيه عىل الشعوب الأصلية أأن تظهر عالقهتا بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبا.  يصبح من غالبًا عىل حنو
يكون هذا نتيجة مطالبة الشعوب الأصلية بأأن حتفظ، وتصون، وتس تخدم "و" تطور أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  قدو 

، ذكرت أأنه حىت لو مل تكن هناك صةل واحضة بني 2.2علق ابملادة اخلاصة هبا، بدًل من "أأو" بصيغهتا احلالية يف النص. وفامي يت
، ل تريد الشعوب الأصلية يف أأسرتاليا أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي جامعة من الساكن الأصليني وشلك معني من

الأصلية يف أأسرتاليا أأن تكون تكون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي متاحة ابعتبارها بندًا للسجال العام. وقد أأرادت الشعوب 
ة الساكن الأصليني ابعتبارها مس تفيدة واقرتحت تسمية سلطة وطنية لثقاف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ت ك محمية كذكل.

 يف مثل هذه احلالت.
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احلكومية  ينبغي للجنة أأيد وفد أأسرتاليا التعليقات اليت أأدىل هبا وفد انميبيا فامي يتعلق مبصطلح "اجملمتعات احمللية". ولو  .821
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور أأن تفكر يف اجملمتعات احمللية ويه يف عزةل. 

 وذكر الوفد أأن املصطلح ميكن حتديده عىل املس توى الوطين، حيث ميكن حملمكة أأن حتدد ما يه اجملمتعات احمللية.

 .1من الاس تعراض  3بشأأن املادة  النقاشالرئيس افتتح و  .823

أأكد وفد اجلزائر، متحداًث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأنه يفضل اتباع هنج قامئ عىل احلقو  وصاكً من شأأنه أأن يعطي و  .822
ن ابحملتوى، بدون أأقواس، م 1)أأ( يف الاس تعراض 8.3حقوقًا حرصية للمس تفيدين. وابلتايل متىن الاس تعاضة عن الفقرة 

ىل هذه احلقو  احلرصية. 2، الفقرة )هـ(، البديل 2اخليار   يف النص الأصيل، اليت أأشارت اإ

ن املادة و  .821  1يف الاس تعراض  8.3ردد وفد الهند ما قاهل وفد اجلزائر، اذلي حتدث ابمس اجملموعة الأفريقية، وقال اإ
نه يرغب يف وضع عبارة "عند الا مل )هـ( بني قوسني وأأن تعاد 8.3قتضاء" يف الفقرة تعكس هنجًا قامئًا عىل احلقو . وقال اإ

أأن يكون للمس تفيدين حقو  حرصية، غري قابةل للترصف وجامعية يف ضامن صياغة الفقرة عىل النحو التايل: "يتعني/ينبغي 
 ".الترصحي للآخرين يف اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واس تغاللها أأو حظر ذكل

" بني قوسني معقوفني من أأجل جتنب احلمك مس بقًا عىل نتاجئ 3طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية وضع "املادة و  .826
خيارًا قامئًا بذاته: "يتعني/ينبغي أأن تصان مصاحل املس تفيدين ابعتبارها املناقشات. وطلب أأيضًا اس تعادة العبارة التالية 

وفقًا و حسب الاقتضاء  2و 1لتعبري الثقايف التقليدي عىل النحو احملدد يف املادتني الاقتصادية واملعنوية املتعلقة بأأشاكل ا
اذلي اقرتحه امليرس، لأن  3وطلب أأيضًا وضع قوسني معقوفني حول نص املادة  ."الوطين، بطريقة معقوةل ومتوازنة للقانون

، 3ائر، نيابة عن اجملموعة الأفريقية، والهند بشأأن املادة الوفد اكن ل يزال يدرسه. وفامي يتعلق ابملقرتحات املقدمة من وفود اجلز 
 مل يكن الوفد قادرًا عىل مسايرهتا.

ذكر وفد الاحتاد الأورويب، متحداًث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، أأنه مل يكن دليه ما يكفي من الوقت و  .824
نه احتفظ مب 3للنظر يف املادة  ىل )هـ(، وطلب أأن بصيغهتا املنقحة. وابلتايل فاإ وقفه، خصوصًا فامي يتعلق ابلنقاط من )أأ( اإ

دارية  نه ل يؤيد اللغة التالية: "يتعني/ينبغي توفري تدابري قانونية أأو اإ توضع بني أأقواس. وفامي يتعلق بفاحتة الفقرة، قال اإ
نه س يدمع س ياس ية مالمئة وفعاةل"، حيث مل يكن واحضًا يف رأأيه ما هو املقصود "ابملالمئة وال أأو فعاةل" يف هذا الصدد. وقال اإ

عادة صياغة السطرين الثاين والثالث من فاحتة الفقرة  كام ييل: "يتعني/ينبغي أأن تصان مصاحل املس تفيدين  8.3أأيضًا اإ
ًا حسب الاقتضاء وفق 2و 1الاقتصادية واملعنوية املتعلقة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل النحو احملدد يف املادتني 

 للقانون الوطين، بطريقة معقوةل ومتوازنة".

نه وجد البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر، اذلي حتدث ابمس اجملمو و  .821 عة الأفريقية، مثريًا قال ممثل قبائل تولليب اإ
ري" من نه ل يزال يدرسه. ومع ذكل، أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الهند لإزاةل مصطلحي "والاس تغالل التجالالهامتم واإ 

)هـ(. وأأوحض رأأيه برسد قصة خشص من الساكن الأصليني اذلي أأصبح مس تاًء لأن املعلمة مثلت القصص التقليدية 8.3الفقرة 
ن املبدأأ  اليت تقصها يف املدرسة، مبا خيالف القوانني العرفية، عىل الرمغ من أأن ذكل قد مت من دون أأغراض جتارية. وقال اإ

شاكلية كبرية ابلنس بة لكثري من القائل بأأن اس تخدام ذكل ل ي  عترب اس تخدامًا جتاراًي وس يكون مسموحًا به قد سبب يف رأأيه اإ
 الشعوب الأصلية.

ىل الوراء. وفامي يتعلق و  .829 ىل الأمام و خطواتن اإ وصف وفد جنوب أأفريقيا معلية التفاوض حىت الآن بأأهنا خطوة واحدة اإ
نه ل يرى كيف ميكن التوفيق بني  مادة املوضوع املدرجة بني أأقواس ونطا  امحلاية من انحية والولية من بتنفيذ الولية، فاإ

نه من واجبه ضامن سالمهتا. وعالوة عىل  انحية أأخرى. وطلب الرئيس أأن يذكر الوفود ابلولية ُام اكن ذكل رضوراًي حيث اإ
اوض، وطلب أأيضًا مزيدًا من ذكل، لحظ أأن الوفود تدرج عنارص يف مشاريع النصوص ليست منسجمة مع روح معلية التف
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لزام أأنفسهم يف مفاوضات الصياغة ابلنصوص اليت اكنت ل تزال عىل الطاوةل منذ عام  . 1009التحليل واملناقشات بدًل من اإ
رادة س ياس ية.  ويف رأأيه، أأن مثل هذا الهنج املعو   يعكس عدم وجود اإ

ىل وضع  3اكن من رأأي وفد الياابن أأن الوقت مل حين بعد لإجياد حلول وسط بشأأن املادة و  .810 ىل أأن تتوصل اللجنة اإ اإ
نه يود دمع املقرتحات 2واملس تفيدين يف املادة  1تعريف واحض بشأأن مادة املوضوع هذه يف املادة  . ويف غضون ذكل، قال اإ

 .3الاحتاد الأورويب بشأأن املادة اليت قدمهتا وفود الولايت املتحدة الأمريكية و

، الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت والبلطيق ىوسطالفد بولندا، متحداًث نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب و أأيد و  .818
 يف النص الأصيل يقدم مزيدًا من املرونة لدلول الأعضاء 3للامدة  8. واكن من رأأيه أأن اخليار 3املتحدة الأمريكية بشأأن املادة 

ىل )هـ( بني أأقواس،  يف تنفيذ الصك املقبل. وتعقيبا عىل املالحظات اليت أأبداها وفد الياابن، متىن أأن توضع النقاط من )أأ( اإ
ىل أأن يمت حتديد املوضوع واملس تفيدين عىل حنو واحض.  اإ

وفد الهند، الأفريقية و  ة عن مجموعة البدلانأأعرب وفد الربازيل عن تقديره للمقرتحات اليت تقدم هبا وفد اجلزائر نيابو  .811
 ومتىن أأن تنعكس يف النسخة املنقحة القادمة من مرشوع املواد.

نه غري مقتنع بأأن اللجنة تبادلت ما يكفي من احلوارات عن أأفضل اخليارات اليت ميكن تقدميها بشأأن و  .813 قال وفد كندا اإ
نه ل ميكن أأن يؤيد هذا النص اجلديد يف هذه املرتتب عن  8املرحةل، لأنه ل يعكس اخليار  الأهداف احملددة. وابلتايل فاإ

النص الأصيل. وأأيد الاقرتاحات اليت قدمهتا وفود من الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب يف هذا الصدد، واقرتح 
دراج العنارص التالية من اخليار  عادة اإ "؛ 1و 8 املادتني ، "كام هو حمدد يفعىل الاقل يف النسخة املنقحة التالية: أأولً  8اإ

نه يمثن سامع الوفود  اثنياً  "بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبم"؛ اثلثًا، "وفقًا للقانون الوطين". وقال الوفد اإ
"الس ياسة". وسريحب مبزيد من املناقشة فامي يتعلق ابلتسا  بني بني التدابري "الإدارية" و الأخرى تتحدث عن الفرو 

ىل )د( من هجة، و النقاط من )هـ( من هجة أأخرى، حيث اكن للنقاط تأأثري عىل الاس تغالل التجاري. وهو يمثن كذكل )أأ( اإ
جراء مناقشة أأوسع بشأأن التفضيالت احملددة للوفود عىل كيفية ترمجة الأهداف الضيقة اليت أأدرجت يف الاس تعراض  يف  8اإ

نه بشأأن اختالس3 املادة ، والس يطرة عىل طر  اس تخداهما رحب التعبري الثقايف التقليدي أأشاكل . فعىل سبيل املثال، فاإ
ىل ما يف النقاط من )أأ( اإ ىل هذا الهدف، اإ ما يف املادة  وفد كندا بتبادل وهجات النظر حول أأفضل الس بل للوصول اإ )هـ( واإ

نه يعتقد أأن هذه يه الكيفية اليت ميكن للجنة أأن تبين 2  هبا جسورًا بني املواقف.، وكيف ميكن لها أأن تعمل معًا. وقال اإ

ن املادة و  .812 دراج  3قال وفد الاحتاد الرويس اإ عادة اإ نه يرغب يف اإ بصيغهتا املنقحة تتطلب مزيدًا من ادلراسة. وقال اإ
اكن أأكرث مرونة  8عىل النحو الوارد يف النص الأصيل وأأيد الوفود اليت أأعربت عن نفس الطلب. ورأأى أأن اخليار  8اخليار 

 عتبار املتطلبات الوطنية للك دوةل عىل حدة.لأنه أأخذ بعني الا

آلية اخلرباء املعنية حبقو  و  .811 نه تشاور مع ممثل أ قال ممثل املنتدى ادلامئ للأمم املتحدة املعين بقضااي الشعوب الأصلية اإ
ريقية. واتفقوا عىل أأن الشعوب الأصلية التابعة للأمم املتحدة بشأأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأف

وهجة نظرمه هو السبيل الوحيد لضامن حامية حقو  الشعوب  منالهنج ينبغي أأن يكون هنجًا قامئًا عىل احلقو ، نظرًا لأنه 
واجملمتعات الأصلية وتناولها يف الصك املقبل. وأأكد من جديد أأن للشعوب الأصلية حقوقًا حرصية، وخصوصًا يف حرية حتديد 

براهما.من يتعاملون   معه يف أأية معامالت جتارية قد اختار اإ

]مالحظة من الأمانة: ترأأس انئب الرئيس اجللسة عند هذه النقطة[. بناء عىل دعوة من انئب الرئيس، أأعاد أأحد  .816
 8 يف الاس تعراض 5امليرسين، وهو الس يد كيبل، متحداًث نيابة عن امليرسين، عرض التعديالت اليت أأدخلت عىل املادة 

ىل أأن الفقرتني عىل اجل  حول ُمة قد تركتا عىل حاهلام، ابس تثناء الأقواس اليت اكنت قد وضعت  1و 8لسة العامة. وأأشار اإ
ىل أأن امليرسين مل يتح هلم الوقت الاكيف كام اكنوا يودون للعمل 1"الس يا  الثقايف" يف الفقرة "أأو" بني "التقليدية" و . وأأشار اإ
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ىل مزيد من العمل. وردًا عىل تعليق أأدىل به يف وقت عىل املادة بطريقة مرضية هلم، وأأ  ىل أأن املادة ل تزال حباجة اإ شار اإ
ذا اكن اليقني اذلي  ىل التفكري يف ما اإ سابق أأحد الوفود فامي يتعلق ابليقني اذلي يوفره اختبار اخلطوات الثالث، دعا الوفود اإ

ىل أأنه يقدمه اختبار اخلطوات الثالث مناس بًا يف س يا  املفاوضات احل الية نظرًا لأنه قد وضع لغرض خمتلف. وأأشار كذكل اإ
ىل  نه أأشار أأكرث اإ يف حني أأن اختبار اخلطوات الثالث اكن موهجًا عادة حنو الاس تثناءات والتقييدات، يف النص احلايل، فاإ

 الطريقة اليت اس تخدمت فهيا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي نفسها.

 .8يف الاس تعراض  1لتعليق عىل املادة افتتح انئب الرئيس الباب ل و  .814

ذا أأزيلت الأقواس اليت حول عبارة 2.1طلب ممثل قبائل تولليب أأن توضع املادة و  .811 ىل أأنه اإ )أأ( بني قوسني. وأأشار اإ
ل ابملوافقة احلرة املس بقة املس تنرية من املس تفيدين" يف فاحتة املادة   ، فلن تكون هل أأية مشلكة مع املادة اليت جيري2.1"اإ

ذا أأزيلت العبارة اليت بني قوسني من النص، فس يعين  ىل أأن شغهل الشاغل هو أأنه اإ الاحتفاظ هبا كام اكنت. ومع ذكل أأشار اإ
عدم وجود اس تثناءات أأو قيود عىل اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من قبل املتاحف واملكتبات واحملفوظات حيث 

ىل أأشاكل ال  تعبري الثقايف التقليدي. وأأعرب عن قلقه من أأن وفودًا تس تنتج أأن الاس تخدام غري س يكون لها حرية الوصول اإ
التجاري لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  مقبول يف مجيع الظروف. ولتوضيح ذكل روى املمثل قصة شعوب بيوبلون 

(Puebloan يف جنوب غريب الولايت املتحدة الأمريكية. فأأوحض أأنه يف عام )أأجرت نيو مكس يكو صن طائرة ، اس ت8912
( مفتوحة ويه الهيلك املقدس لشعوب بيوبلون. وطاروا فو  أأحد الكيفات حيث Kivaللتحليق فو  اجملال اجلوي لكيفا )

ىل  ىل أأنه ُام اكنت جترى مرامس التجدد، خيلق معود كوين ميتد من الكيفا اإ اكنت جتري مرامس التجدد للعام. وأأشار املمثل اإ
ن لك ما السامء ويعلق س يحدث هلم يف العام املقبل يعمتد عىل ما  يف الكون. اكن هذا همم ابلنس بة لهذا الشعب، حيث اإ

س يحدث مع تواصلهم مع الأرواح. وحلقت الطائرة عىل مس توى منخفض، من خالل العمود، وأأفسدت املرامس وكذكل 
وأأوحض أأن حمامك الولايت املتحدة الأمريكية العمود الرويح. والتقط الصحفيون صورًا ونرشوا ت ك الصور يف الصحف. 

ذا مل يرد تصوير ت ك  قضت بأأن شعب بيوبلون ل يس تطيع حامية املرامس لأهنا اكنت يف أأجواء عامة واكن عليه تغطية الكيفا اإ
 التجاري الاحتفالت. وأأكد املمثل أأن هذا النوع من املشالك ازداد بسبب الاس تثناءات الشامةل اليت تؤيد الاس تخدام غري

لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأعرب عن رأأي مفاده أأن اجلرامئ املتعلقة ابس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تنطوي 
عىل انهتاك قوانني الشعوب الأصلية وليس القوانني الغربية. وطلب أأن ينعكس هذا المتيزي يف النص. وأأوحض أأن الشعوب 

ىلالأصلية ليست ضد حق امل  ، بل ترغب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تاحف والصحف أأو مؤسسات التعلمي الوصول اإ
ىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من عدمه.يف أأن تكون مسؤ   وةل عن ااخاذ القرارات بشأأن منح الوصول اإ

جياد توازن،  ولحظ أأنه لأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن دمعه املداخةل اليت أأدىل هبا ممثل قبائل تولليب. و  .819 بد من اإ
ىل  شارة مس بقة اإ حيث ل ميكن أأن يكون هناك حق غري حمدود يف الوصول لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من دون أأية اإ

س يضمن التوازن  2.1أأحصاهبا اذلين حافظوا علهيا أأو ملكوها. واكن من رأأي الوفد بأأن اسقاط الأقواس يف فاحتة املادة 
. وفامي يتعلق ابختبار اخلطوات الثالث، أأكد 3.1وأأثىن الوفد كذكل عىل امليرسين حملاولهتم تضييق منظور املادة املنشود. 

دراهجا يف املفاوضات احلالية. وقال لو أأن هذه الأعباء اكنت قد جنحت من  جمددًا أأن أأعباء التفاقات الأخرى ينبغي عدم اإ
ت مرحية مع اس تخداهما يف املفاوضات اجلارية حاليًا. وأأثىن عىل املقدمة اليت قبل يف ت ك التفاقات لاكنت قد قبلت وأأصبح

أأدىل به امليرس، الس يد كيبيل، وأأعرب عن دمعه النقطة القائةل بأأن اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف حد ذاته 
 يشري تطوير اختبار خاص هبا.

مة اختبار اخلطوات الثالث. واكن ذلي طرحه امليرس بشأأن مالءا أأعرب وفد نيجرياي عن تقديره للتساؤل الرصحيو  .860
ىل ااخاذ بعض القرارات الهيلكية اليت يتعني ااخاذها يف هذا الصدد، ل س امي فامي يتعلق ابلطريقة اليت  من رأأيه أأن هناك حاجة اإ

ىل أأن اختبار اخلطوات الثالث كام جاء 3.1صيغ هبا الاختبار يف املادة  مل يكن انعاكسًا سلاميً  3.1يف املادة . وأأشار الوفد اإ
ىل تضمني  آليهتا، ابلقدر اذلي يسعى به أأنصار املادة اإ لصياغته احلقيقية وأأن صياغته ينبغي أأن تكون متسقة مع ما ستنجزه أ
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من )هـ(، اللتان مل تكوان عىل حنو تقليدي جزءًا 3.1)د( و 3.1ن النص. وفامي يتعلق ابملادة اختبار اخلطوات الثالث مض
ىل أأنه رمبا ينبغي مالحظة أأن مدى التعامل مع املصاحل املعنوية واحلقو  املعنوية يف  اختبار اخلطوات الثالث، أأشار الوفد اإ

)هـ( يف قرار 3.1)د( و 3.1شأأن كيفية التعامل مع املواد قد مت التعامل معها، ويتعني أأن ينعكس القرار ب  3أأو  8املادة 
ىل أأن قضااي عدم التوافق أأو عدم الرضر مع املامرسة اليت تعاملت مع لك  3 املادة من احلقو  الاقتصادية واملعنوية. وأأشار اإ

ىل  ىل أأن بعض احملاداثت اليت ُأجريت حىت الآن مل تدفع الغرض من املفاوضات اإ العادةل ميكن الاعتناء هبا هبذا الهنج. وأأشار اإ
. وأأعرب عن 3و 8لعالقة ل س امي يف املادتني حول القضااي ا التاليق الأمام وأأكد جمددًا عىل أأمهية التفكري يف طر  للبدء يف

اعتقاده أأنه من املهم جدًا أأل يطلب من الصك أأن يفعل أأكرث مما فعلت صكوك امللكية الفكرية الأخرى أأو واثئق الويبو 
جناز يشء ما حول الابتاكر وحقو   الإنسان، وحول احلق يف تقرير الأخرى أأو املعاهدات. وذكر الوفود بأأن اللجنة حتاول اإ

مم املتحدة، أأن تفكر يف س بل توفيق املواقف بني الوفود، حىت صري. وذلكل اكن من املهم للويبوامل ، ابعتبارها واكةل اتبعة للأ
ولية ادلولية. وانشد الوفد الوفود أأل تأأخذ يف الاعتبار الاحلكومية تعكس املواضيع الثالثة الشامةل اليت تنشط معل اللجنة 

س امي عند تنقيح  ، لري سبيل اللجنة ادلولية احلكوميةحفسب، ولكن الصالحيات املؤسس ية الشامةل اليت ينبغي أأن تن
ىل أأن تكون املاكن اذلي حتتاج فيه مجيع الأعامل السابقة عىل 3و 8 املادتني . واكن هذا همامً لأن الاس تثناءات و القيود متيل اإ

ىل أأن تكون متوازنة ف   يه عىل حنو فعال.النص اإ

أأعرب وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب والبدلان الأعضاء فيه، عن تأأييده للأقواس املوضوعة و  .868
)أأ( ولكنه طلب وضع الفقرات 3.1أأعرب الوفد عن تأأييده للامدة ، 3.1. وفامي يتعلق ابملادة 1.1حول ُمة "أأو" يف املادة 

ل ابملوافقة احلرة املس بقة املس تنرية من  3.1ادة )ب( حىت )هـ( من امل من دراج عبارة "اإ بني أأقواس. وذكر أأنه ضد اإ
زاةل الأقواس، س تكون النتيجة أأن مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 2.1املس تفيدين" يف املادة  ىل أأنه ابإ ، وأأشار اإ

لغاء موافقة أأعطيت ابلفعل يف املكتس بة سابقًا س تعود للمس تفيدين السابقني وهذا من شأأنه أأن يعط ماكنية اإ ي املس تفيدين اإ
ىل أأنه ل ميكن أأن يدمع مادة أأ املايض عىل أأساس  ن املعلومات اليت أأعطيت هلم عن العواقب اكنت مضلةل. وأأشار الوفد اإ

ة حرمت التقييدات والاس تثناءات الوطنية حىت من الاس تخدام غري التجاري دون أأن اخضع للموافقة احلرة املس بق
املس تنرية. واكن من رأأيه أأن ذكل من شأأنه أأن يشلك عبئًا شديدًا عىل املكتبات واملتاحف وغريها من املس تخدمني 

زاةل الأقواس من عبارة "ابلقدر اذلي سيسمح به بأأي معل مبوجب 1.1التجاريني. وفامي يتعلق ابملادة  غري ، طلب الوفد اإ
جب حقو  امللكية الفكرية أأو العالمات والرموز احملمية بقانون العالمات التجارية، القانون الوطين ابلنس بة للأعامل احملمية مبو 

 حيث يتعني/ينبغي عدم حظر مثل هذا العمل حبامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي".

هحا . واكن من رأأيه أأن التنقيحات اليت اقرت 5واصل وفد كندا المتسك بتحفظاته عىل جوانب معينة من أأحاكم املادة و  .861
منفصةل لضامن أأن الوفود ل ميكهنا الاس تفادة من وجود نقطة  3امليرسون قي مة، وخاصة فامي يتعلق ابحلفاظ عىل بدائل الفقرة 

مرجعية يف اختبار اخلطوات الثالث القامئ عىل النحو احملدد يف املعاهدات ادلولية القامئة بشأأن امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد 
مرتبط، بسبب طبيعهتا اخلاصة، ارتباطًا وثيقًا  5ةل اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا من أأن التقدم يف املادة عن تأأييده للمداخ

حراز تقدم يف املواد  ىل وضوح بشأأن ت ك 4و 3و 2و 1ابإ حراز املزيد من التقدم فامي يتعلق ابلتوصل اإ ىل اإ نه يتطلع اإ . وقال اإ
 .5فاكرها عىل املادة املواد، حبيث ميكن أأن تعرب بشلك حصيح عن أأ 

أأصبح الآن اختبارًا من مخس خطوات بدل من اختبار ذي  3.5أأشار وفد الهند أأن الاختبار املندرج مبوجب املادة و  .863
خطوات ثالث. وكرر جمددًا موقفه بأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خمتلفة عن حقو  امللكية الفكرية الرمسية، وابلتايل 

ن املعايري اليت  فادة اكمةل يف  اتبعت يف نظام امللكية الفكرية الرمسي لتحديد التقييدات والاس تثناءات قد لفاإ تكون مفيدة اإ
، عىل الرمغ من أأهنا قد تكون مفيدة يف بعض الظروف الأخرى. أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مجيع الظروف املتعلقة حبامية

ىل أأن اس ترياد هذا املفهوم من ن ىل هذا املوضوع، ومجموعة احلقو  وطبيعة وأأشار الوفد اإ ظام امللكية الفكرية الرمسي اإ
لهيا محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد ل تكون مفيدة. واكن من رأأيه أأن الصيغة  الاس تثناءات اليت جيري السعي اإ

نه احلالية قد تعطي انطباعًا خاطئًا عن كيفية تطبيق التقييدات والاس تثناءات عىل أأشاك ل التعبري الثقايف التقليدي. وقال اإ
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يعتقد أأن اختبار اخلطوات الثالث املعياري جيب أأل يعطى مثل هذه الإشارة القوية يف هذه املادة، بل ينبغي مزجه يف س يا  
، 4.5املادة حمدد من حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ولحظ أأن الهنج احلايل يبدو أأنه يتقدم يف هذا الاجتاه. وبشأأن 

)ب(. وأأضاف أأنه يتفهم الشواغل اليت أأعرب عهنا ممثل قبائل تولليب وأأعرب عن 4.5كرر الوفد قلقه اجلاد بشأأن املادة 
ن ىل الاس تثناءات. وطلب الوفد وضع املادة  هاس تعداده للنظر فهيا. ومع ذكل قال اإ يعتقد أأن هناك مرونة خبصوص الإشارة اإ

من أأن الربط املتقاطع من شأأنه أأن يقوض تقويضًا اتمًا منع سوء الاس تخدام أأو اختالس بني قوسني وكرر شواغهل  5.5
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املطلوبة، يف احلالت اليت تس تخدم فهيا حقو  امللكية الفكرية لختالس أأشاكل التعبري 

 الثقايف التقليدي.

به وفد من الاحتاد الأورويب، نيابة عن الاحتاد الأورويب والبدلان أأعرب وفد الياابن عن تأأييده الاقرتاح اذلي تقدم و  .862
ىل )هـ( من املادة  ل ابملوافقة  3.5الأعضاء فيه، وطلب وضع الفقرات من )ب( اإ بني أأقواس. واقرتح الوفد حذف عبارة "اإ

بقاء الأقواس حول العبارة. واكن من رأأي الوفد 4.5احلرة املس بقة املس تنرية من املس تفيدين" يف فاحتة املادة  ، وطلب ابلتايل اإ
ن 3، و2و 1قبل التوصل خلامتة للمواد  5أأنه من السابق لأوانه مناقشة كيفية تقدمي حلول توفيقية بشأأن املادة  ، حيث اإ

 .3الاس تثناءات والقيود تعمتد عىل مضمون املادة 

أأييده املداخةل اليت أأدىل هبا وفد الياابن، ولحظ أأنه اكن مرتددًا جدًا يف أأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تو  .861
بعد  االقيود متطابقة مع حقو  مقابةل وأأيضًا لأنه مل يتخذ قرار الاس تثناءات و لأن الأمر اكن يقتيض أأن تكون  5مناقشة املادة 

بني قوسني حىت ل حتمك مس بقا عىل نتاجئ  5بشأأن طبيعة الصك. بيد أأنه عىل سبيل التعليق الأويل، طلب وضع املادة 
ىل رشح من امليرس، الس يد كيبيل، خبصوص بعض التداعيات 3.5فامي يتعلق ابملادة و املناقشات.  نه اس متع بعناية اإ ، قال اإ

ىل خربة املفاوض ىل مداخةل وفد نيجرياي. واستنادًا اإ ات املرتتبة عىل اختيار اللكامت يف اختبار اخلطوات الثالث وكذكل اإ
املكفوفني وضعاف البرص يف  املكثفة اخلاصة بأأحاكم اختبار اخلطوات الثالث يف معاهدة مراكش لصاحل الأشخاص

، أأقر الوفد مبس توى التفاصيل والكثافة اليت رافقت أأي مناقشة لختبار اخلطوات الثالث. وبناء عىل هذا، فقد 1083 يونيو
الثالث يف هذا النص احلايل ويف غريه من الصكوك. وطلب وضع  لحظ بعض الاختالفات يف صياغة اختبار اخلطوات

"الانتفاع" الواردة يف الفقرة )ب( من ة املقدمة، وكذكل حول "الرصاع" وأأقواس حول عبارة "الاس تخدام" يف فاحت
زاء العالقة املتبادةل يف 3.5 املادة  اس تخدامات وذكل بغرض زايدة فهم اس تعامل املصطلحات املس تخدمة. وأأعرب عن قلقه اإ

رى. وفامي يتعلق املصطلحات الواردة يف النص احلايل واس تخداماهتا يف صكوك دولية أأخرى، مبا يف ذكل صكوك الويبو الأخ
ىل أأنه مس متر يف التفكري يف مضموهنام ووضعهام 3.5)هـ( من املادة ابلفقرتني )د( و ، طلب الوفد وضعهام بني قوسني. وأأشار اإ

 كل متىن مواصةل حتليل توافقهام مع القانون ادلاخيل للولايت املتحدة الأمريكية.يف الصك، وعالوة عىل ذ

، أأن توضع الفقراتن )ب( و)ج( من والبلطيق ىوسطالطلب وفد بولندا، متحداًث نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب و  .866
ىل مداخالت الوفود ايخمتلفة واحلجج اليت أأعرب عهنا 3.5املادة  وفد الهند. واكن من رأأيه أأن الصك  بني قوسني استنادًا اإ

نه من غري املناسب أأن تتبع لك الأدةل الهادية املوجودة  الفريد اذلي جيري العمل عليه ينبغي أأن يعامل بشلك مس تقل حيث اإ
واصةل بني قوسني حىت حيتفظ حبقه يف م 3.5)هـ( من املادة . وطلب أأيضًا وضع الفقرتني )د( ويف لواحئ امللكية الفكرية احلالية

ل ابملوافقة احلرة املس بقة 4.5الرد عىل هذه الفقرات. وفامي يتعلق ابملادة  ، أأعرب عن تأأييده الإبقاء عىل الأقواس حول عبارة "اإ
املس تنرية من املس تفيدين"، وذكر أأن س ياسة احلرية اخلاصة ابحملفوظات واملكتبات واملتاحف، فامي يتعلق ابحملافظة، والعرض 

 والبلطيق. ومتىن الوفد احلفاظ عىل الوضع الراهن كام هو. ىوسطال ات أأمهية ابلغة جملموعة بدلان أأوروابوالبحوث، اكنت ذ

جراء مزيد من التنقيح عىل نص و  .864 ىل الاجامتع وطالب امليرسين ابإ علق انئب الرئيس اجللسة العامة ودعا فريق اخلرباء اإ
 يت س تجري يف فريق اخلرباء.أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل أأساس املناقشات ال
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]مالحظة من الأمانة: مت هذا اجلزء من ادلورة بعد أأن أأمت فريق اخلرباء معهل. وقدم العديد من الوفود اليت أأخذت  .861
ىل أأن  6اللكمة شكره للميرسين عىل معلهم[. وأأعاد الرئيس فتح ابب النقاش بشأأن البند  من جدول الأعامل. وأأشار اإ

اكن قد قدم يف  2013 يوليو 19"حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مشاريع مواد" بتارخي من وثيقة  2الاس تعراض 
بداء أأي تعليق خبصوص أأية أأخطاء أأو سهو يف النص. وطلب من امليرسين  وقت سابق هبدف متكني الوفود واملراقبني من اإ

 .1تقدمي الاس تعراض 

واس تعرض التغيريات اليت أأجريت عليه.  2مليرسين، الاس تعراض قدم الس يد كيبيل، متحداًث ابلنيابة عن لك من او  .869
جراء عدد قليل من  20بأأن امليرسين دلهيم ساعة واحدة ووبدأأ ابلتنبيه  ن الأمر يقتيض اإ دقيقة لالنهتاء من املرشوع، ذلا فاإ

ن الأهداف من  ىل 1التصحيحات الالزمة، رمبا خالل ادلورة. وقال اإ . 1اكنت يف الأساس أأهدافًا من الاس تعراض  5 اإ
آخرين من الأهداف هام الهدف  1فالهدف  يف  4بديل اكن الإصدار اذلي معل عليه فريق اخلرباء. واكن هناك هدفني أ

ىل فريق اخلرباء. وأأوحض اترخي  5بديل. وجاء الهدف  4والهدف  4: الهدف 2الاس تعراض  من اقرتاح قدمه وفد السويد اإ
عن الأهداف اجلديدة. ونظرًا لأهنا صيغت بشلك خمتلف، اكن  1املبادئ والأهداف" ومزي أأهداف الاس تعراض العنوان "

دراج العنوان "ديباجة"، لكن هذا اكن مثريًا للجدل. وجاء الهدف  آخر هو اإ من  6تقس ميها أأمرًا غري معيل. ومثة خيار أ
الأصيل  1من الهدف  8الأصيل، والهدف  3ن الهدف م 7الأصيل، والهدف  3من الهدف  7القدمي، والهدف  1 الهدف

ىل الهدفني  1كذكل. وانقسم الهدف  الأصيل،  6من الهدف  10الأصيل، والهدف  2من الهدف  9. وجاء الهدف 8و 6اإ
، 1القدمي. وعن املادة  14من الهدف  13القدمي، و الهدف  7من الهدف  12القدمي، والهدف  11من الهدف  11والهدف 

نه أأضاف حوايش لأمثةل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ويبدو أأنه مل يكن هناك أأي خالف س يايس حول معىن "عرب  قال اإ
ضافة حاش ية لتوضيح أأن ذكل يعين "الانتقال من جيل  الأجيال"، لكن ل تزال هناك مسأأةل الصياغة. واقرتح فريق اخلرباء اإ

ىل جيل وبني الأجيال". واستند اخليار  ىل الا 3اإ قرتاح الأصيل اذلي قدمته اجملموعة الأفريقية، بصيغته املعدةل يف اجللسة اإ
يف فريق اخلرباء، لكن احتفظ به يف النص لإعطاء فرصة للجلسة العامة لتأأكيد ذكل.  2اخليار  3العامة. واستبدل ابخليار 

نه يف الفقرة  ، بصيغته املعدةل يف اجللسة1هو نسخة الاس تعراض  1، اكن اخليار 2وخبصوص املادة  ، اكن 1العامة. وقال اإ
هو النص اذلي قدمه فريق  1بد من استبدال الضمري "هو/يه" بعبارة "أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي". واكن اخليار  ل

ماكنية التعرف عىل الشعب أأو اجملمتع  2هو أأن يف اخليار  2يف الفقرة  2و 1اخلرباء. والفار  بني اخليارين  ليه "عدم اإ املشار اإ
(. ومل تظهر WIPO/GRTKF/IC/25/6)من نص املعارف التقليدية ) 1اذلي أأنشأأها". وجاءت ت ك العبارة من املادة 

نشاء املعرفة" اكنت عبارة مرحية ل  ل اللكمة "ينشئ" يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. لكن يف حني أأن "اإ بأأس هبا، اإ
نشاء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" ل تناسب بشلك مرحي، واكن ذكل شيئًا يتعني عىل املشاركني النظر فيه.  أأن عبارة "اإ

، لكهنا اكنت أأكرث مالءمة لفريق اخلرباء للنظر فهيا. وفامي يتعلق 2وقد ُأدىل بتعليقات أأخرى يف اجللسة العامة حول املادة 
(. واستند WIPO/GRTKF/IC/25/4من النص الأصيل لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ) 1تعيد اخليار ، اس  3ابملادة 
اكن خيارًا حديثًا أأدرجه فريق اخلرباء.  3، بصيغته املعدةل يف اجللسة العامة. واخليار 1عىل النص يف الاس تعراض  2اخليار 

ىل حد بعيد يف النص الأصيل لأشاكل التعبري  2ثاًل جدًا للخيار مما 3شاهبني جدًا. واكن اخليار ت م  3و 2واكن اخلياران  اإ
يف النص الأصيل  2، اليت جاءت من الفقرة )هـ( من البديل 3الثقايف التقليدي. واكن الفر  الوحيد هو الفقرة )أأ( يف اخليار 

ل أأنه اكنت هناك بعض اللكامت املفقودة يف البدا ية: فالنص الأصيل يقول "ضامن أأن يكون لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، اإ
من الفقرة )أأ( يف  3للمس تفيدين" قبل "احلقو  امجلعية احلرصية وغري القابةل للترصف". وجاءت الفقرة )ب( يف اخليار 

در  2 اخليار آخر يف الفقرة )أأ( من نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الأصيل هو اإ اج من نص املعارف التقليدية. والفار  ال
ىل املادة 3عبارة "من قبل الآخرين" يف هناية الفقرة )أأ( يف اخليار   1، التغيري الوحيد يف صيغة الاس تعراض 5. وابلنتقال اإ

 لتوضيح أأن التقييدات والاس تثناءات يه اليت 3من النص الأصيل لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هو تعديل الفقرة 
ىل "اس تخدام" أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. واكن 3خل. وأأشارت الفقرة الفرعية اقترصت يف بعض احلالت اخلاصة، اإ  )د( اإ

عىل التقييدات والاس تثناءات ضامن اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ليست همينة ول مس هتجنة، واعرتفت 
 ابملس تفيدين واكنت متوافقة مع املامرسة العادةل.
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أأكرث مما اكنت عليه يف احلالت العادية. وميكن  1زيد من املرونة يف قراءة الاس تعراض قال الرئيس س يكون هناك مو  .840
ليه الانتباه بشلك حصيح، ميكن توضيح  ذا قدم تنازل لكن مل يلفت اإ صالهحا. فاإ ىل الأخطاء والسهو واإ للوفود لفت الانتباه اإ

ذا اكن دلى الوفود أأفاكر ذكل للميرسين لضبطه. وميكن أأن يمت ذكل يف حينه، حبيث ميكن تصحيح ا لنص لرياه امجليع. واإ
ىل النص. واكنت املهمة يه ترتيب العمل املنجز يف الأايم الأربعة  لهيا يف احملرض، لكهنا لن تذهب اإ جديدة، ميكن الإشارة اإ

ل عن املادة أأو الهدف قيد النظر ويف  املاضية: أأوًل الأهداف، مث مادة مادة. وطالب الوفود أأن متارس ادلقة ول تتحدث اإ
شلك متتابع. ومل يتسع الوقت ملناقشة القضااي الأوسع نطاقًا. وطلب من انئب الرئيس، الس يدة غرازيويل، أأن ترأأس اجللسة 

 .2العامة. وافتتح انئب الرئيس اللكمة بتعليقات عىل الأهداف الواردة يف الاس تعراض 

الأصليني، عن رغبته يف تضمني النص التايل يف ادليباجة: أأعرب ممثل مؤسسة تيبتيبا، متحداًث ابمس جتمع الساكن و  .848
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية، ومؤكدًا أأنه ل يوجد يف هذا الصك أأو الصكوك ما ميكن  "مالحظًا أأمهية اإ

طار الهدف تفسريه بأأنه يقلل أأو يلغي احلقو  احلالية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، وجيب تفسري مجيع ا لأهداف يف اإ
 العام وهو احلصول، ُام اكن ذكل مناس بًا، عىل املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية".

ذا اكن هناك أأي بدل عضو يود أأن يدمع الاقرتاح اذلي تقدم به جتمع الساكن الأصليني.و  .841  سأأل انئب الرئيس عام اإ

 لفلبني الاقرتاح اذلي تقدم به جتمع الساكن الأصليني.أأسرتاليا وا وفدا أأيدو  .843

ىل أأن يمت و  .842 رغب وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف وضع قوسني حول مصطلح "اجملمتعات احمللية" بطول النص اإ
فعل توضيحه توضيحًا أأكرب لحقًا. واكنت البنية اجلديدة للمبادئ والأهداف مقبوةل. ومع ذكل، فضل الوفد أأن تنعكس يف 

ابليشء" مبين للمعلوم أأو مبين للمجهول، وليس يف صيغة املصدر حىت تتوافق مع الأهداف. فعىل سبيل املثال، "الاعرتاف 
خل. واقرتح الاحتفاظ بلك من رتشد"، و"اعرتاف" تصبح "يعرتف"، اإ "اسرتشاد" تصبح "يستصبح " يعرتف ابليشء"، و

ىل جنب يف النص، مع وضع  ، الظهور اجلديد 7أأقواس حول صيغة املصدر. ولحظ كذكل، يف املبدأأ خيارات اللغة جنبًا اإ
 لعبارة "والتكييفات"، اليت اكنت واسعة املعىن واكن ينبغي أأن توضع بني قوسني.

آلية اخلرباء املعنية حبقو  الشعوب الأصلية وأأيد ممثل  .841 عن جتمع الساكن  مؤسسة تيبتيبا نيابةً  ه ممثةلتي قدم املوقف اذلأ
ليه لفظةت ام عالأصليني. وسأأل  نه حيتفظ حبقه يف الإدلء بتعليقات حول هذه اإ "الأمم" يف النص بأأمكهل. وقال  شري اإ

 بعيهنا. املسأأةل

 .طلب حذفهاُمة "ادليباجة" و  حولمن امليرسين  اً وطلب وفد اجلزائر توضيح .846

ومثة ادليباجة. عىل حذف هناك اتفا  فليس فريق اخلرباء فهمه من ه حسب ، أأنكيبيلوأأوحض أأحد امليرسين، الس يد  .844
عادهتااللكامت من ادليباجة و يمتثل يف نقل موقف خمتلف  نشاء خيار  بدلً و مرة أأخرى حتت الأهداف.  اإ حاولوا فقد ، ينمن اإ

عداده ذا شعرت الوفود و تلبية ت ك الاحتياجات. عىل حنو يضمن  اإ ن أأحد س بل ل ، ادليباجةبرضورة وجود اإ  لتعامل معفاإ
ن امليرسين فضالً من، لكن ذكل مل يكن يخيار فتمتثل يف وجود  أأما الطريقة الأخرىبني قوسني.  اوضعههو  الأمر . وقال اإ

 حول كيفية التعامل مع هذه املسأأةل. يتقبلون املقرتحات

ىل وفد اجلزائر وبعد أأن اس متع  .841 وحض يف النص، كام أأ  الأوىلالنسخة املعدةل ديباجة الإبقاء عىل ت ك التوضيحات، أأراد اإ
ضافة ُمة "ادليباجة" بني قوسني. يه  الطريقة الأكرث قبولً و بدائل أأو خيارات. لوضع  ه ل داعياتفق عىل أأنو فريق اخلرباء.   اإ

اكن هناك و ادليباجة. حذف  وفد الهند عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد اجلزائر، لأنه مل يمت التفا  عىلوأأعرب  .849
ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت الأ املبادئ و مكزيد من  ابلحتفاظ هبااح اقرت  هداف، ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

 بني قوسني.  ادليباجةالاحتفاظ بصياغة رغب يف و هداف. حتت الأ املبادئ والأهداف، صياغة املتحدة الأمريكية لتغيري 
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ىل  اً املبادئ يف النص نظر  بقىمتىن وفد كندا أأن ت و  .810  .2و 3 مقرتنة ابملادتني كن دليه فرصة ملناقشة املبادئتأأنه مل اإ
أأن بد  صطلح "املس تفيدين" لمب اقرتاحه املتعلق  ومفاده أأنتدخهلذَكر الوفد ب  قدطبق عىل النص بأأمكهل، فين كتعليق عام و 

 هذه العبارة مىت وردتتبع تُ . وذلكل، طلب أأن مىت وردت "والأمم احمللية وامجلاعاتلعبارة "الشعوب الأصلية  بديالً يكون 
. مصطلح "املس تفيدين" بديالً حول كون ابس مترار  واحضاً النص أأن يكون وقد أأراد برشطة مائةل، مث مصطلح "املس تفيدين". 

جراء  عىل. وينطبق اليشء نفسه 1املادة  وفضل مناقشة املس تفيدين يف ماكن واحد، وهمع هنجه اذلي يُ  واكن ذكل متاش ياً  اإ
ذ لبد من ذكر"ينبغي/يتعني":  ىلعالتعديالت الالزمة   .أأحدهامكر ، ُام ذُ نيليبدك املصطلحني  اإ

فرتة حمدودة   تُتح هل سوىنه ملاإ ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  وقال وفد الاحتاد الأورويب، متحداثً  .818
بعد عبارة  3الهدف فال بد أأن ينهتيي وقفه الهناِئ. مبساس بعض التعليقات دون امل فقد أأدىل ب ملراجعة النص، وابلتايل 

هناء"التبادل الثقايف"، كام طلب يف فريق اخلرباء.  أأقواس من ت ك وضع بعد ُمة "الإبداع"، مع  2الهدف  ول بد من اإ
يتعلق ابلأهداف  يف النص. وفامي 1الهدف يظل ، عىل النحو املطلوب يف فريق اخلرباء. وطلب الوفد أأن وما بعدهاالنقطة 

 مرفقمن ذات الصةل الأهداف واملبادئ  ، سيمت اس تخدامفريق اخلرباء يففهمه حفسب واملبادئ، 
ىل أأن البند مبدون املساس و . WIPO/GRTKF/IC/25/4 الوثيقة يتفق  6وقفه الهناِئ أأو أأي من ت ك النقاط، أأشار اإ

 1البند ، و (الثالث)املبدأأ والهدف الأصيل يتفق مع  7البند و ، (الأول) ف الأصيلوالهد أأ املبد مععىل الأقل يف جزء منه 
 ،(الثاين) املبدأأ والهدف الأصيليتفق مع  9والبند ، (الأول) املبدأأ والهدف الأصيلمع ىل الأقل يف جزء منه يتفق ع

 الثالث عرش اسع(، والبندتال ) املبدأأ والهدف الأصيليتفق مع  88البند و  ،(الرابع) املبدأأ والهدف الأصيليتفق مع  80 البندو 
ىل أأن  املبدأأ والهدف الأصيليتفق مع  املبادئ  بأأي منديد ل يبدو أأن هل صةل اجل 81بند ال )الرابع عرش(. وأأشار الوفد اإ

 .الأصلية فاهدالأ و 

متثل مناقشة  1و 3 نين التعديالت اليت اقرتهحا وفد الاحتاد الأورويب فامي يتعلق ابلهدفاإ وقال وفد جنوب أأفريقيا  .811
ىل اس تنتاجات أأو اتفاقات. وطلب أأن وجارية وغري حامسة.   هناية امجلل يف النص. تبقى مل يمت التوصل اإ

عند بأأن ينهتيي  3لهدف ابفامي يتعلق  لتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الأورويب، وخاصةً اوفد الياابن وأأيد  .813
 " .الثقايف "التبادل

 . النسخة املعدةل الثانيةيف  8مة للتعليق عىل املادة الرئيس اللك ةانئب تافتتحو  .812

ن 3اخليار حمل  1اخليار حيل أأن عن رغبته يف ابمس اجملموعة الأفريقية،  وفد اجلزائر، متحداثً وأأعرب  .811 ذ اإ الك اخليارين  اإ
 مجموعة البدلان الأفريقية. قدمهتا من مقرتحات متالحقة نبع 

 "أأوفال بد من استبدال "، اخلأأو لفظي"، "موس يقي أأو صويت"،  نطقي" عبارةنه بدل من اإ وقال وفد املكس يك  .816
نه يرغب املنطو  عتعبري كام خيتلف ال  ن املوس يقى، متاماً عتلف اخ لأن الأصوات  ،"و" حبرف العطف يف ن اللفظي. وقال اإ

دراج  أأبدى الوفد مرونة بشأأن ، وأأخرياً " .بعد ُمة "احلرف اليدوية 2" يف احلاش ية الاحتفاليةبس ال"الأقنعة واملعبارة اإ
ىل جيل" بني مااخليار   الأجيال".فامي بني "بني الأجيال" أأو "و "من جيل اإ

ىل وفد وانضم، 1 اخليار أأيد ولكنه. 8 اخليار يف للأخذ ابقرتاحاته سعادته الهند وفد وأأبدى .814  ابمس متحداثً ، اجلزائر اإ
ذ اإ ، 3 فامي خيص حذف اخليار، الأفريقية اجملموعة   .حل حمهل قد 1 ن اخلياراإ

ىل  احلوايش من احلرصية الإيضاحية غري نقل القامئة يف رغبته عن وأأعرب. 1 اخليار وتوابغو ترينيداد وفضل وفد .811 اإ
 أأن وطلب، 3و 1 احلاش يتني يف وخاصة، قوسني بني القوامئ أأيضًا عن سبب وضع وتساءل. أأن ذكر س بق كام، نفسه النص
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" الرايضةو  التقليدية الألعاب" بعبارة 3 احلاش ية يف" التقليدية والألعاب الرايضة" عبارة استبدال واقرتح. الأقواس حذف يمت
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية من 38 املادة متاش يًا مع نص   .اإ

ن كولومبيا وفد وقال .819 ىل الأقرب هو 1 اخليار اإ بداعية وروحية أأخرى"عبارة  الإبقاء عىل يف وأأبدى رغبته. مصاحله اإ " اإ
بداعية أأو تكون أأن ميكن ل التعبريات ت ك لأن ليس قوسني بني آخر، شيئاً  تكون أأن ميكن لأهنا ولكن، روحية اإ وابلتايل  أ
ن  أأن فقد أأراد ،(ج) الفرعية الفقرة ويف. والروحية حبيث تقترص عىل الإبداعية الواقع مقيدة يف تكون أأن ميكن العبارة هذه فاإ

 ".الاجامتعية الهوية أأو الثقافة" قبل" جامعية"  ُمة يضيف

"، 1"، "املادة 8"املادة  هو وضعه هدفاكن فقد املواد،  بعنواننه فامي يتعلق اإ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .890
ا عىل نتاجئ مك مس بقً هو احلالقصد  مل يكناللفظي، عىل سبيل املثال "موضوع امحلاية". و ابني قوسني، وليس وصفه فقط اخل

ن عبارة "ومعوماً املناقشات.  ، 8اخليار  من 8من هذه التعبريات" واليت ظهرت للمرة الأوىل يف الفقرة  عدةلالصيغ امل، فاإ
 يف)ج( 8و 8اخليار  من)ج( 1يف الفقرة الفرعية وأأقواس.  ل بد من وضعها بنيا" اكن عديالهتوالعبارات ذات الصةل مثل "وت

ن حرف ال، 1اخليار  بقاء  ."و" ليصبح ه" اكن ل بد من تغيري تطويره" و"اس تخدامهبني "الوارد "أأو"  عطففاإ ول بد من الإ
أأن فئات وأأمثةل عىل اتفق مع وفد ترينيداد وتوابغو قد . و ةبدق عكس املناقشاتيك تيف النص  3و 1و 8اخليارات عىل 

 يف النص، وليس يف احلوايش. ردت لبد وأأن 2 - 8أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف احلوايش 

ذا اكن عرئيس اجللسة العامة ال ةانئبوسأألت  .898  . 8من املادة  3اخليار من املمكن حذف ام اإ

مرحةل يف  حقرتاح اجملموعة الأفريقية املنقح قد اقرتُ اكن نتاجًا لاذلي  1ن اخليار اإ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .891
جياد اإ و  1كن دليه فرصة اكمةل دلراسة اخليار تلكنه مل و ، 3لخيار ل أأي تنقيح ب رحبقد للغاية يف اجامتع فريق اخلرباء. و  ةمتأأخر 

يكون وس  مجيع اخليارات يف النص.  ترديفضل أأن هو ، ف متاماً  هفهميتس ىن هل . وحىت 3اخليار  بينه وبنيالفرو  والاختالفات 
 يف وضع ميكهنا من تبس يط اخليارات.  اللجنة احلكومية ادلوليةتكون عندما  ةيف املرحةل القادمهناك وقت مناسب 

نه يؤيد يدرك ابللغة الإس بانية، ولكنه اكن متاحًا أأن النص لو وود وفد السلفادور  .893 أأن هناك بعض القيود. وقال اإ
الأجيال" فامي بني رشح ملصطلح " راجدلإ وأأبدى الوفد سعادته بعد.  عامصته مل تنتهِّ مع املشاورات أأن ، عىل الرمغ من 1 اخليار

 .1يف اخليار  اً نعكسم رى ذكل يومتىن أأن  8يف اخليار 

، دون املساس 8عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، تعليقات عىل املادة  قدم وفد الاحتاد الأورويب، نيابةً و  .892
نه يؤيد اخليار مب دراج ناقش، و يُ الأجيال" مل  بني فامي، ولكنه لحظ أأن مصطلح "8وقفه الهناِئ. وقال اإ ىل "ود اإ من جيل اإ

نه يؤيد  .جيل، وبني الأجيال" يف وثيقة  أأيضاً و . تعديالهتا" بني قوسني" لوضعوفد الولايت املتحدة الأمريكية  مداخةلوقال اإ
 يف التعريف. وذلكل بنود حمددةب ترتبط  ل، وابعتبارها أأمثةل، مت رسد الأمثةل يف احلوايش بوضوح النسخة املعدةل الأوىل

 دم يف وقت متأأخر جداً قُ  أأنهناقش و يُ ، لكنه لحظ أأنه مل 1اخليار  مؤيدي. وشكر 8الفوقية يف اخليار احلروف  حذفطلب 
 بني قوسني.  وضعهذلكل طلب ومن اليوم، 

رتاح مشرتك من قبل يف الواقع اق هو 1، أأن اخليار مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريندونيس يا، نيابة عن اإ وفد وأأوحض  .891
اقرتاح مجموعة البدلان  سابقاً  3اكن اخليار و واجملموعة الأفريقية.  مجموعة جدول أأعامل التمنيةو  مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري

 من النص.  3اخليار  حذف أأيضاً  مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريودت حسبته. و وقد الأفريقية، 

ىل عن جتمع الساكن الأصليني، يف فريق اخلرباء  تيبتيبا، نيابةً ممثل مؤسسة وأأشارت  .896 نة، ور ابمل تمتتع املؤسسة أأناإ
يف لإدراجه  اقرأأت اقرتاهحوقد . 3اخليار  صياغة عىل. واكنت قد أأدخلت 1ولكهنا ترغب يف العمل عىل أأساس اخليار 
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س تخدامه وتطويره بشلك جامعي كجزء من الهوية الاحتفاظ به وااذلي مت و/أأو  ايةامحلو  ةس يطر اخلاضع لل : ")ج( رضاحمل
 ."الثقافية أأو الاجامتعية

نه مت ،3 واكن ل بد من حذف اخليار. 1 عن تأأييده للخيار اتيلند وأأعرب وفد .894 ذ اإ  وتوابغو ترينيداد وفد وأأيد. حسبه اإ
  .احلوايش يف من حيث رضورة حذف الأقواس

 الأفريقية، اجملموعة ابمس متحداثً ، لك من اجلزائر وفود هبا أأدلت اليت التعليقات مع واتفق، 1 اخليار كينيا وأأيد وفد .891
  .واتيلند والهند

 توضيحاً  وطلب. 1 للخيار املؤيدين الأساس يني من اكن أأنه، مجموعة جدول أأعامل التمنية عن نيابةً ، الربازيل وذكر وفد .899
ذا ما بشأأن ذا ما يس توحض أأن وود. ناقشةامل  قيد يزال ل اكن أأنه أأم، حذفه مت قد 3 اخليار اكن اإ أأن  هل وحده اكن جيوز اإ

  .3لخيار ل  يه املؤيدةمجموعة البدلان الأفريقية يطلب حذفه، حىت ولو اكنت 

ىل وأأشار وفود أأضافهتا حيتوي عىل عنارص 3 اخليار بأأن اللجنة الرئيس انئبة وذك رت .100 بقاء  طلب أأحد الوفود أأن اإ الإ
  .النص يف املنقح كام 3 بد من الاحتفاظ ابخليارومن مث فال . املنقحة عليه بصيغته

 بناء وضعه امليرس هو نص النسخة املعدةل الثانية يف املبني النحو عىل 3 اخليار بأأن الرئيس انئبة اجلزائر وفد وذك ر .108
 3 اخليارحذف  وطلب. وضعه عن الوفد تساءل الاقرتاح، حسب طلبت ومبا أأهنا. الأفريقية البدلان مجموعة من اقرتاح عىل

 .الأصيل 3 اخليار بشأأن أأخرى وفود هبا أأدلت اليت التعليقات أأن يورد التقرير واقرتح

 . 8لخيار ل  تفضيهلوفد الياابن عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الأورويب و وأأعرب  .101

بقاء عىل عبارة تهداسع أأعرب عن، و 1وفد غواتاميل اخليار  فضلو  .103 أأنه من املهم  عتقد أأيضاً واجيال". "الأ فامي بني  لالإ
ىل احلاش ية  "الاحتفاليةالبس وفد املكس يك لإضافة مصطلح "الأقنعة أأو املبيان احلوايش، وأأيد من قواس الأ  حذف  .2اإ

الأحاكم اليت أأدىل  مع اكفة 8، اخليار مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والرشقية ودول البلطيقوفد بولندا، نيابة عن وأأيد  .102
 هبا وفد الاحتاد الأورويب.

ىل أأنه  تمذكرة امليرسين أأشار بأأن اللجنة  ذك ر الوفد، 3. وفامي يتعلق ابخليار 1وفد مرص عن تأأييده للخيار  أأعربو  .101 اإ
توضيح أأنه ال من اكن ل بد و اجملموعة الأفريقية. فقد حسبته مجموعة البدلان الأفريقية. ويف الوقت نفسه، من ىل اقرتاح استند اإ 

آخرون هلمأأن الوفد مل يعد يشلك اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية. واقرتح  ذا ما رغبينس به مؤيدون أ  يف ذكل. وا، اإ

 . 3اخليار تطور  يةكيف ب امليرسين تذكري اللجنة من الرئيس  ةانئب تطلبو  .106

لهيا ابما يُ غالبًا ن الاقرتاح، اذلي اإ ، كيبيلوقال امليرس، الس يد  .104 النسخة  ُأدرج يفمس "الاقرتاح الأفريقي" قد شار اإ
ىل "وجاء يف اجللسة العامة.  مراجعتهو  بعد ذكل مت تعديهللنص، و ل  املعدةل الأوىل ىل جيل" اإ  فامي بنيالتغيري من "من جيل اإ

ىل توفري أأساس للمناقشة يف فريق اخلرباء، و ناء عىل الأجيال " مع حاش ية ب  أأبدًا  مل حيدثهو ما مبادرة من امليرسين هتدف اإ
ذا اكن و . يف الواقع ىل  ةعودينبغي الاكن هناك سؤال حول ما اإ ىل جيل، وبني الأجيال"اس تخدام اإ بدًل من  "من جيل اإ

 لنص. ل  النسخة املعدةل الأوىل عىلمع بعض املداخالت اليت متت  س يكون متسقاً ما  هو، و بني الأجيال" "فامي

ذا اكما الرئيس مرة أأخرى  ةانئب وسأألت .101 ، مع العمل أأنه مل يعد اقرتاح 3خليار ابفاظ تح رغب يف الاين هناك أأي وفد اإ
منا نسخة م، و فسحب مجموعة البدلان الأفريقية ن مجيع البياانت اليت أألقيت جامعية ونتاج هجود ةطوراإ  هبدف حذفه. وقالت اإ

 . رضاحمل ُدونت يف
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ىل وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .109 بقاء ع يودأأنه اإ  ىل هذا اخليار. الإ

ىل أأن النص قد معل عل الوفد . وأأشار 3دمع اخليار س يد و الوفأأي  حول وفد الربازيل توضيحاً  وطلب .180 ، امليرسون يهاإ
ذا اكن وفد الولايت املتحدة الأمريكية و   ددياجلادلامع س يكون لكنه مل يكن اقرتاح امليرسين. وعرب عن رغبته يف معرفة ما اإ

 أأي دمع عىل الإطال .ب لن حيظى أأنه مأأ  3لخيار ل 

يود ي أأعرب عن رغبته يف الإبقاء عىل اخليار، اكن أأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية، اذلبكر وفد جنوب أأفريقيا وذ   .188
ذالغرض من الاحتفاظ به، حول  تطلب معلوماو بني قوسني من البداية. وضعه يف الواقع   . يهف  رغبة هلن الوفد ل اإ  اإ

ىل أأن اللجنة ت( وأأشار 8يف املادة ) 3ملناقشات بشأأن اخليار الرئيس ا ةانئب تعلقو  .181 لهيا يف  احلكومية ادلولية اإ س تعود اإ
 . 1فتحت ابب التعليق عىل املادة و وقت لحق. 

ىل  .183 غفالوأأشار وفد أأسرتاليا اإ اس تخدام أأداة التعريف )الـ( قد اقرتح  حيث اكن، 1، يف الفقرة 1و 8: يف اخليارين اإ
 . لصيغة النكرةكبديل 

 مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري، و مجموعة جدول أأعامل التمنيةهو اقرتاح مشرتك من  1ن اخليار اإ وقال وفد الربازيل  .182
 واجملموعة الأفريقية. 

 . 1بدون الفقرة  8عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اخليار  وفد الاحتاد الأورويب، نيابةً وأأيد  .181

من  1ابلفقرة  " مرتني يف امجلةل الأخريةديدُمة "حتعن عدم ارتياحه بشأأن تكرار وفد ترينيداد وتوابغو،  أأعربو  .186
دراج، قبل الأقواس أأيضًا رغب كام " تعيني" أأو" صيص"اخ بلفظة  الأوىل"حتديد" واقرتح الاس تعاضة عن  .1اخليار  يف اإ

ىل تعريف "اجملمتع احمليل" يف كذكل الساكن الأصليني". و مصطلح " ،"شعوبحول "ال  أأشار اإ
 (.WIPO/GRTKF/IC/25/INF/7) رسدامل 

ىل  ، وأأيضاً 1من اخليار  1شارة اىل الفقرة اإ وقال وفد املكس يك، يف  .184 ن مصطلح " الشعوب الأصلية أأو اإ النص ُه، اإ
 ةلياحمل  اتمتعاجمل من هو العديد  يداملس تف قد يكون يف بعض الأحيان  هصيغة امجلع، لأنب  اجملمتعات احمللية" جيب أأن يكون دامئاً 

 أأو الساكن الأصليني. 

مجموعة جدول أأعامل التمنية و ، مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري ت بهوفد الهند عن تأأييده لالقرتاح اذلي أأدلوأأعرب  .181
ضافةطلب و . 1اخليار  حولواجملموعة الأفريقية  ضافة "، مث شعوبمصطلح "الساكن الأصليني" قبل "ال  اإ مصطلح "احمللية" اإ

 "تعيني". لفظة "حتديد" بومل يكن دلى الوفد مانع من استبدال قبل "اجملمتعات". 

 . 8وفد الياابن اخليار وفضل  .189

مجموعة جدول و  مجموعة البدلان املتشاهبة التفكرياقرتاح  يف رعايةوفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وشارك  .110
 . أأعامل التمنية

يران الإسالمية اخليار وفد مج وأأيد  .118 مجموعة جدول أأعامل و ، مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري اذلي اقرتحته، 1هورية اإ
 . معاً  ، واجملموعة الأفريقيةالتمنية

أأو عىل النحو اذلي حيدده القانون "اجملمتعات احمللية" و "عباريت ، ولكن 1لخيار عن تأأييده ل وفد السلفادور وأأعرب  .111
 احتياجات بدله.  ياتلب الوطين" ل 
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 بشأأن التعديالت اللغوية.  أأبدى مرونة، و 1وفد اتيلند اخليار وأأيد  .113

 ة.ويبشأأن التغيريات اللغ وأأبدى مرونة، 1وفد كولومبيا اخليار وأأيد  .112

آلية اخلرباء املعنية حبقو  ]مالحظة من الأمانة: ترأأس الرئيس ادلورة مرة أأخرى يف هذه املرحةل[. وقال ممثل  .111 أ
ىل املس تفيدين  تشار أأ  1اخليار من  8أأن الفقرة  نه اكن سعيداً اإ  لأصليةالشعوب ا الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، بعبارة اإ

ىل املس تفيدين  شريوالأهداف، أُ  النسخة املعدةل الأوىليف حني أأنه يف ديباجة  الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية  بلفظةاإ
نه اإ ت ك اللكمة. وقال أأرهبا من لجلسة العامة متوحض ل" أأن لأمملكمة "ال الوفود املؤيدة". وطلب من الأمم"لفظة  وأأعقبهتا

لقاء نظرة فاحصة عىل السؤال اذلي املؤيدين للقاء  اً مس تعدس يكون   مشلكة يف رأأيه. ميثل لإ

ل تسعى  ية ادلوليةاحلكوم  اللجنةفت ك الأنواع من القضااي الشامةل يف وقت لحق. يمت التعامل مع واقرتح الرئيس أأن  .116
ىل ضامن فقط ت  لكهنالس تجواب املواقف داخل النص نفسه،  لو متىن الرئيس و ن. واملشارك هالنص مع ما وضعتوافق سعي اإ

اذلي ابلقطع نظور امل لسة لإعادة النظر يف بعض ت ك القضااي والاس تفادة من اجل ا مزيد من الوقت يف هيدلاكن أأن اللجنة 
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ميكن أأن تكون هذه املسأأةل تُعىن بللجنة اف أأنه رمبا يف دورة مقبةل ن. وأأضواملشاركس يضيفه 

 للمناقشة.  اً ماهموضوعًا 

 اأأدىل هب ليتحاكم االأ مع  8، اخليار مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والرشقية ودول البلطيقوفد بولندا، نيابة عن وأأيد  .114
 وفد الاحتاد الأورويب. 

ا كرث جتانسً الأ ول ادلالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، وكذكل  يتناول خماوفلأنه  1وفد بنغالديش اخليار وأأيد  .111
 مثل بنغالديش.

كوادور  .119  اجملمتعات احمللية.  1اخليار يراعي نه من املهم أأن اإ وقال وفد اإ

 . النسخة املعدةل الثانيةمن  3ملادة حول ا ابب املناقشةافتتح الرئيس و  .130

مجموعة البدلان املتشاهبة و  مجموعة جدول أأعامل التمنية يف فريق اخلرباء من قبل دخلأُ قد  3ن اخليار اإ وقال وفد الهند  .138
يف الفقرة الفرعية )أأ( ود ومن النص.  1اخليار حذف طلب فقد ذلكل و، 1واجملموعة الأفريقية ليحل حمل اخليار التفكري 

 ُمة "التجارية".  حذف

 . 8ابن اخليار وفد الياوفضل  .131

مل يكن ويف هذه العملية.  وقت متأأخر جداً  يف ُأدرج يف اجلدولقد  3ن اخليار اإ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .133
وضعه بني قوسني ملزيد من ادلراسة والتحليل يف ادلورات  طلبفقد . وذلكل، واكمةل ةمناقشة اتمناقش ته هناك وقت مل 

 لية. املقبةل للجنة احلكومية ادلو 

 . بني قوسني 8اخليار وضع ، وطلب 3وفد انميبيا اخليار وأأيد  .132

بني  3اخليار وضع طلب و . 8ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اخليار  وفد الاحتاد الأورويب، متحداثً وأأيد  .131
 ناقش بشلك اكمل. يُ مل لكونه ، قوسني

 . 3اخليار دمع نه اكن من املشاركني يف اإ ، جدول أأعامل التمنيةمجموعة ابلنيابة عن  وقال وفد الربازيل، متحداثً  .136
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اجلهات املشاركة يف من بني ، ابعتباره مجموعة البدلان املتشاهبة التفكرينيابة عن ابل  ندونيس يا، متحداثً اإ وفد وأأعرب  .134
 . دمعه هلعن ، 3رعاية اخليار 

يرانوفضل  .131  . 3اخليار  الإسالمية وفد مجهورية اإ

الترشيعات هبا هنجا أأكرث مرونة لتحديد الطريقة اليت سوف تأأخذ يُعد ، اذلي 8اد الرويس اخليار وفد الاحتوأأيد  .139
 .بعني الاعتبار الواجب حتياجات احملددة للك دوةلالاالوطنية 

 8اخليار لو ُوضع  ودو  3اخليار عن مشاركته يف تأأييد ابمس اجملموعة الأفريقية،  وفد اجلزائر، متحداثً وأأعرب  .120
 ني. قوس بني

دراج ديداجل 1يار ابعتباره اخل ، 3حل حمهل اخليار س ي، و س ُيحذف 1ن اخليار اإ قال الرئيس و  .128 قواس عىل الأ ، وسيمت اإ
 . 1املادة النقاش حول فتح ابب  مثالنحو املطلوب. 

ضافة الفقرة الفرعية اجلديدة )ه( "ل تشلك خطراً عن رغبته يف أأعرب ممثل قبائل تولليب و  .121 عىل رضر بوقوع  كبرياً  اإ
ىل ملس تفيدين" ا  . 3الفقرة اإ

ىل احلصول عىل سعى وفد الاكمريون و  .123 قواس حول الأ ن اإ . وقال نيقوساملادة بني وضع امس  مسأأةلتوضيحات بشأأن اإ
 .ادةعىل حمتوى امللها تأأثري ل ُمة "املادة" 

وضع  طلب قد اكن احلالية رةادلو  وخالل احلكومية ادلوليةللجنة  ادلورة الثانية والعرشين يف أأنه الرئيس وأأوحض .122
  .الصك طبيعة عىل املس بق جنبًا للحمك قوسني بني" املادة"

 هو لتجنب احلمك بني قوسني "املادة"  مصطلح وضع من القصد أأن كذكل الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأوحض .121
 تعريف وتغلق برمق" املادة" بلكمة الأقواستفتح ، 1و 2و 3و 1و 8 املواد ويف. الصك وطبيعة املفاوضات نتاجئ عىل املس بق

  .احملتوى مفتاح لتحديد مبثابة وصفية ُامت وجود ول مانع دليه من. املادة

  ".املادة" حول ُمة وضع أأقواس يدمع ومل كعنوان، الاحتفاظ ابلعنوان أأفريقيا جنوب وفد ومتىن .126

 جتنبًا للحمك الأقواس يف الإبقاء عىل، فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد عن نيابةً ، الأورويب الاحتاد ورغب وفد .124
 الفقرات بني العالقة وجد الوفد صعوبة يف فهم، الهناِئ مبوقفه املساس ودون، 1 املادة ويف. الصك طبيعة عىل املس بق
ىل ( أأ )3 الفرعية ىل" الوطين القانون" ُمة بعد من ومن مث طلب الوفد وضع أأقواس( د)اإ   (.د) الفرعية الفقرة هناية اإ

ىل الرئيس وعاد .121 واحضة بشأأن  لها مواقف اليت الوفود من وطلب 8املادة  حتت 3 اخليار بشأأن العالقة املسأأةل اإ
عادة اخليار هبذا الاحتفاظ   .طرح خماوفها أأو حذفه اإ

ن اخليار، الأفريقية اجملموعة ابمس متحداثً ، اجلزائر وفد وقال .129 ونظرًا . الأفريقية اجملموعة به تقدمت هو نتاج اقرتاح 3 اإ
ىل أأن اخليار النسخة  من وحذفه، 3 اخليار وهو، السابق اقرتاحه حسب يف رغب فقد، 3 كتعديل للخيار ُأدرج ابجلدول 1 اإ
  .املعدةل الثانية

ىل 3 نقل اخليار نيجرياي، كحل وسط واقرتح وفد .110  الأمريكية املتحدة الولايت وفد نزوًل عىل رغبة أأحد املالحق اإ
 .اخليار هذا يف النظر ملواصةل
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ذا اكنت هناك عنارص مادية يف اخليار و  .118  . 1مل ترد يف اخليار  3سأأل الرئيس عام اإ

يف  مفاوضات فريق اخلرباء ُأدرج يف جدول، قد حبالته الراهنة، 1أأن اخليار بر وفد الولايت املتحدة الأمريكية وذك   .111
بقاء عىلطلب  واكن الهدف منعدد من ادلورات. يف  دامئاً  اً اكن نص 3 اخليارأأن ، يف حني وقت متأأخر للغاية  الوفد لالإ

الحتفاظ فلتطور النص خالل ادلورة احلالية.  ةودقيق اكمةلظ بصورة حتفاهو حماوةل الا النسخة املعدةل الثانيةيف  3اخليار 
بني الاقرتاحني. وعالوة عىل ذكل،  الصياغةة يف تأأمل وحتليل بعض الفرو  ادلقيقب سمح للوفد من شأأنه أأن ي جبميع اخليارات 

ميكن وصفه بأأنه يف اجللسة العامة، ومل يعد  3اخليار مت تطوير داخل اللجنة،  من ابب الإجراءاتالرئيس و  ةانئب تكام رشح
ن أأردان ادلقة اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية ذ مل يعد 3ب اخليار حس ا. وأأضاف الوفد أأن مجموعة البدلان الأفريقية ل ميكهناإ  اإ

نملاكً لهاهذا اخليار   .أأحد املالحقيف  3خليار ابيقبل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد نيجرياي لالحتفاظ  الوفد . ومع ذكل، فاإ

ىل وأأشار وفد جنوب أأفريقيا  .113 ىل الفات املادية بني الك اخليارين، يف حني تخ الا سأأل عنأأن الرئيس اإ مل تمت الإشارة اإ
سهم ي يف النص يف حني أأنه مل  3اخليار عىل بقاء الإ الطلب يف هذه احلاةل يرغب يف صاحب ة. وأأضاف أأن فرو  ماديأأي 

لن  3اليت سامهت يف اخليار القليةل أأن الوفود بر ذك  فقد عالوة عىل ذكل، و بني قوسني. وضعه من ذكل  بدلً  ه، ولكنيهف 
 . 1خليار ابمت استبداهل لأنه تعارض حسب هذا اخليار، 

عىل  لتانداخ مه تالو اجملموعة الأفريقية، اقرتاح ج انتهو ، حبالته الراهنة، 3أأن اخليار  يوحض احملرضنصح الرئيس أأن و  .112
أأمرياك الالتينية مجموعة بدلان التوايل من قبل جتمع الساكن الأصليني وبدمع من وفد أأسرتاليا، ووفد ترينيداد وتوابغو ابمس 

ذا اكنت ستسحباب 3مهني يف اخليار لمسال ح ساموهو يود ال والاكرييب.  أأيضًا بشلك جامعي. كام قرأأ  هلتشاور، وحتديد ما اإ
يف أأي وقت قبل بدء التصويت  هقرتاح اذلي قدمجيوز للوفد حسب الا( 8( من الالحئة العامة الإجرائية: ")8)11املادة 

ذا مت التوصل وأأعلن أأنه س يدعو املستشار القانوين ل  ."ليه، برشط أأل يكون قد مت تعديهلع  ل اإ ىل اللجنة، اإ تقدمي املشورة اإ
ىل حل وسط.  اإ

الوفود يف ادلورة  وضعهتاالعديد من العقبات والعرثات اليت ضوء تسهيل الاجامتع يف عىل وفد أأنغول الرئيس  وحث .111
 الآراء بني ادلول ن هناك توافق يفن اكاإ لها احلق يف حسبه،  أأن ادلول الأعضاء اليت قدمت اقرتاحاً  تلخص رأأيه يفاحلالية. و 

ل الأعضاء.  ما وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل س يكون واإ جيايب فيه أأو املسامهة الاقرتاح تأأييد اإ يك يظل بشلك اإ
 عىل الطاوةل. مطروحًا 

 ن هناك أأي توافق يف الآراء بني مجموعة ادلول الأعضاء اليت قدمتيك لو مل هس يقرتحعام الرئيس وفد أأنغول  سأألو  .116
 الاقرتاح.  ذكلتنقيحه فامي بعد لسحب ب  قامتو  الاقرتاح

ن، جيب أأن تبقى فقط العبارات املعدةل، حالياً أأنه بوأأجاب وفد أأنغول  .114 ذ اإ يف الآراء داخل اجملموعة  اً هناك توافق اإ
 ىل حسب الاقرتاح الأصيل. عالأفريقية 

ىل ودعا وفد جنوب أأفريقيا الرئيس  .111 ت بدورها يف الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة الوفود اليت أأسهمطلب من أأن ياإ
ن مل . التعبري عن وهجات نظرهاالأفريقية  الأجزاء ما عدا حسب الاقرتاح، هو يكن هناك اتفا  بيهنا، ميكن أأن يكون احلل واإ

 اليت مت تعديلها. 

لقواعد العامة لالإجراءات اباللجنة أأن تسرتشد  عىلأأن  أأولئك املسامهني، مضيفاً ابب املناقشة أأمام وافتتح الرئيس  .119
ل ىل حل وسط. اإ ذا مت التوصل اإ  اإ
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مرونة من  بدىابمس جتمع الساكن الأصليني، أأن جتمع الساكن الأصليني قد أأ  ةً مؤسسة تيبتيبا، متحدث ممثةل توقال .160
ىل أأن  تأأشار  ا، ولكهنحذفهميكن  3جانبه يف وقت سابق. وأأضافت أأن اخليار  اكن الأصليني اليت اقرتهحا جتمع السالصياغة اإ

 ينبغي أأن تنعكس يف احملرض. 

اليت اقرتهحا جتمع الساكن الأصليني بشأأن املشاركة الاكمةل والفعاةل  الصياغةي أأيد وفد أأسرتاليا، اذل وافقو  .168
 . عىل استبعاده أأيضاً للمس تفيدين، 

ىل اقرتاحه لنقل حوايش الاقرتاح اذلي اإ ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية،  وأأشار وفد ترينيداد وتوابغو، متحداثً  .161
حذف عىل  فقد وافق، 1بشأأن اخليار ذاته لقرتاح ولأنه مت التقدم ابتقدمت به اجملموعة الأفريقية اىل النص الرئييس. 

 . 3 اخليار

ىل وابلإشارة  .163  ، حسبوايلعىل الت وفد أأسرتاليا ووفد ترينيداد وتوابغوو مؤسسة تيبتيبا  ممثةلهبا  البياانت اليت أأدلتاإ
 . النسخة املعدةل الثانيةبصيغته املنقحة يف  8من املادة  3اخليار حذف وفد الولايت املتحدة الأمريكية اعرتاضه عىل 

ن اخليار 8يف املادة  3بشأأن اخليار املقدمة  ابلبياانت س علامً يالرئ وأأحاط  .162 عىل النحو من النص حذفه سيمت  3. وقال اإ
ىل امجلعية به ل يح أُ  اذلي ىل فقد العامة. وفامي يتعلق بعملية التفاوض، اإ الرتكزي عىل الهدف العام الاس مترار يف دعا الوفود اإ

ىل  ىل الأمام بطريقة فعاةل. وقرأأ س يا  نظراهئم يف مراعاة خماوف للعملية واإ من جدول  6البند مبوجب قرار الحتريك العملية اإ
 جدول الأعامل.الأعامل ومتت املوافقة عليه. مث أأغلق هذا البند من 

 من جدول الأعامل: 6قرار بشأأن البند 

وضعت اللجنة، عىل أأساس  .161
 اً ، نصWIPO/GRTKF/IC/25/4 الوثيقة

أآخر، "حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: 
قررت و النسخة املعدةل الثانية". مرشوع مواد، 

ابلصيغة اليت اكن علهيا هذا النص،  أأن ترفعاللجنة 
 89البند من جدول الأعامل يف تام هذا ت خ عند ا
ىل امجلعية العامة للويبو اليت جتري 1083يوليو  ، اإ

مترب لولية اللجنة  ، وفقاً 1083يلول عام /أأ يف سب
وبرانمج  WO/GA/40/7الواردة يف الوثيقة 

عىل النحو الوارد يف الوثيقة  1083العمل لعام 
WO/GA/41/18. 

 

ضمن امحلاية الفعاةل اليت ت الواحد أأو أأكرث القانوين ادلويل صك( النصوص: اس تعراض وتقيمي نص )4البند 
ىل امجلعية العامةال لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ورفع   توصية اإ

 1083لعام  ةل اللجنة احلكومية ادلوليعاميمت تنفيذ أأ أأن  تقرر 1081عام  رأأن امجلعية العامة يف أأكتوببر الرئيس ذك  و  .166
مع الرتكزي عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  1083بريل ويوليو أأ خالل ثالث جلسات موضوعية يف فرباير و 

ىل امجلعية العامة أأن يمكل لعمل لالتعبري الثقايف التقليدي، عىل التوايل. واكن من املتوقع  النصوص القامئة املقدمة من اللجنة اإ
واجمتعت ادلورة الثالثة والعرشين للجنة . WO/GA/41/15ات أألف وابء وجمي للوثيقة رفقامليف صورة  1081عام 
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ت اللجنة أأعد، 1083فرباير  1 يفيف ختام ادلورة وموضوع املوارد الوراثية.  توانقش 1083احلكومية ادلولية يف فرباير 
"الوثيقة املوحدة املتعلقة ابمللكية من  نقحةنسخة امل ال ، WIPO/GRTKF/IC/23/4احلكومية ادلولية، عىل أأساس الوثيقة 

حاةلالفكرية واملوارد الوراثية"، وقررت  ىل امجلعية 1083فرباير  1 يفيف ختام ادلورة ابلصيغة اليت اكن علهيا هذا النص،  اإ ، اإ
وبرانمج العمل لعام  WO/GA/40/7لولية اللجنة الواردة يف الوثيقة  ، وفقاً 1083العامة للويبو اليت جتري يف سبمترب 

ىلالوثيقة، و . WO/GA/41/18عىل النحو الوارد يف الوثيقة  1083 ، يف دورهتا الثالثة والعرشيناللجنة  كام ُأحيلت اإ
 1083أأبريل  12اللجنة يف واجمتعت . WIPO/GRTKF/IC/25/5للوثيقة  رفقمتاحة يف ادلورة احلالية مكصارت 

ت اللجنة، عىل أأساس الوثيقة أأعد، 1083أأبريل  16 يفيف ختام ادلورة ووتناولت موضوع املعارف التقليدية. 
WIPO/GRTKF/IC/24/4آخر اً ، نص "، وقررت النسخة املعدةل الثانية، مرشوع مواد"حامية املعارف التقليدية:  يقول: أ

حاةل ىل امجلعية ا1083أأبريل  16 يفتام ادلورة ت خ ا ابلصيغة اليت اكن علهيا عندذكل النص،  اإ . 1083لعامة للويبو عام ، اإ
ىل كام ُأحيلتالوثيقة، و   رفقمتاحة يف ادلورة احلالية مكأأصبحت ، يف دورهتا الرابعة والعرشيناللجنة  اإ

الأول عىل موضوع أأشاكل  هايف ادلورة احلالية، ركزت اللجنة خالل أأس بوع و. WIPO/GRTKF/IC/25/6 للوثيقة
آخر اً ، نصWIPO/GRTKF/IC/25/4ت اللجنة، عىل أأساس الوثيقة وأأعدالتعبري الثقايف التقليدي.  "حامية أأشاكل  وهو أ

حاةل "، وقررت وع مواد، النسخة املعدةل الثانيةمرش : التعبري الثقايف التقليدي ابلصيغة اليت اكن علهيا عند هذا النص، اإ
ىل امجلعية العامة للويبو عام 1083يوليو  89تام اجللسة العامة يوم ت خ ا أأصبحت و  تعدقد أُ  تالوثيقة احملاةل اكنو . 1083، اإ

ثالثة أأايم خالل ادلورة غل تس  ، ستُ 1083خلطة معل عام  وفقاً و . WIPO/GRTKF/IC/25/7للوثيقة  رفقمك ةتاحم 
طار البند  آن يف اجللسات املواضيعية  4احلالية يف اإ من جدول الأعامل لس تعراض وتقيمي للنصوص والتقدم احملرز حىت ال

ىلل و  1083ة أأعاله يف عام املذكور أأن بر الرئيس الوفود . وذك  1083جرى يف سبمترب س تُ  امجلعية العامة اليت تقدمي توصية اإ
ىل امجلعية العامة و أأحيط هبا علامً قد  ةالنصوص املواضيعية الثالث كواثئق معل فقط  صارت متاحةابلفعل وأأحالهتا اللجنة اإ

ن . التقيميض الاس تعراض و اغر لأ  عادة التفاوض عىل النصوص أأو أأي صياغة أأخرى. واقرتح  نامرسة لاملومن مث فاإ تشمل اإ
. وانشد الوفود يف جلسة عامةو يف لك من النصوص بطريقة متسلسةلالوارد مناقشة العمل يف اللجنة ترشع أأن الرئيس 

آراهئ برازأأي مقرتحات جديدة، وو مكن امللك نص، لتحديد جمالت التقارب  حول حاةل اللتعبري عن أ حول طبيعة  اتصوراهت لإ
يف لك من النصوص احملددة املطلوب لتحقيق أأهداف املفاوضات، مبا يف ذكل حتديد القضااي العالقة الإضايف ومس توى العمل 

ىل املزيد من الرتكزي كأولوية.  اء الانهتودلى  ناقشة ابلطريقة املعتادة يف تقرير ادلورة.امل عن  تُرفع التقاريرسوف و اليت حتتاج اإ
آخر بشأأن كيفية امليض قدماً  اً الرئيس اقرتاحس يقدم تتابعة يف اجللسة العامة، امل ولية الأ ناقشة امل من  توصية يف الإدلء ب  أ

ىل امجلعية العامة. و  املوارد الوراثية واملعارف  يف تقيميوىل املرحةل الأ وتمتثل مرحلتني.  عىلاللجنة معلها س تتناول لتقدميها اإ
متام ذكلثانية. ال رحةل املتوصية يف عىل أأمل توفري املعلومات لصياغة التعبري الثقايف التقليدي، التقليدية وأأشاكل  ، ومبجرد اإ

ىل أأ أأشار الرئيس و توصية. ال للمناقشة بناء عىل  اً اللجنة مسار سرتمس   تقيميلبياانت العامة قبل مراجعة و ابلإدلء ابنه سيسمح اإ
 النصوص الثالثة.

 ، متحداثً روفد اجلزائوعل ق الرئيس عىل قيادته.[  ةمجيع الوفود اليت أأدلت ببياانت عام تكر ]مالحظة من الأمانة: ش .164
ىل  رأأىو احلكومية ادلولية ابمس اجملموعة الأفريقية، أأمهية كبرية عىل معل اللجنة  أأن اختتام أأعامل اللجنة من شأأنه أأن يؤدي اإ

اللجنة احلكومية ادلولية الإرساع يف املفاوضات القامئة  عىل احلالية، اكن خالل وليهتاو ا. أأعضاهئ لصاحلزايدة يف التمنية والرثوة 
برام صك قانوين دويل  ناسب حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واحد أأو أأكرث ي عىل النص هبدف اإ

ُ و واملوارد الوراثية.  حراز تقدم ت متكن، 1083ظمت يف عام من خالل الاجامتعات الثالثة اليت ن النصوص بشأأن اللجنة من اإ
القضااي  ُعرضتيف ت ك النصوص، واملتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وكذكل املوارد الوراثية. 

حان  قدو مواد )موضوع امحلاية واملس تفيدين ونطا  امحلاية والتقييدات والاس تثناءات(. بأأربع تتعلق  يهاخلالفية بوضوح. و
ادلول الأعضاء، جانب مع حسن النية والالزتام واملشاركة القوية من و وس يايس حلل ت ك القضااي.  لعامتد هنج مشويلالوقت 

طريق الاجملموعة الأفريقية أأن خارطة فقد رأأت ، خلطوات املس تقبليةاببسهوةل التوصل اىل اتفاقات بشأأهنا. وفامي يتعلق و ميكن 
ىلالالزمة لوصول الل  مؤمتر للنص أأو النصوص جاهزة ليك يكون اضع خط زمين واحض  و أأولً جيب علهيا  الوهجة املرجوة جنة اإ
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اجملموعة  تعتقدوابشلك جيد للمؤمتر ادلبلومايس.  ادس تعدالابلومايس، مث حتديد عدد دورات اللجنة الالزمة من أأجل ادل
امجلعية ، عىل يف رأأهياو. بشلك أأفضل هدف املفاوضاتسوف خيدم  ةالطريقهبذه الأفريقية بشدة أأن تنظمي مزيد من العمل 

ىل اجملمتع ادلويل بشأأن الزتام ادلول الأعضاء  العامة رسال رساةل قوية اإ مجلعية عىل اينبغي و متام أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية. ابإ اإ
تكثيف معلها، وحبسن نية، من أأجل وضع اللمسات الأخرية عىل نص ل العامة أأن جتدد ولية اللجنة احلكومية ادلولية 

لتحقيق و . 1082/1081 الثنائيةوعقد مؤمتر دبلومايس يف  1082يف عام  الواحد أأو أأكرث ويلادلقانوين الصك ال (نصوص)
ىل مزيد من دورات اللجنة. و  ىلأأن هناك حاجة  أأن تدركادلول الأعضاء  عىلهذا الهدف، هناك حاجة اإ لسات ج  اإ

ظل اجملموعة الأفريقية تشارك مشاركة اكمةل وعىل تمنظور شامل للعمل. و  لإاتحةعن جلسات شامةل  عية، فضالً ي ض امو 
ىل هدفه قرباس تعداد للنظر يف مجيع املقرتحات اليت من شأأهنا أأن ت برام اإ جملموعة البدلان الأفريقية، وهو ابلنس بة ، االلجنة اإ

وارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ضد المت ك غري املرشوع محلاية امل معاهدة ملزمة قانوانً 
 الاس تخدام. وسوء

ابلسعي للتوصل اىل نتيجة  ملزتمة متاماً  ابءن ادلول الأعضاء يف اجملموعة اإ ابمس اجملموعة ابء، قال وفد بلجياك  متحداثً و  .161
ر الوفد أأن يوفر الوضوح واليقني القانوين واملرونة مجليع أأحصاب املصلحة. وذك   حليف صورة نتيجة تأأيت ال جيب أأن و متوازنة. 

حرز تقدم، ولكن ظلت بنشاط وبصورة بناءة يف املناقشات عىل مدى الس نوات املاضية. وقد أُ  تاجملموعة ابء قد شارك
ىل فهم أأقرب  قد وصلتقضااي عالقة. واكنت اللجنة هناك  زاء  واقف الآخرينملاإ ل أأن متباينة و/أأو متضاربة. معينة خماوف اإ اإ

آن  ابءموعة اجمل واحد أأو أأكرث ذي  لوضع صك ن تكون أأساساً لأ نتاجئ تصلح عن مل جتد أأن املناقشات قد أأسفرت حىت ال
جنة الل هتئي ، رشيطة أأن نتاجئ انحجة ه من املمكن حتقيقعتقد أأنت زال تل ويه أأو غري ملزم.  اً ملزماكن طابع قانوين، سواء 

ىل اس مترار املناقشات اليت من شأأهنا  ابلظهور، استناداً  االظروف اليت من شأأهنا أأن تسمح له التقدم اذلي  الاس مترار يفاإ
ىل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف اعرت الاأأي نتيجة ويتعني عىل . أأحرز مؤخراً  ف بأأن هناك حالت حتتاج اإ

أأن اجملموعة ابء ملزتمة عىل عىل الإبداع والابتاكر. وأأكد الوفد  سلباً نعكس ذكل ، ولكن ينبغي أأل ي التقليدي واملوارد الوراثية
 وس تعمل بشلك بناء ملعاجلة هذه القضااي الهامة.احلكومية ادلولية اللجنة أأمام  اكمالً  الزتاماً 

املناقشات احلالية يف أأن ، دول البلطيقمجموعة بدلان أأورواب الوسطى والرشقية و نيابة عن  وفد بولندا، متحداثً  وتصور .169
طار البند  ىل امجلعية العامة املقبةل بتقدمي تنهتيي س  من جدول الأعامل  4اإ احلكومية اللجنة معلية حول توصية بتوافق الآراء اإ

ىل نص ةستندامل واصةل املفاوضات مبجتديد الولية للجنة وسيسمح  ادلولية، هبدف جتديد ولية اللجنة. الثنائية يف  وصاإ
ن لعملية، ل هبدف وضع اللمسات الأخرية وذكل املقبةل،  حراز أأن 1081قررت امجلعية العامة يف عام اإ  اكٍف ملموس و تقدم ه مت اإ

يف ولوقت واملوارد. لضامن مفاوضات أأكرث كفاءة مع اس تخدام أأكرث فعالية  املقامبرانمج العمل عىل ذكل الوقت. واكن حبلول 
حىت الآن، قبل  مل حُتلاملفاوضني الرتكزي عىل القضااي املعلقة الأكرث أأمهية، واليت  س يكون عىل، يلبرانمج اللجنة املس تقب

ت . و الأهداف واملبادئ أأولً اكن ل بد من تسوية مسأأةل هذا السبب ل قل أأمهية. و الأ قضااي الالرشوع يف  مجموعة بدلان ذكر 
رضورة احلفاظ عىل  أأيضاً  تساواة" كأساس للعمل يف اللجنة. وأأيد"قدم امل مببدأأ  أأورواب الوسطى والرشقية ودول البلطيق

محلاية املوارد الوراثية واملعارف أأكرث أأو واحد صك عن تأأييدها لإعداد اجملموعة وأأعربت الفصل بني النصوص قيد املناقشة. 
أأن  ت عىلوالوضوح واملرونة. وأأكد ليقني القانوينل تحقيق املتطلبات الأساس ية ل التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

أأيدت اجملموعة الإجنازات والتقدم احملرز يف معل اللجنة احلكومية و زال يتعني حتديدها. يكل الصك أأو الصكوك ل ذطبيعة 
ىل أأن املناقشات حىت الآن اكنت ممثرة.  تادلولية. وأأشار  ىل مزيد من النقاش من تحتاج ف الختالف لالنقاط الرئيس ية أأما اإ اإ

ىل تسوية مرضية للجميع. أأ  ل أأهنا جل التوصل اإ املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  بشأأنأأن النصوص القامئة ت حظلاإ
سلمية مبا فيه الكفاية، من الناحية الفنية، لاخاذ اخلطوات التالية يف معلية  وأأ وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مل تكن انجضة 

الهدف من اتباع هنج  ؤيد متاماً ويه ت احلكومية ادلولية.اللجنة معلية حنو الاكمل  اجديد الزتاهم مناجملموعة  تالتفاوض. وأأكد
قش وأأقرت بأأمهية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية وادلور انتُ متوازن جتاه القضااي اليت 
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النصوص سلمية  مفن الأمهية مباكن أأن تكونلأمهية وتعقيد القضااي،  امل. ونظراً لعبه يف الرتاث الثقايف والطبيعي يف العت اذلي 
 من الناحية الفنية. وانجضة

مرفق ن اإ ، والاكرييب ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وقال وفد ترينيداد وتوابغو، متحداثً  .140
ملناقشات اليت دارت يف ااذلي ميثل نتيجة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ب املعين WIPO/GRTKF/IC/25/7 الوثيقة

طار البند  ذ ، من جدول الأعامل يف ادلورة احلالية، مل يكن مثالياً  6اإ يف بعض احلالت الآراء  يعكسو  اً ساقو يتضمن أأ ل يزال اإ
وقد ن العمل. م بعد ثالثة عرش عاماً  جداً  طويالً  اللجنة شوطاً فقد قطعت املتباينة لدلول الأعضاء. وعىل الرمغ من ذكل، 

عداد جنحت اللجنة يف  ىل حد ما اإ طاراً ي أأن  تكريس اجلهودزيد من العمل الشا  و ميكن مبنص انجض اإ  يةً اأأكرث كف قانونياً  صبح اإ
آ هذا النص، و  حاةلاجملموعة ادلعوة لإ وأأيدت الويبو. أأعضاء ريض اكمل عىل حنو ي وتوازانً  بشأأن املعارف التقليدية  ينخر نصني أ

ىل امجلعية العامة للنظر فهيا.  امجلعية العامة ولية اللجنة احلكومية يك جتدد عوة ادل أأيضاً  كذكل أأيدتواملوارد الوراثية، اإ
مجموعة بدلان أأمرياك . وأأعرب الوفد عن رغبة 1082اجملالت املواضيعية الثالث خالل عام يف اللجنة معلها لتواصل ادلولية 

النصوص احلالية وحتسيهنا. اس تكامل ، وذكل هبدف 1082خالل عام للجنة ثالث دورات منفصةل لعقد لالتينية والاكرييب ا
ضافية يف جنيف  اكنت و . املزيانيةمن  صصات املناس بةيف ضوء ايخموينبغي اس تكامل هذه ادلورات عن طريق عقد اجامتعات اإ

أأن  الوفد عىل املقبةل. وأأكدالثنائية عقد مؤمتر دبلومايس خالل بهنا أأن تسمح عىل ثقة من أأن خطة العمل هذه من شأأ اجملموعة 
ن يف نظر اجملموعةأأمهية قصوى حتظى بحامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية  . وقال اإ

ىل العمل مع ادلول الأعضاء الأخرى عىل مدى تويه ت تحقيق مزيد من التقدم يف هذه العملية، متامًا ب اجملموعة ملزتمة  طلع اإ
 .1082جنة لعام ل الأايم الثالثة القادمة لتحديد خطة معل ملموسة ل 

ندونيس يا دلى الأمم املتحدة، تريونو وي سعادة السفري عىل لسان ندونيس يا، اإ وأأشار وفد  .148 بو، املمثل ادلامئ مجلهورية اإ
ىل أأن معلية  ية الأخرى يف جنيف، متحداثً منظمة التجارة العاملية، واملنظامت ادلول و  ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري، اإ

حراز. وذكر أأنللمجموعةأأمهية قصوى  تكتسبذلكل  يهتجلب فائدة ومزااي كبرية للبرشية، وس  احلكومية ادلولية اللجنة   ه مت اإ
عىل وجه ويه زال يتعني التصدي لها؛  الأساس ية اليت مابعض القضااي مثة تقدم يف معلية اللجنة احلكومية ادلولية. بيد أأن 

احلكومية ادلولية يف هناية اللجنة معلية تمثر أأن يف اخلصوص، موضوع امحلاية واملس تفيدين والشفافية. وأأعرب عن أأمهل 
 لقوهتاالطريق  متهيدب مجيع الأطراف تقوم أأن وأأوىص يف الوقت املناسب. واحد أأو أأكرث و دويل ملزم قانوانً صك  عناملطاف 

ىل احلسم فامي يتعلق ابمل و عملية التفاوض. ل من خالل وضع اللمسات الأخرية  يف معلية الصياغة،  سائل الفنيةهناك حاجة اإ
حول ابت يزتايد عتقد أأن التقارب فقد ااملوارد الوراثية، وفامي خيص قوية. الس ياس ية ال رادة الإ و ة حنو الأمام فعادلعن  فضالً 

عداد من خالل  القضااي احلرجة ماكنية اإ النص احلايل تضمن لمعارف التقليدية، وابلنس بة لصكوك دولية أأخرى ذات صةل. اإ
اللجنة احلكومية ادلولية اس تكشاف أأوجه وعىل اخلالفات. جفوة وضوح وتضييق اللتعزيز حلها من الأقواس اليت ينبغي  اً عدد

آزر يف الأهداف واملبادئ من أأجل مواءمهتا   لك منب للنصوص املتعلقة الأهداف واملبادئ املشرتكة حتقيقو التشابه والتأ
أأشاكل التعبري حول  وصتوافق يف الآراء بشأأن النصيزتايد ال يف حني واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

ىل مزيد من التحسن يف ، هيئتهالثقايف التقليدي و  حراز تقدم والأهداف  اتالس ياسهناك حاجة اإ واملبادئ من أأجل تسهيل اإ
ىل جتديد ولية اللجنة احلكومية  مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريذكرت و كرث تقنية. الأ قضااي اليف  أأن هناك حاجة ماسة اإ

يف املقبةل  الثنائيةولية خالل الينبغي اعامتد جتديد و . لها بقوة ووضع اللمسات الهنائيةخطة العمل ز يتعز تضمن طريقة بادلولية 
طار زمين واحض يكفل الانهتاء من صك وضع ظل افرتاض أأن يمت  من مؤمتر دبلومايس وعقد واحد أأو أأكرث  دويل ملزم قانوانً اإ

 .الاجتاهتابعة الانهتاء من هذه العملية يف هذا مب اكمل اجملموعة الالزتام عىل . وأأكد الوفد 1082 قبل امجلعية العامة يف سبمترب

ملشاركة يف هذه العملية. ابابمس جتمع الساكن الأصليني، الرئيس عىل السامح لها  ، متحداثً مة أأدمجورمنظممثل وشكر  .141
موقفها. ورحب يف ت ك الوفود اليت اكنت تنظر ابلشكر ل  توجه أأيضاً ، و ممساعدهتعل لويبو اكام شكر امليرسين وأأمانة 

واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  املعارف التقليديةامية حبناقشات امل خالل عنه عرب لهامتم القوي اذلي أُ اب
جياد حلول توافقية من شأأهنا أأن حترتم مصاحل مجيع الأطراف. وجدد  حثللشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. و  اللجنة عىل اإ
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لية اليت تتناول حقو  الشعوب يخمتلف الصكوك ادلو  لمفاوضات، وفقاً لاس تعداده للمسامهة يف وضع اللمسات الأخرية 
 س يديلىل حقو  الإنسان الأساس ية. ويف هذا الصدد، أأعلن أأن جتمع الساكن الأصليني اإ الواقع  تستند يفاليت و الأصلية، 

 توصياته لربانمج العمل يف املس تقبل.فيه بيان أأكرث تفصيال حيدد ب 

ل تتضمن عىل الطاوةل املطروحة النصوص الثالثة ف. أأمارو أأن اللجنة، يف رأأيه، قد فشلت يف معلها جوذكر ممثل تواب .143
مساهامت الشعوب  هااعتبار  قمية. وأأضاف أأن ادلول الأعضاء مل تأأخذ يف ذاأأي حمتوى اقتصادي أأو اجامتعي أأو س يايس 

ىل أأن اللجنة انقشت الثقافة بصورة جمردة، يف حني  ستند عىل الأسس الاقتصادية ت الثقافة أأن الأصلية. وأأشار اإ
املوافقة عىل أأي من  هنه ل ميكناإ لتبادلت الثقافية. وقال اب ا يسمىبأأمهية أأكرب ممالرفاه حيظى ينبغي أأن حيث  ،جامتعيةوالا

 .بعني الاعتبار خذ املساهامت اليت قدمهتا منظمتهأأ مل تاليت النصوص الثالثة، اليت مت اخفيفها و 

ىل وأأشار وفد مجهورية كوراي  .142 ادلول الأعضاء بشأأن تعاريف املصطلحات واملس تفيدين الاختالفات يف الرأأي بني اإ
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  تنبع من الاختالف يف فهموأأساليب امحلاية. ورأأى أأن ت ك اخلالفات 

هو أأن  بس يط مفادهرأأي للوفد تلفة يف ت ك املناطق. واكن ايخم التجارب أأو الأوضاع  وأأ توقعات ال عن  الثقايف التقليدي، فضالً 
صور من لها  ةناس بامل اية توفري امحل غيددة ينباحملوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الفريدة موارد الوراثية واملعارف التقليدية 

، مثل براءات الاخرتاع اية امللكية الفكريةمحلمعلية أأنظمة طبقت أأن بدله قد بر ، ذك  نفسه يف الوقتوسوء الاس تخدام. 
نه يعتقد  هتاكفاءثَُبتت  ، ويه أأنظمة  الطبع والنرشوحقو  فامي يتعلق ابلتمنية الاقتصادية والابتاكرات عىل نطا  واسع. وقال اإ

أأن ميكن ُأنشئ عىل جعل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  أأن وجود نظام حامية جديد متاماً 
ىل  حلول. وحث  بقدر يفو  ما يقدمه منفات بني ادلول الأعضاء والشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية مزيد من اخلاليؤدي اإ

عىل أأن النظام احلايل وأأكد نطا  بوضوح من أأجل ضامن امحلاية الفعاةل واليقني القانوين. ال التعاريف و عىل رضورة وضع الوفد 
 زيد من التفاصيل يف س يا  املناقشة.مب ةعوديف الق حلحتفظ ابوا. هيمحلاية امللكية الفكرية ينبغي احرتامه واحملافظة عل 

س تكون توجهيات الرئيس، يف ضوء ثقة من أأنه اكن عىل لعملية. و ل  هواصل وفد الولايت املتحدة الأمريكية دمعو  .141
ىل نتاجئ مرضية للطرفني.  س توايت الفكرية مب امللكية موضوع حظي الويبو،  ه يف نطا ذكر أأنو اللجنة قادرة عىل الوصول اإ

ذ دعت خمتلفة من ادلمع،  ىل حامية اإ وعزز حامية أأضعف، عىل غريها فامي حثت قو  امللكية الفكرية قوية حلبعض الأعضاء اإ
واسعة حلقو  امللكية الالبعض الآخر هذا الهدف أأو عزز التقييدات والاس تثناءات بيامن عارض نظم، بني ال بعض املواءمة ال 

لتطوير توافق يف الآراء بشأأن املوضوعات اليت جيري تناولها  اً اللجنة وقتتس تغر  يكن من املس تغرب أأن الفكرية. وذلكل، مل 
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية، مبا يف ذكل التحدي املمتثل يف كيفية و  املعارف التقليديةيف اللجنة، ويه 

التدخل . وأأيد الوفد وتعزيزه يوياحل سلمي و ال عام احلفاظ عىل امل ك الار يف ، مع الاس متر النص عىل احلفاظ علهيا وتطويرها
ملسامهة يف أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية هبدف حتقيق توافق اب أأعرب عن الزتامهو  .وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء اذلي قام به

ل أأنه  يف الآراء. عىل نتاجئ معل اللجنة احلكومية ادلولية.  ةمس بق اً محاكتصدر أأ أأكد أأنه يود جتنب أأي الزتامات من شأأهنا أأن اإ
ىل أأن املفاوضات القامئة عىل النص ذكل اعترب قد عىل نطا  املناقشات. و  تقد أأسفرت عن ثالث واثئق دلل وصوأأشار اإ

ل أأن . اً تقدم تساءل د فقعىل سبيل املثال، و مغزى.  يذفين  نقاشلحقائق و لمناقشة مفصةل  غيابل أأسفه عن أأعرب الوفد اإ
حاميهتا. وتساءل  اليت س يجمع اللك عىل رضورةالتعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية لصور أأمثةل  عن

ىل لأمثةل مناقشة ويف ضوء  اية فامي يتعلق بت ك الأمثةل.ابمحلاملقصود عن  أأيضاً  ىل فهم الواقعتستند اإ ، ميكن للجنة التوصل اإ
مفيدة أأيضًا تكون س   فصاحالإ  تطلباتالاس تخدام الفعيل مل  حولواقعية الراسات كام أأن ادلحراز مزيد من التقدم. اإ مشرتك و 

احلقائق. يف ضوء عىل حنو أأفضل الطرف الآخر فهم موقف ي أأن  للك طرف ه ميكنأأنالوفد عىل معاجلة النقاش. وأأكد يف 
واقعية، ميكن للوفد دمع متديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية. ورأأى الراسات ادلملناقشة الأمثةل و  ونظرًا لوجود فرصة ساحنة

 بارزة عىل طول الطريق.ال جنازات الإ عىل اللجنة حصاد ينبغي  هأأن
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طار البند  .146 ن املفاوضات اليت جرت يف اإ حباطاً  تمن جدول الأعامل اكن 6وقال وفد أأسرتاليا اإ بني من  الأكرث اإ
املوارد الوراثية، فامي خيص عىل النقيض من التقدم الكبري اذلي أأحرز ذكل و  ،1083يف عام ثالث من هذا النوع ال ات امرسامل

داري اعامتد عىل فصاح وافق أأنصار الإ حني  زاء هنج اإ  كذكل جنحمن هنج يقوم عىل الفحص املوضوعي. و  الإفصاح بدلً اإ
ىل هدفني أأساس يلمبادئ ل كبري ال عدد الحلد من يف املوارد الوراثية املعين ابالاجامتع  اجامتع املعارف ورمغ أأن . نيوالأهداف اإ
براز ، ذاته من التقدم قدرمل ينجح يف حتقيق الالتقليدية  شاكل التعبري الثقايف لأ امثةل املقضااي الس ياسات الأساس ية يف اإ

جيابية جداً فقد سادته التقليدي،  ودعا الوفد ادلول  .تسوايت ُمرضيةالاحرتام و غاية يف القوة ومناقشات وتضمن ، روح اإ
ىل  عىل ادلول وأأكد أأنه يف املفاوضات.  للجنة من أأجل امليض قدماً  12و 13اليت سادت ادلورتني روح ال تبينالأعضاء اإ

البعض.  اوالاخنراط بشلك تعاوين مع بعضه ذات اجلوهرملناقشة قضااي الس ياسات الأساس ية  ةس تعدم الأعضاء أأن تأأيت 
من جنيف أأو يف العوامص املوظفني العاملني يف  من جانب اً مناس بمتثياًل ادلول الأعضاء مثل تُ أأن عن أأمهل يف الوفد وأأعرب 
اسرتاتيجيات تفاوض  فقسلطة للتفاوض، و من هلم ة، وكذكل يالتقنية والس ياس   ةأأحصاب الكفاءاكفية و القدمية ذوي الأ 

ىل نقاش بني الشامل واجلنوب. وأأكد الوفد الوفد واحضة وحبسن نية. وحث  عىل ادلول الأعضاء عىل عدم تقس مي املفاوضات اإ
ابلغ التنوع سرتاليا مس تورد فأأ الكثري من القوامس املشرتكة مع البدلان النامية: فدلهيا تعترب دوةل متقدمة، رمغ أأهنا أأن أأسرتاليا، 

ياكحف من أأجل التغلب عىل املشالك  اكثري مهنال  ل يزال اليت صليةلشعوب الأ من اقوية و مجموعة حيوية  تعيش هبالمعرفة، و ل
الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء بشأأن حاةل وأأعرب ن املايض. عالاجامتعية الناجتة 

ىل مزيد من العمل ودمع جتديد الوفد  اعتقداملفاوضات احلالية. و  ملدة س نتني أأخريني بغية مواصةل ولية الأأن هناك حاجة اإ
الواجب رئيس ية الالت اجملالضوء عىل  سلطقد . و 1082قبل عام  التقيميلك من املواضيع الثالثة مع يف العمل بطريقة متوازنة 

ىل أأن تكون موحدة.  اتموضوعاجملالت الثالثة. ورأأى الوفد أأن الأهداف يف يف  هيالرتكزي علا  اعامتدفاجملالت الثالثة حباجة اإ
ساعد عىل تركزي معل من شأأنه أأن ي قوامئ خمتلفة وجود من  ثالثة بدلً جمالت املوضوعات ال قامئة موحدة للأهداف عرب 

لق روابط مع اخديباجة تعكس النية و كهناك مزية يف البدء يف وضع بيان تفسريي  تاكنو اللجنة عىل النتاجئ الأساس ية. 
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصليةع البيولويج و التفاقات ادلولية مثل اتفاقية التنو   ذكلينبغي أأن يكون و . اإ

ملوارد الوراثية، ابفامي يتعلق و الشعوب الأصلية.  أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف هذه املفاوضات، ومهجتاه لزتام الاعىل  دليالً 
ل خالف عىل رضورة ااخاذ تدابري دفاعية  أأن رأأى. و فصاحالإ يه أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املسأأةل الأساس ية املعيارية 

بعض ادلول الأعضاء )"التوصية املشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت  ا تقدمت هبيتكام هو مقرتح يف التوصية املشرتكة ال
(، (WIPO/GRTKF/IC/24/7 " )الوثيقةالوراثيةلحامية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد ل

لدلمع أأي هنج معياري. لأهنا س تكون مطلوبة  هذا الاقرتاح عاجل حاةل التقنية الصناعية السابقة يف الفحص أأن  ه أأوحضأأن اإ
أأن أأولئك اذلين يس تخدمون املوارد الوراثية واملعارف ويه يتناول القضية الرئيس ية اليت هتم معظم ادلول الأعضاء  ومل

ثباتعىل  ينقادر  واكونيجمال الابتاكر ينبغي أأن التقليدية يف  لقوانني  واامتثلأأهنم قد بشفافية يف طلبات براءات الاخرتاع  الإ
آليات هو عرقل التقدم اليت تاحلصول وتقامس املنافع. وذكر الوفد أأن املسأأةل احلامسة  عدم وجود توافق يف الآراء فامي يتعلق بأ

التجارية والعواقب غري املقصودة، الأعامل لعبء احملمتل عىل نظام امللكية الفكرية و ابالشواغل الرئيس ية وتعلقت . فصاحالإ 
د من فرص احلصول عىل املوارد الوراثية واملعارف حتعدم اليقني يف نظام امللكية الفكرية، و حاةل من اليت ميكن أأن اخلق و 

حمور ينبغي أأن يكون  ذكل قتصادية. ورأأى أأنالافوائد العو  الابتاكر وحتقيق مما يالتقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية، 
فصاح من شأأنه معاجلة ت ك ايخماوف لوضع هنج أأي املناقشات بشأأن املوارد الوراثية،  ق أأهداف النص. وأأشار قيمع حت الإ

ىل أأن العديد من احلجج الوفد  فصاح عكست موقفل املناهضةاإ ىل املطروح ، لعف عليه الزمن اً الإ عىل الطاوةل،  يستند اإ
داريهنج  ووه  ينمس تعد احلضورلتفكري يف ذكل، و عىل احفص موضوعي. وحث الوفد ادلول الأعضاء ل ينطوي عىل  اإ

فامي يتعلق و توازن بني املصاحل ايخمتلفة. خلق عىل الطاوةل وحتقيق نتيجة من شأأهنا املطروح   عىلزيرتكمع اللالجامتعات املقبةل 
جامعابملعارف التقليدية وأأشاك فامي يتعلق حبامية احلقو   اً واحض اً ل التعبري الثقايف التقليدي، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هناك اإ

حتقيق التوازن بني مع احلقو  الاقتصادية يتناول وضع هنج ل ةكبري رضورة للقيام جبهود زال هناك تاملعنوية. ومع ذكل، ل 
يف بيئات الوطنية ايخمتلفة، مبا يف ذكل البيئة القانونية والبيئة اليت تعمل ال  يراعي، و احلقو  احتياجات املس تخدمني وأأحصاب

لإعداد اتفا  مرن من شأأنه أأن هناك رضورة حمتية أأن بعن اعتقاده الوفد الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. وأأعرب ظلها 
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ىل أأنه ابوفر املرونة فامي يتعلق ي املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  خيص موضوعي فاميلتنفيذ عىل املس توى الوطين. وأأشار اإ
جياد أأرضية مشرتكة تعريفات ال : ويه. بشأأهنا الثقايف التقليدي، اكنت هناك قضااي رئيس ية مشرتكة يتعني عىل ادلول الأعضاء اإ

أأثر  هتا ويهعاجلادلول الأعضاء مأأخرى جيب عىل واملس تفيدين ونطا  امحلاية والاس تثناءات والتقييدات. ومثة مسأأةل رئيس ية 
يعكس وهو ما  ،أأن هناك مزية يف امجلع بني النصني رأأى الوفداملعلومات املتاحة للجمهور وكيفية معاجلة تدفق املعلومات. و 

املعارف التقليدية وليست عن  تعبرييه أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ويه وهجة نظر أأحصاب املصلحة الأصليني  أأيضاً 
نه يرغب يف أأمر غري فعال يف اجامتعات خمتلفةتناول اجلوانب ذاهتا أأن بعن اعتقاده الوفد . وأأعرب مبعزل عهنا اقرتاح . وقال اإ

شرتك، مبا امل فهم وال اجلوهر و لتوازن واملرونة اكبعض اللكامت الرئيس ية اليت ينبغي أأن تعكس خصائص املفاوضات املس تقبلية: 
عىل الإطال  هو  هاأأن أأمه عىل ئيس يني والشعوب الأصلية واملس تخدمني. وأأكد يف ذكل املشاركة مع أأحصاب املصلحة الر 

 النضج والإرادة الس ياس ية.

ىل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل وأأشار ممثل  .144 خالهل اذلي ُأعدت العام احلايل، و يف أأنه اإ
نية من خالل متكني زايدة مشاركة الساكن الأصليني يف اللجنة اللجنة احلكومية ادلولية حسن ال أأبدت ، ثالث واثئق

ىل اس تنتاج مفاده، للجنة 12و 13ادلورتني يف ويف جتمع الساكن الأصليني.  احلكومية ادلولية، ممثةلً  أأن الشعوب  مت التوصل اإ
جيابية، أأيضًا اكن ذكل و أأن تشارك يف اجامتعات فريق اخلرباء.  االأصلية ميكهن ذ متعالمة اإ من لساكن الأصليني ا وممثلكن اإ

التوفيق بني وهجات نظرمه  مأأن املشاركني ميكهنبعن اعتقاده املمثل الإسهام يف توضيح العديد من القضااي اخلالفية. وأأعرب 
ىل الواثئق الثالث احلالية. تباينة واعامتد نص موحد استناداً امل  ىل أأن بعض ادلول الأعضاء و اإ برام يف رأأيه، ابلنظر اإ تتوقع اإ

كون هناك حاجة ملناقشة املعايري الناجتة عن اتفاقية التنوع البيولويج واتفاقية س تمعاهدة دولية حممتةل ذات طابع ملزم، 
دراج و مبزيد من التفصيل لصون الرتاث الثقايف غري املادي  1003اليونسكو لعام  والسوابق القضائية املتعلقة القانوين الفقه اإ

 اواحتياجاهتالشعوب الأصلية هذه املعايري ادلولية مساهامت  تعكسو الأصلية واجملمتعات احمللية. مبشاركة الشعوب 
ىل أأنال اومعتقداهت اقرتاح لإرشاك ممثيل الشعوب قُدم للجنة احلكومية ادلولية ه يف ادلورة الثالثة والعرشين قوية. وأأشار اإ

يسهم يف ميكن أأن ذكل عتقد املمثل أأن وايف اجامتعات فريق اخلرباء. هبا  وااليت شاركذاهتا لطريقة ابالأصلية يف فريق امليرسين 
بتشجيع املشاركني عىل مواصةل النقاش وذكل لتحقيق نتيجة انحجة ُمته  معلية اللجنة احلكومية ادلولية. واختمت نيسحت 

 تريض الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية.

ىل توافق يف الآراء بورصح وفد لبنان  .141 ىل مواصةل النظر  عىلرضورة التوصل اإ معاهدة دولية، ودعا ادلول الأعضاء اإ
وعريضة مبادئ عامة تنهتج ذات طابع دويل وابلتايل جيب أأن  احلاليةأأن الواثئق بكر يف لك تفاصيل مشاريع الواثئق. وذ  

 املواقف واحتياجات ادلول الأعضاء واملراقبني.تناسب خمتلف 

ندونيس يا، متحداثً ب وأأعر  .149 ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري،  وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
نه يعتقد الوفد . وقال والاكرييب أأدىل به ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةاذلي والبيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو  اإ

صكوك قانونية دولية ملزمة بشأأن املواضيع الثالثة اليت اكنت عىل وقت لوضع اللمسات الأخرية ، قد حان العاماً  81أأنه بعد 
هدار ال ينبغي فيف اللجنة ابلفعل.  تنفقأُ قد أأن الكثري من املوارد املالية والشخصية بر . وذك  بشأأهنا تفاوضت اللجنة  هذه اإ

أأن اللجنة س تواجه العديد من التحدايت وأأقر ب. قادمةوضع صيغة هنائية لالتفاقات املقبةل خالل الولية ال ل بد مناجلهود و
رمسية من الجامتعات غري الاالبعض بصورة أأكرث كثافة خالل  من مع بعضهواملشاركيتعاون يف العامني املقبلني، واقرتح أأن 

عن اعتقاده الوفد رمسية شفافة وشامةل. وأأعرب الهذه اللقاءات غري . وشدد عىل وجوب أأن تبقى مثل مأأجل تسوية خالفاهت
الثنائية أأنه ينبغي تنظمي العمل بطريقة متكن اللجنة من وضع اللمسات الأخرية عىل النص هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف ب

ىل اتفا  عىل ميكن أأن ثقة من أأن اللجنة عىل  واملقبةل. وه  ية من املفاوضات املكثفة.رمس الات لسجل عدد كبري من اتصل اإ

عىل اس تعداد لعقد مؤمتر دبلومايس. وذكر أأن ليست أأن النصوص احلالية عن اعتقاده بممثل قبائل تولليب وأأعرب  .110
اللجنة احلكومية مجيع القوانني ادلولية واحمللية ذات الصةل. ورأأى أأنه يف حني أأن  هاأأن تأأخذ يف اعتبار علهيا اللجنة جيب 
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ىل قد تطرقادلولية  خارج تقع أأن العديد من اجلوانب بال بد من الاعرتاف ف، ةبعض جوانب الرتاث الثقايف غري املاديت اإ
م الرتاث الثقايف غري املادي للشعوب الأصلية يف املقام الأول من قبل القانون العريف وقانون حقو  الإنسان، . وينظَ انطاقه

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصليةو   ،، والقانون ادلويل العامغري املاديلرتاث الثقايف ادلويل لقانون وال، اإ
مثل أأن املفاوضات يف امل والرتتيبات البناءة مثل املعاهدات والقانون ادلس توري، والتفاقات والربوتوكولت وغريها. وأأبرز 

يف معلية  اهجادر اإ ة واليت جيب أأن تضمن اللجنة اللجنة احلكومية ادلولية ل ميكن أأن تمت مبعزل عن ت ك القوانني ادلولية واحمللي
ىلالعلامء فتقديرات : القدميالإنسان اترخي مثال  مثلورضب امل التفاوض.  الإنسان  وأأ تطور الإنسان العاقل أأن  تشري اإ

ىل  110اس تغر  ما بني  احلديث  جيلس نة لل مخسة وعرشين  ابفرتاض حس بة معقوةل ل تتجاوز، وأألف س نة 200أألف اإ
ىل  1 000 حوايليعين ذكل نشوء ، دالواح أأشاكل تظهر فهيا املعارف التقليدية و الفرتة اليت بدأأت  اجيل بوصفه 86 000اإ

ل أأن معرها  القدم،معظمها ليس هبذا يف حني أأن و ة.ملوارد الوراثيابالتعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية املرتبطة  اإ
آلف من الأ لن يقل عن ابلتأأكيد  وايل س تة عرش جيل لقانون امللكية وميكن مقارنة ذكل حب جيال يف العصور القدمية.عدة أ

صدارات احلديثة تناول للغاية يف  ةكون حذر تاللجنة أأن اكن عىل لهذا السبب، و . منه الفكرية، وحوايل أأربعة أأجيال لالإ
تبطة ابملوارد الوراثية يف س يا  امللكية الفكرية. أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية املر و  املعارف التقليدية

ىل الوضوح القانوين فامي يتعلق عىل أأكد املمثل و  نرتنت عن الإ عىل  اً أأنه أأجرى حبثب فهوم امل ك العام. وأأفادمب احلاجة اإ
" العامادلويل للم ك "القانون وامللكية العامة"  قانون"و العام"للم ك "القانون ادلويل و" عامال  كمصطلحات مثل "قانون امل

 والتعماميت حول القانون ادلويل أأل تتوسع يف الادعاءات. وأأعرب عن اعتقاده بأأن اللجنة ينبغي حمدودة للغاية النتاجئواكنت 
ىل أأنللم ك العام ن قوانني امللكية الفكرية ادلولية القامئة، ظل يف  ه. وأأشار اإ ىل القانون   أأساساً ريشي مفهوم امل ك العام فاإ اإ

قانون حق املؤلف، يف حني اكن هناك الكثري من القوانني الأخرى للرتاث الثقايف غري املادي اليت يف مفهوم  هودلاخيل، و ا
ىل مس تقبلية اسرتدادتنطوي عىل قانون حق املؤلف. وذكر املمثل أأن اللجنة قد فشلت يف النظر يف ااخاذ تدابري  ل . وأأشار اإ

ىل حقو  وممتلاكت  تأأشار أأن بعض املفاوضات يف وقت سابق قد  مت احلصول علهيا مبوافقة الشعوب الأصلية أأو بأأثر رجعي اإ
عىل ل علهيا يف املايض. وأأكد جمددا و صمت احلمتيزي بني احلقو  املكتس بة يف املس تقبل مقابل ت ك اليت ال اجملمتعات احمللية دون 

ىل قدم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف ال  امحلاية مبوجب نظام امللكية الفكرية  يس تلزمل  هابعض ف تقليدية، أأنه ابلنظر اإ
ق وعل   .املاديةواملسائل زي بني املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية متاكن عىل اللجنة أأن و . ذكل توضيحالرضوري من  س يكونو 

ىل عاتق عىل اليت تقع الآاثر عىل الإبداع والأعباء  عىلمثل امل  الشعوب الأصلية واجملمتعات  ه رمغ أأنأأنالابتاكرات. وأأشار اإ
شاكل لأ  هتمحاميو  هتمالساكن الأصليني لس يطر فقدان عىل حساب ذكل يتحقق  للبتاكر والإبداع، ينبغي أأ ابرحب تاحمللية 

علهيا ة ينبغي ملوارد الوراثية. وخلص اىل ان اللجناباملرتبطة املعارف التقليدية أأو  املعارف التقليديةالتعبري الثقايف التقليدي و 
 .متكبح قدراهتول  الشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةعىل اكهل التأأكد من أأن التفاقات املقبةل ل تشلك أأعباء 

ابمس مجموعة البدلان الأفريقية والبيان  وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر، متحداثً وأأعرب  .118
الوفد أأنه يكن لك التقدير للويبو  أأوحض. و مجموعة البدلان املتشاهبة التفكرييا، متحداث نيابة عن ندونيس  اإ اذلي أأدىل به وفد 

امللكية الفكرية يف الس نوات الأخرية، ثبت أأن و. يف منظومة الأمم املتحدة قضااي امللكية الفكريةاملعين بتنس يق ال بوصفها مركز 
لشعبية كبرية تمتتع ب  من املداولت يف اللجنة احلكومية  ةس ن 83بعد  هنلأ  اً وفد اكن قلقغري أأن ال. زداد تعقيداً يموضوع أأنه  اإ

الفشل يف وضع اللمسات فعىل مبادرات الويبو املعيارية.  ينعكس سلباً وذكل . بعد أأي اتفا  يف الأفقيلوح ادلولية، ل 
ىل الأخرية عىل صكوك املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  منا نقص املواد الفنية و ل يرجع اإ اإ

سوء الاس تخدام والمت ك غري املرشوع، وكذكل توفري س بل ب لعدم وجود الإرادة الس ياس ية والاس تعداد لالعرتاف 
جيابياً  فاعالً  أأنه قد لعب ابس مترار دوراً بر الوفد نية ملثل هذه الأفعال. وذك  الانتصاف القانو  نشاء اللجنة احلكومية  واإ منذ اإ

أأن بدله قد سامه يف صندو  التربعات دلمع مشاركة ممثيل الشعوب الأصلية يف أأعامل اللجنة احلكومية بر اللجنة ادلولية. وذك  
الاجامتعات غري الرمسية مع  يفنشط ال يرس فقد اضطلع بدور امل  ل اجملموعة الأفريقية،أأنه من خالبر الوفد كذكل ادلولية. وذك  

جياد حلول ل  ىل اإ قلميية الأخرى يف السعي اإ يف الاجامتعات  القضااي املفاهميية الصعبة. وقد شارك أأيضاً  سرب أأغواراجملموعات الإ
جياد توافق يف الآراء بشأأن ، واذل1083 بريلأأ غري رمسي يف بريتوراي يف  اً واحد اً التحضريية واس تضاف اجامتع ىل اإ ي هدف اإ
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مجيع ادلول تدرك رأأى الوفد أأنه من الأمهية مباكن أأن و . 1081لعام مجيع القضااي احلامسة الأربعة الواردة يف قرار امجلعية العامة 
عاةل للموارد الوراثية واملعارف فالاية امحللتوفري  واحد أأو أأكرث قانوين دويلالأعضاء أأمهية التوصل اىل اتفا  بشأأن صك 

يتحرك فهيا تكون املرة الأوىل اليت س   أأيضاً  ايشلك نقطة حتول اترخيية لأهنس ذكل فالتقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
ابلفائدة عىل مجيع ادلول الأعضاء ذكل عود يا، ميكن أأن مع أأفريقيا والبدلان النامية. ومعومً دللملكية الفكرية ل النظام املعياري 

ن، أأيضاً  ذ اإ ىل اتفا  بشأأن تأأن  اهذه الصكوك من شأأهن اإ ن الفشل يف التوصل اإ عزز الثقة يف نظام امللكية الفكرية كلك. اإ
 لموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي س يكون مبثابةلصك أأو صكوك لتوفري امحلاية الفعاةل 

وسوء الاس تخدام،   يتعلق ابلوقاية من المت ك غري املرشوعاميالأساس ية ومبادئ العداةل ف احرمان البدلان النامية من حقوقه
هذه املبادئ التأأسيس ية الأساس ية عىل الويبو تؤكد ما مل و عن توفري س بل الانتصاف القانونية ملثل هذه الأفعال.  فضالً 

. موضع شك كبريفعاليهتا وقميهتا ابلنس بة للبدلان النامية  س تصبحوسوء الاس تخدام،  للعداةل ومنع المت ك غري املرشوع
برام الإرادة الس ياس ية حنو  انعدامولحظ الوفد أأن بعض ادلول الأعضاء قد أأظهرت  ويل ادلقانوين الصك ال (نصوص)نص اإ

هذا الافتقار ومثل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. لتوفري حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و الواحد أأو أأكرث 
ىل الإرادة الس ياس ية قد  ااخاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف سبمترب املقبل. وفامي يتعلق من للأسف امجلعية العامة نع مي اإ

لزتام اثبت مدعومًا ابلية، أأن جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلو بذكل،  رمغعن اعتقاده، الوفد ابلعمل يف املس تقبل، أأعرب 
حراز تقدم كبري يف دورات اللجنة العادية واخلاصة،  حنو لعقد مؤمتر  بناء وعاجلعىل حنو عداد الإ ن اللجنة من كس مياإ

ىل امجلعية العامة املقبةل اكنت انجضة مبا فيه املقبةلالثنائية دبلومايس يف غضون  . ورأأى الوفد أأن النصوص اليت أأحيلت اإ
مؤمتر دبلومايس هبدف عقد أأن اختمت العام املقبل املقرر ملفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية  اً مناس ب أأساساً تشلك  يكالكفاية 

 املقبةل.الثنائية خالل  1082 شهر سبمتربل امجلعية العامة من قبل 

ندونيس يا ابلنيابة عن البدلان املتشاهبة  .111 التفكري. وأأعرب عن رغبته يف وساند وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
عادة تأأكيد أأمهية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأبرز أأن العديد من البدلان املتقدمة  اإ

ساءة الاس تخدام والتغيري والمت ك غري املرشوع املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف الت  قليدية تواجه العديد من أأشاكل اإ
وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأيد بشدة الهدف املتعلق ابملعاهدة أأو املعاهدات امللزمة قانوان. وأأعرب عن اعتقاده أأن 

الإطار القانوين ادلويل س يمكل القوانني والتدابري الوطنية اليت اعمتدهتا بعض ادلول الأعضاء، وس يعزز بشلك كبري ت ك امحلاية 
ىل العالمات اليت تويح مبزيد التأأخري يف أأعامل اللجنة ويقوهيا. ولفت الا ىل طول النقاشات بشأأن الصكوك القادمة واإ نتباه اإ

احلكومية ادلولية، واقرتح اخلطوات التالية: أأول، ضبط اترخي حمدد لعقد املؤمتر ادلبلومايس، واثنيا، التوصية بمتديد ولية 
متر ادلبلومايس. وأأوحض أأن خطة العمل ستتضمن ثالثة دورات مواضيعية للجنة اللجنة احلكومية ادلولية قصد الإعداد للمؤ 

ضافية للجنة س تعقد قبل امجلعية العامة يف سبمترب  ىل دورة اإ  .1082احلكومية ادلولية، بشأأن لك قضية، ابلإضافة اإ

رياك الالتينية والاكرييب. مجموعة بدلان أأموحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس بدله، وأأيد البيان اذلي أأدىل به ممثل  .113
وأأعرب عن اس تحسانه لعقد اجامتع للجنة يس متر ثالثة أأايم، يك تناقش العمل املقبل، بعد مخسة أأايم من النقاشات املكثفة. 

املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف  WIPO/GRTKF/IC/25/7وأأقر بأأن العديد من امجلل اليت وردت يف املرفق للوثيقة 
ت بني قوسني. واقرتح الوفد ما ييل: أأول، التوصية بأأن جتدد اجللسة العامة يف سبمترب ولية اللجنة احلكومية زال التقليدي ما

هبدف حسم النصوص املتعلقة ابجملالت املواضيعية الثالثة أأي  1082ادلولية، واثنيا، عقد ثالث دورات نقاش أأساس ية يف 
ضافية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التق  نه سيمت تمكةل ت ك ادلورات ابجامتعات اإ ليدية واملوارد الوراثية. وقال اإ

، واقرتح الوفد، عقد مؤمتر دبلومايس واحد عىل 1082تعقد يف جنيف بعد اخصيص الاعامتدات املناس بة لها يف مزيانية 
ىل الاس تلهام من جناح معاهدة1081الأقل قبل هناية  ىل جتديد  . ودعا اللجنة ومجيع أأعضاهئا اإ بكني ومعاهدة مراكش. وتطلع اإ

 يك تمتكن اللجنة من خمت أأعاملها خالل الثنائية املقبةل. 1083ولية اللجنة خالل امجلعية العامة 

ىل أأن ولية  .112 ندونيس يا ابلنيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري. ولفت الانتباه اإ وأأيد وفد اتيلند البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ومية ادلولية للثنائية اجلارية شارفت عىل الانهتاء، وأأكد رضورة التفكري حول الس بل املتاحة للجنة للميض قدما. اللجنة احلك
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ىل معتكف اللجنة احلكومية ادلولية اذلي عقد يف ابنكوك يف الفرتة من  ىل  1وأأشار اإ ن املعتكف 1083يوليو  4اإ ، وقال اإ
اثرة عدد من الأفاكر والأس ئةل اليت ت  تناولها النقاشات خالل ادلورة الراهنة. وأأعرب عن أأمهل يف اس تغالل الأايم مكن من اإ

الثالثة القادمة بفعالية لالتفا  عىل توصيات ملموسة ميكن أأن تنظر فهيا امجلعية العامة. وأأقر بأأن مجيع الوفود بذلت وقتا 
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل وطاقة وهجودا وموارد خضمة يف سبيل اللجنة احلكومية ادلولية ورصح أأن حامية 

ىل تأأثريات معنوية واقتصادية هامة. وعرب عن اعتقاده أأن مجيع ادلول الأعضاء  التعبري الثقايف التقليدي تؤدي، يف حد ذاهتا، اإ
ىل بلوغ ت ك النتيجة دون تأأخري. وشدد  ىل نتيجة ملموسة وذات مغزى واإ عىل أأن مسؤوةل عىل أأن يؤدي مسار اللجنة اإ

ادلول الأعضاء عربت فعال عىل خياراهتا املفضةل اليت تعكس خماوفها واهامتماهتا. وأأفاد أأن اخلطوات املقبةل ينبغي أأن تسري يف 
اجتاه خفض عدد ت ك اخليارات وتوحيد النص وجعهل يركز أأكرث عىل القضااي الرئيس ية، خاصة، من سبيل الأهداف وموضوع 

ىل  امحلاية واملس تفيدين ونطا  عداد نصوص تستند اإ ىل حلول وسط واإ امحلاية. وأأكد أأن غاية اللجنة ينبغي أأن تكون التوصل اإ
جياد حلول تقرب وهجات النظر وأأل تواصل  الوفا  ويقبلها امجليع. ورصح أأنه من املهم أأن تبدي الوفود مرونة وتساعد عىل اإ

ي أأن تقمي التوازن بني فرض اليقني القانوين ومرونة الترشيع الإرصار عىل مواقف بدلاهنا. وأأعرب عن اعتقاده أأن اللجنة ينبغ
ن ت ك املقاربة لن تكون اكفية. وأأفاد أأن عددا  الوطين. وأأعلن الوفد أأنه يفضل املقاربة القامئة عىل احلقو ، واس تدرك قائال اإ

ىل الاق ىل الالزتام الس يايس. والتفت اإ رتاح اذلي أأدىل به أأحد الوفود خالل من النقاط الهامة ل تزال عالقة، وأأبرز احلاجة اإ
ىل النقاش عىل مس توى اخلرباء، ميكن للجنة أأن تس تفيد  معتكف اللجنة احلكومية ادلولية يف ابنكوك، وأأضاف أأنه ابلإضافة اإ

من النقاش عىل مس توى واضعي الس ياسات العامة، من سبيل كبار املسؤولني أأو الس ياس يني، هبدف دفع املسار قدما يف 
ىل مزيد اس تكشاف الاقرتاح عندما تبدأأ التخطيط لربانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية يف الوقت ا ملناسب. ودعا اللجنة اإ

ىل الثنائية املقبةل وعقد املؤمتر ادلبلومايس قبل هناية  الثنائية املقبةل. وعرب عن مساندته لمتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية اإ
امتد صك دويل أأو صكوك دولية تضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية . وشدد عىل أأنه يفضل اع1081

آزر والتاكمل والفوار  بني املوارد الوراثية واملعارف  ىل التأ وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأكد عىل رضورة الانتباه اإ
ىل املرونة بشأأن عدد  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. واس تحسن الوفد الاقرتاح املتعلق ابلتعهد الواحد، ودعا اإ

الصكوك. وأأقر بأأن النصوص الثالثة الراهنة تشرتك يف عدد من العنارص اليت ميكن دجمها مضن مجموعة أأحاكم، من سبيل 
ضيع الوقت. والتفت الوفد التوطئة والأهداف والأحاكم الهنائية. وأأعلن أأن اللجنة ينبغي أأن تتفادى تكرار النقاشات يك ل ي 

ىل مهنجية العمل داخل اللجنة احلكومية ادلولية خالل الثنائية املقبةل. ورأأى أأنه ينبغي التفاوض بشأأن القضااي الثالث  اإ
ن عدد القضااي  ىل موضوع املوارد الوراثية، وقال اإ ابلتوازي مع بعضها واخصيص الوقت ابلتساوي بني املواضيع الثالثة. وأأشار اإ

عادة التفكري يف بلقة اخنفض قليال، وأأفاد أأن اللجنة ميكن أأن تبدأأ التفاوض بشأأن الصياغة. وأأعرب عن اعتقاده العا رضورة اإ
تنظمي مهنجية العمل خالل اجامتعات اللجنة احلكومية ادلولية. ورصح أأن عقد اجامتع واحد يف الس نة بشأأن لك قضية قد 

ىل خ ل ذا اكنت اللجنة تسعى اإ ىل النقاش املشرتك يكون اكفيا اإ مت أأعاملها خالل س نة أأو س نتني. وأأكد أأنه ميكن العودة اإ
ىل  حداث فر  خرباء معنية ابلصياغة. وتطلع الوفد اإ وتمكلته بطرائق معل بديةل من سبيل عقد اجامتعات بني ادلورات أأو اإ

 املشاركة يف النقاشات الإضافية بشأأن هذه القضية.

وراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تكتيس أأمهية كبرية. وأأشاد ورأأى وفد الياابن أأن املوارد ال .111
ابلتطورات الهامة اليت حققهتا اللجنة عىل امتداد الس نوات املاضية. وأأقر ابلتقدم اذلي حتقق وأأكد رضورة الاعرتاف به، 

ء ليس اكفيا، فامي يتعلق ابلقضااي الأساس ية من سبيل وأأعرب من هجة أأخرى عن اعتقاده أأن الفهم املشرتك بني ادلول الأعضا
ىل أأي اتفا  بشأأن الهدف املشرتك.  ىل أأن ادلول الأعضاء مل تتوصل اإ التعريف ومعايري الأهلية واملس تفيدين. ولفت الانتباه اإ

ضايف لتجاوز تباين وهجات النظر وملعاجلة ايخماوف اليت أأاثر  هتا ادلول الأعضاء، ومهنا وعرب عن اقتناعه برضورة القيام بعمل اإ
ايخماوف اليت أأاثرها وفد الياابن. وشدد عىل أأن النقاش ل ينبغي أأن يركز عىل املسار بل عىل احملتوى، خاصة وأأن اللجنة 

جياد  مل تتناول بعد بعض القضااي. وأأفاد أأن اللجنة ينبغي أأن تعاجل هذه القضااي ابلشلك املناسب من الناحية املوضوعية، قصد اإ
محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، واحليلوةل يف نفس الوقت دون الآاثر السلبية للحامية عىل الابتاكر والإبداع.  حل

ىل اسرتاتيجية معلية وحذرة.  ن بلوغ هدف مشرتك حيتاج اإ ىل أأن الطموح رضوري لإجناز الهدف، واس تدرك قائال اإ وأأملح اإ
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جرائية، من سبيل وأأعرب عن اعتقاده أأن ادلول الأعضاء ل  ينبغي، لهذا السبب، أأن تدرج يف النص غاايت سطحية واإ
ىل أأمهية املواضيع  ل بعد حتديد أأهداف مشرتكة ميكن أأن يوافق علهيا امجليع. ولفت الوفد الانتباه اإ توقيت املؤمتر ادلبلومايس، اإ

ىل العالقة اليت تربط بيهنا، ورأأى أأن التعامل مع ت ك املواضيع ي  نبغي أأن يمت بشلك متساو وبنفس الرسعة. وأأبرز الثالثة واإ
ابلنقاشات وحتقيق نتاجئ تريض  أأمهية القيام بتحليل قامئ عىل الوقائع هبدف جتاوز التباين يف الرؤى واملساعدة عىل امليض قدما

ية وأأشاكل التعبري مجيع ادلول الأعضاء. ورصح أأن الهدف الهناِئ هو ضامن حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليد
ىل حتاليل مدعومة ابلوقائع.  الثقايف التقليدي. وعرب عن اعتقاده أأن اللجنة ينبغي أأن تواصل العمل وتتعمق يف النقاش استنادا اإ

ىل نتاجئ ملموسة وذات مغزى تريض مجيع  وشدد عىل الزتام الوفد ابملشاركة يف النقاشات بشلك خملص وبناء للتوصل اإ
 الأعضاء. ادلول

ندونيس يا ابلنيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري. ولفت الانتباه و  .116 أأبدى وفد الهند مساندته للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ىل أأن امجلعية العامة أأنشأأت اللجنة احلكومية ادلولية منذ ثالث عرشة س نة. وأأفاد أأن ولية اللجنة املذكورة س بقهتا بعض  اإ

آاثره وهل تطبق قواعد امللكية نظر ل ل  8994بعثات تقيص احلقائق يف  يف الأس ئةل من سبيل طبيعة المت ك غري املرشوع وأ
ىل أأن الفرتة من  ىل  1008الفكرية عىل املعارف التقليدية. وأأشار الوفد اإ دورات عىل الأقل،  80شهدت عقد  1009اإ

عداد بعض ادلراسات وا ىل العديد من النقاشات. وذكر أأن الفرتة شهدت أأيضا اإ لتقارير بشأأن حتليل الثغرات. وأأبرز ابلإضافة اإ
ن امجلعية العامة اعتربت يف  أأن الوقت قد حان للميض قدما والإرساع يف  1009أأن النقاش تناول القضااي بعمق. وقال اإ

عبري النقاشات القامئة عىل النصوص بشأأن صك قانوين دويل مينح امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل الت 
أأي توصية للجمعية العامة ومت ااخاذ قرار مبواصةل النقاشات. ودعا  1088الثقايف التقليدي. وأأضاف أأن اللجنة مل تقدم يف 

ىل  ىل تنفيذ ت ك التوصية. والتفت اإ قرار توصية امجلعية العامة بشأأن امليض قدما دون تأأخري، واإ ىل اإ الوفد ادلول الأعضاء اإ
ة، وأأفاد أأن اللجنة قامت بعمل هام خالل الس نوات الثالث عرشة املاضية. وأأوحض أأن النصوص معل اللجنة احلكومية ادلولي

عكست مواقف ادلول الأعضاء. وأأبرز أأن الأمر يتوقف الآن عىل الإرادة الس ياس ية للميض قدما وعقد املؤمتر ادلبلومايس. 
 ملؤمتر ادلبلومايس.بأأن تتخذ قرارا بعقد ا 1082وخمت الوفد بيانه وأأوىص امجلعية العامة 

ندونيس يا ابلنيابة عن البدلان املتشاهبة  .114 يران الإسالمية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ وأأعرب وفد مجهورية اإ
ن اللجنة واصلت بال ُل املفاوضات  طار اللجنة احلكومية ادلولية وقال اإ ىل التقدم النس يب اذلي حتقق يف اإ التفكري. وأأشار اإ

برام الصك القانوين أأو الصكوك القانونية ادلولية املناس بة لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية القامئة عىل الن ص هبدف اإ
واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وعرب عن خماوفه بشأأن الرسعة اليت جتري هبا اللجنة احلكومية ادلولية 

ىل خطر غري رضوري. وأأوحض أأن بعض وهجات النظر نقاشاهتا. ورصح أأن العجز عن حتقيق أأي  تقدم يعرض هذا الهدف اإ
زالت متباينة بشأأن القضااي الرئيس ية اليت تضمنهتا مشاريع النصوص الراهنة، من سبيل تعريف موضوع امحلاية. ورأأى أأن  ما

اده أأن اللجنة حتتاج يف هذه الوقت مناسب خلفض عدد الفوار  وحتقيق نتاجئ ملموسة يف املس تقبل القريب. وعرب عن اعتق
ن  ىل الإرادة الس ياس ية للميض قدما ابملفاوضات ومتكني الرئيس من تقريب وهجات النظر بني ادلول الأعضاء. وقال اإ املرحةل اإ

مجيع البدلان النامية ينبغي أأن تتحىل ابملرونة وتشارك بشلك بناء يك تضمن أأن تفي اللجنة بوليهتا واحليلوةل دون أأي تأأخري 
اصل املفاوضات املكثفة واملشاركة ، وأأفاد أأن اللجنة "تو 1081مربر هل. وقرأأ الوفد املقتطف الوجيه من ولية امجلعية العامة  ل

ىل نص صك قانوين دويل أأو نصوص صكوك قانونية دولية ضمن امحلاية الفعاةل ت حبسن النية وبمتثيل مناسب بغية التوصل اإ
". ورصح أأن اللجنة، وبغض النظر عن التقدم اذلي ليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديللموارد الوراثية واملعارف التق 

ىل وفا  بشأأن  أأحرزته يف ادلورات املواضيعية الثالث السابقة، ينبغي أأن تبذل هجودها وتتحىل ابملرونة الرضورية للتوصل اإ
ىل احلرص القضااي العالقة. وشدد يف هذا الصدد عىل رضورة جتديد ولية اللجن ة احلكومية ادلولية للثنائية املقبةل، ابلإضافة اإ

جناز املهمة اليت تعهدت هبا  عىل الزتام مجيع ادلول الأعضاء ابملفاوضات. وأأكد أأن الوقت قد حان لاخاذ القرار بشأأن كيفية اإ
لبدلان النامية نظرا لعدد من ادلول الأعضاء قبل ثالث عرشة س نة. وأأفاد أأن املوضوع قيد النقاش يكتيس أأمهية كبرية دلى ا

برام صك قانوين  الأس باب، ويه كام ييل: أأول، العالقة اللصيقة بني املوضوع وتوصيات جدول أأعامل التمنية؛ واثنيا، أأن اإ
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بت ك الأمهية، وحيظى بدمع كبري من العديد من ادلول النامية، سيشلك خطوة هامة يف اجتاه تقريب العديد من وهجات النظر 
ىل أأنه من املهم مباكن أأن يتطور النظام القانوين للملكية الفكرية بشلك متوازن املتعل طار امللكية الفكرية. ولفت الانتباه اإ قة ابإ

وأأن يضمن اس تدامته من خالل صك قانوين أأو صكوك قانونية ملزمة قانوان، بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
برام معاهدة ملزمة، أأو أأكرث، متنح حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  وأأعلن الوفد أأن اإ

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من المت ك غري املرشوع، س يضمن أأن يمت الأخذ بعني الاعتبار لالحتياجات 
وشدد عىل أأمهية ضامن أأن النظام ادلويل للملكية الفكرية  والطلبات امللموسة للبدلان النامية بشأأن نظام امللكية الفكرية.

يكتفي بفرض الالزتامات عىل البدلان النامية بل يعزز أأيضا اقتصاد ت ك البدلان بشلك مس تدام. وأأبرز أأن النقاشات اليت  ل
طار زمين صارم بغية حتقيق ولية اللجنة احلكومية ادلو  6جرت مضن البند  ىل ضبط اإ لية. وأأكد رضورة حتديد أأثبتت احلاجة اإ

طار زمين يضمن جناح ولية اللجنة. وأأحاط الوفد علام بأأن العديد من الوفود تشارك يف النقاشات عىل حساب بدلاهنا،  اإ
ن الوقت قد حان، بعد مرور اثنيت عرش  س نة من اجلهود والنشاط، لاخاذ هذه اخلطوة  ةوعرب عن تعاطفه معها. وقال اإ

جناز املهمة  ىل اللجنة. ورصح أأن اخليارات يف الثنائية الأخرية واإ ينبغي أأن تتضمن ضبط توقيت  1082/81اليت عهدت اإ
ىل تعيني موعد لعدد اكف من ادلورات املواضيعية للجنة احلكومية ادلولية قصد مزيد  حمدد لعقد املؤمتر ادلبلومايس ابلإضافة اإ

ن بران مج العمل ميكن أأن ينص مبدئيا عىل أأربع دورات للجنة احلكومية تطوير الصكوك قبل املؤمتر ادلبلومايس. وأأهنيى قائال اإ
 .1081ادلولية، وأأن تضبط الغاية املتعلقة بعقد املؤمتر ادلبلومايس خالل النصف الأول من 

 ابلنيابة عن اجملموعة ابء. ورحب بفرصة املشاركة يف النقاش بشأأن ا البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياكوأأيد وفد كند .111
معل اللجنة وتقيميه. وعرب عن اعتقاده أأن النشاط املذكور همم جدا لتحقيق الهدف املشرتك للجنة. وأأعرب عن اس تعراض 

ىل حلول تأأخذ بعني الاعتبار اليت أأدىل هبا مجيع املشاركني بشأأن العمل املقبل. وأأقر الوفد  الزتامه ابلتعاون الاكمل والتوصل اإ
ن هممة حتديد معامل بأأن النقاش يتناول قضااي معقدة. ورصح أأن ؤدهيا ت ك امحلاسة قد ت نوع امحلاية املنشود يعد مبتكرا، وقال اإ

هجتني فاعلتني من غري ادلول، وأأفاد أأن ذكل يتطلب احلذر بشأأن الطريقة اليت س يفهم هبا العامل أأي حل من احللول اليت 
ىل بعض الوقت وااخاذ موقف منفتح بشأأ  ن مبادرات التاكمل، يك يمت تطوير الفهم س تطرهحا اللجنة. وشدد عىل احلاجة اإ

ىل واثئق النص، مل تبلغ بعد مرحةل الفهم املشرتك. وأأعرب عن اس تعداد  املشرتك املذكور. وأأوحض أأن اللجنة، وابلستناد اإ
الوفد لعقد نقاشات بشأأن قضية كيفية تنظمي معل اللجنة وحتقيق الأهداف احملددة. ورأأى أأن اللجنة ميكن أأن جتد بعض 

 حللول املتوازنة اليت س تأأخذ بعني الاعتبار الاهامتمات املتنوعة.ا

وعرب ممثل جملس هنود جنوب أأمرياك عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به ممثل توابج أأمارو. وأأعلن أأن الشعوب الأصلية  .119
رادهتا الس ياس ية داخل اللجنة احلكومية ادلولية نظرا لأعداد املشاركني غ ري املتاكفئة وحرمان ت ك ل ميكهنا أأن تعرب عن اإ

ن الاعرتاف بذكل احلق ينبغي أأن يشلك أأساسا لالعرتاف بكرامة الشعوب  الشعوب من حقها يف تقرير املصري. وقال اإ
ىل متطلبات النظام ادلويل ادلميقراطي  لهيا. وأأفاد أأن ذكل الوضع ل يس تجيب اإ الأصلية واحرتام حقو  امللكية اليت تعود اإ

لويبو جتاهلت بشلك مهنجي املعايري ادلولية اليت تتعلق ابلشعوب الأصلية. وذكر أأن أأي منظمة موثوقة والعادل. ورصح أأن ا
ومسؤوةل مل تكن لتكتفي بأأن تعكس احلقو  املقررة اليت تمتتع هبا الشعوب الأصلية وبأأن حترتهما، بل اكنت س تفصل ت ك 

ب الأصلية حصلت عىل الاعرتاف وحقها يف الس يادة مبس توايت احلقو  يف الواثئق اليت تنظر فهيا اللجنة. وأأضاف أأن الشعو 
خمتلفة ترتاوح بني احلمك اذلايت والاس تقالل الاكمل. وشدد عىل أأن لك الشعوب الأصلية حصلت عىل اعرتاف بشأأن حقوقها 

ن الس ياس ية. ورأأى املمثل أأن بروتوكول انغواي ل ميكن أأن يس تخدم مكثال جيد لوضع املعايري يف العرص احل ديث. وقال اإ
العديد من الشعوب الأصلية ل تقبل، يف اعتقاده، الوثيقة املذكورة. وأأوىص املمثل بأأن تعمل اللجنة احلكومية ادلولية مبارشة 

مع حق ت ك الشعوب املرشوع يف تقرير املصري. وأأفاد أأن  يتاكفأأ مع الشعوب الأصلية يك تضمن مس توى اشرتاك أأعدل 
الشعوب الأصلية ل تطلب من الويبو أأو اللجنة احلكومية ادلولية أأن حتل املسأأةل املتعلقة حبق تقرير املصري، وأأقر بأأهنا صعبة. 

ىل ضامن أأن تقر اللجنة  وأأكد أأن الشعوب الأصلية مل تكن تنوي أأبدا القيام بذكل. وأأبرز أأن الشعوب الأصلية تسعى اإ
من ميثا  الأمم املتحدة، وأأن تضمن  1.8زال قامئا عىل النحو اذلي نصت عليه املادة  احلكومية ادلولية بأأن احلق املذكور ما
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ىل أأي وفا  بشأأن النصوص  نه مل يمت التوصل اإ ىل النصوص قيد التفاوض، وقال اإ مس توى مشاركة أأكرث تاكفؤا. والتفت اإ
ا ادلول". وأأوحض أأنه اس تخدم مصطلح "اختلف بشأأهنا ادلول" لأنه يعتقد أأن ت ك النصوص نتجت عن "اليت اختلف بشأأهن

مسار غري متاكئف. وأأكد أأن العديد من الأغراض العملية حالت دون مشاركة الشعوب الأصلية يف صياغة ت ك النصوص 
ىل دراسات  ودون املوافقة علهيا، طبقا للمعايري ادلولية. وأأيد املمثل البيان اذلي أأدىل به وفد الهند بشأأن انعدام احلاجة اإ

عداد أأمانة الويبو. ورأأى رضورة القيام بدراسة مس تقةل  ذا مل تكن ت ك ادلراسات مس تقةل أأو اكنت من اإ ضافية، خاصة اإ اإ
ىل خالصات بشأأن س بل امليض قدما. وأأعلن أأن اللجنة ل تس تطيع امليض قد ما قصد توفري أأسس اختيار أأوسع والتوصل اإ
بشلك رشعي دون احلصول عىل موافقة الشعوب الأصلية. وحث الوفود عىل العمل بشلك وثيق مع الشعوب الأصلية. 

ورصح أأن اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن تراجع نظاهما ادلاخيل وتعدهل بشلك ميك ن من مشاركة الشعوب الأصلية بشلك 
ضفاء الرشعية عىل مسار اللجنة ا  حلكومية ادلولية.متاكئف، ويضمن اإ

مانة عىل تعجيلها اعامتد هيئة خرباء  قو  الشعوب الأصليةاملعنية حبلأمم املتحدة وأأبدى ممثل هيئة خرباء ا .190 شكره للأ
ىل بعض التوصيات الهامة  قو  الشعوب الأصليةاملعنية حبلأمم املتحدة ل لدلورة اجلارية. وذكر املمثل أأن الهيئة توصلت اإ

للجنة احلكومية ادلولية. وقرأأ املمثل جزءا من التوطئة اليت أأرسلهتا الهيئة، وهو  11من بداية ادلورة  وقدمهتا، قبل أأس بوعني
آخر، وبرضورة أأخذ أأمهية  ىل أ ىل أأخرى ومن بدل اإ ذ تقر بأأن وضعية الشعوب الأصلية اختلف من منطقة اإ كام ييل: "واإ

قلميية واخللفيات التارخيية والثقافي ة املتنوعة بعني الاعتبار". وأأبرز أأن تباين وهجات النظر تعكس اخلصوصيات الوطنية والإ
ن اللجنة أأحرزت تقدما، غري أأن جتديد ولية اللجنة  قلميية املتنوعة للشعوب الأصلية. وقال اإ جزئيا املزيات الوطنية والإ

اليت تواهجها من انحية  احلكومية ادلولية يبقى رضوراي. وشدد عىل أأمهية أأن تقر اللجنة احلكومية ادلولية ابلصعوابت
جراء دراسات مس تقةل ومواضيعية ملعاجلة هذه  ىل أأن وفد ترينيداد وتوابغو ساند الاقرتاح املتعلق ابإ املصطلحات. وأأشار اإ

ن برانمج الأمم املتحدة الإمناِئ قمي   ىل أأمهية موضوع اللجنة احلكومية ادلولية، وقال اإ  1000  يفاملسائل ادلللية. ولفت الانتباه اإ
ىلتعداد الشعوب الأصلية يف مجيع أأحناء العامل  رمبا  1083مليون خشص. ورأأى أأن تعداد ت ك الشعوب منذ  390 واصال اإ

 بدل. 800مليون خشص، يعيشون يف أأكرث من  100قد جتاوز 

 تناول وساند وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن رغبته يف .198
ىل أأن اللجنة بصدد القيام بعملية مهنكة وبطيئة، ولكهنا هادفة، لإمتام النص  ىل املسار. وأأشار اإ املضمون ابلإضافة اإ

ىل حقو   أأو النصوص اليت س تكتيس قوة القانون وس تعكس املبادئ القانونية اليت تشمل الابتاكر والإبداع، ابلإضافة اإ
ذا مل يكن ملزما قانوان. وأأضاف أأن أأي صك  الإنسان وحق تقرير املصري والعداةل. وأأفاد أأن الصك لن يكون هل أأي مغزى اإ

جاابت تنافس الصكوك ادلولية الأخرى وتعكس مضموهنا، وشدد عىل أأنه يف الهناية ينبغي أأن  مس تدام ينبغي أأن يعكس اإ
ن يعزز أأهداف الصك أأو الصكوك يتناسق الصك مع ت ك الصكوك الأخرى. وأأبرز أأن معل اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأ 

ن الصك ينبغي أأن يعزز نظام امللكية الفكرية وحيول دون  وأأن يضمن اتسا  املواد الأساس ية مع ت ك الأهداف. وقال اإ
ضفاء رشعية عليه أأو تشجيعه أأو ماكفأأته. وشدد عىل رضورة أأن تضمن الصكوك تصنيف  السامح ابلمت ك غري املرشوع أأو اإ

املصاحل املعنوية واملالية للشعوب الأصلية، كأنشطة غري قانونية. ورصح أأن الويبو، وابعتبارها جزء من الأنشطة اليت تقوض 
منظمة الأمم املتحدة، دلهيا الزتام معنوي يك تضمن أأن بعض الأشاكل املعينة من الابتاكر والإبداع ل تعاين من التفرقة أأو من 

ىل الهتميش مضن نظام امللكية الفكرية الرمسي. و  أأكد رضورة ضبط جدول زمين للعمل املقبل، وأأوحض أأن ذكل ل هيدف اإ
حراز  ن معاجلة املسائل الشامةل قد يسهل اإ الإرساع يف بلوغ النتيجة، بل لأن الانضباط رضوري لضامن حتقيق النتاجئ. وقال اإ

ىل النقاشات بشأأن البند  ل خبصوص النص املتعلق بأأشاكل من جدول الأعام 6التقدم، بل وجيب أأن يسههل. ولفت الانتباه اإ
حباطه من ت ك النقاشات، ورصح أأهنا اكنت أأحياان مثبطة للعزامئ. وأأقر الوفد من  التعبري الثقايف التقليدي، وأأعرب عن اإ

هجة أأخرى بأأن أأي مسار دويل لتوافق الآراء مير حامت بأأوقات عصيبة وأأخرى جيدة. وطلب متكني مجيع الوفود من التعبري 
آراهئم  ىل ولية عن أ ن ذكل ل جيب أأن يقوض الهدف الهناِئ املتعلق ابلس تجابة اإ والتفكري يف املسأأةل. واس تدرك قائال اإ

جنازها أأو أأن يبطهل. وذكراللجنة احلكومية ادل أأن الأمثةل وادلراسات اليت ترسلها الوفود مفيدة جدا ليكون املسار  ولية واإ
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جراء مس تنريا. والمتس الوفد أأن تسعى الأمثةل وادل متام الصكوك امللزمة قانوان. وأأعلن أأنه ينبغي اإ ىل تيسري مسار اإ راسات اإ
ادلراسات ابلتوازي مع النقاشات اجلارية ول ينبغي أأن تكون بديال لها. وأأضاف أأن الأمثةل الوجهية للمت ك غري املرشوع 

ساءة الاس تخدام والتعدي ينبغي أأن تشمل البعد املعنوي والقانوين للمت ك غري املرشوع. وأأبدى تأأييده لوهجة النظر اليت  واإ
أأدىل هبا وفد أأسرتاليا، وأأكد أأن التفاوض بشأأن صك أأو أأكرث يتطلب النضج والإرادة الس ياس ية والزناهة والسلطة. وأأشارت 

ىل أأن اهامتمات الشعوب الأصلية وحقوقها وخماوفها ليست القضااي الوحيدة عىل احملك. وأأبرز أأن مسار اللجنة احلكو  مية اإ
ادلولية ينبغي أأن يضمن أأيضا اس تدامة نظام امللكية الفكرية كلك، ورصح أأن الويبو قوضت بعض الأشاكل املعينة لالبتاكر 

والإبداع، وجتاهلهتا. وذكر أأن دمج املثالني الذلين يدفعان الابتاكر يعد أأمرا رضوراي. وشدد عىل أأمهية الزمن من انحيتني 
ن الإطار الز  متام معلية التفاوض بنجاح. وبني أأن الزمن من هجة أأخرى همم أأيضا لضامن خمتلفتني. وقال اإ مين همم لضامن اإ

دارهتا. وأأعرب عن اعتقاده أأن  أأل يتواصل القيام ابلأفعال اجلارية للمت ك غري املرشوع، حتت رداء أأنظمة حامية املعارف واإ
 ام امللكية الفكرية كلك.فشل املسار س يقوض رشعية اللجنة احلكومية ادلولية، بل ورشعية نظ

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب، ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، وأأعاد تأأكيد الزتامه مبسار اللجنة احلكومية  .191
من جدول الأعامل.  4ادلولية وقدم وهجات نظره بشأأن التقدم احلاصل والنصوص املتنوعة اليت س يتناولها النقاش مضن البند 

لاكمل للهدف املتعلق ابعامتد مقاربة متوازنة بشأأن املواضيع اليت تناولها النقاش، وأأقر الوفد بأأمهية املوارد وأأبدى تأأييده ا
ىل ادلور اذلي تلعبه ت ك املوارد واملعارف وأأشاكل  الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ابلإضافة اإ

ىل أأمهية ت ك القضااي وتعقيدها يف الآن ذاته، وأأعرب عن التعبري يف املوروث الثقايف والطبي عي لالحتاد. ولفت الانتباه اإ
ىل ادلورة  للجنة احلكومية  13اعتقاده أأنه من الرضوري أأن تكون النصوص سلمية وانجضة من الناحية التقنية. والتفت اإ

ىل القيام ادلولية بشأأن املوارد الوراثية، وأأشاد ابلتقدم اجلزِئ احلاصل خبصوص تبس ي ط النص معوما، وشدد عىل احلاجة اإ
آلية متكن من النظر يف  ذ اقرتحت أ ضايف. وأأكد أأن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء أأثبتت الزتاهما ومرونة موقفها اإ بعمل اإ

أأن ذكل  رشط الكشف، يف طلبات الرباءات، عن منشأأ املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا أأو مصدرها. وأأوحض
ل يعين، من هجة أأخرى، أأن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء تقبل أأي شلك من أأشاكل رشط الكشف. وأأعرب عن تأأييده 

ن الشلك اخلصويص اذلي يشمل ضامانت مضن  لعامتد شلك خصويص من أأشاكل رشط الكشف يتعلق ابلرباءات، وقال اإ
ونة املناس بة. وأأفاد أأن رشط الكشف لن ييرس تقامس املنافع ولن يكون اتفا  شامل، س يضمن اليقني القانوين والوضوح واملر 

ن اكن الرشط س يثبط اس تخدام نظام الرباءات أأو خيلق شاك قانونيا حياهل. وأأبرز أأن النص املتعلق  يف مصلحة أأي اكن، اإ
شأأن الاس تثناء املتعلق زالت تنتظر أأجوبة بشأأن قضية دوافع الكشف وب  ابملوارد الوراثية يتضمن بعض الأس ئةل اليت ما

ابملش تقات وبشأأن العالقة بني معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات، وابلأخص بشأأن العقوابت املناس بة. 
ىل املعارف التقليدية، ونوه ابلتقدم احلاصل  ىل الكشف. وأأشار اإ ورصح أأن اخلالف القامئ يشمل أأيضا مدى احلاجة أأصال اإ

للجنة احلكومية ادلولية، بشأأن احلد من اخليارات املتعلقة ابلس ياسة العامة وبدائلها اليت وردت يف النص.  12خالل ادلورة 
ىل  وأأكد أأن بعض القضااي الأساس ية ل تزال عالقة. وذكر أأن دليه بعض التعليقات بشأأن املواد الرئيس ية، ولفت الانتباه اإ

ن تعريف املعارف التقليد ىل معايري الأهلية، يتضمن العديد من امجلل بني قوسني وعددا موضوع امحلاية، وقال اإ ية، ابلإضافة اإ
ذ متيض قدما بشأأن هذه القضااي، ينبغي أأن تضمن أأن اخليارات  كبريا من البدائل. وأأعرب عن اعتقاد الوفد أأن اللجنة، واإ

آاثر سلبية عىل املواد اليت يشملها امل ك العام فعال. وأأف ىل أ اد أأن اللجنة س تحدث صاك قانونيا بشأأن حامية املتوقعة لن تؤدي اإ
ىل ما اكن متاحا بلك  ىل القمقم" هبدف تقييد النفاذ اإ عادة اجلين اإ املعارف التقليدية، وأأضاف أأنه لن ميكهنا أأن تبدأأ مسار "اإ

نه لن يقترص عىل نظام امللكية الفكرية، و  نه ل ميكن توقع حرية. وحذر الوفد من الأثر الناجت عن قيام اللجنة بذكل وقال اإ اإ
ىل  ىل دول تفضل املقاربة القامئة عىل احلقو ، واإ ىل نطا  امحلاية، وأأبرز أأن ادلول الأعضاء تنقسم اإ آاثره بسهوةل. وأأشار الوفد اإ أ

دول أأعضاء أأخرى، من سبيل الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، ترى أأن املقاربة القامئة عىل التدابري أأنسب وتوفر اكتفاء 
ني أأن الآراء خمتلفة بشأأن من س يكون املس تفيدون من امحلاية. وأأعرب عن اعتقاده أأن الشعوب الأصلية وامجلاعات أأكرب. وب

احمللية ينبغي أأن تكون، يف حد ذاهتا، املس تفيد من أأي تدابري حامية، لأن ت ك الشعوب وامجلاعات يه من احتفظ ابملعارف 
حض أأن النقاش مل يشمل بعد أأهداف الس ياسة العامة ومبادهئا املتعلقة التقليدية وحافظ علهيا واس تخدهما وطورها. وأأو
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ن اللجنة أأحرزت بصعوبة بعض التقدم بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وأأعرب عن اعتقاده  ابملعارف التقليدية. وقال اإ
م علهيا النص املتعلق بأأشاكل أأن ذكل يعكس اختالف الآراء بني ادلول الأعضاء خبصوص أأهداف الس ياسة العامة اليت يقو 

ىل النص املتعلق ابملعارف التقليدية، وأأكد أأن القضااي الأساس ية ل تزال عالقة.  التعبري الثقايف التقليدي. ولفت الوفد الانتباه اإ
س ياسة ورأأى، فامي يتعلق مبوضوع الصك، أأن تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يتضمن عددا من اخليارات املتعلقة ابل 

العامة واملفردات الواردة بني قوسني. وأأبرز رضورة مواصةل النقاش بشأأن بعض ت ك اخليارات واملفردات. وأأضاف أأن اللجنة 
ىل  آاثر سلبية عىل املواد اليت يشملها امل ك العام فعال، أأو اإ ىل أ ينبغي أأن تتأأكد أأساسا من أأن اخليارات املتوقعة لن تؤدي اإ

ممارسات البحث الراهنة. وأأفاد أأن اللجنة س تحدث صاك قانونيا بشأأن حامية أأشاكل التعبري الثقايف  تقليص احلرايت الفنية أأو
ىل ما اكن متاحا بلك حرية.  ىل تقييد احلرايت الفنية أأو تقييد النفاذ اإ التقليدي، وأأضاف أأنه لن ميكهنا أأن تبدأأ مسارا يؤدي اإ

نه ل ميكن توقع أأثره بسهوةل. وحذر من الأثر الناجت عن قيام اللجنة بذكل، وقال اإ  نه لن يقترص عىل نظام امللكية الفكرية، واإ
ىل دول أأعضاء  ىل دول تفضل املقاربة القامئة عىل احلقو ، واإ ىل نطا  امحلاية، وأأبرز أأن ادلول الأعضاء تنقسم اإ وأأشار الوفد اإ

ليت توفر اكتفاء أأكرب يه املقاربة القامئة عىل أأخرى، من سبيل الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، ترى أأن املقاربة الأنسب وا
التدابري، أأي املقاربة اليت تعمتد عىل صون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلشلك املناسب، طبقا للقانون الوطين، عىل حنو 

ىل التعليق اذلي أأدىل به الوفد بشأأن من س يكون املس تفيدون من امحلاية وأأعرب  عن اعتقاده أأن معقول ومتوازن. وأأشار اإ
الشعوب الأصلية وامجلاعة احمللية يف حد ذاهتا ينبغي أأن تكون املس تفيد من أأي تدابري حامية، لأن ت ك الشعوب وامجلاعات 

يه من احتفظ ابملعارف التقليدية وحافظ علهيا واس تخدهما وطورها. وأأوحض أأن الوفا  مل يشمل بعد أأهداف الس ياسة 
ىل  12و 13شاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورأأى أأن ادلورتني العامة ومبادهئا املتعلقة بأأ  للجنة احلكومية ادلولية، ابلإضافة اإ

ن اللجنة لن تمتكن من صياغة  جامل، وأأشاد ابلتقدم اجليد احلاصل. واس تدرك قائال اإ ادلورة احلالية، اكنت بال شك ممثرة اإ
ىل حني حل بعض القضااي الأسا س ية الهامة العالقة يف مجيع ت ك النصوص. وأأوىص أأن تنظر النصوص يف شلكها الهناِئ اإ

ذ حتدد معلها املقبل، جيب أأل تقترص عىل  اللجنة يف الشلك الهناِئ للنصوص ابعتباره غري ملزم. وشدد عىل أأن اللجنة، واإ
لأايم اذلي العمل بشلك متساوي عىل لك املواضيع، بل أأن حتافظ أأيضا عىل الفصل بني ت ك النصوص. وأأبرز أأن عدد ا

دارته. وأأعرب عن اعتقاده أأن ذكل  قضته اللجنة يف الاجامتعات خالل الس نة احلالية تطلب موارد كثرية ومل يكن يسهل اإ
هدد يف بعض الأحيان الطابع الشامل للنقاشات. وأأكد الوفد من جديد الزتامه مبسار اللجنة احلكومية ادلولية. وأأبدى تأأييده 

نه سيشارك فهيا حبسن نية ومتثيل مناسب. الاكمل لس مترار النقاشات  والزتامه هبا، وقال اإ

( البيان اذلي أأدىل به وفد أأسرتاليا FAIRA)الشعوب الأصلية وساكن اجلزر من أأجل البحوث مؤسسةوأأيد ممثل  .193
ء اجلزء من جدول الأعامل. وأأعرب عن مساندته اجلزئية للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا، ابس تثنا 4بشأأن البند 

دخال الأمم ابعتبارها أأحد املس تفيدين. وشكر املمثل وفد الاحتاد الأورويب عىل الاعرتاف، من وهجة نظره، بأأن  املتعلق ابإ
ىل أأن تعكس النصوص حقو  الشعوب  عوب الأصلية وامجلاعات احمللية مهالش ن احلاجة اإ املس تفيدون. واس تدرك قائال اإ

ضافية مع وفد الاحتاد الأورويب. وعرب عن اعتقاده أأن اللجنة أأحرزت بعض الأصلية وامجلاعات احمللية تتطلب ن قاشات اإ
التقدم يف اجتاه الشعوب الأصلية. وشكر ادلول الأعضاء اليت تشاورت وتفاوضت مع ممثيل الشعوب الأصلية وامجلاعات 

ىل حلول وسط وحتقيق الاعرتاف. ولفت احمللية ابلتوازي مع اجللسة العامة، وشدد عىل أأن اجملال ما يزال مفتوحا للتوصل اإ 
ىل املبادئ ادلنيا اليت جيب الإقرار هبا، ويه كام ييل: أأول، ينبغي أأل ترض نتاجئ املفاوضات يف اللجنة احلكومية  انتباه اللجنة اإ

دراج مبادئ املوافقة احل رة املس بقة ادلولية بأأي شلك من الأشاكل ابلشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية، واثنيا، ينبغي اإ
 املس تنرية والرشوط املتفق علهيا والنفاذ وتقامس املنافع، برصامة يف الصكوك القادمة.

وأأعرب وفد بريو عن رضاه ابلعمل اذلي أأجنزته اللجنة احلكومية ادلولية خالل الس نتني املنقضيتني. وأأشاد ابلتقدم  .192
د الوراثية دليل ار ص املوحد اذلي يتضمن املواد املتعلقة ابملو احلاصل يف اجملالت الثالثة اليت تفحصها اللجنة. ورأأى أأن الن

ىل املعارف التقليدية، وذكر أأن اللجنة أأحرزت تقدما هاما ورفيعا بشأأن قضااي حساسة من سبيل  عىل ذكل التقدم. والتفت اإ
الاس تثناءات والتقييدات، تعريف املعارف التقليدية واملس تفيدين ونطا  امحلاية. وأأبرز أأن التقدم احلاصل اكن أأقل بشأأن 
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ن بعضها يكتيس طابعا تقنيا، وبعضها  وأأوحض أأن ضيق الوقت اكن وراء ذكل. وأأقر بأأن بعض القضااي ما تزال عالقة، وقال اإ
الآخر يكتيس أأمهية اسرتاتيجية. وذكر مثال موضوع امحلاية، ورشوط الكشف والتاكليف املرتبطة هبا، والمت ك غري املرشوع، 

خل. ورأأى أأ  ن املعارف التقليدية وامل ك العام تعد قضية مركزية، وأأفاد أأن النقاشات ما تزال متواصةل بشأأهنا. وأأشاد الوفد اإ
ابلتقدم احلاصل خالل الس نوات الثالث عرشة املاضية، وأأعرب عن اعتقاده أأن الوقت قد حان لرفع مس توى النقاشات. 

ندونيس يا ووفود أأخرى، بشأأن العمل عىل مجموعة املبادئ والأهداف وأأكد أأمهية الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد أأسرتاليا ووف د اإ
وبشأأن البنود الهنائية اليت س تطبق عىل جمالت العمل الثالثة. وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو، 

ندونيس يا ابلنيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري. مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، والبيان اذلي أأدىل به وفابلنيابة عن  د اإ
ورأأى أأن اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي بدون شك أأن تويص امجلعية العامة املقبةل بأأن جتدد ولية اللجنة احلكومية ادلولية 

متام ت ك ادلورات مبشاورات بني  ادلورات ذات طابع لفرتة س نتني وأأن تشمل الولية ثالث دورات يف الس نة، وبأأن جيرى اإ
غري رمسي، يك تمتكن البعثات اليت تتخذ جنيف مقرا لها، بفضل مشاركهتا الفعاةل، من تقريب الأفاكر واملواقف بشأأن القضااي 

الرئيس ية. وأأضاف أأن اللجنة جيب أأن تنظر خالل الثنائية يف دورة اس تثنائية لفحص القضااي الشامةل. وذكر أأن الولية ينبغي 
أأمهية مدوانت السلوك وأأفضل بعقد املؤمتر ادلبلومايس قبل هناية فرتة الس نتني بقليل. وعرب عن اعتقاده أأن تتضمن 

ىل  ن النصوص امللزمة قانوان يه احلل الوحيد اذلي خيدم احلقو  والاس تقرار القانوين ابلإضافة اإ املامرسات، وخمت قائال اإ
 العالقة بني أأحصاب احلقو  واملس تخدمني.

كينيا التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، والبيان اذلي أأدىل به وفد وساند وفد  .191
ندونيس يا ابلنيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري. وأأشاد ابلتقدم احلاصل بشأأن النصوص املتعلقة ابملو  د الوراثية واملعارف ار اإ

دي. وأأعرب عن تأأييده للجدول الزمين الواحض اذلي حيدد عددا معينا من دورات التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقلي
وعقد املؤمتر  1082اللجنة احلكومية ادلولية. وشدد عىل أأمهية جتديد الولية يك يمت وضع اللمسات الأخرية عىل النص خالل 

ىل صك دويل ملزم قانوان من أأجل . وعرب عن أأمهل يف أأن تتوصل اللجنة يف الهن1082/81ادلبلومايس خالل الثنائية  اية اإ
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدية ضد المت ك غري املرشوع والتعدي والاكتساب غري 

ىل أأن كينيا بصدد صياغة ترشيع بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  الثقايف التقليدي. القانوين. ولفت الوفد انتباه اللجنة اإ
بينت ذكل بوضوح. وأأوحض أأن الوفد ملزتم متاما بنتيجة مسار  1080من ادلس تور لس نة  69و 1.20و 88وذكر أأن املواد 

 اللجنة احلكومية ادلولية.

ورصح وفد ش ييل أأن اللجنة احلكومية ادلولية أأحرزت تقدما هاما، برمغ أأن بعض الوفود اكنت تتوقع أأن ذكل  .196
زالت عالقة. وأأعرب عن اعتقاده أأن اللجنة احلكومية ادلولية جيب أأن  أأقل. وأأقر بأأن العديد من املسائل ما سيتطلب وقتا

تواصل العمل بشلك مكثف مثلام اكنت تقوم به خالل الس نتني املاضيتني. ورأأى رضورة عقد املؤمتر ادلبلومايس يف أأرسع 
من صياغة صك دويل أأو أأكرث يك تضمن امحلاية للموارد الوراثية  وقت ممكن. وأأفاد أأن العمل بت ك الطريقة س ميكن اللجنة

واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأكد الوفد أأن الهدف هو تنظمي املؤمتر ادلبلومايس بنجاح، ومتكني ادلول 
كثف لتحقيق ت ك الغاية. ورصح الأعضاء من صياغة صك دويل أأو أأكرث. وأأعرب عن جاهزيته واس تعداده ملواصةل العمل امل 

ن اللجنة احلكومية  الوفد أأنه يتوىخ املرونة الاكفية ويدرك أأن املفاوضات معقدة جدا وتتطلب وقتا طويال. واس تدرك قائال اإ
ضافية. وشدد عىل رضورة جتديد ولية اللجنة احلكومية. وحث  ذا ابرشت دراسات وحتاليل اإ ادلولية قد تبتعد عن وليهتا اإ

ادلول الأعضاء عىل التحيل ابلإرادة الس ياس ية. وأأعرب عن اعتقاده أأن الطريقة الوحيدة لتحقيق نتيجة ممثرة هو خلق مجيع 
دراك أأن النتاجئ اليت يمت حتقيقها س تخدم مصاحلها بطريقة أأو بأأخرى.  وضع مرحب للجميع، وميك ن لك دوةل عضو من اإ

ن مشوار الألف م  .194 يل يبدأأ خبطوة. وعرب عن اعتقاده أأن رحةل اللجنة احلكومية واستشهد وفد مرص ابملثل القائل اإ
زالت يف مرحةل اخلطوة حاليا. ورأأى أأن اللجنة، من هجة أأخرى، بدأأت تقرتب من هناية املشوار. ورصح أأن  ادلولية ما

ىل أأن اللجنة اكن ميكهنا أأن حترز تقدما أأكرب، لو رغبت  يف ذكل. وأأعرب عن التقيمي العادل للجنة احلكومية ادلولية يشري اإ
زالت تتضمن العديد من امجلل بني قوسني واخليارات  استيائه من أأن النصوص املتعلقة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ما
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ىل مزيد العمل من أأجل حتقيق التقارب وتوحيد النصوص وتعمميها، بشلك ميكن من بلوغ هناية  ايخمتلفة. وأأكد احلاجة اإ
زالت عالقة بشأأن القضااي  عن قلقه، بعد مشوار طويل دام ثالث عرشة س نة، من اخلالفات اليت مااملشوار. وأأعرب 

ساءة الاس تخدام ورضورة  ىل احليلوةل دون المت ك غري املرشوع واإ الأساس ية املتعلقة ابلس ياسة العامة من سبيل احلاجة اإ
ن اخلالفات ل تتعلق مبجرد مسائل تقنية بل بقضااي حامية امللكية الفكرية للحقو  املعنوية واملالية للمس تفيدين. و  قال اإ

ىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية، وأأكد رضورة  رادة والزتاما س ياس يني. وتطلع اإ الس ياسة العامة، ويه قضااي حتتاج اإ
ت وسريها. وأأبرز أأنه أأن تتفق ادلول الأعضاء حيهنا عىل حتسني طر  التفاوض وعىل تعزيزها، هبدف ضامن فاعلية املفاوضا

من املهم مباكن أأن تتسم ولية اللجنة ابلوضوح وأأن تتضمن عقد املؤمتر ادلبلومايس طبقا لإطار زمين واحض وحمدد. وأأيد 
، وطلب أأن تتضمن ثالثة اجامتعات مواضيعية بشأأن املوارد الوراثية 1082جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية لس نة 

ىل اجامتع بني ادلورات أأو اجامتع بشأأن املسائل الشامةل، واملعارف التقليدية  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ابلإضافة اإ
 .1082/81قصد عقد املؤمتر ادلبلومايس خالل الثنائية 

ىل التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود الأخرى، ورأأى أأن اللجنة احلكومية ادلولية أأحرزت، خالل  .191 وأأشار وفد سويرسا اإ
الس نتني املاضيتني، تقدما كبريا بشأأن مشاريع النصوص الثالثة. وأأقر، من هجة أأخرى، بأأن مجيع مشاريع النصوص مل تبلغ بعد 

ن اجللسة املتعلقة ابملوارد الوراثية خالل  مس توى نضج يويح بأأن العمل عىل ت ك النصوص قد بلغ مرحلته الأخرية. وقال اإ
أأحرزت تطورات معتربة بشأأن القضية الهامة املتعلقة بكشف مصدر املوارد الوراثية يف للجنة احلكومية ادلولية  13ادلورة 

للجنة احلكومية ادلولية مكنت أأيضا اللجنة  12طلبات الرباءات. وأأضاف أأن اجللسة املتعلقة ابملعارف التقليدية خالل ادلورة 
فامه املتبادل. وأأعلن أأن اجللسة املتعلقة بأأشاكل التعبري احلكومية ادلولية من امليض قدما مبرشوع النص، مضن روح احلوار والت

الثقايف التقليدي مل تكن ممثرة بقدر اجللس تني املذكورتني، فامي يتعلق مبضموهنا واحلوار الرضوري لتقريب وهجات النظر 
ذا اكنت مجيع الوفود ترغب يف حتقيق  املتباينة بني الوفود. وأأعرب عن أأمهل أأن يكون التعرث مؤقتا وأأل يتكرر، يف املس تقبل، اإ

ىل  نه ل ميكن جتاهل ما جرى خالل ادلورة اجلارية. ودعا اإ النتاجئ املرتقبة. وأأكد الزتامه التام يف هذا الصدد. واس تدرك قائال اإ
تويخ احلذر خبصوص حتديد برانمج العمل للثنائية املقبةل. وأأوحض أأن وضع اللمسات الأخرى عىل مرشوع النصوص يتطلب 

ىل نتاجئ سلبية. ولفت الانتباه  قدرا اكفيا من الوقت. ورأأى أأن الضغط بشلك مفتعل عىل برانمج العمل قد يؤدي يف احلقيقة اإ
عداد برانمج العمل للثنائية املقبةل. وأأعرب عن اعتقاده أأن خطة العمل  ىل رضورة أأخذ احامتل النجاح يف الاعتبار، عند اإ اإ

ن ىل املضمون،  جيب أأن تبقى طموحة، واس تدرك قائال اإ اخلطة جيب أأيضا أأن تكون واقعية وأأن تدرك ايخماطر. والتفت اإ
ن الصك أأو الصكوك اليت س توضع بشلك مشرتك، ينبغي أأن تتسم ابملرونة الاكفية يك تشمل احلقائق املتنوعة اليت متزي  وقال اإ

جاابت مناس بة ادلول الأعضاء والشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية ايخمتلفة. ورصح أأن أأي حل يفر  ط يف الرصامة لن يقدم اإ
لالحتياجات واحلقائق املتنوعة. وشدد عىل أأمهية املعايري ادلولية اليت س يحددها الصك القانوين أأو أأكرث، واليت س تضمن 

ة الشفافية واليقني القانوين، وحتول دون عرقةل الابتاكر والإبداع. وأأضاف أأن الصك أأو الصكوك اليت وافقت اللجنة احلكومي
حداهثا بغية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ينبغي أأن يكون متوازان  ادلولية عىل اإ

ىل البياان  ابلنيابة عن ع البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياكاليت أأدلت هبا الوفود، ابلمتيش م تابلشلك املالمئ. وأأشار الوفد اإ
أأيد جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية املقبةل. وأأعرب عن الزتامه التام ابلعمل مع الوفود الأخرى اجملموعة ابء، و 

 بشأأن عنارص التوصية املتعلقة بتجديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية.

تقليدي واملعارف ورصح وفد الاحتاد الرويس أأن مسار البحث عن حلول متوازنة محلاية أأشاكل التعبري الثقايف ال  .199
. وأأضاف أأن 1082/81التقليدية واملوارد الوراثية، ينبغي أأن يتواصل. وطلب جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية 

امجلعية س تقمي، خالل الثنائية املقبةل، مدى جاهزية الواثئق اليت أأعدهتا اللجنة احلكومية ادلولية. وأأوحض أأن القضااي الرئيس ية 
ىل مواصةل البحث عن أأرضية مشرتكة العالق ة يه قضااي املوضوع واملس تفيدين ونطا  امحلاية. ودعا اللجنة احلكومية ادلولية اإ

طار اللجنة احلكومية ادلولي عدادها يف اإ ينبغي أأن تكون مرنة  ةبشأأن هذه القضااي. وأأعرب عن اعتقاده أأن الواثئق اليت مت اإ
ىل نظام امللكية الفكرية.ومتوازنة، يك تأأخذ بعني الاعتبار اخل  صوصيات والاحتياجات الوطنية لدلول الأعضاء، ابلإضافة اإ
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وشكر وفد الس نغال الأمانة وامليرسين عىل اجلهود اليت بذلوها. وساند البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابلنيابة عن  .300
ندونيس يا ابلنيابة عن ادلو  ل املتشاهبة التفكري. ورصح أأن ادلول الأعضاء ظلت، اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد اإ

خالل الس نوات الثالث عرشة املاضية، حتاول أأن تكتب صاك قانونيا أأو أأكرث هبدف حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية 
ىل أأن امجلعية العامة جددت العديد من الولايت  يف العديد من املرات لهذا وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ولفت الانتباه اإ

الغرض. وأأبرز أأن ادلول النامية معنية بشلك كبري هبذا الأمر، وأأوحض أأن ذكل يشمل قمية عالية. وشدد عىل أأنه ل ميكن 
الإفراط يف تقيمي حزي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف احلياة اليومية لهذه الشعوب. 

كد من هجة أأخرى عىل رضورة حامية ملكية أأحصاب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وأأ 
ساءة الاس تخدام. وأأبرز أأن املسأأةل تندرج مضن العداةل الاقتصادية يف س يا  العوملة. واقرتح  ضد المت ك غري املرشوع واإ

ىل عقد املؤمتر ادلبلومايس خالل  تعزيز ولية اللجنة احلكومية ادلولية واملوافقة عىل برانمج العمل ادلقيق اذلي س يؤدي اإ
زال يتضمن بعض امجلل اليت وردت بني قوسني مربعني، وأأشاد من هجة أأخرى  . وأأقر بأأن النص ما1082/81الثنائية 

ق ابملواد الأربعة اليت تعترب املواد ابلتحسينات اليت أأدخلت عىل النصوص عىل امتداد الس نتني الأخريتني، خاصة فامي يتعل
الرئيس ية. ورأأى رضورة أأن تنص اللجنة احلكومية ادلولية عىل أأحاكم بشأأن عدد اكف من ادلورات املواضيعية وادلورات 

ىل صك ملزم قانوان.  املتعلقة ابملسائل الشامةل، بشلك ميكن من عقد املؤمتر ادلبلومايس، هبدف التوصل اإ

ىل أأن اللجنة ركزت الانتباه عىل القضااي اليت ميكن حل معظمها عىل الصعيد الوطين. ورأأى وأأشار وفد اكزاخس تا .308 ن اإ
ن النصوص القادمة ينبغي  أأن الويبو ينبغي أأن تتناول بشلك خاص القضااي العاملية اليت تتطلب معايري دولية للحامية. وقال اإ

ن متديد ولية اللجنة احلكومية  أأن تأأخذ بعني الاعتبار اتفاقيات اليونسكو، ُام تعلق الأمر ابلبحث ادلويل مثال. وخمت قائال اإ
ضايف بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  ادلولية يعد رضوراي للقيام بعمل اإ

ىل امليض قدما ابملفاوضات داخل اللجنة احلكوم  .301 ية ادلولية، والأمانة عىل وشكر وفد الصني الرئيس عىل معهل الهادف اإ
العمل اذلي قامت به. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتجاوز الوفود خالفاهتا وتبدي مرونة أأكرب يف املفاوضات. ورأأى أأنه من 
الوجاهة مباكن اعامتد صك أأو صكوك دولية ملزمة قانوان مينح امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 

ن الوفد ملزتم بلعب دور بن اء يف مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية.التعبري ال   ثقايف التقليدي. وقال اإ

متام ما أأسامه الوفد ماراتون املفاوضات. وأأقر  .303 وأأعرب وفد النيجر عن اعتقاده أأن املزيد من العمل س يكون رضوراي لإ
د ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية، زال يتضمن العديد من امجلل اليت وردت بني قوسني، وأأشا بأأن النص ما

من سبيل التقدم احلاصل بشأأن التعريفات املتعلقة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية، وحامية املوضوع 
عن اجملموعة الأفريقية  واملس تفيدين ونطا  امحلاية والاس تثناءات والتقييدات. وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابلنيابة

ندونيس يا ابلنيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري بشأأن جتديد الولية. وأأضاف أأن اجللسات الثالث قد ل تكفي لتغطية  ووفد اإ
 مجيع القضااي.

ثيوبيا البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن تأأييده الاكمل للهدف  .302 املتعلق وساند وفد اإ
حداث نظام قانوين أأو أأنظمة قانونية دولية ملزمة قانوان، من أأجل امحلاية الفعاةل للمواضيع اليت يمت النظر فهيا حاليا. وشدد  ابإ
عىل أأمهية أأن تكون الولية والإطار الزمين حمددين بشلك جيد، خالل الثنائية املقبةل، هبدف وضع اللمسات الأخرية عىل 

. 1083يق النتيجة املرجوة. وساند الوفد متديد امجلعية العامة لولية اللجنة احلكومية ادلولية يف سبمترب املسار بأأمكهل وحتق 
ىل النتيجة الإجيابية احملمتةل لعمل اللجنة احلكومية ادلولية خالل الثنائية املقبةل.  وتطلع اإ

ىل ولية اللجنة احلكومية من جدول الأعامل. وأأشا 4وأأغلق الرئيس ابب البياانت العامة بشأأن البند  .301 ر من جديد اإ
 يضمن اذلي ادلولية القانونية الصكوك نصوص أأو ادلويل القانوين الصك ادلولية والمتس من اللجنة أأن تس تعرض وتقمي نص

ن لك التقليدي. وأأعلن أأنه س يفتح ابب التعليقات بشأأ  التعبري وأأشاكل التقليدية، واملعارف الوراثية، للموارد الفعاةل امحلاية
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ىل أأن تركز بنية حس نة، يف تعليقاهتا، عىل  ىل امجلعية العامة. ودعا الوفود اإ نص من النصوص اليت سرتسل بشلك منفصل اإ
زال رضوراي وعىل  مدى نضج النصوص، وعىل القضااي اليت أأحرزت فهيا اللجنة تقدما، ونطا  العمل التقين اذلي ما

 ل الأعضاء حيالها ابملرونة والإرادة الس ياس ية. وحث الوفود واملراقبني،الرئيس ية اليت تتطلب أأن تتحىل ادلو  القضااي
عادة صياغة  هجة من ىل اإ دلهئم ابلتعليقات. وأأكد أأن هذا النشاط ل هيدف اإ أأخرى، عىل أأن يتقبلوا بعضهم البعض، عند اإ

حدى اخلطوات امل  ىل الإبالغ عن التوصية اليت سرتسلها اللجنة، ابعتبارها اإ من جدول  4قبةل مضن البند النصوص، بل اإ
ىل اس تعراض مرفق  ىل امجلعية العامة املقبةل، بشأأن برانمج معلها املقبل. ودعا الوفود واملراقبني اإ الأعامل، اإ

عداد الوراثية من واملوارد الفكرية امللكية بشأأن موحدة )وثيقة WIPO/GRTKF/IC/25/5 لوثيقةا  الأمانة( وتقيميه. اإ

تضمن هدفني خمتلفني، وهام  WIPO/GRTKF/IC/25/5وأأفاد وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن املرفق للوثيقة  .306
آلية التنفيذ اليت تضمنت رشط الكشف عن مصدر املواد الوراثية أأو منش هئا، واثنيا، نظام للحيلوةل  كام ييل: أأول، رشوط أ

سابقة الأحدث. ورأأى أأن الهدف الثاين بدأأ حيظى بنوع من الوفا . وأأفاد أأن دون منح الرباءة قبل النظر يف احلاةل التقنية ال 
 ابتاكري نشاط عىل تنطوي ل أأو ابجلدة تمتتع ل لخرتاعات خطأأ  عن الرباءات الوفا  يتعلق خاصة هبدف احليلوةل دون منح

 احمللية وامجلاعات الأصلية مينح امحلاية للشعوبوأأعلن أأن ذكل س   .هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد يتعلق فامي
 براءات منح جراء من هبا املرتبطة التقليدية ومعارفها الوراثية ملواردها التقليدي الاس تخدام عىل تطرأأ  قد اليت التقييدات من

وأأعرب عن اعتقاده أأن الهدف حيظى ابلتأأييد اذلي س يضمن أأن حتصل ماكتب  .خطأأ  عن بشأأن ت ك املوارد واملعارف،
الرباءات عىل املعلومات املتاحة، املالمئة، بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بت ك املوارد واليت س تكون 

ىل أأن الإبقاء عىل حوافزالرباءات.  منح خبصوص صائبة قرارات ااخاذ املاكتب املذكورة من لتمتكن رضورية  وأأشار الوفد اإ
ميكن أأن تصوغ الصك  ةالرباءات، مل يلق أأي اعرتاض. وعرب عن ثقته يف أأن اللجنة احلكومية ادلولي نظام يكفلها اليت الابتاكر

ىل البيان اذلي أأدىل  به وفد القانوين ادلويل املناسب، أأي التوصية املشرتكة، اذلي ميكنه حتقيق ت ك الأهداف. والتفت اإ
ىل العديد من الوفود الأخرى ن رشط الكشف عن مصدر املوارد الوراثية أأو منش هئا يبقى من ، ورصح أأ أأسرتاليا، ابلإضافة اإ

ن الوفد يدرك أأن ت ك الوفود تع  اجملالت اليت ما ترب رشط زالت فهيا العديد من الاختالفات العالقة يف وهجات النظر. وقال اإ
داري بس يط واإ  ه ل يقوم عىل الفحص. وأأعلن الوفد أأنه ل يتفق بتاات مع ذكل الرأأي. ورأأى أأن ايخمرتع نالكشف كرشط اإ

حيتاج أأن يعرف هل اس تخدم الاخرتاع املوارد الوراثية، يك يعرف هل أأن رشط الكشف يرسي عىل اخرتاعه. وأأبرز أأن 
جناز الاخرتاع. مثل ذكل الاس تفسار يتطلب فهم الاخرتاع، اذلي يطالب به ايخمرتع وكشف عنه ابلإ  ىل فهم كيفية اإ ضافة اإ

ذا مت ربطه  ىل تأأثريات ترض ابلبتاكر، خاصة اإ دارية، وميكن أأن يؤدي اإ وشدد عىل أأن ذكل الاس تفسار ليس جمرد هممة اإ
رك ابلقوانني الوطنية للنفاذ وتقامس املنافع. وأأقر بأأن النقاش بشأأن الأمثةل اكن حشيحا داخل اللجنة احلكومية ادلولية، واس تد

ن املشاركني يف العديد من التظاهرات واحملافل اجلانبية اليت تدمع اللجنة احلكومية ادلولية، قدموا بعض الأمثةل.  قائال اإ
أأن الأمثةل تضمنت تطوير البذور اجلديدة وأأوجه اس تخدام املواد املصنوعة من النبااتت. وأأبرز أأن البذور واملواد  وذكر

ة يف ت ك الأمثةل قد تكون أأتت من الطبيعة أأو متوفرة يف احملالت التجارية. وأأوحض املصنوعة من النبااتت املس تخدم
 مواصفات خبصوص اقرتح رفقة بعض الوفود الأخرى، القيام بدراسة عن رشوط الكشف الراهنة )"اقرتاح أأنه الوفد

نظمة والامتثال خطأأ  عن الرباءات منح بتاليف املتعلقة التدابري بشأأن الويبو أأمانة دراسة املنافع"  وتقامس للنفاذ احلالية للأ
(WIPO/GRTKF/IC/25/5.قصد اكتساب فهم جيد لت ك القضااي املعقدة القامئة عىل الفحص ،)) 

لهيا، عىل  .304 وطلب الرئيس من وفد الولايت املتحدة أأن يوحض كيف ستساعد ادلراسة املقرتحة، اليت أأشار اإ
بالغ  الوفد. اإ

نه س يجيب بشلك مفصل عىل سؤال الرئيس، عندما س يتناول النص املتعلق وقال وفد الولايت املتحدة الأ  .301 مريكية اإ
 ابملعارف التقليدية.
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حدى القضيتني حتظى ابتفا ، بعكس  .309 ىل قضيتني ما تزالان عالقتني. ورأأى أأن اإ ولفت وفد جنوب أأفريقيا الانتباه اإ
ىل النقاش الطويل بشأأن الاقرتاح املتعلق اب للجنة احلكومية  13دلراسات، واذلي ورد خالل ادلورة القضية الأخرى. وأأشار اإ

 ادلولية، وأأوحض أأنه قد متت تسوية املسأأةل.

أأن الإقرار ابملصدر يعد مسأأةل هامة. وقال  الشعوب الأصلية وساكن اجلزر من أأجل البحوث مؤسسةورصح ممثل  .380
ن ظهور ُمة "شعوب أأصلية" عند النظر يف مصدر أأي مادة من املواد، ينبغي  ضايف. وأأكد أأن ذكل اإ ىل حبث اإ أأن يؤدي اإ

ىل املواد اليت متلكها الشعوب الأصلية. وأأفاد أأن الإقرار ابملصدر قد  ضايف عىل البحث اذلي مل يستند اإ لن يضع أأي عبء اإ
ىل النص املتعلق ابملوارد الوراثية، وأأعرب عن اع  تقاده أأن يساعد يف احلقيقة، فامي يتعلق بأأي تطوير لقواعد البياانت. والتفت اإ

دراج املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية س يكون همام جدا. وطلب ادلمع من ادلول الأعضاء لضامن التطابق مع الرشوط املتفق  اإ
 علهيا والنفاذ وتقامس املنافع.

ىل أأنه طرف يف بروتوكول انغواي واتفاقية التنوع البيولويج. وأأكد أأن بدله ملزت  .388 م متاما ولفت وفد كوراي انتباه اللجنة اإ
ابحرتام املوافقة املس بقة املس تنرية للبدلان املوردة من خالل النفاذ وتقامس املنافع بني البدلان املوردة والبدلان املس تخدمة. 

دراج "مش تقات" يف املادة ن انشغاهل يتعلق ابإ . 8 وأأبدى بعض ايخماوف بشأأن الوثيقة املوحدة املتعلقة ابملوارد الوراثية. وقال اإ
دراج ت ك اللكمة س يجعل نطا  الوثيقة واسعا جدا وغامضا أأيضا. وشدد عىل صعوبة تقييد نطا  املش تقات.  وأأبرز أأن اإ

ىل رشوط الكشف اليت بينهتا املادة ثبات أأن املوارد الوراثية لها عالقة برباءات معينة س يكون صعبا 3 والتفت اإ ن اإ ، وقال اإ
هنا مل تكن مضن امل ك العام. وأأفاد أأن رشوط الكشف سزتيد أأوجه الشك لو مل تتناول أأي وثيقة ت ك املوارد الوراثية أأو أأ 

القانوين املتعلقة ابلرباءة يف ت ك الوضعية. وأأضاف أأن رشوط الكشف قد تضع عبئا غري رضوري عىل نظام الرباءات وتدفع 
ىل تفادي اس تخدام نظام الرباءات أأو جتنب نظام امللكية الفكرية. وعرب أأيضا عن ان  بطال الرباءات الناس اإ شغاهل بشأأن اإ

ىل الرشوط اخلاصة بتسجيل  ىل رشوط الكشف. ورأأى أأن الرباءات ينبغي أأن متنح ابلستناد اإ لغاهئا ابلستناد اإ السابقة أأو اإ
الرباءات، من سبيل اجلدة والأنشطة الابتاكرية. وأأعلن أأن عدم الكشف عن مصدر املوارد الوراثية املس تخدمة ل ينبغي أأن 

ىل بطال الرباءة. وأأبرز أأن تسوية املنازعة بني البدلان املوردة والبدلان املس تخدمة ملواردها س يكون أأنسب خارج  يؤدي اإ اإ
نشاء قاعدة بياانت املوارد الوراثية يعد  ىل حامية املوارد الوراثية، وأأعرب عن اعتقاده الشديد أأن اإ نظام الرباءات. وأأشار اإ

 دون منح الرباءات عن خطأأ.طريقة معلية وقابةل للتطبيق للحيلوةل 

ن القضية الرئيس ية املتعلقة ابلس ياسة العامة يف املفاوضات اجلارية ليست أأهداف الس ياسة العامة  .381 وقال وفد أأسرتاليا اإ
يف حد ذاهتا، بل ما ينبغي أأن تركز عليه املفاوضات والآليات لتناول ت ك الأهداف. وأأوحض أأن الشقا  يتعلق أأساسا 

ىل املوقفني الأساس يني، وهام كام ييل: أأول، مقاربة غري وهل س تحقق أأهداف الس ياسة العامة ةابلآليات املناس ب . وأأشار اإ
ىل املوارد الوراثية املرتبطة ابملعارف التقليدية واخلطوط  معيارية، ابلعامتد خاصة عىل قاعدة بياانت املوارد الوراثية ابلإضافة اإ

حداث رشوط الكشف. وذكر  التوجهيية لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ىل اإ ابملوارد الوراثية، واثنيا، مقاربة معيارية تستند اإ
يعكسان املقاربة غري املعيارية. وأأعرب عن اعتقاده أأن ت ك التدابري ل تثري جدل من انحية الس ياسة  1والهدف  8أأن اخليار 

ضايف. ولفت الانتباه العامة أأو الناحية التقنية، ورأأى أأن مجيع ادلول الأعضاء يفرتض أأن تؤ  يد القيام بتحليل تشغييل وتقين اإ
ىل رشوط الكشف،  لهيا. والتفت اإ ىل التدابري غري املعيارية املذكورة يك تستند اإ ىل أأن التدابري املعيارية قيد النظر س تحتاج اإ اإ

س مقاربة تقوم وأأعلن أأن الوفا  يزتايد دلى مؤيدي رشط الكشف، بشأأن طبيعة رشوط الكشف. وأأبرز أأن النص مل يعك
داراي ل ينص عىل أأي الزتام بأأن تقوم ماكتب امللكية الفكرية ابلتحقق من ذكل.  عىل معيار الأهلية للحامية، بل عكس نظاما اإ

ن بعض القضااي التقنية املتعلقة ابلس ياسة العامة  ىل املعلومات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وقال اإ وأأشار اإ
قة. وأأضاف أأن السؤال بشأأن رشط الكشف وهل يرسي عىل الرباءات فقط أأو عىل حقو  امللكية الفكرية بصفة تزال عال ما

عامة، ما يزال أأيضا بدون جواب. وأأعرب عن اعتقاده أأن الرباءات اخلاصة ابملس تحرضات الطبية يه أأمه جزء وجيه. وأأكد 
ىل البيان اذلي أأدىل به وفد مجهورية كوراي، أأن بعض ادلول الأعضاء ترى أأن حامية الأصناف النباتية ل ي قل أأمهية. وأأشار اإ

حدى القضااي تتناول "املش تقات" وهل ينبغي أأن تطبق علهيا الآلية. وبني أأن احلارضين مل يفهموا املصطلح بشلك  وأأفاد أأن اإ
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تعلقة برشوط الكشف، واحض خالل النقاشات املتعلقة ابمللكية الفكرية. وتساءل هل ينبغي أأن يصف النص ادلوافع امل 
ن املصطلحات العامة تتيح اجملال ملواطن املرونة عىل الصعيد الوطين، بيامن  ورصح أأن ذكل يعد قضية يف حد ذاته. وقال اإ

متنح العتبة الواحضة عنرص اليقني. وذكر أأن القضية الأخرية تتعلق ابلنص وهل ينبغي أأن ينص عىل العقوابت بشلك 
ت ادلنيا أأو أأن يتضمن العقوابت اليت تؤثر عىل حصة الرباءات املمنوحة. وأأبرز أأن اللجنة خصويص، أأو أأن حيدد العقواب

ىل فهم مشرتك بشأأن رشوط الكشف، من العديد من الزوااي. وأأقر بأأن العديد من  ىل التوصل اإ احلكومية ادلولية حتتاج اإ
ىل الوفود، ومهنا وفد أأسرتاليا، دلهيا خماوف بشأأن التطبيق العميل لرشوط  الكشف وفاعلية ت ك الرشوط، ابلإضافة اإ

آ التاكليف العالية احملمتةل للمعامالت، و  اثر ت ك الرشوط عىل اليقني مضن نظام الرباءات، واحلواجز احملمتةل اليت س تضعها أأمام أ
ىل املوارد الوراثية. وعرب عن اعتقاده أأنه ميكن للجنة احلكومية ادلولية أأن حترز تقدما يف معله ا، عن طريق تناول النفاذ اإ

القضااي التقنية الرئيس ية املذكورة وبدء تقامس املعلومات بشأأن التجارب الوطنية وتوضيح طبيعة رشط الكشف املقرتح، 
ىل فهم مشرتك بشأأن ت ك القضااي.  والتوصل اإ

هورية كوراي، دعت ورصح وفد انميبيا أأن مجيع الوفود، ابس تثناء وفود الولايت املتحدة الأمريكية وكندا والياابن ومج  .383
دراج رشط الكشف الإداري يف النص. ورأأى الوفد أأن هذا الوفا  يعد أأمه تقدم حاصل. وأأعلن أأن الوفود  ىل رضورة اإ اإ

جراءات حفص الرباءات ميكن أأن حيول دون منح الرباءات عن خطأأ. واس تدرك  ل تعارض فكرة أأن قواعد البياانت وحتسني اإ
ن ذكل جيب أأن يعترب جمر  حداث رشوط الكشف قائال اإ د حتسني للنظام الراهن. وأأقر بأأن السؤال الرئييس ل يزال أأين يمت اإ

لهيا. وأأعرب عن اعتقاده أأن  ىل رشوط النفاذ وتقامس املنافع وعىل رصد مدى الاس تجابة اإ قصد املساعدة عىل الاس تجابة اإ
هل ينبغي أأن ترخص الويبو لنظام واحد  عدد البدلان اليت ستنفذ رشوط الكشف س يزتايد أأكرث فأأكرث، وأأن السؤال صار

للعديد من الأنظمة الوطنية ايخمتلفة. وأأيد الوفد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد أأسرتاليا وأأكد رضورة التعمق أأكرث عند مناقشة  أأو
 عواقب عدم الكشف.

ىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية أأجرت نقاشا مطول ومفصال ج .382 ىل ولفت وفد املكس يك الانتباه اإ ىل التوصل اإ دا، أأدى اإ
صيغة معدةل من الوثيقة املوحدة بشأأن املوارد الوراثية. وأأعرب عن اعتقاده أأنه قد حان الوقت لإحراز تقدم أأكرب بشأأن 

النص. ورأأى أأن العمل املقبل، ونظرا للمواقف املتنوعة للبدلان ايخمتلفة، ينبغي أأن يركز عىل حماوةل حتقيق توازن بني امحلاية 
ية وامحلاية الإجيابية، بشلك يضمن عالقة مالمئة بني نظام امللكية الفكرية وبروتوكول انغواي. وأأفاد أأن القضية الرئيس ية ادلفاع 

ىل املوافقة املس بقة  اذلييه تعريف نطا  حامية املوارد الوراثية  سيسامه نظام امللكية الفكرية يف ضامنه. وشدد عىل احلاجة اإ
ىل ت ك املس تنرية للشعوب الأصلية  ن نفاذ الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية اإ وامجلاعات احمللية، وأأقر بأأمهية ذكل. وقال اإ

ىل قواعد البياانت املذكورة، عىل نطا  أأوسع.  القواعد يعد قضية خمتلفة. وتساءل الوفد هل ميكن النفاذ اإ

حمايد بشأأن رشوط الكشف. وأأعلن أأن ورأأى ممثل قبائل تولليب أأن الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية لها موقف  .381
ىل معايري أأو تدابري اخفف من عبء الإثبات عىل الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف حد  ت ك الشعوب وامجلاعات حتتاج اإ

ة أأحرزت تقدما ذاهتا، فامي يتعلق بتوفري امحلاية ملواردها الوراثية ومعارفها التقليدية اخلاصة هبا. وأأقر بأأن اللجنة احلكومية ادلولي
عىل مس توى الفهم، وذكر أأن رشط الكشف ل مينح امحلاية يف حد ذاته، وأأضاف أأن الوثيقة املوحدة أأظهرت أأن ذكل 

الرشط يعد أأحد الس بل اليت متنح بعض امحلاية يف ظروف معينة. وأأعرب عن اعتقاده أأنه جيب، يف لك احلالت، فرض 
ىل  ىل حامية املعارف التقليدية اليت مت الكشف عهنا، مضن عقوابت صارمة. ولفت املمثل الانتباه اإ أأن بعض الآليات هتدف اإ

ن رشوط الكشف مضن نظام الرباءات س تثبط  نظام الرباءات، ورصح أأن بعض ادلول مل تنفذ بعد ت ك التدابري. وقال اإ
ن اكنت ت ك ا دراج عزمية الشعوب الأصلية وامجلاعة احمللية عىل املشاركة يف نظام الابتاكر، اإ لرشوط س تأأيت عىل حساب اإ

س نة من اترخي الكشف. واقرتح أأن جترى نقاشات بشأأن كيفية السامح ابس تخدام  10املعارف التقليدية مضن امل ك العام بعد 
املعارف التقليدية، مضن نظام امللكية الفكرية، بشلك ل يقترص عىل قضية الكشف. وأأبرز أأن قواعد البياانت رضورية 

أأهنا من هجة أأخرى تضع عبئا ثقال عىل الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية. وأأكد أأنه ل ينبغي جتميع املعارف  ومفيدة، وأأضاف
ل بعد احلصول عىل املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية من الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية، يك حتتفظ ت ك  التقليدية اإ
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ن اللجنة احلكومية ادلولية جيب أأن اختار نظاما احتاداي يسمح الشعوب وامجلاعات ابلس يطرة عىل معلية مجع امل عارف. وقال اإ
 للشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية ابحملافظة عىل قواعد البياانت ومراقبهتا وربطها مع بعضها.

ن العديد من القضااي  .386 الأساس ية وأأشاد وفد الياابن ابلتقدم الهام احلاصل خالل الولية اجلارية، واس تدرك قائال اإ
ىل أأهداف  ما تزال عالقة. وأأقر بأأنه مل يمت بعد التفا  بشأأن أأهداف الس ياسة العامة املتعلقة ابلوثيقة املوحدة. والتفت اإ

الس ياسة العامة، وشدد عىل رضورة الفصل بشلك واحض بني قضية منح الرباءات عن خطأأ وقضية الاس تجابة لتفاقية 
فاذ وتقامس املنافع وابملوافقة املس بقة املس تنرية. وأأعرب عن اعتقاده العميق أأن نظام الرباءات التنوع البيولويج فامي يتعلق ابلن

ىل عدم اس تخدام النظام كوس يةل لتنفيذ اتفاقية التنوع  العاملي ينبغي أأن يركز عىل منح الرباءات ابلشلك املالمئ، ودعا اإ
. وأأعلن أأن وهجات النظر بشأأن هدف الس ياسة العامة يف 1لهدف وا 8البيولويج وبروتوكول انغواي. وعرب عن تأأييده للخيار 

، وقمية قواعد 1والهدف  8حد ذاته ما تزال متباينة، وأأكد من هجة أأخرى أأن ادلول الأعضاء متفقة بشأأن أأمهية اخليار 
ىل فهم مشرتك بشأأن ق  حداهثا. ورأأى أأن اللجنة احلكومية ادلولية مل تتوصل بعد اإ ضية رشط الكشف البياانت اليت سيمت اإ

دراج رشط الكشف الإلزايم ليس أأكرث الطر  فعالية ملعاجلة القضااي املتعلقة ابملوارد الوراثية. وبني أأن  الإلزايم. وأأوحض أأن اإ
ىل حتاليل ودراسات واقعية. وأأقر بأأن بعض ادلول الأعضاء قد ل تتفق مع مدى الرضر  املفاوضات احلالية ل تستند بعد اإ

لعمل اجلاري للجنة احلكومية ادلولية، جراء التحاليل وادلراسات الواقعية املذكورة. ورأأى أأن التحليل اذلي قد يلحق اب
الواقعي، س يكون رمغ لك يشء، أأفضل طريقة لبلوغ الوفا  بشأأن القضااي الصعبة واملعقدة من سبيل القضية املذكورة. وشدد 

ضايف قصد دمج وهجات النظ ىل القيام بعمل اإ ىل خماوف ادلول الأعضاء اليت وردت يف عىل احلاجة اإ ر املتباينة والاس تجابة اإ
ىل حلول  ىل السعي جاهدة من أأجل التوصل، بشلك متدرج وبناء، اإ الوثيقة املوحدة. ودعا اللجنة احلكومية ادلولية اإ

 امجليع. تريض

نفاذ، وأأوحض أأن ت ك القضية تع .384 ن رشوط الكشف ليست قضية تتعلق ابلإ آلية تقامس املعلومات وقال وفد نيجرياي اإ د أ
ىل نقاط الضغط عىل امتداد سلسةل  وأأنه ميكهنا أأن تيرس قدرة ادلول الأعضاء عىل تناول المت ك غري املرشوع والتعرف اإ

ىل  ىل تعليقات الوفد الأخرى بشأأن النص احلايل، وأأوحض أأن املاكتب الوطنية للملكية الفكرية حتتاج اإ الابتاكر. والتفت الوفد اإ
ن ت ك املعلومات تعد من بني النقاط الرئيس ية اليت حتقق فهيا بعض التقدم. املعلوما ت املتعلقة ابحلاةل التقنية السابقة، وقال اإ

ىل الصكوك ادلولية من سبيل اتفا   ىل املعلومات للتحقق من الاس تجابة اإ ىل وفا  بشأأن احلاجة اإ ورصح أأنه مت التوصل اإ
وكول انغواي. وبني أأن املعلومات اليت يقدهما الكشف ميكن أأن تبلغ بشلك أأفضل عن تريبس واتفاقية التنوع البيولويج وبروت

ىل احليلوةل  ن أأدركت الوفود احلاجة اإ ىل معايري اجلدة وعدم البداهة. وأأعلن أأن الشقا  بشأأن الآليات سينخفض اإ الاس تجابة اإ
ىل املوارد الوراثية ودون اس تخداهما بشلك غري مالمئ وبدون  ترصحي. وأأعرب عن اعتقاده أأن النص املتعلق دون النفاذ اإ

ابملوارد الوراثية ينبغي أأن يركز، يف املس تقبل، عىل مقاربة قامئة عىل املعايري. وأأقر الوفد يف نفس الوقت برضورة مواصةل 
آاثرها عىل املاكتب الوطنية للرباءات. وأأفاد أأن ادلراسة، يف حال تقرر القيام هبا ، ينبغي أأن النقاش بشأأن رشوط الكشف وأ

دراك أأفضل الس بل لتقريب وهجات النظر  تمت ابلتوازي مع املفاوضات اجلارية، وأأن تساعد اللجنة احلكومية ادلولية عىل اإ
ضايف عىل نظام الرباءات، من هجة، واملطالبني مبنح حامية معنوية وقانونية للموارد  املتباينة بني املتخوفني من وضع عبء اإ

 و  الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية، من هجة أأخرى.الوراثية وابلإقرار حبق

ن الوثيقة املوحدة تقدم ابلأساس اختيارا بني املقاربة املتعلقة  .381 وأأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد أأسرتاليا، وقال اإ
ىل التدابري ادلفا ىل رشوط الكشف الإلزايم؛ واملقاربة اليت تستند اإ عية. ونوه ابلتقدم اذلي ابلس ياسة العامة اليت تستند اإ

، وأأفاد أأن ذكل مكن الوفد من تعزيز فهمه للمقارابت املقرتحة. وأأبرز أأنه يدرك 13أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية يف دورهتا 
ن ذكل الرأأي  ىل الكشف كأحد رشوط الأهلية للحامية برباءة، واس تدرك قائال اإ أأن املطالبني برشط الكشف ل ينظرون اإ

ىل فهم بشأأن الطابع امللزم وغري امللزم لأي نتيجة  جييب عىل ل لك خماوفه. وأأعلن أأن اللجنة احلكومية ادلولية مل تتوصل بعد اإ
ذ جعزت الوفود  من النتاجئ املتعلقة ابملوارد الوراثية. وأأبدى الوفد، دون الإخالل ابلطريقة اليت س تحل هبا ت ك املسأأةل، أأسفه اإ

ىل فهم بشأأن بعض امل  سائل، ويه كام ييل: أأول، تعاريف بعض املصطلحات الرئيس ية اليت ل تزال غامضة، من عن التوصل اإ
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ىل ما تتضمنه ت ك التعاريف  ن اللجنة احلكومية ادلولية مل تتطر  بشلك اكمل اإ سبيل النفاذ واملنشأأ واملصدر واملورد. وقال اإ
يف دوافع الهدف املتعلق بتطبيق رشط الكشف، وكيف من الناحية العملية، وأأضاف أأن النقطة الثانية تتعلق بنقص الوضوح 

س ينسجم ذكل الرشط مع واقع أأنشطة املس تحرضات ادلوائية وأأنشطة البحث والتطوير الأخرى، وتساءل يف مرحةل اثلثة، 
ثر الكشف أأو جراء عدم الكشف، وأأبدى الوفد، يف مرحةل رابعة، بعض  ما س يحدث ابلضبط يف احلالت امللموسة اإ

ثبات املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا ايخماوف  دراج رشط اإ من أأن العديد من الاقرتاحات، تتوقع أأن يؤدي اإ
ىل  ىل أأنظمة النفاذ وتقامس املنافع، يف طلبات الرباءات، اإ دراجوالاس تجابة اإ ت ك الآليات كجزء من الرشوط املوضوعية  اإ

دارية. وأأبرز أأنه  لأهلية امحلاية برباءة. ورصح الوفد أأن رشط الكشف ل ميكن أأن يوصف بعد ذكل بأأنه جمرد شلكيات اإ
ةل دون يشرتك مع الوفود الأخرى يف خماوفها الشامةل بشأأن الإبقاء عىل احلوافز اليت مينحها نظام امللكية الفكرية وبشأأن احليلو

ثبات الفعالية الواردة  ن ت ك ايخماوف وبعض ايخماوف الأخرى تنبع من نقص الإحصائيات ونقص اإ زايدة الأعباء والشك. وقال اإ
من البدلان اليت بدأأت فعال يف تنفيذ رشوط الكشف، ونقص املعلومات املتعلقة ابلتحدايت اليت تواهجها ت ك البدلان. 

ن امليض قدما، بشلك معيل وتوافقي، من خالل التدابري ادلفاعية اليت تس تفيد من مواطن وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ميك
القوى الراهنة والأساس ية يف نظام امللكية الفكرية، وحتول دون منح الرباءات عن خطأأ بشأأن املوارد الوراثية واملعارف 

سرتاليا، وأأكد أأن برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية، التقليدية املرتبطة هبا. وأأيد من هجة أأخرى البيان اذلي أأدىل به وفد أأ 
ىل جتارب وأأمثةل فعلية، وأأعرب عن  يفرتض أأن يتيح جمال للقيام بنقاشات بشأأن رشوط الكشف، تقوم عىل الوقائع وتستند اإ

. ورحب أأمهل أأن متكن ت ك النقاشات من تبادل الآراء بشأأن اجلوانب التقنية مع البدلان اليت تنفذ رشوط الكشف
بالغ الوفد ابلآلية أأو الآليات  ابلتعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي يف هذا الصدد. وأأعلن أأن ت ك النقاشات ستساعد عىل اإ
ىل  اليت س تكون مالمئة أأفضل من غريها ملعاجلة قضااي املوارد الوراثية وبلوغ الهدف املشرتك عىل حنو متوازن. وتطلع الوفد اإ

  ت ك النقاشات املس مترة. املشاركة النش يطة يف

( أأن أأساس املفاوضات اخلاصة JAPACوذكر ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل ) .389
)ي( من اتفاقية التنوع البيولويج، وحق تقرير املصري وحق الشعوب الأصلية يف الس يطرة عىل  1ابملوارد الوراثية هو املادة 

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية. وشدد املمثل عىل أأن الشعوب أأراضهيا ومياه  ها ومواردها مبوجب نص اإ
ىل أأراضهيا  عالهما عند النفاذ اإ  . عىل أأن يعرب النص املقبل عىل ما س بق. ومواردهاالأصلية وامجلاعات احمللية ل بد من اإ

آمارووذكر ممثل  .310 عىل التنوع البيولويج بغية احلفاظ عىل املامرسات العرفية اكن احلفاظ أأنه من الأمهية مب توابج أ
للشعوب الأصلية واحليلوةل دون المت ك غري املرشوع للمعارف الوراثية من أأطراف غري مرصح هلم بذكل. واكن من الرضوري 

ظ وامحلاية مع تطويرها أأن تفحص اللجنة احلكومية ادلولية املعارف الوراثية ل من منظور السو  والرحب، بل من منظور احلفا
والتنقيب عن املعارف الوراثية.  لأصلية هو القرصنةتحدي الأكرب اذلي يواجه الشعوب ابأأسلوب مس تدام. وذكر ان ال 

ىل التوازن بني البدلان اليت متت ك معارف وراثية والأخرى اليت ل متتلكها.  ولسوف تتوصل اللجنة احلكومية ادلولية ابلتأأكيد اإ
 مثل أأن تشلك الصكوك غري امللزمة أأو العقود بني أأحصاب املعارف ومس تخدمهيا حلول انجعة.ومل يتوقع امل 

وأأعرب وفد الربازيل عن اعتقاده أأن اللجنة احلكومية ادلولية أأجنزت بعض املناقشات املمثرة بشأأن املعارف الوراثية  .318
ا. وبوضع مجموعة اليت تقوم عىل النصوص السري قدم مفاوضاتأأثناء انعقاد اللجنة احلكومية ادلولية الثالثة والعرشين، ما أأاتح لل

ضافة أأعباء مبالغ فهيا عىل نظام الرباءات. وأأحرزت ادلول  الأعضاء وجزية من الأهداف للصك سوف يتضح أأنه مل يقصد اإ
اغة اتفا  ا بغية الانهتاء من صيللكشف. ولكن العمل ل يزال قامئ اطتفاهام موسعا بشأأن تضمن اقرتاحات النصوص رشو

دويل ملزم يش متل عىل الرشط الإلزايم املتعلق ابلكشف والعقوابت املرتبطة مبخالفته. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن النص 
ا. ومع اعتبار العمل اذلي مت، أأعرب الوفد عن ظنه أأن اللجنة دىن الواثئق الثالث تعقيداخلاص ابملوارد الوراثية هو أأ 

ماكهنا أأ  احلكومية جنازا خاصادلولية ابإ ا مبدى ضامن امتثال مودعي طلبات الرباءة اذلين يس تغلون املوارد الوراثية ن حترز اإ
 ومش تقاهتا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا للمعايري ادلولية والقواعد الوطنية اخلاصة ابلبدلان املوردة فامي يتعلق ابلنفاذ وتقامس

حتقق قدر من توافق يف الآراء بشأأن منح الرباءات عن طريق اخلطأأ.  لأمريكيةوفد الولايت املتحدة ااملنافع. وعىل حد قول 
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ولكن الوفد ل يظن أأن هذه يه املسأأةل الأمه يف املفاوضات. وفامي يتعلق مبدى صعوبة التنفيذ فعىل اللجنة احلكومية ادلولية 
. وذكر الوفد أأن العمل خبصوص املوارد االشديدة ومع املوضوعات الأمه أأيضأأن تتعامل مع هذه املسائل ذات احلساس ية 

ا وضع عقوابت فعاةل أأول رشوط الكشف الإلزايم، واثنيالوراثية ل بد وأأن ينصب عىل العنرصين الأساس يني الآتيني، وهام: 
 ومناس بة يف حاةل عدم الامتثال.

كومية ادلولية قد أأحرزت تقدما أأن اللجنة احلودوهل الأعضاء  وذكر وفد الاحتاد الأورويب نيابة عن الاحتاد الأورويب .311
ملموسا يف جمال النص اخلاص ابملوارد الوراثية من حيث تبس يطه العام. ولكن املزيد من العمل مطلوب. ول تزال بعض 

ىل املوارد  الأس ئةل قامئة خبصوص ادلوافع وراء الكشف، ووضع رشط الكشف فقط ابلنس بة لالخرتاعات املستندة مبارشة اإ
رضورة تغطية مش تقات املوارد الوراثية أأو استبعادها. ويف هذا الصدد فضل الوفد استبعاد املش تقات.  الوراثية، ومدى

ماكنية ربط رشوط الكشف مبعاهدة التعاون يف جمال الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات. وأأحاط  وذكر الوفد أأيضا مسأأةل اإ
ىل الآن بعد. وأأحاط فضال عن ذكل ىل اتفا  بشأأن مدى اعامتد املوارد الوراثية الوفد أأن املسأأةل مل حتسم اإ  بعدم التوصل اإ

ذ اعترب  عىل املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا. وفضل الوفد أأل تُعمتد املوافقة املس بقة والرشوط املتفق علهيا، اإ
ناس بة وعدم الالزتام ابلكشف عن أأن ذكل من شأأنه عدم تشجيع اس تخدام نظام الرباءات. وأأحاط الوفد بأأن العقوابت امل 

لغاء الرباءة.  املنشأأ مل تتقرر بعد. وبني الوفد أأنه من الرضوري أأن تظل أأية عقوابت خارج نظام الرباءات وأأل ينتج عهنا اإ
ل ن رشط الكشف سوف يثبط الرغبة يف اس تخدام نظام ا واإ  لرباءات بل وسوف يعرقل الابتاكر.فاإ

( مثلني عىل رشوط الكشف. AAIAAوقدم ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر ) .313
ابمس "ثرزداي بالنتيشن". وتعرتف الرشكة عىل  أأسرتاليااملثال الأول خاص بزيت جشرة الشاي اذلي تصنعه رشكة يف 

بوصفهم املالك الأساس يني  نيو ساوث ويلزية من صفحهتا عىل ش بكة الإنرتنت ابلشعوب الأصلية يف املنطقة الشاملية الرشق 
للمعارف ذات الصةل ابس تخدام جشرة الشاي. واس تخدم زيت جشرة الشاي عىل نطا  واسع يف جمال التطهري والتعقمي 

آرثر بينفودل فضائل النبات يف س نة  وأأخذ عىل عاتقه تصنيعه وتطويره.  8913وخلواصه العالجية. عالوة عىل ذكل اكتشف أ
املثال الثاين فهو لواحد من ش يوخ الشعوب الأصلية اذلي اعتاد اخلروج لصيد الامتس يح والهتم متساح أأحد أأصابعه يف  وأأما

ذ اكن ذكل جزء من املعارف اليت ميتلكها بشأأن  حدى الأجشار احمللية، اإ مرة من املرات. ومن مث اس تخدم هذا الش يخ حلاء اإ
ورشكة أأخرى بغية مواصةل تطوير السامت  ريفيثغجامعة الش يخ يف اتفا  مع اخلصائص ادلوائية لهذا النبات. ودخل هذا 

الطبية لهذا النبات. وسوف تس تفيد الشعوب الأصلية بل وجامعته من هذا الاكتشاف. وجشع املمثل ادلول الأعضاء عىل 
لزايم. وأأيد رضورة وضع دوافع مناس بة بغية التشجيع عىل اس تخدام نظام الرباءات وحامية  مراجعة فكرة رشط الكشف الإ

 حقو  الشعوب الأصلية ومصاحلها.

الانشغالت اليت عربت عهنا الوفود الأخرى فامي يتعلق ابلكشف عن منشأأ املوارد الوراثية الاحتاد الرويس ودمع وفد  .312
آليات الكشف. وذك ر الوفد اللجنة بأأنه صاغ من قبل  يف طلبات الرباءة. وأأعرب عن اهامتمه مبواصةل النقاش فامي يتعلق بأ

ىل وفود أأخرى يف تقدمي  هذا الصدد منذ ادلورة العارشة للجنة احلكومية ادلولية. و يفأأس ئةل  منذ ذكل احلني انضم الوفد اإ
آليات الكشف وأأثرها عىل ماكتب الرباءات اليت تنفذها.  طلبات ابملزيد من املعلومات الواقعية املتعلقة بأ

 ورأأى وفد اتيالند مزااي الكشف الإلزايم ملصدر املوارد الوراثية بغية تعزيز اللواحئ املتعلقة ابلنفاذ وتقامس املنافع .311
واملوافقة املس بقة املس تنرية والالزتام هبا. وأأضاف أأن اللجنة علهيا أأل جتعل هذه املسأأةل عقبة أأمام مواصةل العمل بغية السري 

قدما ومل يعرب الوفد عن اعرتاضات عىل الاقرتاح املقدم من وفد بلجياك اذلي حتدث ابمس اجملموعة ابء، والمتس من أأمانة 
ضافي جراء دراسة اإ ة بشأأن أأثر رشط الكشف، اذلي يشمل الآاثر والعالقات احملمتةل بني هذا الرشط وحقو  امللكية الويبو اإ

الفكرية الأخرى القامئة، دون أأن يقترص علهيا. وأأقر الوفد يف هذا الصدد بأأن توافر املزيد من املعلومات والأدةل من شأأنه أأن 
جراء هذه ادلراسة ابلتوازي بل وجيب يساعد صناع الس ياسات عىل الاسرتشاد هبا أأثناء ااخاذ الق رار. ولكن ل بد من اإ

تكون ادلراسة رشطا مس بقا للسري قدما فامي يتعلق ابملفاوضات القامئة عىل نصوص. حيث جيب أأن حتتوي ادلراسة عىل  أأل
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أأولئك اذلين نطا  وخط زمين واحضني وأأن تعرب عن تساؤلت مجيع الأطراف وتتناول مسائلهم وانشغالهتم. وجشع الوفد 
ىل نص مشرتك يعرب عن موقف موحد. وسوف يسامه هذا  دراج رشط الكشف عىل العمل امجلاعي بغية التوصل اإ يفضلون اإ

 الاقرتاح املؤيد بنتيجة ادلراسة يف تيسري النقاش يف اللجنة احلكومية ادلولية عىل مس توى صياغة الس ياسات. 

هلام املسأألتني الأساس يتني لتحقق أأي نظام فاعل للرباءات. ول بد أأن وأأعرب الوفد عن أأن الفعالية والتطبيق العميل  .316
ماكنية اتسا  رشط الكشف مع نظم الرباءات الوطنية ومن متاش يه مع معاهدة التعاون يف جمال الرباءات.  يتأأكد الوفد من اإ

وتساءل الوفد خبصوص كيفية  وأأحاط الوفد ابقرتاح وفد كندا مبقارنة الامنذج واملامرسات الوطنية خبصوص رشوط الكشف.
تنفيذ رشوط الكشف معليا بغية التصدي لحامتل غياب الفعالية يف التنفيذ. وتساءل الوفد عام س يحدث عقب الكشف، 

جراء حيال املعلومات اليت تفيد  عالم مكتب أأن ومن املسؤول عن ااخاذ اإ املوارد الوراثية تأأيت من بدل حمدد بعينه، ومدى اإ
نشأأ بذكل، وعىل عاتق من يقع عبء الإثبات بشأأن حتقق الاس تخدام املبارش أأو الفوري للموارد الوراثية. ت بدل امل االرباء

وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذه البدلان اليت نفذت رشط الكشف ابلفعل يف ترشيعاهتا من املمكن أأن تتقدم مبساعدة 
جراهئا هذه الانشغالت اخلاصة ابلفعالية اللجنة. وأأعرب الوفد عن توقعه أأن تتناول ادلراسة اليت المت  ست بعض الوفود اإ

 واملنظور العميل. 

. وأأعرب عن ودوهل الأعضاءالبيان املقدم من وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب اململكة املتحدة وردد وفد  .314
حراز تقدم ابلفعل يف نص املوارد الوراثية وحث اللجنة عىل مواصةل ال  بناء عىل هذا العمل. وسوف تبقى بعض اعتقاده ابإ

ىل رشوط الكشف، فال بد  ىل تناولها مثل الأهداف واملبادئ ورشوط الكشف. وأأما ابلنس بة اإ املسائل العالقة اليت حتتاج اإ
ىل أأي مدى يتعني أأن  أأن تتضمن املسائل العالقة الأمور اليت تس تحث الكشف ومدى رضورة تضمني املش تقات واإ

 الكشف. ميتد

خبصوص املوارد  5IP2/CA/FA/IJ/11/1الرئيس ابب التعليقات بشأأن اس تعراض وتقيمي مرفق الوثيقة  وأأغلق .311
 )"حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد"(. 5IP2/CA/FA/IJ/11/6الوراثية وفتح ابب النقاش بشأأن مرفق الوثيقة 

ىل املز و  .319 ن النص اخلاص ابملعارف التقليدية حيتاج اإ يد من العمل شأأنه يف ذكل شأأن النص اخلاص قال وفد أأسرتاليا اإ
آها مشرتكة بني هذه الوثيقة ووثيقة "حامية أأشاكل التعبري  بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأاثر عددا من املسائل اليت رأ

(. هل يتوافر وضوح بشأأن املوضوع؟ هل ميكن أأن 5IP2/CA/FFA/IJ/11/4الثقايف التقليدي" )املرفق ابلوثيقة 
أأمة مس تفيدة، ويف هذا الصدد من املس تفيدين؟ هل ميكن حسب املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف  تكون

لهيا ابجملان؟ وبغية السري قدما ابلنس بة للسؤال الأخري اقرتح الوفد عىل الأمانة مراجعة  التقليدي املتاحة للجمهور من النفاذ اإ
ىل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل "مذكرهتا عن معاين مصطلح "امل ك العام"  شارة خاصة اإ يف نظام امللكية الفكرية مع اإ

ذ شعر الوفد أأن 1080نومفرب  12بتارخي  5IP2/CA/FA/IJ/84/IOA/1التعبري الثقايف التقليدي/الفوللكور" ) ( اإ
ضال عن املناقشات اليت متت هذه املراجعة حان وقهتا الآن. ومن املمكن أأن تسرتشد املراجعة ابلصياغة احلالية للنصوص ف

داخل اللجنة احلكومية ادلولية عىل مدار الس نتني املاضيتني يف جلساهتا العامة وأأثناء انعقاد اجامتعات مجموعات معل اخلرباء 
جراء اس تقصاء لوهجات نظر ادلول الأعضاء وخرباهتا  والفر  العامةل ما بني ادلورات. ومن املمكن أأن يتضمن ذكل اإ

ملعارف التقليدية اليت خرجت من أأرسها املقدس ابلقانون العريف للشعوب الأصلية. واقرتح الوفد أأن تلقي ادلراسة خيص ا فامي
ماكهنا اعامتده يف  ن مل تعمتد اللجنة اقرتاحه يف ادلورة احلالية فباإ الضوء عىل العالقات القامئة بني املوضوع واملس تفيدين. وقال اإ

 ادلورات املقبةل. 

من جدول  4ولايت املتحدة الأمريكية عىل السؤال اذلي أأاثره الرئيس يف وقت سابق أأثناء مناقشة البند وفد ال ورد   .330
الأعامل بشأأن مدى مساعدة ادلراسة املقرتحة )"اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف 

نظمة احلالية لل  ( 5IP2/CA/AF/IJ/12/6/AIWنفاذ وتقامس املنافع" )الوثيقة منح الرباءات عن خطأأ والامتثال للأ
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املقدمة من وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية( يف اسرتشاد الوفد هبا. وقال 
ن ادلراسة املقرتحة سوف تتوافق مع التوصية  اعدة عىل حتديد التاكليف من جدول أأعامل التمنية من خالل املس 81الوفد اإ

واملنافع املتحققة من رشوط الكشف. وابلنس بة للتاكليف سوف جتمع ادلراسة املعلومات بشأأن الأعباء اليت تقع عىل عاتق 
ن وجدت هذه التاكليف. واكن الأمه من ذكل  مودعي طلبات الرباءة أأو املرتتبة عىل التأأخري من جانب ماكتب الرباءات، اإ

اثرة الشكوك القانونية خبصوص نظام الرباءات. وأأخريا هو مساعدة ادلرا سة حتديد مدى تسبب رشط الكشف هذا يف اإ
متام  ىل مسأأةل التلكفة اليت يتكبدها مودعو الطلبات واجملمتع كلك سوف جتمع ادلراسة معلومات تتعلق بزمن اإ وابلنس بة اإ

ضافة رشط  الإجراءات ابلنس بة ملودعي طلبات الرباءة، مع اعتبار أأي زايدة يف الزمن املطلوب لإيداع الطلب عقب اإ
الكشف سوف يرض ابملودعني بل وابلقتصاد بشلك عام. وسوف تتيح ادلراسة اليت جترى عن رشوط الكشف الفرصة يف 
ىل رشط الكشف، وكيفية ااخاذ مودع الطلب قراره بأأن الاخرتاع اس تخدم أأحد املوارد  حتقق فهم أأفضل لدلوافع اليت تؤدي اإ

ماكنية اإ املوارد الوراثية املتنوعة، حيث ثية أأو املعارف التقليدية، وكيفية ااخاذ قرار عند اس تخدام العديد من الورا ن اإ
ذا اكنت تلكفة هذا الإجراء  اس تخدام مصادر متعددة أأمر ممكن، ويف فهم الوقت الرضوري لتحديد رضورة الكشف، واإ

ىل حمايم الرباءة أأو وكيلها، فضال عن كشف ادلراسة عن جوانب أأخرى.  سوف تنعكس ابلزايدة عىل تلكفة الرسوم املسددة اإ
خبصوص املعارف التقليدية، أأحاط الوفد أأهنا تعرب عن تنوع الآراء  5IP2/CA/FA/IJ/11/6وابلنس بة ملرفق الوثيقة 

دين من امحلاية، بشأأن نوعية املوضوعات اليت حيق أأن تكون مشموةل ابمحلاية، ونطا  امحلاية، ومدة امحلاية، واملس تفي
والعقوابت وس بل الانتصاف، عالوة عىل مدى مطالبة مودع الطلب حبق امللكية الفكرية ابلكشف عن مصدر املوارد 

الوراثية أأو املعارف التقليدية املرتبطة مبورد ورايث. ويف حاةل املوارد الوراثية أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن املفاوضات القامئة 
عارف الوراثية مل اخصص وقتا اكفيا لإجراء مناقشات مكمتةل ولتقدمي أأمثةل حمددة. وذكر أأن معرفة أأي عىل النص اخلاص ابمل

املعارف التقليدية ابلتحديد اليت حيق لها احلصول عىل امحلاية من شأأهنا املساعدة يف املفاوضات. وأأحاط الوفد أأن مجيع 
أأن ادلول الأعضاء ابلويبو سوف تمتكن من العمل سواي بغية  الثقافات متت ك معارف تناقلهتا الأجيال. وأأعرب عن ثقته

اس تحداث صك دويل قانوين أأو أأكرث للتعامل مع انشغالهتا املشرتكة بشأأن املعارف التقليدية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن 
تاجئ أأو تشكيل أأساس لها التوصيتني املشرتكتني اللتني متتا حتت رعاية الولايت املتحدة من شأأهنام املسامهة يف ت ك الن 

 5IP2/CA/FA/IJ/12/1الوثيقة يف )"توصية مشرتكة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" املقدمة 
مشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد  من وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية(؛ و)"توصية

ض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" البياانت لأغرا
 (، املقدمة من وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية(.5IP2/CA/FA/IJ/12/4 )الوثيقة

 هذا الصدد التعليقات وتناول وفد جنوب أأفريقيا مسأأةل احتياج املعارف التقليدية للكشف من عدمه. وكرر الوفد يف .338
املقدمة من وفد انميبيا اذلي لحظ وجود توافق يف الآراء قيد التكوين بشأأن املسأأةل املتعلقة ابلكشف. وذكر أأن املسأأةل 

بذكل تتصل بعدد حمدود من ادلول الأعضاء. وعىل أأية حال فالآلية احملددة املتعلقة برشوط الكشف موضوع خيص معاهدة 
الرباءات، بيامن اختص اللجنة احلكومية ادلولية بسن الس ياسات ووضع املعايري اليت من شأأهنا التعامل مع التعاون يف جمال 

ن طلبت اللجنة دراسات فال بد أأن تتناول هذه  المت ك غري املرشوع وسوء اس تخدم املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. واإ
 ك غري املرشوع وسوء الاس تخدام. وأأضاف الوفد أأن اللجنة احلكومية ادلراسات مسأأةل التقصري يف الإقرار وأأن توثق المت

ىل أأن تقر بنطا  المت ك غري املرشوع وسوء الاس تخدام. ولحظ الوفد أأن  حراز الكثري من التقدم اإ ادلولية لن يتس ىن لها اإ
ىل مرحةل يعتد هبا من النضج والوضوح فامي يتعلق ابملوضوع، بيامن مل تسامه  مرشوع املواد اخلاصة ابملعارف التقليدية وصل اإ

ىل املوارد الوراثية  ىل الآن يف توضيحه. وفضال عن ذكل أأحاط الوفد بأأن الإشارات اإ ادلول الأعضاء اليت ترى عكس ذكل اإ
واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وضعت يف املوضع اخلطأأ من النص اخلاص ابملعارف التقليدية. ورأأى الوفد أأن مرشوع املادة 

خلاصة ابملس تفيدين تغطي مجيع فئات أأحصاب املصاحل ويشلك بدوره نصا يتسم بقدر كبري من النضج. وفامي يتعلق بنطا  ا
الشمول ابمحلاية رأأى الوفد الهنجني الاختياريني بوصفهام ممكلني لبعضهام، ول تعارض بيهنام. وأأما مرشوع املواد املتعلقة 

شاكيل، جملرد أأن املسأأةل الس ياس ية اخلاصة ابلمت ك  ابلس تثناءات والتقييدات وت ك اخلاصة ابلعقوابت واجلزاءات فهو اإ
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املرشوع وسوء الاس تخدام مل جير التعامل معها ابلقدر املناسب. وأأخريا، ابلنس بة ملسأأةل امل ك العام، أأحاط الوفد أأن  غري
خالل ممثل قبائل التيولليب، حيث برهنت  هذه املسأأةل شهدت تقليال من أأمهيهتا يف وقت سابق أأثناء اجللسة العامة من

عىل غياب الأحاكم ادلولية يف هذا الشأأن. وعىل ذكل انشد الوفد ادلول الأعضاء اليت رفعت الراية امحلراء خبصوصها أأن 
ن اكن ا مل ك تتقدم بتعريف متفق عليه للم ك العام يتالءم يف تطبيقه مع املعارف التقليدية. ويف هذا الصدد تساءل الوفد اإ

 العام يرتادف مع املعارف واسعة الانتشار. 

وذكر وفد املكس يك أأنه يرى أأن املفاوضات املتعلقة حبامية املعارف الثقافية ممثرة للغاية، حيث أأحرز تقدما يف بضع  .331
جراء املزيد من املناقشات التقنية املع مقة نقاط وخصوصا ابلنس بة لتعريف املعارف التقليدية. وأأحاط الوفد برضورة اإ

وخصوصا ابلنس بة ملسأأةل امل ك العام واملعارف املتاحة للجمهور يف الوقت احلايل. وأأعرب الوفد عن سعيه لتحقق امحلاية 
الفعاةل والشامةل للمعارف التقليدية وللرشوط اليت تضمن هذا النوع من امحلاية. وأأحاط الوفد ابحتياج الفئات الثالث من 

ىل املزيد من النظر نفاذ احلقو . وابلنس بة للنقطة  املس تفيدين اإ فضال عن الاس تثناءات والتقييدات والعقوابت واجلزاءات واإ
آليات تسوية املنازعات مناقشة خمترصة داخل مجموعة اخلرباء دون النقاش بعمق.   الأخرية أأحاط الوفد مبناقشة أ

رغبته يف الرد عىل السؤال اذلي طرحه وكرر وفد الياابن ما تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأعرب عن  .333
 يفالرئيس يف وقت سابق مبوجب البند السابع من جدول الأعامل بشأأن كيفية مساعدة ادلراسة املقرتحة )

عالم الوفد. واعترب الوفد أأن التنفيذ احمليل 5IP2/CA/FA/IJ/12/6 AIW. الوثيقة ( اليت يشارك الوفد يف رعايهتا يف اإ
ف ل بد وأأن يشلك جزءا من النقاش داخل اللجنة احلكومية ادلولية، وخصوصا ابلرد عىل ت ك لأي رشط من رشوط الكش

الأس ئةل الآتية: كيف ميكن لرشط الكشف أأن حيقق الهدف املرجو ابلفعل أأل وهو حامية املوارد الوراثية واحليلوةل دون منح 
ارد الوراثية؟ وابلرد عىل هذه و ت اليت تس تخدم املالرباءات عن خطأأ؟ ما الأثر املرتتب من رشط الكشف عىل الابتاكرا

ىل الأدةل والرباهني  الأس ئةل سوف تتيح ادلراسة املقرتحة للجنة احلكومية ادلولية النظر يف رشط الكشف بأأسلوب يستند اإ
ىل أأن مجيع ادلول ل ىل نص املعارف التقليدية، أأحاط الوفد اإ ىل العنارص اخلاصة حبالت فردية. وابلنس بة اإ الأعضاء تقر  اإ

بأأمهية املعايري املوضوعية اليت من شأأهنا أأن تضع خطا فاصال بني ما جتب حاميته وما جيب أأن يوضع خارج نطا  هذه امحلاية. 
ىل هذه املعايري املوضوعية الواحضة مث صياغهتا لغواي أأمرا صعبا. وأأحاط الوفد فضال عن ذكل بأأن  ولكن ثبت أأن التوصل اإ

وكرر الوفد أأن  . تتصل بنطا  الشمول مبوجب امحلاية وابلتدابري املناس بة بغية ضامن مثل هذه امحلايةموضوعية هذه املعايري
معق الفهم دلى ادلول الأعضاء بشأأن مسائل التعريفات واملس تفيدين ونطا  امحلاية ل يزال غري اكٍف لتحقيق أأي نوع من 

ىل تعريف املعارف التقليدية رأأى الوفد أأن نطا  املعارف التقليدية ل يزال  أأنواع التفا  عىل املس توى ادلويل. وابلنس بة اإ
مهبام للغاية مبوجب النص الراهن، ولن يضمن امحلاية املناس بة للمعارف التقليدية عىل املس توى ادلويل. ومن الرضوري حتري 

ال عن ذكل يشلك الوضوح املعزز قدر أأكرب من ادلقة يف تعريف املعارف التقليدية بغية ضامن حتقق اليقني القانوين. وفض
ىل نوع معني من أأنواع املعارف التقليدية عىل  رضورة للحيلوةل دون نشوب الزناعات احملمتةل بشأأن مدى توفري امحلاية اإ

املس توى ادلويل. وابلنس بة للمس تفيدين من امحلاية كرر الوفد رضورة تعريف املس تفيدين فامي خيص نوع معني من أأنواع 
دراج الأمم أأو الكياانت الوطنية بوصفها من املس تفيدين يسبب مشلكة وفقا ملا جاء عىل لسان وفد املعارف الت  قليدية، وأأن اإ

آنفا. وابلنس بة لنطا  امحلاية، مبا أأن املسائل الأساس ية العالقة اخلاصة بتعريف املعارف التقليدية  الاحتاد الأورويب أ
ىل التدابري أأثناء واملس تفيدين ل تزال مهبمة ومل متهد الطريق ب ن الهنج املستند اإ ىل أأساس حقويق فاإ عد أأمام الهنج املستند اإ

ذ يتيح املرونة.   صياغة النص لهو البديل املفضل اإ

وكرر وفد الاحتاد الأورويب متحداث ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء أأنه رأأى أأن اللجنة احلكومية ادلولية  .332
عض اخليارات اخلاصة ابلس ياسات والبدائل يف النص املتعلق ابملعارف التقليدية. ولكنه أأحرزت تقدما ملحوظا يف احلد من ب

علق مبوضوع امحلاية أأن تأأحاط بأأن املسائل الأساس ية ل تزال مفتوحة. وقيد الوفد تعليقاته ابملواد الرئيس ية وأأحاط فامي ي 
ذ تسعى اللجنة احلكومية ادلولية تعريف املعارف التقليدية ومعايري التأأهل لها احتوى عىل عدد كبري  من الأقواس والبدائل. واإ

حراز تقدم يف هذه املسائل علهيا أأن تضمن عدم وقوع أأثر سليب عىل املواد املتاحة ابلفعل من خالل امل ك العام عند  ىل اإ اإ
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ىل حامية املعارف التقليدية. ول ميكن للوفد املشاركة يف مسار "يعيد امل ىل القمقم من جديد" تأأسيس صك قانوين يريم اإ ارد اإ
ىل ما هو أأبعد من جمال امللكية  ذ قد متتد الآاثر املرتتبة عىل ذكل اإ ىل ما هو متاح ابجملان ابلفعل، اإ من خالل تقييد النفاذ اإ
ىل نطا  امحلاية، رأأى الوفد أأنه من املعروف وجود انقسام  الفكرية بس بل ل ميكن تصورها يف الوقت الراهن. وابلنس بة اإ

ىل احلقو  وت ك اليت ترصد الهنج القامئ عىل التدابري بوصفه هنجا أأنسب  واحض بني ادلول الأعضاء اليت تفضل الهنج املستند اإ
ويفي ابلغرض وتشمل هذه ادلول الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. وأأحاط الوفد بوجود اختالفات يف الرأأي خبصوص ماهية 

اعتقاده رضورة أأن تكون الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية ذاهتا اليت مت ك  املس تفيدين من امحلاية. وأأعرب الوفد عن
املعارف التقليدية وتصوهنا وتس تخدهما وتمنهيا يه املس تفيدة من أأي أأنوع من أأنواع تدابري امحلاية. وفضال عن ذكل لحظ 

 اش.الوفد أأن أأهداف الس ياسات ومبادهئا فامي يتصل ابملعارف التقليدية بقيت دون نق

وأأحاط وفد مجهورية كوراي بأأن العنارص الأساس ية للصك اخلاضع للمفاوضات، أأل ويه التعريفات، وحتديد  .331
ىل املزيد من العمل علهيا يك تمتكن اللجنة احلكومية ادلولية من  املس تفيدين ونطا  امحلاية ليست واحضة بل وحتتاج اإ

 قدما.  السري

هو املسأأةل الأمه يف هذا النص. وأأيد الوفد املداخةل  8لتقليدية يف املادة ورأأى وفد رسي لناك أأن تعريف املعارف ا .336
ىل  املقدمة من وفد املكس يك والوفود الأخرى اليت شددت عىل أأمهية اخصيص املزيد من الوقت للمناقشات املقبةل الرامية اإ

عداد تعريف للمعارف التقليدية. وأأحاط الوفد بأأن تعريف املعارف التقليدية يامت ىش مع تعريف املعارف التقليدية املرتبط اإ
ابملوارد الوراثية وأأن ُهيام غري واحض. وأأحاط أأيَضا ابس مترار توافد الأفاكر خبصوص التعريفات يف النصوص املتنوعة وأأعرب 

ىل النص اخلاص ابملعارف ال  تقليدية، عن اعتقاده أأن هذه التعريفات ُها مرتبطة يبعضها البعض ارتباطا وثيقا. وابلنس بة اإ
أأحاط الوفد بوجود العديد من الأقواس وأأعرب عن انشغاهل بتوقيت حذف هذه الأقواس. وأأحاط فضال عن ذكل ابس تغرا  
العديد من الصكوك عدد أأكرب من الس نوات قبل الانهتاء من صياغهتا مقارنة ابلوقت اذلي اس تغرقته اللجنة احلكومية ادلولية 

ىل الآن، ورأأى أأن الواقع يبني أأ  عداد صياغته اإ ىل املزيد من الوقت لالنهتاء من اإ ن الصك الصادر عن اللجنة ل يزال حيتاج اإ
الهنائية. وأأحاط الوفد أأنه شغوف للغاية ابملعارف التقليدية الطبية حيث متت ك بالده ثقافة ثرية يف هذا اجملال. وذك ر الوفد بأأن 

ىل املزيد من هذا الاقرتاح اذلي حاز تأأييد العديد من الوفود وضع بد وره بني أأقواس يف النص وأأعرب عن تطلعه اإ
 املناقشات خبصوص النص.

حراز املزيد.  .334 ورأأى وفد نيجرياي أأن تقدما ملحوظا قد أأحرز يف النص املتعلق ابملعارف التقليدية ولكنه أأقر برضورة اإ
ن  ومل يكن الوفد من الرأأي بأأن غياب التفا  عىل املبادئ أأو الأحاكم الأساس ية يعين ىل التقدم، بل اإ ابلرضورة الافتقار اإ

التفا  عىل مسار حيدث عىل مدار الوقت مع مواصةل الوفود النقاش والالكم. وأأحاط الوفد بأأن جمرد مناقشة اللجنة 
ىل  احلكومية ادلولية يف الوقت احلارض حامية املعارف التقليدية عالوة عىل صكوك أأخرى لفي حد ذاته اعرتاف همم ابلحتياج اإ

صك دويل قانوين يليب هذا الهدف. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ادلراسات القامئة ل بد من أأخذها يف الاعتبار عند 
التعامل مع اجملالت اخلالفية بني الوفود. ورأأى الوفد أأمهية توفري املزيد من املعلومات ولكن مع تكييفها حبيث متلأ الفراغات 

ة. وعىل ذكل كرر الوفد أأمهية متكن الوفود اليت تطلب املزيد من العمل وادلراسات الإضافية اليت مل تتناولها ادلراسات املتاح
يضاحا دقيقا مع صياغة الأس ئةل اليت من شأأهنا أأن متكن اللجنة من  يضاح الأس ئةل اليت مل جتب ادلراسات القامئة علهيا اإ من اإ

أأمهية بىل نظام امللكية الفكرية القامئ. وأأعرب الوفد عن اعتقاده السري قدما وهتدئة الانشغال بأأثر حامية املعارف التقليدية ع
نشاء نظام مواٍز للويبو ورأأى الوفد توافر الصكوك ادلولية القامئة بشأأن املوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  عدم اإ

من توافق الآراء وقدر أأكرب من التنس يق واملعارف التقليدية اليت من شأأهنا دفع معل اللجنة قدما حنو حتقيق قدر أأكرب 
خبصوص الأحاكم املوضوعية يف نص املعارف التقليدية. وذكر الوفد أأنه س ميتنع عن دمع املناقشات واملداولت اليت تتعارض 

ىل أأساليب لسد الهوة بني التعريفات القامئة فامي خيص املعارف الت  قليدية مع الآليات القامئة، ولكنه رحب مبحاوةل التوصل اإ
والعمل اجلاري يف اليونسكو وغريه من املنتدايت التابعة للأمم املتحدة. ورأأى الوفد أأنه ما دامت الأطر التنظميية والإدارية 

حتددت فس بل السري قُدما متاحة ابلفعل. وكرر الوفد رأأيه بعدم وجود فر  حقيقي بني الهنج القامئ عىل احلقو  والآخر 
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ذ ىل التدابري، اإ رأأى الوفد أأن ُهيام رضورة. وأأحاط الوفد أأنه يويص ذلكل بدمج اخليارين. ورأأى الوفد أأن العمل  املستند اإ
ماكهنا البدء يف البناء عىل اجملالت  املوضوعي اذلي ُأجنز يف ادلورة السالفة وفر قاعدة هممة للسري قدما، وأأحاط بأأن اللجنة ابإ

حراز املزيد من التقدم حنو حتديد اخلالفات احلقيقية والأصلية يف املتفق علهيا مع حذف الأقواس، ما يتيح الفرصة أأما م اإ
 النص املاثل للنقاش. 

، وأأحاط الوفد بظهور جانبني 1083ورأأى وفد الهند أأن تقدما ملحوظا قد حتقق خبصوص النص عىل مدار عام  .331
مجموعة صغرية من الوفود اليت تعارض   يف ذكل شأأن ت ك اليت تعلقت ابملوارد الوراثية. فتوجدامأأساس يني للمفاوضات، شأأهن

أأي نوع من أأنواع التقدم حنو حامية املعارف التقليدية، يف حني توجد مجموعة أأخرى من الوفود، ويه مجموعة املطالبني، وتؤيد 
ىل س نوات من الرباهني ال صداره يستند اإ يت هذه التقدم املُحرز. وأأحاط الوفد بأأن الصك اذلي تلمتس مجموعة املطالبني اإ

ىل املزيد من الأدةل من  ن اكنت ت ك الوفود اليت تسعى اإ ىل الويبو وغريها من املؤسسات الأخرى. وتساءل الوفد اإ قُدمت اإ
ماكن  ن مل تكن قد اقتنعت ابلفعل بلك الرباهني والأدةل اليت قُدمت ابلفعل. وليس ابإ شأأهنا أأن تقتنع بدراسة فردية أأخرى، اإ

جراء دارسة أأخرى توفر املعلومات اخلاصة مبا هو موضع املطالبة، ومن توفري املزيد  الوفد فهم املنافع اليت ميكن أأن تتأأىت من اإ
د عىل فوشدد الو  طالبة حبامية املعارف التقليدية.من الإيضاح بأأن العراقيل داخل نظام امللكية الفكرية ليس هو الهدف من امل

ل تعزيز نظام امللكية الفكرية، حيث اكتشفوا وجود العديد من املشالكت غري املقصودة اليت  أأن هدف املطالبني ليس اإ
حتدث لأن الرباءات مل تُمنح ابلأسلوب السلمي. ورأأى الوفد أأن سبيل السري قدما ل بد وأأن يكون هو املزيد من مشاركة 

ىل تقوية نظا م امللكية الفكرية بغية أأن يعود الوفود اليت ل تتفهم مطالب املطالبني مع املطالبني بغية فهم وهجات نظرمه الرامية اإ
 النفع عىل امجليع. 

ىل النص AAIAAورأأى ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر ) .339 حراز تقدم ابلنس بة اإ ( اإ
ىل أأهداف الس ياسات،  اخلاص ابملعارف التقليدية. وأأحاط املمثل بأأن اللجنة احلكومية ادلولية قد أأوشكت عىل التوصل اإ

ذ بدأأت ابلعرتاف حبقوقهم يف ورحب اب ىل الشعوب الأصلية، اإ جيابية ابلنس بة اإ ىل كوهنا اإ ملبادئ الاسرتشادية اليت أأشار اإ
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية وذكل من خالل دمج الإعالن والتفاقية رمق  : اتفاقية منظمة 869ظل اإ

وأأعرب الوفد عن أأسفه لأن النص اخلاص بنطا  امحلاية ل يزال ملتفا، ولكنه العمل ادلولية بشأأن الشعوب الأصلية والقبلية. 
ذ ل تزال بعض البدائل املقرتحة من ممثيل الشعوب الأصلية موجودة يف النص. ورأأى الوفد أأن الاعرتاف  أأعرب عن تفاؤهل اإ

ىل الأمام.  ابملعارف التقليدية الطبية داخل النص خلطوة كبرية اإ

ملداخةل املقدمة من وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. ورأأى الوفد أأنه وأأيد وفد فرنسا ا .320
عىل الرمغ من التقدم احملرز يف ادلورة السابقة خبصوص املعارف التقليدية، ل تزال بعض املسائل عالقة مثل معايري الأهلية 

 وفكرة امل ك العام واملس تفيدين من الشمول ابمحلاية.

جيابية بشلك عام  .328 بريل خبصوص املعارف التقليدية اكنت اإ وأأعرب وفد كندا عن اعتقاده أأن ادلورة املنعقدة يف شهر اإ
من حيث توضيح املسائل الأساس ية يف اخليارات املتنوعة ذات الصةل ابلس ياسات. ولكنه أأحاط بأأن ادلورة مل تؤد يف احلقيقة 

ىل توافق يف الآراء بشأأن أأي من املسائل  ىل املادة اإ حراز املزيد من التقدم. وابلنس بة اإ ، 8وأأن اجملال ل يزال مفتوحا أأمام اإ
حراز تقدم عىل مس توى تنقيح التعريف واملعايري. ولكنه رأأى أأن اخلالفات الأساس ية ل تزال قامئة خبصوص  أأحاط الوفد ابإ

طار جام عة املس تفيدين أأو املتاحة يف امل ك العام رضورة حامية املعارف التقليدية واسعة الانتشار واملس تخدمة خارج اإ
، فامي يتعلق بنطا  امحلاية ومع اعتبار دمع هنج دفاعي، أأبرز الوفد حتقق تقدم حيث أأعيدت 3ُهيام. وابلنس بة للامدة  أأو

ىل الت ىل احلقو  واثنهيام يستند اإ دابري. وفضال صياغة اخليارات اخلاصة هبذه املادة عىل هيئة خيارين واحضني: أأوهلام يستند اإ
عن ذكل حتدد خيارا اثلثا أأل وهو دمج اخليارين السابقني. وعىل الرمغ من وجود انقسام بشأأن هذه النقطة، أأحاط الوفد بأأن 

يف هذه اخليارات الواحضة. ورأأى الوفد أأنه عىل الرمغ من  3املشاورات غري الرمسية قد أأثبتت جناعهتا يف حرص املادة 
ن هذه الصيغة من شأأهنا املساعدة يف حتقق قدر أأكرب من الفهم  الصعوابت القامئة نتيجة لس تخدام املشاورات غري الرمسية، فاإ
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خبصوص بعض املسائل وأأن تفيد يف ظل الولية اجلديدة للجنة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن املسائل الرئيس ية اليت حتتاج 
ىل التعامل معها يف معلها املق  ىل فهم واحض بشأأن ما تتكون منه املعارف اللجنة احلكومية ادلولية اإ بل تشمل التوصل اإ

التقليدية. ورأأى الوفد أأن هذا الفهم يتطلب مراعاة رضورة احلفاظ عىل نظام امللكية الفكرية احلايل وخصوصا صون امل ك 
ص وخصوصا يف موضوع العام متينا وقواي. واعترب الوفد هذه املسأأةل من املسائل اليت تتغلغل يف املواد الرئيس ية من الن

ليه العديد من الوفود خبصوص مدى رضورة  امحلاية، ومعايري الأهلية، ونطا  امحلاية، كام أأاثر السؤال الأسايس اذلي أأشار اإ
ىل  احسب املعارف التقليدية اليت تشلك جزء ذ سوف يؤدي ذكل اإ من امل ك العام وتُعامل من هذا املنطلق من امل ك العام، اإ

ىل مسأأةل امل ك العام، اتفق الكثري من البل  بةل ليس عىل مس توى نظام امللكية الفكرية وحسب بل اجملمتع بأأرسه. وابلنس بة اإ
جراء املزيد من املناقشات بشأأهنا. ومن بني املسائل الأخرى رضورة  الوفد مع مداخةل وفد جنوب أأفريقيا اخلاصة برضورة اإ

طا ر جامعة املس تفيدين مهنا. ومن بني املسائل الرئيس ية الأخرى حتديد حامية املعارف التقليدية واسعة الانتشار خارج اإ
املس تفيدين من املعارف التقليدية. وذكر الوفد أأنه يتفهم متاما من منظور معيل كيف ميكن للأمم أأن تُعرف بوصفها مس تفيدة يف 

بيعة املعايري الرضوري استيفاهئا بغية س يا  املعارف التقليدية. وفضال عن ذكل أأحاط الوفد ابلنشغالت اليت أأثريت بشأأن ط 
ىل  تأأسيس التقييدات أأو الاس تثناءات مبوجب القانون الوطين، وخبصوص رضورة خضوع املعارف التقليدية الرسية اإ

الاس تثناءات والتقييدات. ومن بني السامت الرئيس ية لنظام امللكية الفكرة اش امتهل عىل املرونة الاكفية للسامح ابلس تثناءات 
لتقييدات. ولحظ الوفد أأن املناقشات ادلائرة بشأأن املسأأةل داخل اللجنة احلكومية ادلولية ل بد أأن تراعي ضامن احملافظة وا

عىل ما حتقق داخل اللجنة عىل موطن املرونة القامئ. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن أأي صك خيص املعارف التقليدية ل بد 
ر عىل نظام امللكية الفكرية. وفضال عن ذكل أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن امحلاية ادلفاعية وأأن يوفر اليقني القانوين وأأل يؤث

يت قد تمتثل يف تأأسيس مبادئ توجهيية أأو قواعد بياانت للحيلوةل دون منح الرباءات عن طريق اخلطأأ ابلنس بة للمعارف لا
 تقليدية. املعارف ال  ةالتقليدية لهو السبيل الأمثل للسري قدما فامي خيص حامي

وأأعرب وفد هولندا عن دمعه للمداخةل املقدمة من وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء.  .321
ولحظ الوفد أأن الأهداف واملبادئ اليت جاءت يف النص اخلاص ابملعارف التقليدية بقيت دون مناقشة. وأأحاط الوفد بأأمهية 

جراء نقاش هذا النقاش. وشدد الوفد فضال عن ذ ىل تعريف واحض للموضوع عالوة عىل أأمهية اإ كل عىل أأمهية التوصل اإ
خبصوص امل ك العام. وأأخريا، رأأى الوفد أأنه خبالف املسائل العالقة يف املواد الرئيس ية ل تزال بعض املسائل العالقة الأخرى 

 لنقاش بدورها. قامئة مثل التنفيذ وتسوية املنازعات ويه املسائل اليت تتطلب املزيد من ا

وأأيد وفد اململكة املتحدة املداخةل املقدمة من وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. ورأأى  .323
الوفد وجود العديد من وهجات النظر املتباينة والأفاكر املتنوعة فامي خيص املبادئ والأهداف الأساس ية. ويف هذا الصدد 

لقاء ال ىل اإ ضوء عىل بعض املسائل املهمة مثل ما ييل: ما تعريف موضوع امحلاية؟ من املس تفيدون من امحلاية سعى الوفد اإ
ومن جيب أأن تشمهل هذه الفئة؟ هل من املمكن أأن نقيد املعارف املتاحة ابلفعل عىل نطا  واسع من خالل امل ك العام؟ 

ىل مراعاة الهدف املمتثل يف ضامن تقا ن وجدت عند تقدمي الإجاابت عىل الأس ئةل ورأأى الوفد احتياج الوفود اإ مس املنافع اإ
حداث جتميد لالبتاكر.  املطروحة. وشدد الوفد عىل وجه اخلصوص عىل رضورة أأل تتسبب امحلاية سهوا يف اإ

ورأأى ممثل قبائل التيولليب أأن العديد من الاقرتاحات الكتابية املقدمة خبصوص نص املعارف التقليدية عربت عن  .322
ىل الإحاطة بوهجات النظر املتنوعة عند التصدي للصعوابت  وهجات نظر أأحادية وأأحاط أأن اللجنة احلكومية ادلولية حتتاج اإ

اليت تواهجها عىل مس توى النص. وأأحاط املمثل بأأن الشعب قد يقترص عىل الرتكزي عىل املس تخدمني أأي املوردين عىل 
ىل اجملموعات الثالث جممتعة مع حتليل منظورها املس توى الوطين أأو عىل مالك املعارف التقليدية، ولكن  ل بد من النظر اإ

آاثر اقتصادية عىل الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية بقدر الأثر  حداث أ ماكنية اإ ىل اإ فامي خيص مجيع املسائل. ويرجع ذكل اإ
مبوجب املعاهدات واحلقو  املرتتب عىل اجملمتع الوطين. وأأحاط املمثل بوجود مسائل ذات صةل ابحلقو  املنصوص علهيا 

الوطنية وحقو  الإنسان عالوة عىل املسائل ذات الصةل ابلعداةل الاجامتعية عند حامية املعارف التقليدية. وبذكل أأحاط 
املمثل بأأن وضع أأية س ياسات جيب أأن ينطوي عىل تقيمي متوازن مجليع وهجات النظر هذه دون أأن يقترص عىل نظرة من 



WIPO/GRTKF/IC/25/8 Prov. 2 
83 
 

حراز تقدم من خالل الاعرتاف ابملوافقة احلرة املس بقة املس تنرية، عىل الرمغ من وضعها بني جانب واحد. ورأأى امل  مثل اإ
أأقواس يف العديد من املرات داخل النص. وأأعرب املمثل عن اعتقاده بأأن مسأأةل امل ك العام مسأأةل تتشارك فهيا الواثئق 

ليه بوصفه مطابق ملفهومالثالث. ولحظ املمثل أأن مفهوم امل ك العام من املمكن الإشا وذك ر املمثل  ،الأرض املشاع رة اإ
. ووافق املمثل عىل وجود م ك عام وعىل توافر منافع من وجود الأرض املشاعالوفود ابملشالكت اليت نتجت عن مفهوم 

ارف التقليدية. امل ك العام ولكنه أأحاط بأأن السؤال هو مدى تطبيق مفهوم امل ك العام عىل مجيع احلالت وش ىت أأشاكل املع
ىل رغبته يف الاطالع عىل الرباهني ادلاةل عىل الهتديدات العامة اليت تواجه امل ك العام، فضال عن بعض  وأأشار املمثل اإ

ذا اكن حسب املعارف التقليدية من امل ك العام أأو حاميهتا لحقا يشلك  املشاورات اليت متت من قبل. وتساءل املمثل عام اإ
ذ يت وافر ابلفعل قدر كبري من املعارف يف امل ك العام ل تتعلق ابملعارف التقليدية. ورأأى املمثل عدم حصة هتديدا عاما، اإ

اس تخدام احلجج املبنية عىل املصاحل يف دحض المت ك غري املرشوع، ول يف الادعاء برضورة تصويب مجيع حالت المت ك 
ىل مسأأةل تصنيف املع ذا اكنت املعارف غري املرشوع حال وقوعها. وابلنس بة اإ ارف التقليدية يف امل ك العام سأأل املمثل عام اإ

ىل نوع القانون والصيغ اليت ُطبقت  التقليدية قد اس تخدمت من قبل يف امل ك العام، وأأحاط أأن مثل هذه التأأكيدات تستند اإ
ن مسأأ  ةل امل ك العام غري مناس بة. عىل املعارف التقليدية. ورأأى املمثل أأن هذه مسأأةل تتعلق حبقو  الإنسان وعىل ذكل فاإ

من  38ادة املوعرب املمثل فضال عن ذكل عن انشغاهل بأأن تصنيفها عىل أأهنا متعلقة ابمل ك العام أأغلقت الباب أأمام تطبيق 
ىل تنفيذه. وأأحاط  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية اذلي وقعته العديد من ادلول الأعضاء واكنت تصبو اإ اإ

حراز أأي تقدم. وابلنس بة ملسأأةل املمثل ب ىل فهم أأمعق ملا جيري احلديث عنه قبل اإ أأنه ل ينكر مفهوم امل ك العام، بل حيتاج اإ
الرجعية، أأحاط املمثل بتكرر متديد حلق املؤلف بأأثر رجعي داخل نظام امللكية الفكرية الرمسي، وذلا أأعرب املمثل عن 

ع ىل القمقم" حبيث يصبح مشمول ابمحلاية كام اعتقاده أأن ادلول الأعضاء لها خربة يف "اإ ادة" ما اكن مطروحا يف امل ك العام "اإ
حدث يف املايض. ولحظ املمثل رضورة تبادل وهجات النظر عىل مس توى غري رمسي ودعا الوفود اليت جتد مشلكة يف 

ىل التناقش مع الشعوب الأصلية بغية تفهمهم ملوقفهم.   حامية املعارف التقليدية اإ

ىل وأأ  .321 حاط وفد انميبيا بأأن ما جيري التعامل معه منوذجني متناقضني متام التناقض فامي يتعلق ابمل ك العام. وأأشار الوفد اإ
نشاء نظام امللكية الفكرية الغريب. ومل يكن امل ك العام جزء  أأن فكرة امل ك العام تطورت اترخييا من الانغال  اذلي نتج عن اإ

ذ اكنت هذه النظم تمتتع من داخلها حبس واحض متاما مبن مي ك املعارف ويس يطر من نظام املعارف دلى الشعوب ا لأصلية، اإ
علهيا، ومل تكن املعارف أأبدا جزء من امل ك العام. وذلا رأأى الوفد أأن الإرصار من جانب بعض الوفود عىل امل ك العام لهو 

ضفاء الطابع القانوين والرشعي عىل  ىل اإ المت ك غري املرشوع للمعارف التقليدية وخصخصهتا. وقال حماوةل واحضة وجلية تريم اإ
ىل  ىل رفع مسار املفاوضات اإ هنا مثال ممتاز عىل السبب اذلي يؤدي اإ ن مسأأةل امل ك العام ليست مبسأأةل تقنية بل اإ الوفد اإ

 مؤمتر دبلومايس حيث ميكن ااخاذ قرارات س ياس ية.

ىل مجيع ا .326 حراز تقدم ابلنس بة اإ ملسائل تقريبا. وذك ر الوفد بأأن اكزاخس تان دلهيا الكثري من ورأأى وفد اكزاخس تان اإ
لهيا. وأأحاط الوفد بأأنه عىل  ن وضع امحلاية ادلولية للمعارف التقليدية ذات أأمهية قصوى ابلنس بة اإ املعارف التقليدية وابلتايل فاإ

يق للمعارف التقليدية يف اكزاخس تان. الرمغ من وفرة املعارف التقليدية يف اكزاخس تان فال تتوافر حامية حملية لها ول توث 
ىل العديد من  هنا قامئة، بل وخضعت اإ وفضال عن ذكل أأحاط الوفد بأأن املعارف التقليدية عىل الرمغ من كوهنا غري موثقة فاإ

الرباءات اليت منحت بطريق اخلطأأ يف بدلان أأخرى. ويستشعر الوفد رغبة حثيثة بغية سد هذه الفجوة وأأعرب عن رغبته يف 
 عمل علهيا لحقا.ال

ىل النص اخلاص ابملعارف التقليدية، عىل الرمغ من وجود  .324 ناكره ابلنس بة اإ حراز تقدم ل ميكن اإ وأأحاط وفد النيجر ابإ
بعض التباين يف معايري الأهلية ويف الأحاكم اخلاصة ابملس تفيدين وبنطا  امحلاية. وأأحاط الوفد أأن اللجنة سارت قُدما بقدر 

ىل الآن من جانب ملحوظ عىل الرمغ من  هذا التفاوت يف وهجات النظر. ورأأى الوفد أأن معظم الاقرتاحات اليت جاءت اإ
ىل أأن ت ك املعايري اخلاصة ابمللكية ةاملطالبني ابملعارف التقليدية مل تصطدم ابملعايري القامئة للملكية الفكري . وأأشار الوفد اإ

تُطلب ابلفعل، حيث ينص أأحد الأجزاء اخلاصة ابلزتام امللكية  الفكرية مل توضع موضع املساءةل. ولحظ أأن رشوط الكشف
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الفكرية القامئ عىل الكشف عن احلاةل التقنية السابقة. ورأأى الوفد أأن نظام الرباءات عىل سبيل املثال حيتوي عىل رشوط 
لوفد عالوة عىل ذكل للكشف ل تشلك عقبة بل تعمل بكفاءة يف ظل نظم حامية الرباءات والأصناف النباتية. واستبعد ا

ن هذين الهنجني  ىل التدابري. وقال عىل العكس اإ ىل احلقو  بغية ترجيح الهُنج املستندة اإ احلجج اليت تناهض الهُنج املستندة اإ
ىل مسأأةل امل ك العام وافق الوفد عىل وجود امل ك العام من  ممكلني لبعضهام البعض ول يستبعد أأحدهام الآخر. وابلنس بة اإ

دي اجلانب حسب تعريفه يف نظام امللكية الفكرية الغريب. ولكن الوفد أأحاط بأأن هذا املنظور ينطوي عىل حقو  منظور أأحا
خاصة أأس بغت مقارنة مبا هو متاح ابجملان من خالل امل ك العام. ورأأي الوفد أأن فكرة احلقو  امجلاعية تواجه سداد فكرة 

ىل التعارض بني احلقو  اخلاصة امل ك العام كام يه عليه يف نظام امللكية الفكري ة. ورأأى الوفد أأن المنوذج الأحادي املستند اإ
ىل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل  الأرض املشاعوامل ك العام، عالوة عىل نظرية  املرتبطة به ليس ذي صةل عند النظر اإ

التعبري الثقايف التقليدي. بل والأحرى من ذكل اس تخدم هذا المنوذج يف أأفريقيا لقرابة الأربعة أأو مخسة قرون بغية حرمان 
 شعوب بأأمكلها من معارفها.

خبصوص  5IP2/CA/FA/IJ/11/1فق الوثيقة وأأغلق الرئيس ابب التعليقات بشأأن اس تعراض وتقيمي مر  .321
حامية أ شاكل التعبري الثقايف )" 5IP2/CA/FA/IJ/11/4املوارد الوراثية وفتح ابب النقاش بشأأن مرفق الوثيقة 

 "(.مرشوع مواد: التقليدي

شأ ن املكل ن النقاش ادلائر ب ا  ( JAPAC)قال مثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل و  .329
ماكنية مناقشة حامية أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي من هذا املنظور وركز الوفد عىل املوضوع  .العام مثري للغاية وأ ضاف ا 

فمبوجب هذا املبدأأ مبجرد أأن تشارك  .الأرض املشاعفريقية، أأل وهو مبدأأ ر ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأ ه اجلزائتاذلي أأاثر 

 .ة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع امجلاهري، تصبح هذه الأشاكل من ذكل احلني متاحة ليحوزها الآخرونالشعوب الأصلي
ن حبيث تصدر الاخرتاعات ووشدد الوفد عىل أأن أأشاكل التعبري اخلاصة ابلشعوب الأصلية يف الواقع يشارك فهيا الآخر 

بعض الضامن يف النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف والتقليدي  والمتس الوفد .اجلديدة وتنشأأ من خاللها ابتاكرات جديدة
ماكنية ابتداع أأش ياء عىل غرارها، حبيث ميكن  للمس تفيدين اذلين تقامسوا ابلفعل أأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي مع البرشية ابإ

اذلي ُأدين ابلفعل وُأعلن  عالأرض املشاورفض الوفد مبدأأ  .للشعوب الأصلية مواصةل اس تحداهثا وتطويرها بأأسلوب حر
وذكر الوفد وجود ثغرات قانونية ل بد من التدبر يف أأمرها بقدر  .زيفه علميا أأثناء انعقاد ادلورة السابقة من املنتدى ادلامئ

 ".الثقايف التقليدي أ شاكل التعبري"أأفضل حبيث ميكن توضيح ما ترغب الشعوب الأصلية يف حاميته بوصفه شالك من 

ن النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقاوقال وفد  .310 ىل مرحةل متطورة عقب أأن أأعطاه يفانميبيا اإ  والتقليدي وصل اإ
نه يظن أأن أأعضاء اللجنة احلكومية ادلولية  .ومن املمكن اعتبار النص أأساسا للمفاوضات .امليرسون دفعة جيدة وقال الوفد اإ

راغبة يف جتنب ادلخول يف مفاوضات جادة، بل وتس تخدم أأي تكتيك ممكن ملواصةل املناقشات عىل مدار ست عرشة س نة 
ىل نقطة ميكن عندها ااخاذ القرارات .أأخرى آخر يفرض حتديد همةل حمددة للعمل داخل اللجنة والوصول اإ  وهذا سبب أ

ومن املمكن أأن تتلقى اللجنة احلكومية ادلولية تعلاميت من امجلعية العامة للتفاوض بشأأن صك عىل أأن يمت  .الس ياس ية
 .التفاوض يف غضون همةل حمددة

 .يعرب عن تنوع وهجات النظرWIPO/GRTKF/25/7  أأن مرفق الوثيقة الولايت املتحدة الأمريكيةوذكر وفد  .318
ىل معيار دويل جديد مل يمت بعدومن املثري لالهامتم أأن تعر  ول يزال نطا   .يف املوضوع بقدر اكٍف من ادلقة مبا يدمع التوصل اإ

بل وحتتاج اللجنة احلكومية  .امحلاية مبا يف ذكل الاس تثناءات والتقييدات غري حمددين بعد بقدر اكٍف من الوضوح القانوين
ىل توضيح املفهوم املهم اخلاص ابملس تفيدين م ع حتقيق فهم أأمعق للعالقة القامئة بني المنوذج املقرتح محلاية أأشاكل ادلولية اإ

، مبا يف ذكل معاهدات الويبو واملعاهدات ىخر أأ لصكوك ادلولية القامئة من انحية التعبري الثقايف التقليدي من انحية وا
وأأوحض للآليات القانونية وغريها من تطوير فهم أأمعق ل  املزيد من العمل مطلوبو  .وراء الويبو حس امب أأحاط وفد نيجرياي فامي

ىل حامية أأشاكل للتعبري الثقايف التقليدي متسقة مع القانون الوطين وهذا معل تقين همم وعىل اخلرباء  .الآليات الرامية اإ
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ىل توافق يف الآراء بغية حامية .التقنيني مواصةل معلهم يف الثنائية املقبةل القمي املهمة  وعىل اللجنة احلكومية ادلولية التوصل اإ
ىل مجيع املشاركني يف هذه املداولت مبا يف ذكل مجيع  يف الويبو والشعوب الأصلية وأأحصاب  ادلول الأعضاءابلنس بة اإ

وأأعرب الوفد عن رغبته يف العمل املشرتك مع الأعضاء الآخرين يف الويبو بغية وضع صك قانوين دويل  .املصلحة الآخرين
ىل حامية أأشاك أأو عالان محلاية أأشاكل التعبري  .ل التعبري الثقايف التقليديأأكرث يريم اإ ومن املمكن أأن تتضمن هذه الصكوك اإ

وبناء عىل هذه اجملموعة الضخمة من املسائل غري احملسومة عىل مس توى النصوص الثالثة، يصبح الالزتام  .الثقايف التقليدي
ىل العمل  .حياد النتاجئ املرتتبة عليه بعقد مؤمتر دبلومايس أأمرا سابق لأوانه ومن شأأنه أأن يؤثر عىل وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 .مع ادلول الأعضاء بشأأن حل هذه املسائل العالقة والسري ابلعمل قدما

ن اللجنة احلكومية ادلولية أأحرزت تقدما صعبا اإ الأعضاء  وقال وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل .311
الثقايف التقليدي أأثناء انعقاد دورهتا احلالية، وهو ما يعرب عن اختالفات وهجات النظر بني ادلول بشأأن أأشاكل التعبري 

ىل أأهداف الس ياسات اليت ينطوي علهيا النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وشأأنه يف ذكل يف  .الأعضاء ابلنس بة اإ
وفامي يتعلق ابملادة الأساس ية اخلاصة  .ل الأساس ية مفتوحةشأأن النص اخلاص ابملعارف التقليدية ل تزال بعض املسائ

ابملوضوع، حيتوي تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل عدد من املسائل اخلاصة ابلس ياسات وعىل مصطلحات بني 
ىل املناقشة الرمسية ىل اإ   .قوسني، ل يزال البعض مهنا يف حاجة اإ ذ تسعى اللجنة احلكومية ادلولية اإ حراز تقدم يف هذه واإ

املسائل علهيا أأن تضمن عدم وقوع أأثر سليب عىل املواد املتاحة ابلفعل من خالل امل ك العام وأأل تتقلص احلرية الفنية القامئة 
وعند تأأسيس صك قانوين محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ل ميكن أأن يشارك الوفد  .ول املامرسات البحثية من جراهئا

ىل املواد املتاحة ابجملان ابلفعليف مس فلو أأقدمت اللجنة عىل ذكل قد متتد الآاثر  .ار يقيد احلرايت الفنية احلالية أأو النفاذ اإ
ىل ما هو أأبعد من جمال امللكية الفكرية بس بل ل ميكن تصورها يف الوقت الراهن ىل املس تفيدين من  .املرتتبة اإ وابلنس بة اإ

وأأعرب الوفد عن اعتقاده رضورة أأن تكون الشعوب الأصلية  .ماهية املس تفيدين من امحلاية امحلاية، اختلفت الآراء خبصوص
وأأحاط الوفد أأن  .وامجلاعات احمللية ذاهتا اليت مت ك املعارف التقليدية وتصوهنا وتس تخدهما وتمنهيا يه املس تفيدة من امحلاية

مناقشة البند السابع من جدول الأعامل مسع الوفد العديد من الوفود وأأثناء  .الأهداف واملبادئ مل حتظ بتوافق يف الآراء بشأأهنا
تثري مسائل تتطلب قدرا كبريا من العمل قبل أأن ميكن وضع خيارات واحضة أأمام اللجنة احلكومية ادلولية للنظر فهيا 

ىل صياغة هنائ  دمت خبصوص هذا البند من وبناء عىل املوجز املقدم من الرئيس للبياانت العامة اليت قُ  .ة لهايوالتوصل اإ
ىل املزيد من مراحل العمل قبل  جدول الأعامل، أأحاط الوفد بوجود رأأي مشرتك بني العديد من الوفود خبصوص الاحتياج اإ

ىل نتاجئ ملداولت اللجنة ويف هذا الصدد أأعرب الوفد عن تطلعه  .ااخاذ قرار بشأأن الصياغة الهنائية لهذا الصك والتوصل اإ
ىل املسامهة يف جراء نقاش ملموس خبصوص شلك العمل املقبل وصيغتهاإ  . املناقشات مع اإ

آمارووعق ب ممثل  .313 ن اللجنة احلكومية  توابج أ حراز تقدم بشأأن النص، وقال اإ ىل البياانت اليت تدعي اإ بعد أأن اس متع اإ
لجنة قد أأحرزت تقدما، وذكر املمثل أأنه ل يشعر أأن ال  .ادلولية مالت عن اجلادة ول تعرف الكثري عن مضمون املناقشات

ن النص ضعيف من حيث حمتواه وشلكه القانوين وفضال عن ذكل قدم املمثل نصني خبصوص تعريف املعارف  .بل اإ
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حيتواين عنارص من صكوك دولية متنوعة مبا يف ذكل الصكوك الصادرة عن 

بعني الاعتبار امخلسامئة س نة من املعارف املتخصصة اليت توارهثا الأسالف من حضارة ول يأأخذ التعريف القامئ  .اليونسكو
آلف الس نني مث ُسلبت مهنم حراز تقدم ولكن ل يزال أأمام اللجنة احلكومية ادلولية الكثري  .قواهما أ وادعت ادلول الأعضاء اإ

فالشعوب الأصلية  .من املطالبة ابملزيد من ادلراساتوالمتس املمثل من الوفود التقدم ابقرتاحات بدل  .من التقدم لتحرزه
ىل هذه املسائل  الأرض املشاعوفضال عن ذكل ل ميت مفهم  .سوف تقيض ويه يف انتظار الانهتاء من هذه ادلراسات اإ

ىل املس تفيدين قال  .بصةل ن ادلول ل ميكن أأن تكون من املس تفيدين لاملمثوأأما ابلنس بة اإ واخزُتلت اجلوانب اجلوهرية من  .اإ
ىل حواٍش سفلية حبيث مل يعد ابلصك أأي مضمون ول تتوافر الإرادة الس ياس ية الاكفية  .أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اإ

 . وادعى املمثل أأن الاحتاد الأورويب مل يعرتف ابلشعوب الأصلية .عىل مس توى ادلول للترصف بشلك خمتلف
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نه .312 أ ن ميزي املسائل اليت  من جدول ال عامل اس تطاع 6بند ال نتيجة للمناقشات اليت متت مبوجب  وقال وفد الياابن اإ
ىل املزيد من النقاشفاق ميكن االت ىل  .بشأأهنا من ت ك اليت حتتاج اإ ىل املناقشات ابللجنة احلكومية ادلولية اإ وأأدى التفرغ اإ

ىل مس توى معني من الفهم املشرتك بشأأن مواقف لك وفد  واكن علهيا أأن حترز تقدما رئيس يا بشأأن  .ومنطقهالوصول اإ
تعريف واحض لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بغية حتقيق اليقني ، حيث تكون فهم مشرتك ل مهية التوصل ا ىل 1 املادة

ض حامية ولكن مبوجب النص الراهن ل يوفر نطا  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ل يزال يكتنفها الغمو  .القانوين
 .حال ممكنا 7وكام اقرتح الوفد من املمكن أأن يكون وضع نظام للتسجيل مرتبط ابملادة  .مناس بة عىل املس توى ادلويل

ىل  .وتتطلب هذه املسأأةل املهمة املزيد من الرشح التفصييل ، كرر الوفد رضورة تعريف املس تفيدين وفقا 2ادة املوأأما ابلنس بة اإ
" ال مم"وأأبدى الوفد انشغاهل ابعتبار  .الثقايف التقليدي عىل حدة بغية ضامن اليقني القانوينللك شلك من أ شاكل التعبري 

ىل املادة  .من املس تفيدين" لكياانت الوطنيةا" أ و ، اكن من املهم بناء تعريف واحض ل شاكل التعبري الثقايف 3وابلنس بة اإ
وص السؤال املتعلق ابلهنج القامئ عىل أ ساس التدابري قبل ادلخول يف مناقشات موضوعية خبص" للمس تفيدين"التقليدي و

ىل حل هناِئ خبصوص التعريف القامئ لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  .وذكل القامئ عىل أ ساس احلقوق وحىت يمت التوصل اإ
ىل حل تسوية مناس بة مواصةل العمل وأأخريا أأعرب الوفد عن اقتناعه برضورة  .واملس تفيدين وجد الوفد صعوبة يف التوصل اإ

ىل نتيجة جيدة لهذه املسأأةل   .بغية تقريب وهجات النظر املتباعدة والتغلب عىل الانشغالت وبغية التوصل اإ

ىل  .311 ىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اإ سف ابلنس بة اإ ن اللجنة احلكومية ادلولية ارتدت للأ وقال وفد جنوب أأفريقيا اإ
وقدمت الوثيقة اجلديدة براهني عىل طبيعة العمل اذلي شاركت اللجنة فيه عىل  .اليت أ وحضت هنجني 2111مواقفها يف س نة 

ىل  .مدار الأس بوع املنرصم، فقد جاءت منتفخة وطويةل وغري واحضة وهذا هو السبب اذلي أأدى ابلوفود من البدلان النامية اإ
دراج اقرتاحات جديدة يف النص بغية ضامن التعبري عن مواقفها يف الواث ىل امجلعية العامةالامتس اإ رسالها اإ وسوف  .ئق املزمع اإ

 .تشلك ت ك الاقرتاحات اجلديدة أأساسا قواي ميكن أأن تتفاوض أأغلب ادلول الأعضاء بناء عليه مع بقية ادلول الأعضاء
دانة للمسار يف اللجنة احلكومية ادلولية  WIPO/GRTKF/IC/25/7وأأوحض الوفد أأن مرفق الوثيقة  سوف يشلك ا 

حرا  التقدم والسري قدماابلنس بة لال وابلنس بة للأهداف اكن من الواحض أأن النقاش ادلائر  .منناع عن اتباع خالخنصاص اب 
من جدول ال عامل اتسم ابلصعوبة البالغة، بسبب الرفض الواحض من جانب بعض ادلول ال عضاء العتبار  6خبصوص البند 

وبناء عىل هذا الأساس أأعيدت  .رة ابمحلاية من المتكل غري املرشوعأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي ذات قمية أ و أ هنا جدي
ىل مناقشة مسأأةل المت ك غري املرشوع، ما قدم مؤرشا واحضا عىل أأن املسائل قيد النقاش ل تتعلق  اللجنة احلكومية ادلولية اإ

من .ابليقني القانوين ول ابلوضوح ول ابلنضج ن هذه النوعية من النقاش اإ ا يه مؤرش عىل رفض بعض ادلول وقال الوفد اإ
وذلا  .الأعضاء الاعرتاف بتطبيق مفهوم المت ك غري املرشوع عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، لأهنا ل تعترب ذات قمية

وعىل هذا أأصبح تكثيف  .ظلت املسأأةل مسأأةل س ياس ية ومل تعمتد عىل عدد الاجامتعات اليت تعقدها اللجنة احلكومية ادلولية
واكنت هذه  .ملناقشات الس ياس ية من جانب القادة الس ياس يني بشأأن هذه املسأأةل الأساس ية، أأي الأهداف، أأمر رضوريا
ن مبدأأ حامية احلقو  قبل دخول الصك اخلاص بأأشاكل التعبري  .سرتاتيجية مقصودة لوقف تقدم املناقشاتا وقال الوفد اإ

ىل اضطراب مسار ذ س توضع مادة تتناول التدابري  .املناقشات الثقايف التقليدي حزي النفاذ أأدى اإ فهذا املبدأأ يشلك حتداي اإ
الانتقالية، ولكن الإرصار عىل ترس يخ احلقو  القدمية جلزء سفيل من املناقشات اخلاصة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

ىل ا: وابلنس بة للأهداف تساءل الوفد .من جدول ال عامل 6بند ال مبوجب  تفاق بشأ ن املسائل املتعلقة هل مت التوصل ا 
ىل اتفاق بشأ ن املسائل لابملامرسات ا املوضوعية؟ وأأعرب الوفد أأنه ملن دواعي رسوره الإحاطة فضىل وكيف ميكن التوصل ا 

وذلا عىل الوفد أأن يواجه معاريض هذا النص بأأن  .ا عىل النص اخلاص ابملوضوعيبأأن معظم ادلول الأعضاء اتفقت اتفاقا جامع 
ما لختياره أأو استبعادهيأأتوا بن ول يكفي من وهجة نظر الوفد ذكر عدم وضوح النص  .ص مشابه من شأأنه أأن يشلك بديال اإ

وأأعرب الوفد عن أأمهل أأن  .بل يشك الوفد أأن هذا النوع من أأنواع البياانت يقدم ببساطة لتأأجيل النص .أأو عدم نضجه
بقدر أأكرب من اجلرأأة والرشاقة والوضوح والتحديد وادلقة وعدم  يتسم النص اخلاص ابملوضوع واملس تفيدين ونطا  امحلاية

  .وسوف تظل الرباهني مدونة يف السجالت يك تكون شاهدا واحضا عىل ما حدث أأثناء انعقاد ادلورة احلالية .الانتفاخ
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نه أ اثر مسأ ةل املشاركة ( AFIAF)وقال ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر  .316 املبارشة ا 
ىل الرئيس عىل الفرصة اليت أأاتهحا هل للمشاركة يف  .للشعوب ال صلية يف اللجنة احلكومية ادلولية من قبل وتقدم ابلشكر اإ

ذ مسح بذكل للشعوب الأصلية ابملشاركة يف املناقشات والامتناع عن اخلروج من اللجنة كام أأاتحت الفرصة  .مجموعة اخلرباء اإ
ذ توافدت علهيم ادلول الأعضاء واحدة تلو  .عضاء الأخرىابلتأأثري عىل ادلول الأ  كام اكنت املفاوضات غري الرمسية مفيدة هلم اإ

آراهئم ووهجات نظرمه يف املسأأةل ىل املسار املتعلق ابلسري قدما، أأعرب املمثل عن أأمهل يف  .الأخرى لسؤاهلم عن أ وابلنس بة اإ
ذوأ ال يكون " املفاوضات غري الرمسية"مواصةل الرئيس  منح ذكل  ما حدث أ ثناء هذه ادلورة قد أ حبط مجموعة اخلرباء، ا 

 .ليك تشارك برأأهيا يف املداولتحقيقية الشعوب ال صلية فرصة 

من جدول ال عامل اكن حمبطا  6بند ال وذكر وفد املكس يك أأن النقاش املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مبوجب  .314
وظلت بعض املناقشات معلقة ومن املمكن  . وض  ال هداف ولكن ذكل  م دحدثوأ عرب عن رغبته يف. يف بعض ال حيان

وفامي يبدو توجد بعض املسائل املشرتكة بني  .تناولها لحقا مبا يف ذكل النقاش اخلاص ابملس تفيدين والاس تثناءات والتقييدات
حداث    .اتسا  بني الوثيقتنياملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واكن من الرضوري اإ

ودمع وفد اململكة املتحدة البياانت املقدمة من وفد الاحتاد الأورويب وأأحاط بأأن املسائل الأساس ية العالقة تش به كثريا  .311
من جدول ال عامل  6بند ال ومع مراعاة العمل خبصوص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مبوجب  .ت ك اليت أأبرزت ابلفعل

ىل  متام الصياغة  قبلمجي  املداخالت السابقة وخالنشغاالت اليت جرى التعبري عهنا اتضحت أ مهية مواصةل العمل وابالس امتع ا  اإ
  .وسوف يواصل الوفد العمل بروح بناءة وابملشاركة الاكمةل يف املسار .الهنائية لأي نتيجة ملموسة

عن رضورة املزيد من العمل بشأأن العالقة بني وأأعرب  .املداخةل املقدمة من وفد الاحتاد الأورويب السويدودمع وفد  .319
ىل مواصةل  .موضوع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ونطا  امحلاية وحتتاج اللجنة احلكومية ادلولية عىل وجه اخلصوص اإ

رية الفنية وعىل  التقليدي أأو احلفاظ علهيا املنعكس عىل الإبداع واحللفة محلاية أأشاكل التعبري الثقايفمناقشة أأثر الأشاكل ايخمت
  .تطور الثقافات وتبادلها

ومل يمت  .وكرر وفد فرنسا ما قيل من املتحدثني السابقني مبا معناه وجود بعض النقاط الرئيس ية اليت مل حُتسم بعد .360
 .وافيا بعد تعريفا" يُنقل عرب ال جيال"ومل يُعرف مصطلح  .التفا  عىل السمة الرتامكية أأو التبادلية ابلنس بة ملعايري الأهلية

طار تضمني " احملليةامجلاعات "أ م " الشعوب ال صلية"يمت التفا  عىل اس تخدام مصطلح  ومل بوصفها من " ال مم"وال عىل ا 
وفضال عن ذكل مل جتر اللجنة احلكومية ادلولية مناقشات وافية يك تتكون دلهيا صورة واحضة بشأأن ما يفهم من  .املس تفيدين

ىل ذكل كرر الوفد  .تلفظي اس تثناءات وتقييدا املفاوضات اخلاصة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأغفلت  أأنوابلإضافة اإ
آخرا ذك   .اليت يتعني مناقش هتا يف وقت لحق 7و 6و 4مناقشة املواد  ر الوفد اللجنة ابنعدام النقاش تقريبا وأأخريا وليس أ

العقوابت، والتدابري خالنتقالية، وخالندماج يف نظام : أ ال ويه خبصوص البنود الآتية اليت بقيت معلقة 2112اعتبارا من س نة 
واملعامةل الوطنية، ومجيع اجلوانب املشرتكة اليت تتطلب النظر احلثيث أأثناء انعقاد ادلورة املقبةل للجنة  امللكية الفكرية،

 .احلكومية ادلولية

ن الوفود فامي يبدو أأيدت الوثيقة  .368 لت البدائل النصية املقرتحة املتنوعة الناجتة عن ، اليت مشRev.2وقال وفد كندا اإ
وتشجع الوفد ابلإماكانت اليت بزغت بشأأن اس تكشاف العالقة بني الأهداف والعنارص ايخمتلفة  .املناقشات غري الرمسية

ادلول  وأأحاط الوفد بأأن .وهذه الروابط ليست عىل قدر اكٍف من ادلقة يف هذه املرحةل .املتضمنة يف الأحاكم املوضوعية
ىل اتفا  بعد بشأأن طبيعة هذا الصك وأأن الوفود ليست يف وضع بعد يسمح لها اباخاذ قرار بشأأن  الأعضاء مل تتوصل اإ

يه اجلوانب السلمية، وذكل  1جتب حاميته، ول بشأأن أأي من اخليارات اليت وضعت خبصوص اجلوانب الرئيس ية للامدة  ما
ىل  .ه املسأ ةل وفقا هلدون املساس ابل سلوب اذلي سوف جيري حل هذ الفين "واتضح عىل سبيل املثال أأن الإشارة اإ

ىل املس تفيدين مل يمت التفا  بشأأن كوهنم الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية  .بتوافق يف الآراء حتظ م " وال ديب وأأما ابلنس بة اإ
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 تنوع نطا  وفضال عن ذكل .ساس يةمن انحية، أأم مه الأمم من انحية أأخرى، وهذا عنرص همم يغري من طبيعة الصك الأ 
النظر يف الانقسامات اليت ظهرت بني الهنج القامئ عىل أأساس احلقو  وذكل القامئ عىل  دوخصوصا عن امحلاية تنوعا ابلغا

نفاذ، حيث قد تطالب ادلول الأعضاء بتطبيق العديد من التدابري نتيجة لتعدد أأوجه الإدارات،  .أأساس التدابري مث يأأيت الإ
 .وقد تكون هذه التدابري ممكةل لبعضها البعض أأو متناقضة، لكن جيب أأخذها يف الاعتبار عند النظر يف نطا  امحلاية

ىل الاس تثناءات والتقييدات اكن عىل اللجنة ا حلكومية ادلولية النظر يف العالقة بني النص واختبار من ثالث وابلنس بة اإ
واقرتح الوفد أأن تتيح مهنجيات العمل واجلدول الزمين التعمق يف  .خطوات توفره املعاهدات القامئة اخلاصة ابمللكية الفكرية

نفاذ، وابحلالت اليت تس توجب حامية   .أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملسائل ذات الصةل ابلأهداف واملبادئ، وبتدابري الإ
ىل كون النص متسقا عىل املس توى القانوين مع ذاته ومع نصوص أأخرىنئد أأن يطمواكن عىل الوف ومع اعتبار جسامة  . اإ

ىل النصني الآخرين عن  ىل النص املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وما حتدد ابلنس بة اإ املوضوع وخصوصا ابلنس بة اإ
ىل الزتام صارم من الوفود ابلنظر اجلاد يف املسائل املشرتكة املوارد ا لوراثية واملعارف التقليدية، اكن ل بد من التوصل اإ

الوفد رغبته يف العمل مع امجليع بغية  واصلو  .وس يفيد ذكل فائدة ابلغة أأكرث من حتديد اترخي لعقد مؤمتر دبلومايس .واختبارها
جناز هذا التوافقبناء توافق يف الآراء بشأأن هذه امل    .سائل واعامتد برانمج معل يتيح اإ

النصوص الثالثة واملسائل املتعلقة هبا، فهي  لكها مرتبطة ( AIIF)وتناول ممثل اجمللس الهندي لأمرياك اجلنوبية  .361
دارة احلقو  واملصاحل عند الاعرتاف حبق الشعوب الأصلية يف تقرير املصري .ومتشابكة  وعند وسوف يفرز نطا  امحلاية واإ

وبدا الأمر كأن ادلول الأعضاء ترغب يف جتنب مس توى الرقابة وامللكية بغية التخلص من  .حذف املبادئ المتيزيية
وسوف حُيذف جزء من النص الواقع بني قوسني تلقائيا مبجرد الاعرتاف حبقو   .املصطلحات اخلاصة ابمحلاية املرتبطة ابحلقو 

خارج الس ياق، وعىل " شعوب"أ و " شعب"لنقطة اليت أأاثرها وفد فرنسا بشأأن لفظ وا .أأساس ية بوصفها من حقو  الإنسان
وذكر الوفد الامتسه من ادلول الأعضاء اليت اعرتفت ابلفعل ابحلقو  الأساس ية  .اللجنة احلكومية ادلولية التقدم فامي وراء ذكل

دارهتا وتطبيقها سواء عىل أأشاكل أأن تطبقها بغية السري قدما يف املداولت اخلاصة ابلعرتاف ابملبادئ ال قانونية وحاميهتا واإ
ىل الأمام عىل  .التعبري الثقايف التقليدي أأو عىل املعارف التقليدية أأو عىل املوارد الوراثية ل فسوف تتقدم اللجنة خطوة اإ واإ

ىل الوراء  .حد قوهل قبل ااخاذها خطوتني اإ

ن املادة ذاهتا ليست يه املشلكة يف نص أأشاكل  3وقال وفد نيوزيلندا، بشأأن املادة  .363 التعبري الثقايف التقليدي، اإ
ابلرضورة من حيث نضج النص. وذكر أأن هناك فامي يبدو خيارين واحضني للغاية وأأن الاختيار بيهنام س يعمتد عىل املواقف 

حملسوم يعكس الواقع اذلي الس ياس ية. وأأضاف الوفد أأن هذه املادة تتطلب مزيدًا من العمل، لكنه بنيَّ أأن هذا املوقف غري ا
جراؤه من تغيريات يف صيغ النص املراجعة. ولحظ التشابه البالغ  ليه الأمر بعد أأن أأبطلت ادلول الأعضاء ما س بق اإ وصل اإ

ىل املادة  3هذه واملادة  3بني املادة  هنا تتطلب مزيدًا من العمل، خاصة  1من نص املعارف التقليدية. مث التفت اإ وقال اإ
ن مثة حاجة واحضة خلوض اللجنة 3ابلفقرة  يتعلق فامي ، وذكل للخروج بنص تتقبهل ادلول الأعضاء اكفة. وم ى يقول اإ

املثريتني للجدل واحملوريتني يف نص أأشاكل التعبري الثقايف  1و 2احلكومية ادلولية يف مزيٍد من النقاش بشأأن الفقرتني 
. وبنيَّ أأن من أأمه القضااي تعريف من مه 1و 8دمًا يمكن يف املادتني التقليدية. وأأيد الوفود اليت رصحت بأأن مفتاح امليض ق

املس تفيدون: الشعوب الأصلية أأم الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية أأم الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية عالوًة عىل الأمم 
دية ابلفعل، وأأنه من املرحج، اعامتدًا عىل أأو الكياانت الوطنية. وأأضاف أأن اخليارات املتعلقة ابملس تفيدين تفقد النص احليا

 1و 8ادلول الأعضاء منايح خمتلفة يف مواضع أأخرى من النص. وذكر فامي يتعلق ابلعالقة بني املادتني  واخليار املعمتد، أأن تنح
ىل  أأن هناك مشلكة هيلكية حاليًا نظرًا للطبيعة امللتفة للتعريفات: فأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأش ياء هممة للغاية ابلنس بة اإ

ف اإ املس تفيدين، بيامن املس تفيدون مه الأشخاص اذلين متثل هلم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأقىص أأمهية. وبنيَّ أأنه  ما يعرَّ
ف "امجلاعات احمللية" عىل الص  طار القانون الوطين، وهذا غري مقبول مجليع ادلول الأعضاء، أأو أأن تُعرَّ عيد املس تفيدون يف اإ

 ادلويل، مما ميثل هممة صعبة.
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جينيس احملدودة عن تعجهبا من عدم معرفة بعض الوفود بأأمثةل للمت ك غري املرشوع  .362 وأأعربت ممثةل رشكة كوبريايت اإ
زالت يف أأسرتاليا،  لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وابلثغرات املوجودة يف قوانني امللكية الفكرية احلالية. وبينت أأنه ما

ن التعريف ونطا  امحلاية وابلطبع  للأسف، أأمثةل كثرية للمت ك غري املرشوع لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقالت اإ
ىل مزيٍد من العمل. وذكرت أأن املادة  ىل 1الاس تثناءات املثرية للجدل ُها حتتاج اإ ، كام قال وفد نيوزيلندا، خالفية وحتتاج اإ

بت عن رغبهتا، من منظور الشعوب الأصلية، يف اشرتاط املوافقة املس بقة املس تنرية واحلرة مزيٍد من التفكر والنقاش. وأأعر 
ن الوضع القامئ سيس متر، حيث حتوز متاحف  ل فاإ لأي اس تثناء، مثل السامح ابلنفاذ للمتاحف ودور احملفوظات واملكتبات واإ

ية. وبيَّنت أأن الوضع احلايل يلحق رضرًا ابلشعوب كثرية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي دون موافقة من الشعوب الأصل 
الأصلية وبأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املهمة ت ك اليت تؤخذ خارج جامعاهتا. وعلقت عىل "الاس تلهام أأو الاس تعارة" من 

ن من شأأن ذكل أأن ي  سمح مبزيد أأحد أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بأأن النص ليس يف صاحل الشعوب الأصلية، حيث اإ
، "اس تعار" بعض 1080من المت ك غري املرشوع وسوء الاس تخدام. وذكرت أأنه خالل مسابقات الأوملبياد الش توية لعام 

مزتجلي اجلليد من غري الشعوب الأصلية ملالبسهم منطًا من أأمناط امللبس املنسوبة للشعوب الأصلية، مما أأاثر توترًا ابلغًا 
عالم. وحثت الوفود عىل اس تحضار حسن النوااي يف اجامتعات اللجنة احلكومية ادلولية من ومناقشات محمومة يف وسائل الإ 

افت أأنه س يكون من الصعوبة البالغة ضأأجل وضع صكوك محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابعتبارها معلية حقوقية. وأأ 
س امي يف صندو  التربعات. وأأعربت  لقصور المتويل، لأأن تشارك الشعوب الأصلية يف أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية نظرًا 

 عن متنهيا أأن يوضع اترخي للمؤمتر ادلبلومايس بغية اس تكامل ولية اللجنة احلكومية ادلولية.

هبا الوفود واملراقبون يف اس تعراض النصوص املتعلقة ابملوارد الوراثية  توأأحاط الرئيس علامً ابلبياانت اليت أأدل .361
ىل التشاور واملعارف التقل  يدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتقيميها. ودعا الوفود واملراقبني قبل تعليق اجللسة العامة اإ

نه  ىل امجلعية العامة وهيلكيهتا. وقال اإ ومناقشة الأفاكر بشلك غري رمسي فامي يتعلق ابلعنارص الرئيس ية للتوصية املرتقب رفعها اإ
ىل الإفادة عن س يتشاور بعدئٍذ مع املنسقني الإ  عادة عقد اجللسة العامة بشلك رسيع ودعوهتم اإ قلمييني يخمتلف اجملموعات قبل اإ

نتاجئ ت ك املشاورات. واقرتح أأن تعلق اجللسة العامة حينذاك مرة أأخرى وأأن جيرى الإعداد غري الرمسي للتوصية يف مجموعة 
ني من منسقي جتمع الشعوب الأصلية واثنني من املراقبني. غري رمسية تتأألف من املنسقني الإقلمييني ومعهم س تة وفود واثن

وذكر الرئيس أأنه س يواظب عىل املشاركة ملناقشة الأفاكر وتيسري العملية غري الرمسية مبساعدة من الس يد غوس من أأسرتاليا، 
 ابعتباره صديقًا للرئيس. وعندئٍذ علق اجللسة العامة.

فادة عن الاجامتع البناء اذلي عقده مع  وأأعاد الرئيس عقد اجللسة العامة بعد جوةل .366 أأوىل من املشاورات. وقدم اإ
املنسقني الإقلمييني، واذلي برصه ابلأولوايت اليت تولهيا خمتلف اجملموعات فامي يتعلق ابلتوصية املرتقب رفعها وبرانمج العمل 

ىل عقد مش نه يفهم أأن مثة قضااي حمددة حتتاج الوفود اإ اورات أأكرث تركزيًا بشأأهنا، بيامن توجد قضااي أأخرى للثنائية التالية. وقال اإ
قد تكون الوفود مس تعدة لالتفا  علهيا بشلك رسيع. وأأعطى الرئيس اللكمة، حسب سابق التفا ، يخمتلف املنسقني 

 الإقلمييني حىت تسري املشاورات غري الرمسية التالية بني الوفود عىل بينة. 

ىل الرئيس ابلشكر عىل مشاركته البناءة للغاية. ورصح الوفد بأأن وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة اب .364 ء وتوجه اإ
اجملموعة ابء اتفقت عىل مخسة مبادئ رئيس ية. وأأعرب كذكل عن اعتقاده أأنه من املمكن أأن تكون ت ك العنارص امخلسة 

جتدد ولية اللجنة احلكومية ادلولية  مقبوةل جملموعات ادلول الأعضاء الأخرى أأيضًا. واقرتح الوفد أأوًل، كام فعل من قبل، أأن
ن ادلول الأعضاء يف اجملموعة ابء  للثنائية التالية بغية مواصةل العمل عىل حنو متوازن بشأأن لٍك من املوضوعات. وقال الوفد اإ

حراز تقدم 1081عىل اس تعداد لإجراء تقيمي بشلك مالمئ قبل امجلعية العامة لعام  يف املفاوضات . واقرتح الوفد اثلثًا، بغية اإ
عىل أأساس النصوص، أأن تتضمن ولية اللجنة احلكومية ادلولية مناقشات شامةل بشأأن قضااي حمددة وأأمثةل ملموسة. وذكر 

ىل نصوص، وفقًا خلطة معل اللجنة احلكومية ادلولية  الوفد رابعًا، كام رصح يف دورات سابقة، أأن املفاوضات املستندة اإ
ىل حلول مثالية ومتوازنة يتطلب تضمني  واختصاصاهتا، أأفرزت عددًا من واثئق العمل، وهذا جيعهل يعتقد أأن التوصل اإ

مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية اجملددة مجيع واثئق العمل، عالوًة عىل أأي مساهامت نصية جديدة من ادلول الأعضاء وفقًا 
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ن اجملموعة ابء عىل اس تعداد وأأهبة لال خنراط يف مزيٍد من املشاورات غري الرمسية بشأأن التوصية للولية السابقة. وقال الوفد اإ
ىل اجملموعات الأخرى يف اجللسة العامة.  بعد الاس امتع اإ

آس يوية وأأعرب عن تقديره للجهود اليت بذلها الرئيس ومشاركته يف  .361 وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة البدلان ال
د أأوًل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية لثنائية املزيانية املشاورات اليت جرت بشأأن الأعامل املقبةل. واقرتح الوف

نه ينبغي للجنة احلكومية ادلولية أأن تلكَف مبواصةل معلها بغية التوصل قبل اإ . وثىنَّ الوفد بقوهل 1081-1082 التالية
ىل اس تكامل مرشوع النص أأو النصوص لصك قانوين دويل واحد أأو أأكرث من أأجل حتق  1082 سبمترب يق امحلاية الفعاةل اإ

ىل امجلعية العامة  ىل النصوص املرتقب تقدميها اإ للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي استنادًا اإ
ىل أأساليب معل سلمية. وأأضاف الوفد أأنه ينبغي أأن ينص  نه ينبغي لربانمج العمل للثنائية أأن يستند اإ التالية. وقال اثلثًا اإ

برانمج العمل عىل أأربع دورات للجنة احلكومية ادلولية، حبيث تكون ثالث مهنا مواضيعية وواحدة لقضااي شامةل، عالوًة 
ضافية. وأأعرب رابعًا عن رغبته يف التوصية اباخاذ امجلعية العامة يف سبمترب  قرارًا بشأأن عقد  1082عىل ثالث دورات خاصة اإ

ىل هذه  مؤمتر دبلومايس يف أأقرب اترخي ممكن للنظر يف النص أأو النصوص والتقدم احملرز. واحتفظ الوفد حبقه يف العودة اإ
 القضية حسب الاقتضاء.

ن مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري تقرتح اعامتد  .369 ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري وقال اإ وحتدث وفد اإ
ىل امجلع  ، واثنيًا 1082ية العامة عىل النحو التايل: أأوًل، عقد مؤمتر دبلومايس يف عام اللجنة احلكومية ادلولية توصية ترفعها اإ

وتلكيف اللجنة احلكومية ادلولية مبواصةل معلها بغية  1081-1082جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية لثنائية املزيانية التالية 
ن أأجل حتقيق امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية اس تكامل مرشوع النص أأو النصوص لصك قانوين دويل واحد أأو أأكرث م

ىل دورة امجلعية العامة يف  1082واملعارف التقليدية والفوللكور قبل سبمترب  بغية تقدمي هذا النص أأو النصوص اإ
ىل أأساليب معل سلمية. 1082 سبمترب كام . وأأوىص الوفد عالوًة عىل ذكل بوضع امجلعية العامة برانمج معل للثنائية يستند اإ

، حيث ينبغي أأن تكون ثالث دورات مواضيعية 1082أأوىص ابلنص عىل أأربع دورات للجنة احلكومية ادلولية يف عام 
 وواحدة اخصص للقضااي الشامةل، كام ينبغي النص عىل ثالث دورات خاصة عالوًة عىل ذكل.

ىل وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعا .340 د التأأكيد عىل الزتامه ابلتوصل اإ
نتيجة ملموسة وانفعة. واقرتح الوفد أأن يكون معل اللجنة يف املس تقبل مركزًا واسرتاتيجيًا حىت يسفر عن توافق يف هناية 

ن املهم يف معل اللجنة احلكومية ادلولية يف رأأيه هو الكيف ل المك. مث رصح بأأن الاحتاد الأورويب وادل ول املطاف. وقال اإ
ىل امجلعية العامة عىل النحو التايل،  الأعضاء فيه تطرح مبا يتسق مع هذه املبادئ بعض املقرتحات احملددة توطئة لرفع توصية اإ

نه ينبغي أأن ينص 1081-1082حيث اقرتح الوفد متديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية من أأجل الثنائية التالية  . وقال اإ
ىل ادلورات الثالث املواضيعية بشأأن برانمج معل الثنائية عىل عق د أأربع دورات للجنة. وأأيد الوفد بقوة البدء، قبل الانتقال اإ

ملناقشة قضااي  1082املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، بدورة شامةل تعقد يف بداية عام 
ت ك ادلورة الشامةل بورقة تعدها الأمانة تعاجل فهيا، عىل سبيل املثال، حمددة ومناذج ملموسة. وأأضاف أأنه من املمكن تغذية 

مدى وضوح املادة، والكيفية اليت ميكن أأن تؤثر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هبا يف احلرايت الفنية وغريها مما يتضمن ت ك 
 اذج من مجموعة واسعة التنوع من البدلان والقطاعات.التابعة مجلاعات أأصلية وحملية وامل ك العام، عالوًة عىل براهني معلية ومن

ىل العنارص التالية اليت متثل  .348 وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأشار اإ
ن اجملموعة عىل اس تعداد للموافقة عىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلو  أأمهية لية للثنائية للمجموعة، وقال يف أأولها اإ

بغية اس تكامل مرشوع النص أأو النصوص لصك قانوين دويل واحد أأو أأكرث مما من شأأنه أأن يكفل  1081-1082 التالية
. 1082امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتقدميها للجمعية العامة يف سبمترب 

، عىل أأن 1082ثاين أأن تعقد اللجنة احلكومية ادلولية ما ل يقل عن ثالث دورات مواضيعية خالل عام واقرتح يف عنرصه ال 
تتضمن ت ك ادلورات: ادلورة السادسة والعرشين بشأأن املوارد الوراثية وادلورة السابعة والعرشين بشأأن املعارف التقليدية 
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التقليدي. وبنيَّ الوفد يف العنرص الثالث أأن مجموعة بدلان أأمرياك  وادلورة الثامنة والعرشين بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف
الالتينية والاكرييب تدرك أأن الإرادة الس ياس ية مضن هذه العملية دون املطلوب مع كوهنا رضورية يف سبيل امليض قدمًا 

ن اجملموعة تويص يف ت ك ا ىل الأمام بشلك أأرسع. وقال الوفد اإ ضايف ابللجنة احلكومية ادلولية اإ لظروف بتخصيص يوم اإ
رادة س ياس ية يف العملية التفاوضية  يس بق لٍك من ادلورات املواضيعية الثالث قبل بدء دورة اللجنة احلكومية ادلولية لضخ اإ

من خالل وفود رفيعة املس توى، ولتكن عىل مس توى السفراء أأو الوزراء حسب ما يراه لك وفد مالمئًا، تضع مبادئ 
ىل س تة أأايم بدًل من توجهيية س ياس ية للخرب  اء خالل ادلورة. وبنيَّ أأن مدة دورة اللجنة احلكومية ادلولية س متتد بذكل اإ

مخسة. وأأوىص الوفد رابعًا ابلسامح للرئيس بعقد اجامتعات غري رمسية بني ادلورتني هبدف الإرساع ابس تكامل مرشوع النص. 
ىل اللجنة احلكومية ادلولية عن طريق تزويد ادلول والمتس الوفد خامسًا من املكتب ادلويل للويبو مواصةل م د يد العون اإ

الأعضاء مبا يلزهما من خربات ومتويل عىل أأكفأأ حنو ممكن مبشاركة من خرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، مع مراعاة 
ة والاكرييب، بعقد مؤمتر دبلومايس خالل الرتكيبة املعتادة. وأأوىص الوفد يف السادسة، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتيني

 التالية. الثنائية

وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واقرتح التوصية بتجديد امجلعيُة العامة التالية وليَة  .341
مترار أأعامل اللجنة . وأأوصت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ابس  1081-1082اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية 

ىل نصوص بشلك متوازن. كام أأعرب الوفد يف نفس الوقت عن رغبته يف التوصية ابلتعامل مع  احلكومية ادلولية املستندة اإ
نه من الأمهية القصوى أأن يكون توظيف الوقت واملوارد عىل أأكفأأ حنو ممكن. واقرتح  لك قضية بنصوص منفصةل. وقال الوفد اإ

 1081أأربع دورات خالل الثنائية التالية، مبا فهيا دورة شامةل وتقيميية. وأأوىص بنظر امجلعية العامة لعام الوفد النص عىل عقد 
ن  جناز تقدم اكف ومعترب حىت ذكل الوقت ومن مث ااخاذ قرار بشأأن الأعامل التالية يف ضوء ذكل. وقال الوفد اإ يف مدى اإ

 ركة يف املشاورات التالية بشأأن الأعامل املقبةل بنوااي حس نة.مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق متأأهبة للمشا

فريقية أألقت بيااًن ابلفعل بشأأن الأعامل فريقية وذكَّر بأأن مجموعة البدلان الأ وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ  .343
فريقية عن ميل مجموعة البدلان الأ من جدول الأعامل. وخلص ذكل عىل النحو التايل، حيث بدأأ ابلإعالن  4املقبةل حتت البند 

ىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية جملرد التجديد حفسب، بل لتحسني ولية اللجنة احلكومية ادلولية بغية وضع الزتام  ل اإ
ىل نتيجة ملموسة واس تكاملها خالل فرتة وليهتا اجملددة للثنائية. وشدد عىل أأن مجموعة الب فريقية دلان الأ عىل اللجنة ابلتوصل اإ

ىل نصوص والسامح للجمعية العامة  راغبة يف جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية من أأجل اس تكامل املفاوضات املستندة اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف مرحةل مبكرة من الثنائية  . وبنيَّ فامي يتعلق بربانمج معل اللجنة احلكومية 1081-1082ابدلعوة اإ

ىل الانتفاع مبجالت عة البدلان الأ ادلولية أأن مجمو  فريقية حتبذ الًك من ادلورات املواضيعية وادلورات الشامةل اليت تؤدي اإ
ىل احلفاظ عىل الزمخ املرتامك يف  التقارب بني خمتلف النصوص، وأأن اجملموعة حتبذ كذكل عقد اجامتعات بني ادلورات تريم اإ

ىل عقد جلسات مفاوضات بناءة ومبارشة ضاماًن لسري اللجنة فريقية عاملفاوضات. وشددت مجموعة البدلان الأ  ىل احلاجة اإ
ىل اخللف ومتهيد السبيل للمؤمتر ادلبلومايس اذلي ينبغي عقده خالل الثنائية  ىل الأمام ل اإ  .1081-1082احلكومية ادلولية اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وتو  .342 ىل الرئيس عىل وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ جه ابلشكر اإ
يد اجملموعة لتجديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن املوارد الوراثية واملعارف ي الزتامه البناء وقيادته. وأأعرب عن تأأ 

ذا س بق ذكل حتضري بعناية واتفا   نه ميكن تويخ عقد مؤمتر دبلومايس اإ التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقال اإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس.أأس  ايس بني ادلول الأعضاء بشأأن الواثئق املراد تقدميها اإ

وحتدث ممثل قبائل التولليب ابمس جتمع الشعوب الأصلية ورصح بأأن جتمع الشعوب الأصلية ليس دليه رؤية واحضة  .341
ن التجمع عىل ل أأن التجمع يعتقد أأنه جيب جتديد الولية، حيث اإ  اس تعداد لس تكامل املسرية. لكن بشأأن الأعامل املقبةل، اإ

ىل درجة جتعهل يتفاوض يف نصوص ليست يف صاحل  الوفد أأضاف أأن جتمع الشعوب الأصلية ل يرغب يف الاس تعجال اإ
نه من رأأي جتمع الشعوب الأصلية أأن النص ما زال حيمتل التحسني يف هذا الصدد. وأأضاف أأن  الشعوب الأصلية. وقال اإ
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ل أأن عقده يرهتن ابس تعراض رمسي يثبت أأن 1081ميانع يف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  جتمع الشعوب الأصلية ل ، اإ
حراز تقدم معترب. وذكر أأنه ينبغي أأن تمتتع الشعوب الأصلية ابملشاركة الاكمةل والفعاةل يف معليات اللجنة  1082 عام شهد اإ

زايدة عدد ممثيل الشعوب الأصلية احلارضين عىل طاوةل  احلكومية ادلولية املوضوعية. وأأضاف الوفد أأن مؤدى هذه املشاركة
حراز يشء من التقدم وأأعرب عن ثنائه حيامن أأحرز  املفاوضات واملشاركني فهيا. ووحض أأن جتمع الشعوب الأصلية شاهد اإ

رادة س ي ىل اإ ل أأنه يتفق مع ادلول الأعضاء الأخرى اليت أأفادت أأن اللجنة احلكومية ادلولية حباجة اإ نه تقدم، اإ اس ية. . وقال اإ
آليات كثرية ميكن للجنة احلكومية  ن مثة أ من رأأي جتمع الشعوب الأصلية أأنه ل توجد حاجة لإجراء دراسات جديدة، حيث اإ

ادلولية الاس تفادة مهنا، مثل الأحداث اجلانبية والعروض التقدميية يف منرب امجلاعات الأصلية. وأأضاف أأنه بشلك أأمع، تطلب 
يكون أأي نظر يف الآاثر املرتتبة عىل أأطراف أأخرى متوازاًن وذكل ابلنظر حسب الأصول يف الآاثر  الشعوب الأصلية أأن

 املرتتبة عىل أأحصاب املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأنفسهم. 

ن ما حتقق من نتاجئ حىت  .346 ىل وأأوىص وفد الصني بمتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية. وقال الوفد اإ الآن يدعوه اإ
حراز مزيٍد من التقدم املوضوعي يف النصوص. وحث الوفد سائر الوفود عىل تسوية مواضع التباعد حىت  الاعتقاد بوجوب اإ

ميكن عقد مؤمتر دبلومايس يف توقيت أأقرب وتوفري حامية فعاةل للشعوب الأصلية وكذكل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 
 يف التقليدي.وأأشاكل التعبري الثقا

ىل عقد مشاورات غري رمسية بشأأن مرشوع توصية مضن النسق اذلي وحضه  .344 ودعا الرئيس الوفود وممثيل املراقبني اإ
سابقًا. وكرر الزتامه ابلتفاعل يف ت ك املشاورات بدمع من الس يد غوس، ابعتباره صديقًا للرئيس. وبعد ذكل علق 

 العامة. اجللسة

ىل مرشوع التوصية الناجتة عن مرشوع  4مة بشأأن البند الرئيس اجللسة العا واس تأأنف .341 من جدول الأعامل وأأشار اإ
ىل  من الس يد غوس، بصفته صديقًا للرئيس. وأأحاط الرئيس اللجنة احلكومية ادلولية علامً بأأن ذكل املرشوع استند اإ

من مرشوع التوصية قد أأتيحت.  املشاورات غري الرمسية اليت عقدت خالل صباح اليوم السابق. وذكَّر بأأن نسخًا مطبوعة
ىل تقدمي مرشوع التوصية.  ودعا الس يد غوس اإ

ن التعبري عن خمتلف اخليارات املتفرقة وما أأجري علهيا من تنويعات ش ىت عىل النحو اذلي أأشري اإ وقال الس يد غوس  .349
لهيا به يف اجللسات العامة واملشاورات غري الرمسية مل يكن ابملهمة السهةل. ووحض أأن هدفه ضفاء أأقىص قدر ممكن من  اإ اكن اإ

البساطة والوضوح عىل املرشوع ومراعاة مصاحل مجيع ادلول الأعضاء. وأأعرب عن اعتقاده أأن معظم القضااي قد أأدرجت يف 
ن ضيق الوقت مل يتح هل اخلوض يف مزيٍد من التفاصيل بشأأن الكيفية اليت ينبغي التعامل مع القضااي الشامةل  املرشوع. وقال اإ

 واء يف بداية ولية اللجنة احلكومية ادلولية اجلديدة أأو هنايهتا.هبا، س

والمتس الرئيس من الأمانة، بناًء عىل طلب بعض الوفود، تالوة مرشوع التوصية حىت ينقل املرتمجون الفوريون  .310
 مضمونه بلغات العمل.

ىل امجل  .318 عية العامة للويبو. اتفقت اللجنة وتلت الأمانة مرشوع التوصية عىل النحو التايل: "مرشوع توصية مرفوعة اإ
ىل امجلعية العامة للويبو بتجديد وليهتا للثنائية  . 1081-1082احلكومية ادلولية يف دورهتا اخلامسة والعرشين عىل رفع توصية اإ
عية العامة ويف هذا الصدد، اتفقت اللجنة احلكومية ادلولية عىل رفع توصية للجمعية العامة اباخاذ القرار التايل: توافق امجل 

ذ تضع توصيات جدول أأعامل التمنية نصب عينهيا، عىل جتديد ولية جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية  للويبو، اإ
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور عىل النحو التايل: )أأ( تعمل اللجنة خالل ثنائية املزيانية 

خالل ابلأعامل اجلارية يف منتدايت أأخرى، عىل الإرساع بوترية أأعاملها عىل املفاوضات املستندة 1082/1081 التالية ، دون اإ
ىل نصوص هبدف  ىل اتفا  بشأأن نص)نصوص( صك قانوين دويل واحد أأو أأكرث تكفل  [بغية اس تكامل أأعاملها]اإ التوصل اإ

تتبع اللجنة برانمج معل واحض و بري الثقايف التقليدي؛ )ب( حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التع 
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ىل أأساليب معل سلمية للثنائية  ىل حد أأبعد[ استنادًا اإ . ويتضمن برانمج العمل هذا ثالثة 1082/1081التعريف ]يطور اإ
. س تعقد اللجنة احلكومية ادلولية 8اخليار و [؛ )ج( 1082/1081[ ]الثنائية 1082اجامتعات مواضيعية واجامتع شامل يف ]

 1082]جلس تني/ثالث جلسات/أأربع جلسات[ عىل النحو املفصل يف برانمج الأعامل املقبةل للجنة احلكومية ادلولية يف عام 
ضافي 1082مع مراعاة الفقرة الفرعية )و( فامي يتعلق بنظر امجلعية العامة احملمتل خالل عام  ىل دورات اإ ة للجنة يف احلاجة اإ

. س تعقد ]أأربع/ست/مثاين[ جلسات، عىل النحو املفصل يف برانمج الأعامل املقبةل 1اخليار و . 1081احلكومية ادلولية يف عام 
تنظر ]اللجنة احلكومية ادلولية/امجلعية العامة[ خالل الثنائية يف و ؛ )د( 1082/1081للجنة احلكومية ادلولية يف الثنائية 

ىل دورات بني  ينبين تركزي أأعامل اللجنة يف و ادلورتني و/أأو اجامتعات غري رمسية لإحراز تقدم يف أأعامل اللجنة؛ )ه( احلاجة اإ
عىل الأعامل القامئة اليت أأجنزهتا اللجنة ويس تخدم مجيع واثئق العمل، مبا يف  1082/1081الثنائية 

ن اليت س   WIPO/GRTKF/IC/25/7و WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5 ذكل ِّ تكو 
ىل نصوص، عالوًة عىل أأي مساهامت نصية ]وغري ذكل من املقرتحات اجلديدة[  أأسس أأعامل اللجنة عىل مفاوضات مستندة اإ

[ بنص)نصوص( صك قانوين دويل واحد أأو 1081[]1082يطلب من اللجنة موافاة امجلعية العامة لعام ]و من الأعضاء؛ )و( 
ثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]وأأي مقرتحات جديدة[. أأكرث تكفل امحلاية الفعاةل للموارد الورا

[ النص )النصوص( والتقدم احملرز وتدرس ذكل، وتتخذ قرارًا بشأأن 1081[]1082. س تقمي ِّ امجلعية العامة لعام ]8اخليار و 
ضاف  ىل عقد اجامتعات اإ ية، مع مراعاة الإجراء املتعلق ابملزيانية. ]احامتل عقد[ عقد مؤمتر دبلومايس وستنظر يف احلاجة اإ

النص )النصوص( والتقدم احملرز وتدرس ذكل وتعقد مؤمترًا دبلوماس يًا يف أأقرب  1082. س تقمي ِّ امجلعية العامة لعام 1اخليار و 
ضافية، مع مراعاة الإجراء املتعلق ابمل1082/1081وقت يف الثنائية  ىل عقد اجامتعات اإ زيانية. ، وستنظر يف احلاجة اإ

تلمتس امجلعية العامة من املكتب و ؛ )ز( 1082مؤمترًا دبلوماس يًا حبلول هناية عام  1083. س تعقد امجلعية العامة لعام 3 اخليارو 

ىل اللجنة عن طريق تزويد ادلول الأعضاء مبا يلزهما من خربات ومتويل عىل أأكفأأ حنو ممكن  ادلويل مواصةل مد يد العون اإ
حراز تقدم يف/حتسني و ن البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، مع مراعاة الرتكيبة املعتادة؛ )ح( مبشاركة من خرباء م بغية اإ

. 8املفاوضات، تسوية جمالت الاختالف والتوافق املتعلقة مببادئ الصكوك وأأهدافها، عالوًة عىل املواد الرئيس ية: اخليار 
ىل تقدمي مناذج تتعلق ابلقض ااي الرئيس ية، مبا يف ذكل القضااي الشامةل، وربطها ابلنص، عىل أأن تنرش املشاركون مدعوون اإ

عالمية.  ىل تقدمي مناذج للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 1اخليار و كواثئق اإ . املشاركون مدعوون اإ
ضافية 3اخليار و ص. التقليدي اليت ينبغي حاميهتا واليت ل ينبغي حاميهتا مع بيان صلهتا ابلن . يلمتس من الأمانة مجع معلومات اإ

عالمية لتغذية النقاشات مبزيٍد من التبرص يف ادلورات الشامةل واملواضيعية كذكل؛ )ط( ]تالحظ اللجنة اقرتاح  يف وثيقة اإ
يل، وذكل لتبادل جتمع الشعوب الأصلية بعقد دورة خاصة/اجامتع بني ادلورتني/غري رمسي، رهنًا بقدرهتا عىل تأأمني المتو 

الآراء بني ادلول الأعضاء واملراقبني من امجلاعات الأصلية واحمللية بشأأن القضااي املتعلقة ابلنصوص الثالثة مجيعًا[؛ )ي( 
]يس بق الًك من دورات اللجنة احلكومية ادلولية اجامتع رفيع املس توى ملدة يوم واحد مع سفراء ومسؤولني كبار ملشاركة و

 ااي الس ياسات الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضات لزايدة العملية تبرصة/توجهيًا.["الآراء بشأأن قض

]مالحظة من الأمانة: ترأأست اجللسة يف هذا الوقت انئبة الرئيس، الس يدة غرازيويل[. وبعد تالوة املرشوع، علقت  .311
 يف مرشوع التوصية بشلك أأوسع.انئبة الرئيس اجللسة العامة يك ينظر املشاركون يف اجامتع اللجنة احلكومية ادلولية 

ىل  .313 ىل رئاسة اجللسة[. وأأعاد الرئيس عقد اجللسة العامة وأأشار اإ ]مالحظة من الأمانة: عاد الرئيس يف هذا الوقت اإ
سقاط  مرشوع التوصية طالبًا من املؤيدين، يف صدارة ترتيبات العمل، الرتكزي عىل خياراهتم ومواقفهم والتعليق عىل أأي اإ

يضاحات.جمالت  أأو ىل اإ  حتتاج اإ

دراج فقرة جديدة )أأ( تنص  .312 جراء تغيريات يف النص حتسينًا هل، فاقرتح أأوًل اإ واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
. 21و 10و 89و 84و 86و 81س يَّام التوصيات  عىل التايل: "تضع اللجنة نصب عينهيا توصيات جدول أأعامل التمنية، ل

دراج "مواصةل" قبل ُمة "الإرساع" يف السطر الثاين، مبا أأن اللجنة تلقت ابلفعل يتعلق ابلفقرة )أأ  وفامي ( الأصلية ، اقرتح اإ
حاطة ُميت "واحض التعريف" يف السطر الأول بقوسني، لأنه 1083-1081ولية مس تعجةل للثنائية  . واقرتح يف الفقرة )ب( اإ
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ىل معلية منفصةل من أأجل معلية "التعريف بوضوح" ت ك. كام اقرتح الوفد فصل امجلةل  ل يريد أأن يويح النص بنشوء حاجة اإ
ىل  8، عىل أأن تعدل تسمية اخليار 8الثانية عن امجلةل الأوىل يف الفقرة )ب( مبسافة وتسمية امجلةل الثانية اخليار  التايل اإ

ىل اخليار  1وتعدل تسمية اخليار  1 اخليار دراج فقرة جد3اإ يدة )ه مكررًا( عىل النحو التايل: . وأأعرب الوفد عن رغبته يف اإ
ىل تقدمي مناذج لتغذية النقاش ابلأهداف واملبادئ، ولك مادة مقرتحة، مبا يف ذكل مناذج  ")ه مكررًا( املشاركون مدعوون اإ

ذا حتقق توافق عىل مت  ثيل منوذج للمواد القابةل للحامية واملواد اليت ينبغي أأل حتمى. وبنيَّ أأن اللجنة ستناقش هذه الامنذج، فاإ
ىل امجلعية العامة لعام ] عالمية تقدم اإ [." 1081[]1082معني ملادة يراد حاميهتا أأو ملادة ل يراد حاميهتا، ُوضع المنوذج يف وثيقة اإ

عالم اللجنة  ضافة فقرة جديدة )ي( عىل النحو التايل: ")ي( تشَجع اللجنة احلكومية ادلولية، من أأجل اإ واقرتح أأيضًا اإ
ية بأأثر معلها واملساعدة عىل تقدهما، عىل طلب دراسات، مثل ت ك املقرتحة يف احلكومية ادلول 

 ."WIPO/GRTKF/IC/24/6 REV الوثيقة

ىل جحمها، ستتطلب اس تعراضًا  .311 وذكر الرئيس أأن التعديالت اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية، ابلنظر اإ
يالت اليت اقرتهحا الوفد يف وقت لحق. وفتح ابب التعليقات عىل بعناية. وأأعلن أأنه س يحدد كيفية التعامل مع التعد

 التوصية. مرشوع

فريقية وتقدم ابلطلبات الآتية فامي يتعلق مبرشوع التوصية، حيث أأراد أأوًل وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ  .316
الإرساع بوترية" "قرتح الاس تعاضة عن ُمة الاس تعاضة عن ُمة "جتديد" بلكمة "حتسني" يف متهيد مرشوع التوصية. كام ا

ىل الفقرة )أأ(: "واس تكامل نص أأو نصوص لصك  ضافة اللكامت التالية اإ هناء". وأأعرب عن رغبته يف اإ يف الفقرة )أأ( بلكمة "اإ
قال فامي يتعلق قانوين دويل واحد أأو أأكرث تكفل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوري حامية فعاةل. و 

ىل نفس القضااي وطلب توضيحًا ملا بيهنام من تفاعل. وذكر أأن الفقرة )ج( تعكس الاقرتاح  هنام تشريان اإ ابلفقرتني )ب( و)ج( اإ
فريقية. وأأبدى رغبته فامي يتعلق ابلفقرة )ه( يف الاس تعاضة عن "ويس تخدم مجيع واثئق اذلي طرحته مجموعة البدلان الأ 

اليت  WIPO/GRTKF/IC/25/7و IPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5العمل، مبا يف ذكل 
ن أأسس أأعامل اللجنة عىل مفاوضات عىل أأساس النصوص، عالوًة عىل أأي مساهامت نصية ]وغري ذكل من  ِّ س تكو 

 WIPO/GRTKF/IC/25/5املقرتحات اجلديدة[ من الأعضاء" بعبارة "ويبسط واثئق العمل 
ن أأسس أأعامل اللجنة عىل مفاوضات عىل  WIPO/GRTKF/IC/25/7و WIPO/GRTKF/IC/25/6و ِّ اليت س تكو 

فريقية، أأعرب الوفد للفقرة )و(، اذلي اكن من املفروض أأن تضعه مجموعة البدلان الأ  1. وفامي يتعلق ابخليار "أأساس النصوص
، 1082/1081أأقرب وقت يف الثنائية عن رغبته يف صياغته عىل النحو التايل: "تعقد امجلعية العامة مؤمترًا دبلوماس يًا يف 

ضافية، مع مراعاة الإجراء املتعلق ابملزيانية" ىل عقد اجامتعات اإ حاطة الفقرة )ح(  .وستنظر يف احلاجة اإ نه يريد اإ وقال اإ
 بأأقواس، مبا يف ذكل اخليارات الثالثة اليت تضمها. أأما عن الفقرة )ي( فاقرتح صياغهتا عىل النحو التايل: ")ي( يس بق الكً 

من دورات اللجنة احلكومية ادلولية جبزء رفيع املس توى ملدة يوم واحد مع سفراء ومسؤولني كبار لتسوية قضااي الس ياسات 
 ."الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضات لزايدة العملية تبرصة/توجهياً 

ن الغرض من مرشوع توصية يف رأأيه،  .314 وأأاثر وفد الهند أأس ئةل بشأأن وضع مرشوع التوصية والغرض منه. وقال اإ
حيث تضمن أأقواسًا، خيتلف عن نص يعكس بدقة خمتلف الاقرتاحات واخليارات اليت أأدىل هبا خمتلف املؤيدين، بيامن تريم 

جياد حل وسط بني ت ك الاقرتاحات واخليارات ىل اإ  . وطلب من الرئيس توضيح مقصده يف هذا الصدد. التوصية اإ

ورد الرئيس بأأنه ل حيق هل حماوةل التوفيق بني املواقف اليت تعرب عهنا ادلول الأعضاء من تلقاء نفسه. وأأضاف أأن من  .311
ىل اختالف الآراء بشأأن الأعامل املقبةل، أأن تكون  ىل امجلعية العامة، ابلنظر اإ رسالها اإ مجموع املدخالت شأأن التوصية املتوىخ اإ

اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء، موضوعة عىل هيئة توصية. ووحض أأيضًا أأن املقصود هبذه التوصية هو التعبري عن رؤية ادلول 
 الأعضاء لربانمج الأعامل املقبةل للجنة.
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ىل الرئيس عىل توضيحه وأأدىل ابلتعليقات التالية عىل مرشوع التوصية، ح  .319 يث أأراد فامي وتوجه وفد الهند ابلشكر اإ
ىل اتفا  بشأأن نص)نصوص( صك قانوين دويل  [بغية اس تكامل أأعاملها]يتعلق ابلفقرة )أأ( حذف العبارة "هبدف  التوصل اإ

ىل  واحد أأو أأكرث تكفل حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي". وطلب ابلنس بة اإ
حاطة اللك  من الفقرة )و( يف حذف الأصل  3متني "يس تخدم مجيع" بقوسني. كام أأبدى رغبته فامي يتعلق ابخليار الفقرة )ه( اإ

. وحتدد امجلعية العامة 1082والاس تعاضة عنه مبا ييل: "تس تمكل اللجنة احلكومية ادلولية النصوص يف موعد غايته سبمترب 
حاطة الفقرة )ح( بقوسني. واحتفظ حبقه يف العودة  ."1082اترخي عقد املؤمتر ادلبلومايس يف هناية عام  1082لعام  وطلب اإ

ضافة جديدة.  ذا اس تحدثت أأي اإ ىل النص اثنية اإ  اإ

ندونيس يا عن الكيفية اليت ستمتكن اللجنة هبا من اس تكامل نقاشها بشأأن مرشوع التوصية.   .390  وتساءل وفد اإ

لكيفية اليت ُدونت هبا خمتلف املقرتحات الرئيس بأأن ترتيب العمل س يكون البدء جبمع التعليقات بشأأن ا ورد   .398
نه من املفهوم أأن التوصية  واخليارات يف مرشوع التوصية، ومن مث يُضبط مرشوع التوصية عىل حنٍو يكفل ادلقة. وقال اإ

ىل خيار واحد جامع، بل س تعكس خمتلف املقرتحات اليت صيغت حتت  ىل امجلعية العامة لن ينهتيي هبا احلال اإ املتوىخ رفعها اإ
 من جدول الأعامل. 4البند 

ماكنية التعبري بدقة عن  .391 ل أأنه شكك يف اإ ندونيس يا عن تقديره حملاولت الرئيس تقدمي مرشوع توصية، اإ وأأعرب وفد اإ
 موقفه يف مرشوع التوصية بنسقه احلايل. واقرتح الاس تعاضة عن ذكل ابلتعبري عن اختالفات الآراء بنسق يكفل الوضوح. 

ند .393 ىل بيان املوضع اذلي مل يعرب فيه بوضوح عن موقفه بشأأن خمتلف القضااي وكيفية حتسني ودعا الرئيس وفد اإ ونيس يا اإ
ىل  ن اللجنة ستنظر دلى الانهتاء من معلية اس تعراض النص هذه يف جدارة النص الناجت ابلإرسال اإ ذكل التعبري. وقال اإ

 امجلعية العامة من عدمه.

ندونيس يا أأنه يواجه صعوابت  .392 ن مرشوع التوصية خمتلف عام وبنيَّ وفد اإ يف تبني وس يةل لتباع هذه املهنجية، حيث اإ
 نوقش خالل املشاورات غري الرمسية.

فريقية، من التعليق عىل الكيفية اليت عرُب هبا عن ولحظ الرئيس أأن وفد اجلزائر متكن، متحداًث ابمس مجموعة البدلان الأ  .391
ندونيس يا أأن يؤدي ن اكن لوفد اإ  نفس املهمة ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري.  موقفها، وتساءل اإ

ندونيس يا، ردًا عىل الرئيس، انه اكن يتحدث بصفته الوطنية. وشدد عىل أأن شاغهل الرئييس ل يتعلق  .396 ووحض وفد اإ
ىل نص يعكس بدقة موقفه اخلاص حتديدًا. وبنيَّ  ابلصياغة يف املرحةل الراهنة، بل بواقع اس تحاةل انهتاء معلية الصياغة يف رأأيه اإ

 أأن شاغهل يثري أأمرًا يتعلق ابلس ياسات، ل جمرد الصياغة.

ن اكن النص قد عرب عن موقف مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري بشأأن عدد ادلورات يف  .394 وسأأل الرئيس، مكثال، اإ
 .1082 عام

ن النص عرب عن ذكل ولكن بأأسلوب يصعب فهمه. وذكر، عىل سبيل .391 ندونيس يا اإ املثال، أأن الفقرة )أأ(،  وقال وفد اإ
 اليت عربت بشلٍك ما عن موقفه، حوت عنارص يعتربها الوفد خالفية، مما يصعب عليه تفسري النص عىل هيئته احلالية.

ىل الرئيس والس يد غوس  .399 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وتوجه ابلشكر اإ
نه يرى أأن مرشوع التوصية احلايل يعكس مجيع الآراء اليت عرُب عهنا يف املشاورات  عىل تقدمي مرشوع التوصية. وقال اإ

ىل امجلعية العامة جتنبًا لفقد العنارص اليت مجعت حىت الآن يف  غري نه يرى أأمهية لإرسال مرشوع التوصية اإ الرمسية. وقال اإ
ن اكن من الواحض أأن بلورة موقف  مشرتك لن تس تمكل يف املرحةل الراهنة. وأأضاف أأنه املشاورات غري الرمسية، حىت واإ
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ىل احلد  س يكون من الأفضل الامتناع عن الإفراط يف تعديل املرشوع الراهن والإقالل من التعديالت املطلوب اس تحداهثا اإ
التعديالت  الأدىن. ورصح الوفد يف رد فعهل عىل خمتلف التعديالت اليت اقرتحهتا الوفود بأأنه عىل اس تعداد لتقبل كثري من

حداهثا. وأأضاف أأنه يؤيد من حيث املبدأأ اقرتاح  اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية، لكنه تساءل عن رضورة اإ
دراج "مواصةل" قبل "الإرساع" يف الفقرة )أأ(، لكن الوفد أأبدى مع ذكل اس تعداده لإبداء مرونة يف الاحتفاظ ابلصياغة  اإ

ن الأفضل الأوىل لهذه الفقرة. وفامي يت علق ابلفقرة )د(، أأيد القول بعدم وجود توافق يف هذه املرحةل عىل هذه الفقرة وقال اإ
حاطهتا بقوسني، كام اقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية. كام أأعرب عن رغبته يف الاس تعاضة عن عبارة "وستنظر"  اإ

موقف يسمح بتأأييد التعديالت اليت طرهحا وفد اجلزائر بعبارة "ولها أأن تنظر" يف هذه الفقرة. وأأفاد الوفد بأأنه ليس يف 
فريقية، يف الفقرتني )أأ( و)ه(. وفامي يتعلق ابلفقرة )ز( وما تضم من خيارات خمتلفة، المتس متحداًث ابمس مجموعة البدلان الأ 

ا اخليار وفقًا ملا يصدر عن . وأأضاف الوفد أأنه عىل اس تعداد لتقدمي مزيٍد من املعلومات بشأأن هذ3الوفد الإبقاء عىل اخليار 
دراج التايل يف اخليار  3يف اخليار  1اللجنة من توجهيات حمددة يف هذا الصدد. كام اقرتح الوفد دمج اخليار  : 3عن طريق اإ

ىل تقدمي مناذج للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ينبغي حام يهتا "املشاركون مدعوون اإ
 .واليت ل ينبغي حاميهتا مع بيان صلهتا ابلنص"

]مالحظة من الأمانة: قدم هذا البيان كتابيا فقط.[ وعلق وفد الياابن عىل الفقرة )ز( عىل حنو مشابه ملا اقرتحه وفد  .200
رف التقليدية الاحتاد الأورويب. ولحظ أأن اخليارات الثالثة ليست متنافرة، حيث تفرز "مناذج للموارد الوراثية واملعا

"مناذج تتعلق  1وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ينبغي حاميهتا واليت ل ينبغي حاميهتا مع بيان صلهتا ابلنص" يف اخليار 
أأن يضفي قمية عىل  3. وذكر أأن من شأأن معل الأمانة املتوىخ يف اخليار 8ابلقضااي الرئيس ية" اليت ذكرت يف اخليار 

بدى الوفد رأأيه أأنه من املمكن عىل ذكل دمج ت ك اخليارات الثالثة، وابلتايل تشلك خيارًا أأفضل ميكن . وأأ 3و 1 اخليارين
 الانتفاع به يف معلية التفاوض.

نه جيد صعوبة وأأيد وفد مرص التعديالت النصية اليت طرهحا وفد اجلزائر متحداًث ابمس مجموعة البدلان الأ  .208 فريقية. وقال اإ
اتحة فرصة اإ اليت أأدلت هبا الوفود الأخرى و يف متابعة الاقرتاحات  بداء ردود أأفعال وتعليقات بشأأهنا، وأأعرب عن رغبته يف اإ

 4ملناقش هتا مبزيٍد من التفصيل. وأأبدى رأأيه أأنه ينبغي لتقرير اللجنة احلكومية ادلولية أأن يغطي البياانت اليت أألقيت حتت البند 
يينًا اس تعراض النصوص وتقيميها عالوًة عىل صياغة توصية. وذكر أأنه ينبغي من جدول الأعامل بشأأن عنارصه الثالثة، ويه تع 

 أأن يتيح التقرير لدلول الأعضاء النظر يف املرشوع احلايل بشلك أأفضل.

ىل الرئيس والس يد غوس  .201 وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وتوجه ابلشكر اإ
عداد مرشوع ندونيس يا ومرص فامي عربت عنه من انشغالت بشأأن  عىل اإ التوصية وتقدميه. وأأعلن عن مشاركته وفود الهند واإ

صعوبة تفسري املرشوع احلايل واخلروج يف هناية املطاف بنص همذب وواحض، وذكل يف ظل ضيق الوقت. وأأضاف أأنه ينبغي 
خالل مبوقفه بش ىل امجلعية العامة دون اإ رسال مرشوع التوصية اإ أأن القضااي. وقال الوفد بشأأن الاقرتاح املتعلق ابلجامتعات اإ

نه يزمع  رفيعة املس توى اذلي طرحته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل النحو املذكور يف الفقرة )ي(، قال الوفد اإ
يف بداية ادلورة السادسة  تقدمي صيغة منقحة من هذا الاقرتاح مؤداه عقد اجامتع رفيع املس توى واحد بدًل من ثالثة

ىل التفاوض يف النصوص. وأأبدى  والعرشين للجنة احلكومية ادلولية، عىل أأن يكون عىل مس توى السفراء ول يريم اإ
ن رغب الرئيس يف ذكل.  اس تعداده لتقدمي صياغة دقيقة اإ

آسفه البيان اذلي أألقاه وفد الولايت املتحدة الأمريكية واذلي عقد العملية، حسب قوهل.  .203 نه أ وقال ممثل توابج أأمارو اإ
عادة توجيه اللجنة  ىل دراسات ومناذج، أأن حيدث الأثر الضار املمتثل يف اإ شارته اإ وأأضاف أأن من شأأن هذا البيان، حبمك اإ

ىل املرحةل الأوىل من معليهتا، بيامن يه قد دخلت مرحلهتا اخلتامية. وأأعرب فامي يتعلق ابملرشوع الراهن عن  احلكومية ادلولية اإ
هناء أأعاملها يف الفقرة )أأ(. وبنيَّ يف هذا الصدد أأن الاقرتاحات اليت  رغبته يف توضيح أأن هدف اللجنة احلكومية ادلولية هو اإ

عت، يف رأأيه، معوقات يف سبيل حتقيق هذا الهدف. كام طرهحا وفدا الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب وض
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ىل اقرتاح يتعلق بعملية شامةل، بيامن مل يرد لها ذكر من قبل. وفامي يتعلق  شارة اإ أأعرب بشأأن الفقرة )ب( عن تعجبه من رؤية اإ
لهيا فهيا مل تتضمن ت ك الواردة من الشعوب الأص  لية، بيامن اكن ينبغي ذكل. ابلفقرة )ه(، ذكر أأن الاقرتاحات النصية املشار اإ

عادة صياغة اخليارين  الواردين يف الفقرة )و( بغية السامح للجمعية العامة بعقد مؤمتر دبلومايس بغض  1و 8ووحض أأنه ينبغي اإ
نه ل ينبغي أأن  ىل مزيانية الويبو حتت هذين اخليارين، حيث اإ النظر عن "التقدم احملرز". وأأعلن عن اعرتاضه عىل الإشارة اإ

نه ينبغي أأن تتضمن املشاركة الشعوب الأصلية تع  متد معلية التفاوض عىل قيود تتعلق ابملزيانية. وقال فامي يتعلق ابلفقرة )ز( اإ
نه س يكون من الاس هتزاء بصالحية اللجنة أأن ترسل توصية هبا  ابعتبارمه مشاركني مرشوعني يف العملية. وخمت بقوهل اإ

ىل امجلعية العامة. وأأع ندونيس يا من حيث أأنه ينبغي للجنة أأن تعلق أأقواس مربعة اإ رب عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد اإ
معلها عىل مرشوع التوصية الراهن. كام أأعرب عن استيائه مما أأحلقته ادلول الأعضاء من اجملموعة ابء بعملية الصياغة من 

 يف رأأيه. لبس

ىل الس يد غوس، ابعتباره ص .202 ديقًا للرئيس، عىل حماولته مجع مضمون املشاورات وتوجه وفد الربازيل ابلشكر اإ
الرمسية يف وثيقة واحدة. غري أأنه أأعرب مع ذكل عن مشاركته الشاغل اذلي عربت عنه بعض الوفود بشأأن النسق اذلي  غري

عة س يلزم من أأجل التعبري بدقة عن املواقف لك عىل حدة. ولحظ، عىل سبيل املثال، أأن الاقرتاحات اليت طرحهتا مجمو 
البدلان املتشاهبة التفكري ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اتسمت ابلإجياز البالغ مقارنًة مبرشوع التوصية الطويل اذلي 

دراهجا كذكل.  قُدم نتيجة لالقرتاحات الأطول اليت طرحهتا وفود أأخرى يلزم اإ

رس .201 ال نص يعكس خمتلف الاقرتاحات واخليارات وكرر الرئيس أأن الهدف ليس اخلروج بتوصية مشرتكة قصرية، بل اإ
ن من شأأن نص كهذا أأن  اليت طرحهتا الوفود بشأأن مجموعة واحضة من القضااي متحورت حولها املشاورات غري الرمسية. وقال اإ

طار هذا البند من جدول الأعامل، ابلرمغ من عدم حتقق أأي تقارب بشأأن كيفية معاجل ة ت ك يتيح للجنة الانتفاع بأأعاملها يف اإ
 القضااي الأساس ية.

واقرتح وفد الربازيل عقد مناقشة بشأأن طبيعة النص املطلوب للتعبري بدقة عن خمتلف املواقف اليت قُدمت. واقرتح  .206
ىل  أأيضًا تقدمي الوثيقة الراهنة ابعتبارها من صديق الرئيس، ل ابعتبارها مرشوع توصية مرفوع من اللجنة احلكومية ادلولية اإ

 مة للويبو، عىل أأن تُشفع ابلنص الاكمل يخمتلف الاقرتاحات يف مرفق.امجلعية العا

ىل  واس تأأنف .204 حساس واحض ابحلاجة اإ الرئيس اجللسة العامة بعد تعليق قصري لإجراء مشاورات. وذكر أأن هناك اإ
عداد نص مبسط  مهنجية أأخرى لضامن ادلقة يف تدوين خمتلف الاقرتاحات. وطلب من صديق الرئيس، الس يد غوس، اإ

يبني بشلك مفصل ومنظم خمتلف اخليارات أأو الاقرتاحات اليت طرحت بشأأن اجملالت احملددة اليت تبني أأهنا رئيس ية 
عداد هذا  فامي حاطة اللجنة علامً ابلكيفية اليت سيسري علهيا يف اإ يتعلق ابلعمل يف املس تقبل. وطلب من الس يد غوس اإ

 اجلديد. النص

دخال عناوين يف النص تتبعها خيارات مس تقةل حتت لك  وقال الس يد غوس، ابعتباره صديقاً  .201 نه يعزتم اإ للرئيس، اإ
ىل لقائه خالل مبارشته لعملية امجلع بغية ضامن التعبري عن  عنوان ضاماًن للوضوح. ودعا اجملموعات اليت طرحت اقرتاحات اإ

 خياراهتم بدقة مضن هذه الهيلكية املنقحة.

 س تعامل هبا الاقرتاحات اليت طرحت بعد تقدمي مرشوع التوصية.وطلب وفد الهند توضيحًا للكيفية اليت  .209

ن النص س يعكس الاقرتاحات اليت طرحت خالل املشاورات غري الرمسية، كام عدلت ابلشلك  .280 وقال الرئيس اإ
ذا اقتضت احلاجة ذكل، بيامن س يلزم معاجلة أأي اقرتاحات جديدة بشلك منفصل.  املالمئ، اإ
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ن اكن النص سريسل عىل هيئة تقرير ابلقرتاحات اليت طرحت بشأأن الأعامل وطلب وفد الهند أأيضًا توضيح اإ  .288
 ل أأكرث. املقبةل

وأأكد الرئيس أأن النص سريسل عىل هيئة تقرير جيمع خمتلف الاقرتاحات اليت طرحت بشأأن الأعامل املقبةل. وأأضاف  .281
طار  من جدول الأعامل. ودعا  4البند أأنه جيب أأن يعكس النص املس تخدم حتديدًا لوصف ت ك الوثيقة ما أأجنز يف اإ

ىل تقدمي مرشوع "تقرير" يامتىش مع ذكل وعلق اجللسة العامة.  الس يد  غوس اإ

ىل مرشوع "تقرير الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود بشأأن العمل املقبل  .283 وأأعاد الرئيس افتتاح اجللسة العامة وأأشار اإ
طار البند  " من 1083يوليو  12من جدول الأعامل، حىت اختتام ادلورة يف  4للجنة، بعد الاس تعراض والتقيمي املنجزين يف اإ

عداد الس يد غوس، ابعتباره صديقًا للرئ  نه يعزتم تقدمي اإ يس. وذكَّر اللجنة بأأن نسخًا مطبوعة قد أأتيحت مس بقًا. وقال اإ
سقاطات وقعت يف املرشوع.  املرشوع لتنظر فيه اللجنة احلكومية ادلولية وتعمتده وفتح ابب التعليق عىل أأي أأخطاء أأو اإ

بداء الرأأي بشأأن اتسا  النصوص، عىل حنو ما وردت يف املرشوع، م ع الاقرتاحات اليت طرحوها. وبنيَّ وطلب من الوفود اإ
دخال أأي تعديالت و/أأو اقرتاحات جديدة تطرهحا الوفود الراغبة  الرئيس أأنه س يفتح الباب، بعد ذكل الاس تعراض، لإاتحة اإ

يف ذكل، وأأن ت ك التعديالت و/أأو الاقرتاحات اجلديدة س تدخل يف احملرض. ]مالحظة من الأمانة: توجه كثري من الوفود 
ىل الس يد غوس عىل ما أأجنز من معل[. اليت أأخ  ذت اللكمة ابلشكر اإ

اكن خيار مجموعة البدلان  8فريقية وذكر بشأأن "جتديد الولية" أأن اخليار وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ  .282
اثئق معل فريقية وطلب تصحيح الفقرة )ب( حبيث يكون نصها "وتبس يط واثئق معل الويبو" بدًل من "واس تخدام والأ 

ىل مؤمتر دبلومايس" حذف العبارة "وستنظر يف احلاجة  الويبو املبسطة". وطلب بشأأن النص الوارد حتت العنوان "الإشارة اإ
ضافية، مع مراعاة الإجراء املتعلق ابملزيانية".  ىل عقد اجامتعات اإ  اإ

أأن نص عبارة "الصكوك، عالوًة عىل  وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وذكر .281
)الصكوك( عالوًة عىل  حتت "دراسات/مناذج" ينبغي أأن يكون "الصك 3املواد الرئيس ية، تطلب اللجنة" الواردة يف اخليار 

ضافية يف ورقة" تتبعها امجللتان  دخال نقطة بعد عبارة "معلومات اإ املواد الرئيس ية، تطلب اللجنة". وطلب الوفد كذكل اإ
فيتان: "وس تحتوي الورقة عىل أأدةل معلية ومناذج مع بيان وجه صلهتا ابملواد حمل النظر. وستس هتدف زايدة التوجيه الإضا

 ."للمناقشات يف ادلورات الشامةل واملواضيعية

ندونيس يا عن رأأيه أأن املرشوع اجلديد يقدم هيلكية أأفضل من سابقه. وذكر أأن اقرتاحه قد أأدرج وأأن  .286 وأأعرب وفد اإ
 ته بشأأن املؤمتر ادلبلومايس عاجلهتا مجموعة أأخرى. انشغال

وذكر وفد بريو أأنه اكن قد أأيد يف وقت سابق املبادرة اليت اقرتهحا جتمع الشعوب الأصلية حتت "اقرتاحات"، والمتس  .284
دراج امس بالده بعد "جتمع الشعوب الأصلية" يف الاقرتاح   غرض تعزيزه. ابعتبارها مؤيد مشارك لالقرتاح ب 1بناًء عىل ذكل اإ

وأأغلق الرئيس ابب بيان الأخطاء والإسقاطات يف الوثيقة وفتح الباب للتعديالت والاقرتاحات اجلديدة للوثيقة،  .281
ل يف احملرض.   مؤكدًا أأن ت ك التغيريات لن تدرج اإ

ىل اق .289 رتاحه الوارد يف وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وذكر، ابلإشارة اإ
جراء تعديالت طفيفة عىل  التقرير، أأهنا عقدت مشاورات داخلية ومع عدة وفود ومع بعض اجملموعات وأأهنا ترغب يف اإ

اقرتاهحا بشأأن الاجامتع رفيع املس توى. وتال الوفد الاقرتاح املعدل يف احملرض عىل النحو التايل: "أأن يعقد اجامتع واحد رفيع 
. والغرض من هذا الاجامتع 1082م عىل مس توى السفراء أأو رؤساء الوفود يف جنيف خالل عام املس توى ملدة نصف يو 

دارة نقاش مفتوح ورصحي بشأأن اجتاه الس ياسة والس ياسات املتعلقة بأأعامل اللجنة احلكومية ادلولية  ."اإ
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دراج امجلةل التالية حتت العنوان "جتديد ال .210 ولية": "تضع اللجنة نصب عينهيا واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
دراج النص التايل حتت العنوان "21و 10و 89و 84و 86و 81توصيات جدول أأعامل التمنية، لس يَّام التوصيات  . كام اقرتح اإ

ذا حتقق توافق عىل متثيل منوذج معني ملادة يراد حاميهتا أأو ملادة ل يراد حام يهتا، "دراسات/مناذج": "وتناقش اللجنة الامنذج، فاإ
ىل امجلعية العامة لعام  عالمية تقدم اإ  . "1082/1081ُوضع المنوذج يف وثيقة اإ

دراج خيار جديد حتت العنوان "دراسات/مناذج" ابلنص التايل: "املشاركون مدعوون  .218 واقرتح ممثل قبائل التولليب اإ
ىل تقدمي مناذج لتغذية النقاش بأأهداف لك مادة مقرتحة، مبا يف ذكل مناذج للآاث ر النافعة والضارة لأوجه امحلاية وافتقاد أأوجه اإ

دراج التايل "امحلاية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع بيان صلهتا ابلنص . واقرتح أأيضًا اإ
وفعال يف مجيع املفاوضات يف احملرض: "تتخذ اللجنة خطوات لضامن مشاركة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية بشلك اكمل 

ومعليات صنع القرار ذات الصةل"، وكذكل "حتث امجلعية العامة أأعضاء اللجنة واملنظامت الأخرى ذات الصةل عىل املسامهة 
 . "يف صندو  التربعات

 .وأأعرب وفد بريو عن تأأييده لإدخال الاقرتاحات النصية الثالثة اليت أأدىل هبا ممثل قبائل التولليب يف احملرض .211

 من جدول الأعامل: 4القرار بشأأن البند 

 اس تعرضت اللجنة نص)نصوص( الصك .213
)الصكوك( القانونية ادلولية اليت تكفل امحلاية الفعاةل 

لمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف واملوارد ل
ىل امجلعية العامة للويبو  الوراثية وقررت أأن ترسل اإ

مترب  "تقرير  "1083املقرر عقدها يف سب
الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود بشأأن العمل 
املقبل للجنة، بعد الاس تعراض والتقيمي املنجزين 

طار البند  عامل، حىت اختتام  4يف اإ من جدول الأ
" اذلي أأعدته، عالوًة 1083يوليو  12ادلورة يف 

 عىل حمرض ابملداخالت املقدمة بشأأن التقرير.

 

امهة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف من جدول الأعامل: مس 1البند 
 التقليدية والفوللكور يف تنفيذ ما خيصها من توصيات جدول أأعامل التمنية

ة، ]مالحظة من الأمانة: قدم هذا البيان كتابيا فقط.[ رأأى وفد أأسرتاليا أأن التقدم احملرز يف اللجنة احلكومية ادلولي .212
جراء معليات وضع القواعد واملعايري  81وفقًا للتوصية  من توصيات جدول أأعامل التمنية، اكن مشجعًا. وأأعرب عن رسوره ابإ

يف اللجنة وفقًا ملبادئ الفئة ابء مبا يف ذكل الزتام الشمول والتوجيه مبعرفة الأعضاء والتشاركية والتوازن. وأأعرب عن رسوره 
واملعايري، عالوًة عىل واثئق العمل، جاءت نتاجًا ملداولت ادلول الأعضاء، مدعومة عىل الوجه كذكل أأن بيئة وضع القواعد 

 86املالمئ من الأمانة، وذكر أأن هذه قد اعمتدت عىل مساهامت من أأحصاب مصاحل كرث خمتلفني. وذكر الوفد أأن التوصيتني 
سهام مناقشات عاجلتا اللجنة احلكومية ادلولية وأأن هلام أأمهية خاصة ابلن  10و س بة لأعامل اللجنة احلكومية ادلولية. ورحب ابإ

اللجنة احلكومية ادلولية يف الأشاكل املتطورة واملتنوعة اليت ااخذها مفهوم امل ك العام مضن الس ياقات ايخمتلفة ملناقشات 
 امللكية الفكرية.
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فيذ توصيات جدول أأعامل التمنية اليت اخصها، وأأشاد وفد الصني ابملساهامت اليت قدمهتا اللجنة احلكومية ادلولية يف تن  .211
حراز تقدم يف هذا الصدد.  وأأعرب عن أأمهل يف مواصةل اللجنة احلكومية ادلولية هجودها ملساعدة البدلان عىل اإ

]مالحظة من الأمانة: قدم هذا البيان كتابيا فقط.[ وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وذكر أأن  .216
عداد تقرير جيمع مداخالت البدلان اليت جدول أأعام جنازًا للويبو وادلول الأعضاء فهيا اكفة. وأأعرب عن رأأيه أأن اإ ل التمنية ميثل اإ

آلية تنفيذ مبسطة. وذكر أأن هذا  ىل أ رغبت يف عرض تقياميهتا لتنفيذ جدول أأعامل التمنية ميثل خطوة هممة يف سبيل التوصل اإ
التقارب بني ادلول الأعضاء. وبنيَّ الوفد أأن الآلية تتطلب تعزيزًا حىت تس تويف  قد مسح بتبادل الآراء وكشف مساحات

غرضها عىل احلقيقة. ووحض أأنه اكن من الصعب اس تخالص نتاجئ من جتميع بس يط ملداخالت متفرقة مل تضم أأي حتليل. 
ىل امجلعية العامة حتلياًل للمداخالت ال ن غياب هذا وذلكل كرر اقرتاحه بتضمني تقرير الأمانة اإ يت قدمهتا الوفود. وقال اإ

ىل خفض فعالية هذه العملية. وشدد الوفد عىل أأمهية انعاكس التوصيات امخلس و  ربعني الواردة يف الأ التحليل يؤدي يف رأأيه اإ
 جدول أأعامل التمنية عىل معل اللجنة احلكومية ادلولية، عالوًة عىل مجيع الهيئات الأخرى يف الويبو. ورصحت اجملموعة

جلدول أأعامل التمنية، واليت حتث اللجنة عىل "الإرساع  81يتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية أأهنا س تواصل تنفيذ التوصية  فامي
ماكنية وضع صك  خالل بأأي نتاجئ، مبا فهيا اإ يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غري اإ

عداد نصوص  1004كَّر الوفد بأأن اللجنة اجهتدت يف حتقيق هذا الهدف منذ عام دويل واحد أأو أأكرث". وذ من خالل اإ
للتفاوض بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، عالوًة عىل اعامتد الولايت الطموح 

وتضمني  1088تعديل ولية  1081لعامة قررت عام . وذكر أأن امجلعية ا1088و 1009للجنة احلكومية ادلولية يف عايم 
جيب أأن  1083املزيد من ادلورات هبدف اس تكامل املفاوضات املتعلقة ابملوضوعات الثالثة. وأأعرب الوفد عن رأأيه أأن ولية 

ن اكن من املراد اس تكامل املفاوضات مضن نطا  الولية. ولحظت اجملموعة أأن  اللجنة تكون أأقوى من الولية السابقة اإ
قطعت أأشواطًا طويةل حىت بلغت وضعها احلايل، وارتأأت أأن نتاجئها أأثبتت استيفاءها الرشوط الالزمة لس تكامل صكوك 

فعاةل بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وذكرت اجملموعة أأنه ابلرمغ من 
ن املفاوضا ت ل تسري عىل الوترية املتوقعة وأأن اس تكامل املفاوضات يف املس تقبل القريب يتطلب من العالمات املبرشة فاإ

ىل هتيئة جمال لتضمني مصاحل البدلان النامية والبدلان  ادلول الأعضاء مضاعفة هجودها. كام لحظت اجملموعة وجود حاجة اإ
تعزيز نظام امللكية الفكرية. وذكرت أأن اعامتد صكوك فعاةل  الأقل منوًا مبا يامتىش مع الفئة ابء من جدول أأعامل التمنية لأغراض

وملزمة محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومنع متلكها بشلك غري مرشوع وسوء 
جدول أأعامل التمنية، بأأن  اس تخداهما ميثل جزءًا أأصياًل من معلية ادلمج هذه. ورصح وفد الربازيل، متحداًث ابمس مجموعة

التنفيذ الاكمل جلدول أأعامل التمنية ل يامتىش مع قصور اهامتم ادلول الأعضاء مبفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية. وأأضاف 
الوفد، واضعًا هجود الس نوات الثالث عرشة اليت بذلت يف أأعامل اللجنة بشأأن املوضوعات الثالثة نصب الأعني، أأنه من غري 

جيابية تفي بتوصيات جدول أأعامل التمنية، وانشد مجيع ادلول الأعضاء بناًء عىل ذكل املقبو  ىل نتيجة اإ ل أأل تفيض لك اجلهود اإ
 )صكوك( ملزمة بشأأن جمالت العمل الثالثة. أأن تلزتم ابس تكامل مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية واعامتد صك

فريقية وذكَّر بأأنه .[ وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ ]مالحظة من الأمانة: قدم هذا البيان كتابيا فقط .214
من توصيات جدول أأعامل التمنية الإرساع بوترية العملية املتعلقة  81مطلوب من اللجنة احلكومية ادلولية مبقت ى التوصية 

الوفد أأن ولية اللجنة احلكومية ادلولية حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وذكر 
ىل اتفا  عىل نص )أأو نصوص(  ىل نصوص تس هتدف التوصل اإ تس تلزم مهنا الإرساع بوترية أأعاملها بشأأن مفاوضات تستند اإ

صك قانوين دويل )أأو صكوك قانونية دولية( تكفل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوري حامية 
وأأشادت، عىل وجه اخلصوص، جبهود اللجنة  1083عاةل. ورحبت اجملموعة ابلتقدم اذلي أأحرز يف أأعامل اللجنة خالل عام ف

يف وضع مرشوع نص قانوين من أأجل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وبيَّنت أأهنا اكنت 
ة من وترية املفاوضات بغية اس تكامل الصكوك امللزمة قانونيًا. كام رحبت ابلفرصة اليت عىل أأمل أأن ترسع ادلورات املواضيعي

)الصكوك( امللزمة القانونية  لتقيمي التقدم احملرز بشأأن نص الصك 1083س نحت للجمعية العامة للجمعية العامة للويبو لعام 
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لهيا اللجنة بغية ادلولية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل ا لتعبري الثقايف التقليدي عىل النحو اذلي أأرسلته اإ
التفا  عىل سبيل امليض قدمًا، خاصة فامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس. وأأعربت اجملموعة عن توقعها ااخاذ امجلعية العامة، يف 

لموارد الوراثية ليف سبيل حتقيق امحلاية الفعالية  معرض تقيمي نص الصكوك الثالثة، قرارًا اترخييًا لضامن اس تكامل اللجنة أأعاملها
واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. كام ذكرت اجملموعة أأن الكثري من الأعامل واملناقشات التقنية قد أأجري 

ل الأعضاء اكفة ابلفعل عىل مدى العقود املاضية، وأأعربت عن اعتقادها أأن ما يبقى هو الإرادة الس ياس ية دلى ادلو 
لس تكامل أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية. وحثت مجيع ادلول الأعضاء عىل الالزتام ابس تكامل أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية. 
ورصحت اجملموعة بأأهنا تتوقع من اللجنة الالزتام بتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل عالوًة عىل الولية املمنوحة 

 أأعىل هيئات صناعة القرار يف الويبو، أأل ويه امجلعية العامة.لها من 

 من جدول الأعامل: 1القرار بشأأن البند 

أأجرت اللجنة نقاشًا بشأأن هذا البند.  .211
وقررت اللجنة تدوين مجيع البياانت اليت أأديل هبا 

بشأأن هذا البند من جدول الأعامل يف تقرير اللجنة 
ىل امجلعية العا مة للويبو املقرر عقدها واإرسالها أأيضًا اإ

ىل  13يف الفرتة من  مترب اإ كتوبر  1سب ، 1083أأ
وذكل مبا يامتىش مع القرار اذلي ااخذته امجلعية 

آلية تنس يق  1080العامة للويبو لعام  املتعلق بأ
منية.  جدول أأعامل الت

 من جدول الأعامل: أأية مسائل أأخرى 9البند 

 هذا البند من جدول الأعامل.[ ]مالحظة من الأمانة: مل تقدم أأي بياانت حتت .219

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 80البند 

ىل مجيع حتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ  .230 ن هذا الأس بوع اكن ثقياًل عىل امجليع. وتوجه ابلشكر اإ فريقية وقال اإ
ىل الرئيس  ىل الأمانة عىل مساعدهتا. كام توجه ابلشكر اإ وذكر أأن ُه ثقة يف قدرته عىل مواصةل قيادة الوفود عىل مساهامهتا واإ

ىل الأمام.  اللجنة اإ

وحتدث ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب الأصلية وساكن اجلزر ابمس جتمع الشعوب الأصلية وتوجه ابلشكر  .238
ىل امليرسين وصديق الرئيس والأمانة عىل  ىل الرئيس عىل قيادته يف مجيع مراحل ادلورة. كام توجه ابلشكر اإ أأعامهلم. اإ

]مالحظة من الأمانة: قدم اجلزء التايل من البيان كتابيا فقط.[ وفامي يتعلق مبرشوع املواد للصكوك ادلولية بشأأن املوارد 
الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ذكر جتمع الشعوب الأصلية، مؤيَداً يف ذكل من امجلاعات 

ىل الأمام. وأأعرب عن تأأييده  ت اكنت معقدة وصعبة، ومع ذكل مااحمللية، أأن املناقشا ىل مواصةل السري اإ زالت احلاجة قامئة اإ
" يف النص مبا يتسق مع بيان املنتدى ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصلية الشعوب الأصلية وامجلاعات احملليةلإدراج عبارة "

يئة اخلرباء املعنية حبقو  الشعوب الأصلية التابعة للأمم املتحدة. وه  E/2010/43-E/C.19/2010/15 (2010)يف الوثيقة 
ن الشعوب الأصلية يف رأأيه تلمتس تعزيز وحامية حقوقها الاجامتعية والس ياس ية والاقتصادية والثقافية املقرتنة حبقها يف  وقال اإ

عالن 38و 1التمنية وحقها يف تقرير املصري عىل النحو اذلي أأكدته املادتني  الأمم املتحدة بشأأن حقو  الشعوب الأصلية  من اإ
)ي( من اتفاقية التنوع البيولويج وغري ذكل من الصكوك ادلولية ذات الصةل اليت ل تقلص من حقوقها. ووحض أأهنم 1واملادة 

براز  ىل ل يسعون يف منع الآخرين من الابتاكر. وذكر أأن املنتدى ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصلية داوم عىل اإ احلاجة اإ



WIPO/GRTKF/IC/25/8 Prov. 2 
102 
 

ظهارها مضن التفاقات املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف  دراك الويبو لت ك احلقو  والتعبري عهنا يف مداولهتا وضامن اإ اإ
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وطلب تضمني حقو  الشعوب وامجلاعات الأصلية وحقو  الإنسان التالية يف 

ية: املوافقة املس بقة املس تنرية واحلرة ابعتبارها رشط مس بق لالتفاقات، والرشوط املتفق علهيا بني مجيع نتاجئ الواثئق اخلتام 
الأطراف مضن التفاقات، والنفاذ وتقامس املنافع للمس تفيدين بعد التفاوض بشأأن عىل قدم املساواة بني لك من الأطراف، 

ن من شأأن التكفل ابإ  ومبدأأ "ل دراج هذه احلقو  أأن يتيح تركزيًا واتساقًا للهنج عرب التفاقات رضر ول رضار". وقال اإ
الثالثة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وأأن حيمي حقو  املس تفيدين. وكرر، ابمس 

ىل عقد اجامتع للشعوب الأصلية  وادلول الأعضاء يتضمن معلية اس تعراض جتمع الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية، ادلعوة اإ
مس تقل عالوًة عىل دراسات مس تقةل بشأأن أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية احلالية. كام انشد املمثل الويبو، فامي يتعلق 

، E/C.19/2012/L.4الصادرة عن املنتدى ادلامئ عىل النحو الوارد يف الوثيقة  1ابدلراسات املس تقةل، أأن تنفذ التوصية 
جراء اس تعراض تقين لأعامل الويبو بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وا ىل اإ ليت تدعو اإ

طار حقو  الإنسان للشعوب الأصلية. وحث ادلول الأعضاء عىل مواصةل  مبعرفة خبري مس تقل يف الشعوب الأصلية مضن اإ
ىل التفا  امللزم قانونيًا املرنو أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية عىل  قبال عىل التفاوض والتوافق بغرض التوصل اإ أأساس من الإ

ليه ومنع املزيد من املناقشات املطوةل. وأأعرب عن اعتقاد جتمع الشعوب الأصلية أأن اللجنة ستتلقى مساعدة من خالل  اإ
ىل ولية ثنائيهتا التالية  ية، لمشاركة أأعضاهئا املبارشة واملتاكفئة يف أأعامل اللجنة احلكومية ادلول  س يَّام مع انتقال أأعامل اللجنة اإ

عىل أأمل اس تكامل معلها. وأأشاد املمثل ابخلطوات املتدرجة اليت ااخذت من خالل مشاركهتم يف فر  اخلرباء والاجامتعات 
ىل هوامش زال يشعر ابلإحباط بسبب  غري الرمسية ورحب هبا. غري أأنه ذكر أأن جتمع الشعوب الأصلية ما تنحية أأعضائه اإ

زالت معلقة دون حل، ومن ذكل امل ك  املناقشات رمغ تعرض حقوقهم املوضوعية لهتديدات. وبنيَّ أأن عدة قضااي رئيس ية ما
ىل مواطهنا. وذلكل انشد جتمع  عادة املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اإ العام واس تخدام قواعد البياانت واإ

لأصلية امجلعية العامة أأن تتبىن موقفًا يسمح مبشاركهتم املتاكفئة عىل النحو املبني يف بياانت جتمع الشعوب الأصلية الشعوب ا
خالل ادلورة الثامنة عرشة وادلورة التاسعة عرشة للجنة احلكومية ادلولية. وخمت ُمته حبث أأعضاء اللجنة احلكومية ادلولية 

لية وامجلاعات احمللية يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية املقبةل عن طريق الإسهام يف عىل مواصةل دمع حضور الشعوب الأص 
 صندو  تربعات الويبو.

ىل الرئيس وامليرسين والأمانة عىل معلهم الشا . .231 ندونيس يا ابلشكر اإ  وتوجه وفد اإ

ىل الرئيس وامليرسين وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وتوجه اب .233 لشكر اإ
س يَّام ما تعلق مهنا ابلقرتاحات اليت طرحهتا مجموعة بدلان أأمرياك  وصديق الرئيس ومجيع الوفود عىل تعليقاهتم البناءة، ل

ىل الس يدة غرازيويل، انئبة الرئيس، اليت حلت حمل الرئيس ُام تطلب الأمر ذكل،  الالتينية والاكرييب. كام توجه ابلشكر اإ
ىل املرتمجني الفوريني. وأأعرب عن أأمهل أأن تتاح بلورة التقدم اذلي أأحرز حىت الآن من خالل  وتوجه ابلشكر أأيضًا اإ

 العامة. امجلعية

ىل انئيب  .232 اين غوس. كام قدم الرئيس شكرًا خاصًا اإ ىل صديق الرئيس، الس يد اإ وتقدم الرئيس بلكمة شكر خاصة اإ
نه مل يكن لدلورة أأن الرئيس الس يدة أأليكساندرا غرازيويل من  ندونيس يا. وقال اإ سويرسا والس يد بيبيب دجوندجوانن من اإ

حتقق هذا النجاح لول مساعدهتام، حيث بذل هجودًا مضنية فامي يظهر وما ل يظهر للحضور. ورحب الرئيس ابلتقدم اذلي 
ماكنية حت  قيق النجاح من خالل احللول أأحرز يف املناقشات خالل الس نة احلالية وأأعرب عن اعتقاده أأن ذكل يثبت اإ

الإبداعية عالوًة عىل نتاجئ مد اجلسور واملسارات فو  الاختالفات. ولحظ أأن الانشغالت املرشوعة اليت أأاثرهتا الوفود 
ىل مناقشة حول س بل التعبري عن الأعامل املنجزة عىل  4حول مرشوع التوصية املبدئية حتت البند  من جدول الأعامل أأدت اإ

ىل ميرسي ادلورة، الس يد توم سواكانندان من جنوب مدى الأاي م الثالثة املاضية عىل أأفضل حنو. وتوجه الرئيس ابلشكر اإ
ىل الأمانة ومجيع الوفود. ولحظ أأن ادلورة  أأفريقيا والس يد دومينيك كيبيل من نيوزيلندا عىل معلهام املمتاز. وتوجه ابلشكر اإ
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ن بشلك سلمي وأأفاد  اكنت غري عادية، حيث اس تلزم اس تكاملها عقد ِّ جلسة ليلية، غري أأن الأمه هو أأن العمل املنجز ُدو 
 امجلعية العامة.

 من جدول الأعامل: 80القرار بشأأن البند 

متدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود  .231  3و 1اع
يوليو  89من جدول الأعامل يف  1و 6و 1و 2و

الأعامل  جدول من 4وقرارها بشأأن البند  1083
عداد مرشوع 1083يوليو  12يف  . واتفقت عىل اإ

تقرير مكتوب يضم النص املتفق عليه لت ك 
ىل اللجنة  القرارات ومجيع املداخالت املقدمة اإ

ميه يف موعد غايته  مترب  10وتعم . وس توجه 1083سب
ىل تقدمي  ىل املشاركني يف اللجنة اإ ادلعوة اإ

درج تصحيحات مكتوبة ملداخالهتم عىل النحو امل
يف مرشوع التقرير قبل تعممي صيغة هنائية ملرشوع 

التقرير عىل املشاركني يف اللجنة لعامتدها يف 
 ادلورة السادسة والعرشين للجنة.

 

]ييل ذكل املرفق[
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Ministry of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa, nicolas.lesieur@international.gc.ca  

Nadine NICKNER (Ms.), Senior Trade Policy Advisor, Intellectual Property Trade Policy 

Division, Ministry of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa, 

nadine.nickner@international.gc.ca  

Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Strategy and Planning Directorate, Ministry of 

Industry, Ottawa, shelley.rowe@ic.gc.ca  

Catherine BEAUMONT (Ms.), Manager, International Copyright Policy and Co-operation 

Ministry of Canadian Heritage, Ottawa, catherine.beaumont@pch.gc.ca  

 

CHILI/CHILE 

María Catalina OLIVOS BESSERER (Sra.), Jefa, Departamento de Estudios y Políticas, 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

Santiago 
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Andrés GUGGIANA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), Ginebra 

 

CHINE/CHINA 

ZHENG Xiangrong (Mrs.), Section Chief, Copyright Department, National Copyright 

Administration of China (NCAC), Beijing 

ZHANG Ling (Mrs.), Project Administrator, International Cooperation Department, State 

Intellectual Property Office (SIPO), Beijing, zhangling_1@sipo.gov.cn  

QIU Junchang (Mrs.), Project Administrator, International Cooperation Department, State 

Intellectual Property Office (SIPO), Beijing, qiujunchang@sipo.gov.cn  

YAO Xin, Official, Department of Legal Affairs, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing, 

yaoxin@sipo.gov.cn  

WANG Yi (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Adelaida CANO (Sra.), Asesora, Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Roms, Ministerio 

del Interior, Bogotá D.C. 

María Margarita JARAMILLO PINEDA (Sra.), Asesora, Dirección de Inversión Extranjera, 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá D.C., mjaramillop@mincit.gov.co  

Juan Camilo SARETZKI, Encargado de Negocios, Misión Permanente, Ginebra, 

juan.saretzki@misioncolombia.ch  

Catalina GAVIRIA (Sra.), Consejera Comercial, Misión Permanente ante la Oficina Mundial del 

Comercio (OMC), Ginebra 

 

CONGO 

Célestin TCHIBINDA, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 

Nilce EKANDZI, attaché, Mission permanente, Genève 

 

COSTA RICA 

Sylvia POLL (Sra.), Embajadora, Representante Permanente Adjunta, Misión Permanente, 

Ginebra 

Aimee LACE (Srta.), Practicante, Misión Permanente, Ginebra 

 

CÔTE D'IVOIRE 

Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

DANEMARK/DENMARK 

Signe Louise HANSEN (Ms.), Legal Adviser, Policy and Legal Affairs Department, Danish 

Patent and Trademark Office, Taastrup, slh@dkpto.dk  
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DJIBOUTI 

Djama Mahamond ALI, conseiller, Mission permanente, Genève 

 

ÉGYPTE/EGYPT 

Ahmed ALY MORSI, Director, National Archives of Folk Traditions, Ministry of Culture, Cairo, 

amorsi9@yahoo.es  

 

EL SALVADOR 

Martha Evelyn MENJIVAR CORTÉS (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

 

ÉQUATEUR/ECUADOR 

Lilian CARRERA (Srta.), Directora, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y 

Conocimientos Tradicionales, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito, 

lmcarrera@iepi.gob.ec  

Juan Carlos SÁNCHEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

ESPAGNE/SPAIN 

Jaime DE MENDOZA FERNÁNDEZ, Subdirector General Adjunto, Subdirección General de 

Propiedad Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 

Juan José CLOPÉS BURGOS, Jefe de Área, Dirección General de Política e Industrias 

Culturales y del Libro, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 

Eduardo SABROSO LORENTE, Consejero Técnico, Departamento de Coordinación Jurídica y 

Relaciones Internacionales, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 

 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Dominic KEATING, Director, Intellectual Property Attaché Program, External Affairs, United 

States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

Betsy PETERSON (Ms.), Director, American Folklife Center, Library of Congress, Washington 

D.C. 

Michael SHAPIRO, Senior Council, Office of Policy and External Affairs, United States Patent 

and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

Karin L FERRITER (Ms.), Attaché, Intellectual Property Department, Permanent Mission, 

Geneva 

 

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 

Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Natalia BUZOVA (Mrs.), Deputy Director, International Cooperation Department, Federal 

Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Larisa SIMONOVA (Mrs.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property, Federal Service 

for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Oksana EGOROVA (Ms.), Chief Specialist Expert, Department of Innovative Development, 

Ministry of Economic Development of Russian Federation, Moscow 

Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

FINLANDE/FINLAND 

Heli HONKAPÄÄ (Mrs.), Senior Government Secretary, Ministry of Employment and the 

Economy, Helsinki, heli.honkapaa@tem.fi 

Anna VUOPALA (Ms.), Senior Advisor, Legal Affairs, Department for Cultural, Sport and Youth 

Policy, Division for Cultural Policy, Ministry of Education and Culture, Helsinki 

 

FRANCE 

Ludovic JULIE, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture 

et de la communication, Paris 

Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission, Service des affaires européennes et 

internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris 

 

GÉORGIE/GEORGIA 

Irakli GVALADZE, Chairman, National Intellectual Property Center of Georgia (SAKPATENTI), 

Mtskheta 

George KURDIANI, Head, Trademarks and Geographical Indications Department, National 

Intellectual Property Center of Georgia (SAKPATENTI), Mtskheta 

Eka KIPIANI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

GRÈCE/GREECE 

Ioannis KATSARAS, Counsellor Economic and Commercial Affairs, Directorate, Ministry of 

Foreign Affairs, Athens, ykatsaras@hotmail.com  

Matina CHRYSOCHOIDOU (Ms.), Lawyer, Hellenic Industrial Property Organization (OBI), 

Athens, mchr@obi.gr  

 

GUATEMALA 

Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

 

HONDURAS 

María del Carmen OSORIO (Sra.), Jefa, Oficina Administrativa del Derecho de Autor, Dirección 

General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH), Tegucigalpa 

mailto:heli.honkapaa@tem.fi
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HONGRIE/HUNGARY 

Virág HALGAND DANI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization 

(WTO), Geneva 

 

INDE/INDIA 

Biswajit DHAR, Director General, Research and Information System for Developing Countries, 

Ministry of External Affairs, New Delhi 

Chandni RAINA (Mrs.), Director, Department of Industrial Policy and Promotions, Ministry of 

Commerce and Industry, New Delhi  

N.S. GOPALAKRISHNAN, Professor, Human Resources Department, Chair on Intellectual 

Property, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Kerala  

Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

INDONÉSIE/INDONESIA 

Abdulkadir JAILANI, Director for International Treaties of Economic, Social and Cultural Affairs, 

Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

Julianus LIMBENG, Head, Music Industry Sector, Ministry of Tourism and Creative Economy, 

Jakarta 

Aryudhi SAPUTRA, Head, Legal Affairs Department, Ministry of Tourism and Creative 

Economy, Jakarta 

N. NURDIANSYAH, Head, Content Development Film Locations, Ministry of Tourism and 

Creative Economy, Jakarta 

Muhammad SURADIN, Acting Head of Sub-Division, Ministry of Creative Economy, Jakarta 

Bebeb DJUNDJUNAN, Adviser, Directorate of Economic, Social and Cultural Treaties, Ministry 

of Foreign Affairs, Jakarta 

Berti DELIANI (Ms.), Staff, Ministry of Tourism and Creative Economy, Jakarta 

Arief Rachmat HIDAYAT, Staff, Directorate of Trade, Industry, Investment and Intellectual 

Property Rights, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Abbas BAGHERPOUR ARDEKANI, Ambassador, Deputy Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva 

Alireza KAZEMI ABADI, Deputy Ministry, Ministry of Justice, Teheran  

Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

IRLANDE/IRELAND 

James KELLY, Intellectual Property Expert, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, 

Enterprise and Innovation, Dublin, jamesa.kelly@patentsoffice.ie  
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ISRAËL/ISRAEL 

Guy AZRIEL, Adviser, Permanent Mission, Geneva 

 

ITALIE/ITALY 

Ivana PUGLIESE (Ms.), Chief Patent Examiner, Ministry of Economic Development, Rome 

Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

JAMAÏQUE/JAMAICA 

Wayne McCOOK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Simara HOWELL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, fsec@jamaicamission.ch  

 

JAPON/JAPAN 

Kazuhide FUJITA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 

Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Hiroki HORI, Deputy Director, Japan Copyright Office (JCO), Tokyo 

Kenji SAITO, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs, 

Tokyo 

Ryoji SOGA, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs, 

Yokohama 

Mari MORI (Mrs.), Assistant Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 

Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, kunihiko.fushimi@mofa.go.jp 

 

JORDANIE/JORDAN 

Ghadeer EL FAYEZ (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 

 

KAZAKHSTAN 

Alma TOLEUKHANOVA (Mrs.), Chief Expert, Committee on Intellectual Property Rights, 

Ministry of Justice, Astana 

 

KENYA 

Catherine BUNYASSI KAHURIA (Ms.), Senior Counsel, Legal Department, Kenya Copyright 

Board, Nairobi, cbunyassik@yahoo.com  

 

LIBAN/LEBANON 

Fayssal TALEB, General Director of Culture, Ministry of Culture, Beirut 
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LITUANIE/LITHUANIA 

Doville TEBELSKYTE (Ms.), Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau 

of the Republic of Lithuania, Vilnius 

Vaida VILKUOTYTE (Ms.), Specialist, Ministry of Culture, Vilnius, vaida.vilkuotyte@lrkm.lt  

 

MALAISIE/MALAYSIA 

Mohd Shahar OSMAN, Deputy Director General, Intellectual Property Corporation of Malaysia 

(MyIPO), Kuala Lumpur 

Kamal KORMIN, Head, Patent Examination Section Applied Science, Patent Division, 

Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade, 

Cooperatives and Consumerism, Kajang, kamal@myipo.gov.my  

Siti Salwa HAJI GHAZALI (Mrs.), Senior Assistant Director, Copyright Division, Intellectual 

Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur, salwa@myipo.gov.my  

 

MAROC/MOROCCO 

Abdellah OUADRHIRI, directeur général, Bureau marocain du droit d'auteur (BMDA), Ministère 

de la communication, Rabat 

Salah Eddine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève 

 

MEXIQUE/MEXICO 

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  

Mónica Edith MARTÍNEZ LEAL (Srta.), Subdirectora de Cooperación Económica y Técnica, 

Área de Asuntos Internacionales, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), México D.F., ainternacionales@cdi.gob.mx 

Ludka Enriqueta Krupskaia DE GORTARI KRAUSS (Srta.), Encargada, Unidad de Planeación, 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), México D.F., 

ainternacionales@cdi.gob.mx 

Elleli HUERTA OCAMPO (Sra.), 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. 

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  

Amelia Reyna MONTEROS GUIJÓN (Srta.), Consejera Indígena, Consejo Consultivo de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), México D.F., ainternacionales@cdi.gob.mx  

 

MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO 

Dusanka PEROVIC (Mrs.), Deputy Director, Intellectual Property Office of Mongolia, Podgorica 
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MOZAMBIQUE 

Pedro COMISSARIO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the 

World Trade Organization (WTO), Geneva 

Elias Jaime ZIMBA, Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 

Juvenal DENGO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

MYANMAR 

Aung Kyaw MYAT, Director General, Department of Advanced Science and Technology, 

Ministry of Science and Technology, Nay Pyi Taw 

 

NAMIBIE/NAMIBIA 

Tileinge S. ANDIMA, Registrar, Business and Intellectual Property, Ministry of Trade and 

Industry, Windhoek 

Pierre DU PLESSIS, Senior Consultant, Ministry of Trade and Industry, Windhoek 

Ainna Vilengi KAUNDU (Ms.), Principal Economist, Commerce division, Ministry of Trade and 

Industry, Windhoek 

Simon Madjumo MARUTA, Counsellor, Chargé d'Affaires, Permanent Mission, Geneva 

 

NÉPAL/NEPAL 

Rishikech DHUNGEL, Director, Department of Industry, Ministry of Industry, Kathmandu 

 

NIGER 

Amadou TANKOANO, professeur de droit de propriété industrielle, Ministère des mines et de 

l'industrie, Niamey 

 

NIGÉRIA/NIGERIA 

Jane IGWE (Mrs.), Principal Assistant Registrar, Commercial Law Department, Trademarks 

Patent and Designs Registry, Federal Ministry of Trade Industry and Investment, Abuja, 

janeclintin@yahoo.com  

Nifesimi AYODELE (Ms.), Assistant Registrar, Commercial Law Department, Trademarks 

Patent and Designs Registry, Federal Ministry of Trade Industry and Investment, Abuja, 

knifexe@yahoo.com  

Ruth OKEDIJI (Mrs.), Professor of Law, University of Minnesota, Minneapolis 

 

NORVÈGE/NORWAY 

Didrik TØNSETH, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Jostein SANDVIK, Director, Legal and International Affairs, Norwegian Industrial Property Office 

(NIPO), Oslo, jsa@patentstyret.no  
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NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 

Dominic KEBBELL, Acting Principal Policy Advisor, Commercial and Consumer Environment, 

Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington 

 

OMAN 

Yousuf AL BUSAIDI, Research Director for Culture, Basic and Social Science, Program 

Department, The Research Council, Athaibah, yousuf.albusaidi@trc.gov.om  

Haithm AL-AMRI, Head, International Cooperation Department, Public Authority for Crafts 

Industries, Muscat 

Khamis AL-SHAMAKHI, Director, Cultural Relations Department, Ministry of Heritage and 

Culture, Muscat 

 

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 

Sevara KARIMOVA (Ms.), Head, Department of State Scientific and Technical Examination of 

Inventions and Examination of Utility Models, Agency on Intellectual Property of the Republic of 

Uzbekistan, Tashkent, s.karimova@ima.uz  

 

PANAMA 

Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión 

Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

Lorenza del Carmen SÁNCHEZ DE VALENZUELA (Sra.), Abogada, Departamento de 

Derechos Colectivos y Expresiones Folclóricas, Dirección General del Registro de la Propiedad 

Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 

 

PARAGUAY 

Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Intellectual Property 

Section, Ministry of Economic Affairs, The Hague 

 

PÉROU/PERU 

Elmer SCHIALER, Director de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, 

Dirección General de Asuntos Económicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima 

Luz CABALLERO (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra 

Carlos ROSSI COVARRUBIAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Luis MAYAUTE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra, lmayaute@onuperu.org 
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PHILIPPINES 

Josephine REYNANTE (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 

Maria Asuncion INVENTOR (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

POLOGNE/POLAND 

Maciej DYDO, Deputy Director, Intellectual Property and Media Department, Ministry of Culture 

and National Heritage, Warszawa 

Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

QATAR 

Ibrahim AL-SAYED, Intangible Heritage Consultant, Ministry of Culture, Arts and Heritage, Doha 

 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 

Mohamad AL Amin ZOUETIR, Manager, Copyright, Ministry of Culture, Damascus 

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

OH Ahrum (Ms.), Assistant Director, Culture and Trade Team, Copyright Policy Division, 

Ministry of Culture, Sports and Tourism, Seoul, ahrumoh@korea.kr  

CHOI Hye Min (Ms.), Research Associate, Law and Policy Research Division, Korea Copyright 

Commission, Seoul, rukanary@copyright.or.kr  

KIM Shi-Hyeong, IP Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 

Marisol de las Mercedes CASTILLO COLLADO (Sra.), Directora Jurídica, Ministerio de Medio 

Ambiente, Santo Domingo 

 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 

REPUBLIC OF KOREA 

KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Senior Officer, International Affairs Department, Industrial Property 

Office, Prague, lzamykalova@upv.cz  

Michal DUBOVAN, Desk Officer, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

Leonila KISHEBUKA (Mrs.), Deputy Registrar, Intellectual Property Division, Business 

Registrations and Licensing Agency, Dar es Salaam, leonillah@yahoo.com  

Doreen Anthony RWABUTAZA (Ms.), Acting Chief Executive Officer, the Copyright Society of 

Tanzania (COSOTA), Dar es Salaam 

 

ROUMANIE/ROMANIA 

Mirela Liliana GEORGESCU (Mrs.), Head, Chemistry and Pharmaceutical Division, Patent 

Directorate, State Office for Invention and Trademarks (OSIM), Bucharest 

Constanta Cornelia MORARU (Mrs.), Head, Division for Legal Affairs and International 

Cooperation, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 

Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Counsellor, Romanian Copyright Office (ORDA), Bucharest 

Livia PUŞCARAGIU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Miranda DAWKINS (Mrs.), Head of Trade and Development, International Policy Directorate, 

Intellectual Property Office (IPO), Newport, miranda.dawkins@ipo.gov.uk  

Nick ASHWORTH, Copyright Policy Adviser, Intellectual Property Office (IPO), Department for 

Business, Innovation and Skills, Newport, nick.ashworth@ipo.gov.uk  

Beverly PERRY (Mrs.), Policy Officer, International Policy Directorate, Intellectual Property 

Office (IPO), Newport, beverly.perry@ipo.gov.uk  

Grega KUMER, Senior Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva 

 

SÉNÉGAL/SENEGAL 

Fodé SECK, ambassadeur, Représentant permanent, Mission permanente, Genève 

Ndeye Fatou LO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève 

 

SERBIE/SERBIA 

Miloš RASULIĆ, Counsellor, Copyright and Related Rights Department, Intellectual Property 

Office, Belgrade, mrasulic@zis.gov.rs  

 

SINGAPOUR/SINGAPORE 

Thaddeus HOO, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 

Geneva 

 

SOUDAN/SUDAN 

Adil HILAL, Registrar General, Intellectual Property Office, Ministry of Justice, Khartoum 
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SRI LANKA 

Lalith KANNANGARA, Secretary, Ministry of Indigenous Medicine, Colombo 

Newton Ariyaratne PEIRIS, Advisor, Ministry of Indigenous Medicine, Colombo 

Gihan INDRAGUPTHA, Assistant Director, Economic Affairs Department, Ministry of External 

Affairs, Colombo, gihan@mea.gov.lk  

Chatura PERERA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SUÈDE/SWEDEN 

Johan AXHAMN, Special Government Adviser, Division for Intellectual Property and Transport 

Law, Ministry of Justice, Stockholm 

 

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 

Cyrill BERGER, conseiller juridique, Développement durable et coopération internationale, 

Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Agnès VON BEUST (Mme), avocate, Service juridique des marques, Division de droit et affaires 

internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

 

THAÏLANDE/THAILAND 

Thani THONGPHAKDI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva, 

mission.thailand@ties.itu.int  

Krerkpan ROEKCHAMNONG, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva, mission.thailand@ties.itu.int  

Savitri SUWANSATHIT (Mrs.), Advisor to the Ministry of Culture, Office of the Permanent 

Secretary, Ministry of Culture, Bangkok, sa_vitri2000@yahoo.com  

Tull TRAISORAT, Director, International Law Development Division, Department of Treaties and 

Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, ttraisorat@yahoo.com  

Tanit CHANGTHAVORN, Assistant Director, Biodiversity-Based Economy Development Office, 

Bangkok, tanit@bedo.or.th  

Chonletee CHANRACHKUL (Mrs.), Counsellor, Department of International Economic Affairs, 

Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, chonlatee@hotmail.co.uk 

Chuthaporn NGOKKUEN (Ms.), Second Secretary, Department of International Economic 

Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, twinjeab@gmail.com 

Nutchanika JITTNARONG (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of 

Commerce, Bangkok, o_auy@hotmail.com  

Titaporn LIMPISVASTI (Ms.), Cultural Officer, Professional Level, Department of Cultural 

Promotion, Ministry of Culture, Bangkok, titamod94@hotmail.com  

mailto:tanit@bedo.or.th
mailto:chonlatee@hotmail.co.uk
mailto:o_auy@hotmail.com
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Kanita SAPPHAISAL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva, 

mission.thailand@ties.itu.int  

Varapote CHENSAVASDIJAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva, 

mission.thailand@ties.itu.int  

 

TOGO 

Essohanam PETCHEZI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Mazina KADIR (Ms.), Controller, Intellectual Property Office (IPO), Ministry of Legal Affairs, Port 

of Spain, mazina.kadir@ipo.gov.tt  

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva, sobionj@ttperm-mission.ch  

 

VIET NAM 

TRAN Thi Tram Oanh (Mrs.), Official, Patent Division No.3, National Office of Intellectual 

property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi, trantramoanh@noip.gov.vn  

MAI Van Son, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

ZAMBIE/ZAMBIA 

Lillian BWALYA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ZIMBABWE 

Rhoda T. NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

 

II.  DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION 

 

UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION 

Delphine LIDA (Ms.), First Counsellor, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva 

Oliver HALL-ALLEN, Counsellor, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva 

Katja MUTSAERS (Ms.), Policy Officer, European Commission, Brussels 

Michael PRIOR, Policy Officer, European Commission, Brussels 
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III.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

      INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  

Yuan ZHANG (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva  

 

L'UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  

Georges Remi NAMEKONG, ministre conseiller, Genève 

 

L’INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES/UNITED NATIONS 

PERMANENT FORUM ON INDIGENOUS ISSUES (UNPFII) 

Paul Kanyinke SENA, Chair, Kenya 

Valmaine TOKI (Ms.), Indigenous-nominated Member, New Zealand 

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA 

CULTURE (UNESCO)/UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 

ORGANIZATION (UNESCO)  

Antoni DURSKI, Intern, Intangible Cultural Heritage Section, Saint Denis, 

antekdurski@gmail.com  

 

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 

ORGANIZATION (EAPO)  

Maria SEROVA (Mrs.), Chief Examiner, Chemistry and Medicine Division, Examination 

Department, Moscow, mserova@eapo.org  

 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 

ORGANISATION (EPO)  

Marko SCHAUWECKER, Lawyer, Directorate Patent Law, Munich 

 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)/INTERNATIONAL 

ORGANIZATION OF LA FRANCOPHONIE (OIF) 

Adeline MICHOUD (Mme), stagiaire, Genève 

Miriam SANGIOLGIO (Mme), stagiaire, Département du commerce et développement, Genève 

 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 

(WTO)  

Hannu WAGER, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
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Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 

 

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 EXPERT MECHANISM ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES 

(UNEMRIP) 

Albert DETERVILLE, Representative, Castries 

 

 

 

IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

ADJMOR 

Hamady AG MOHAMED ABBA (président, Coordination des programmes de développement, 

Tombouctou, tassanafalte@yahoo.fr)  

Arts Law Centre of Australia  

Robyn AYRES (Ms.) (Executive Director, Sydney, rayres@artslaw.com.au) 

Asociación Kunas unidos por Napguana/Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA)  

Nelson DE LEÓN KANTULE (Directivo Vocal, Panamá) 

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 

Association (ELSA International)  

Mari HEINO (Ms.) (Head of Delegation, Helsinki, mari.heino@helsinki.fi);  Matteo BARBIERI 

(Delegate, Milan, m.barbieri@hotmail.it);  Aleksandra BURDA (Ms.) (Delegate, Warsaw, 

burda.aleksandra.92@gmail.com);  Frida FOSTVEDT (Ms.) (Delegate, Asker, 

frida.fostvedt@gmail.com);  Andrija ILIC (Delegate, Belgrade, andrijailic18@gmail.com) 

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 

Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 

Benedetta UBERTAZZI (Mrs.) (Observer, Zurich);  Marlies ALLAN (Mrs.) (Observer, Zurich) 

Association pour le développement de la société civile angolaise (ADSCA)  

Sandra Garcia DA COSTA (Mme) (assistante de protection, Département juridique et de 

protection, Luanda, jpdosmarcos@yahoo.com.br);  Gladicia Buzitu TAYANA (Mme) (agente 

d’animation communautaire (AAC), Section des savoirs traditionnels, Luanda, 

jpdosmarcos@yahoo.com.br)  

Centre de documentation, de recherché et d’information des peuples autochtones/Indigenous 

Peoples’ Centre for Documentation, Research and Information (doCip)  

Mariam DALIMAN (Mme) (stagiaire, Genève);  Parfait DIHOUKAMBA (stagiaire, Genève);  

Guzel KHAFIZOVA (Mme) (interprète, Genève);  Claudinei NUNES DA SILVA (Mme) 

(interprète, Genève);  Samantha PELLMANN (Mme) (interprète, Genève);  Ana PÉREZ 

CÓRDOBA (Mme) (traductrice, Genève);  Alba PORCEDDU (Mme) (Co-coordinatrice, Genève);  

François BIGIRIMANA (Stagiaire, Geneva) 

mailto:mari.heino@helsinki.fi
mailto:m.barbieri@hotmail.it
mailto:burda.aleksandra.92@gmail.com
mailto:frida.fostvedt@gmail.com
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Centre du commerce international pour le développement (CECIDE)/International Trade Center 

for Development (CECIDE)  

Biro DIAWARA (représentant, coordinateur de programmes, Genève) 

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 

Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  

Ahmed ABDEL LATIF (Program Manager, Geneva) 

Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara (CEM-Aymara)/Center for Multidisciplinary 

Studies Aymara (CEM-Aymara) 

María Eugenia CHOQUE QUISPE (Sra.) (Delegada, La Paz) 

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 

Timothy ROBERTS (Consultant, London) 

Civil Society Coalition (CSC)  

Marc PERLMAN (Fellow, Providence) 

Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ) 

Tomás Jesús ALARCÓN EYZAGUIRRE (Presidente, Tacna);  Rosario LUQUE GIL (Sra.) 

(Especialista, Quito) 

Cooperativa Ecológica de las Mujeres Colectoras de la Isla de Marajó (CEMEM)  

Edna María DA COSTA E SILVA (Sra.) (Presidenta, Ponta de Pedras, Marajó) 

Coordination des ONG africaines des droits de l’homme (CONGAF)/Coordination of African 

Human Rights NGOs (CONGAF) 

Ana LEURINDA (Mme) (représentante principale, Genève) 

Copyright Agency Limited  

Patricia ADJEI (Ms.) (Expert, Sydney, padjei@copyright.com.au) 

CropLife International 

Tatjana SACHSE (Ms.) (Legal Adviser, Geneva) 

Culture of Afro-indigenous Solidarity (Afro-Indigène) 

Ana LEURINDA (Mrs.) (President, Geneva) 

EcoLomics International  

Elizabeth REICHEL (Mrs.) (Adviser, Geneva);  Noriko YAJIMA (Ms.) (Observer, Montréal, 

nikkiyaji@hotmail.com)  

Ethnic Community Development Organization (ECDO)  

Nongpoklai SINHA (Ms.) (Member, Sylhet, nongpoklai@yahoo.com)  

Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)  

Benoît MÜLLER (Legal Adviser, Brussel) 

Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  

Chiara GHERARDI (Ms.) (Policy Analyst, Innovation, Intellectual Property and Trade, Geneva);  

Axel BRAUN (Head, International Development, Geneva) 

Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International 

Federation of Film Producers Associations (FIAPF)  

Bertrand MOULLIER (Senior Advisor, International Policy, Paris);  Esther BIGO (Mrs.) (Adviser, 

Paris);  Asha LOVELACE (Mrs.) (Adviser, Paris);  Michel OCELOT (Adviser, Paris) 

Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA)  

JIM WALKER (Director, Brisbane)  
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Foundation for Solidarity and Social Welfare Projects (FOSBES NGO)  

Esperance LUTETE BERIE (Mrs.) (Gender and Family Manager, Kinshasa, 

fosbesong@yahoo.fr);  Marthe MBANGA MFUNYI (Mrs.) (Training and Research Manager, 

Kinshasa, fosbesong@yahoo.fr);  Tony NDEFRU FRACHAHA (Training and Research 

Manager, Kinshasa, fosbesong@yahoo.fr)  

Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF Int.)  

Gladys OBELMEJIAS (Ms.) (Member, Caracas, gladysobe@gmail.com) 

Graduate Institute for Development Studies (GREG)  

Derek EATON (Executive Director, Centre for International Environmental Studies, Geneva, 

derek.eaton@graduateinstitute.ch) 

Health and Environment Program (HEP)  

Madeleine SCHERB (Mme) (présidente, Genève, madeleine@health-environment-

program.org);  Pierre SCHERB, conseiller, Genève) 

Incomindios Switzerland  

Maria Helena NYBERG (Ms.) (Adviser, Zurich);  Brigitte VONASCH (Ms.) (Temporary 

representative, Zurich) 

Indian Council of South America (CISA)  

Ronald BARNES (Representative, Geneva);  Tomás CONDORI (Representative, Puno);  Roch 

Jan MICHALUSZKO (Consejero Jurídico, Puno) 

Indian Movement “Tupaj Amaru”  

Lázaro PARY ANAGUA (General Coordinator, Bolivia) 

Indigenous Peoples (Bethechilokono) of Saint Lucia Governing Council (BCG)  

Albert DETERVILLE (Executive Chairperson, Castries) 

Intellectual Property Owners Association (IPO)  

Manisha DESAI (Ms.) (Assistant General Patent Counsel, Indianapolis) 

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  

Thiru BALASUBRAMANIAM (Representative, Geneva);  Asma REHAN HAFIZ (Ms.) (Legal 

Intern, Geneva);  Kirsten WILLIAMS (Ms.) (Delegate, Geneva) 

Massai Experience  

Zohra AIT-KACI-ALI (Mrs.) (President, Geneva) 

Nigeria Natural Medicine Development Agency (NNMDA) 

Tamunoibuomi F. OKUJAGU (Director General/Chief Executive, Lagos) 

Organisation des industries de biotechnologie(BIO)/Biotechnology Industry Organization (BIO)  

Lila FEISEE (Mrs.) (Vice President, Global Intellectual Property Policy, Washington D.C.) 

Organisation pour un réseau international des indications géographiques 

(ORIGIN)/Organization for an International Geographical Indications Network (ORIGIN)  

Massimo VITTORI (Secrétaire Général, Geneva) 

Public Association Regional Centers for Education for Sustainable Development RCE 

Kyrgyzstan 

Chinara SADYKOVA (Ms.) (Member, Bishkek) 

Research Group on Cultural Property (RGCP)  

Stefan GROTH (Head of Delegation, Göttingen, sgroth@gwdg.de);  Julia KOPP (Ms.) (Adviser, 

Göttingen, julia.kopp@demokratie-goettingen.de) 

 

mailto:fosbesong@yahoo.fr
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mailto:gladysobe@gmail.com
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Societé internationale d'éthnologie et de folklore (SIEF)/International Society for Ethnology and 

Folklore (SIEF)  

Áki G. KARLSSON (Member, Reykjavík, akigk@landsbokasafn.is) 

Solidarité pour un monde meilleur (SMM)/Solidarity for a Better World (SMM)  

Emmanuel TSHIBANGU NTITE (président, Kinshasa, smmasbl@gmail.com);  Godefroid 

BAKABUKEBA WAFUANA (chargé culturel, Kinshasa, smmasbl@gmail.com)  

Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and 

Education  

Jennifer TAULI CORPUZ (Mrs.) (Legal Desk Coordinator, Philippines) 

Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow  

Diego GRADIS (président exécutif, Rolle, tradi@fgc.ch);  Christiane JOHANNOT-GRADIS 

(Mme) (secrétaire générale, Rolle, tradi@fgc.ch) 

Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department  

Preston HARDISON (Policy Analyst, Seattle);  Terry WILLIAMS (Commissioner, Treaty Rights 

Office, Tulalip) 

World Trade Institute (WTI)  

Hojjat KHADEMI (Researcher, Bern, hojjat.khademi@wti.org)  

 

V.  GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ 
 INDIGENOUS PANEL 

 

Valmaine TOKI (Ms.), Indigenous-nominated Member of the United Nations Permanent Forum 

on Indigenous Issues, New Zealand 

Ramiro BATZIN, Executive Director, Centro para la Investigación y Planificación del Desarrollo 

Maya Sotz’il, Guatemala 

Jennifer TAULI CORPUZ (Mrs.), Legal Desk Coordinator, Tebtebba Foundation, Philippines 

Jon Petter GINTAL, Senior Adviser of the Sami Parliament, Norway 

mailto:smmasbl@gmail.com
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VI.  BUREAU/OFFICERS 

 

Président/Chair: Wayne McCOOK (Jamaïque/Jamaica) 

Vice-présidents/Vice-Chairs: Bebeb DJUNDJUNAN (Indonésie/Indonesia)  

 Alexandra GRAZIOLI (Mme/Mrs.) (Suisse/Switzerland) 

Secrétaire/Secretary: Wend WENDLAND (OMPI/WIPO) 

 

 

VII.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE 

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 

INTERNATIONAL BUREAU OF THE 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 

Francis GURRY, directeur général/Director General 

Johannes Christian WICHARD, vice-directeur général/Deputy Director General 

Konji SEBATI (Mlle/Ms.), directrice, Département des savoirs traditionnels et des défis 

mondiaux/ Director, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges  

Wend WENDLAND, directeur, Division des savoirs traditionnels/Director, Traditional Knowledge 

Division 

Begoña VENERO AGUIRRE (Mme/Mrs.), conseillère principale, Division des savoirs 

traditionnels/Senior Counsellor, Traditional Knowledge Division 

Simon LEGRAND, conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 

Knowledge Division 

Brigitte VEZINA (Mlle/Ms.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal Officer, Traditional 

Knowledge Division 

Fei JIAO (Mlle/Ms.), juriste adjointe, Division des savoirs traditionnels/Assistant Legal Officer, 

Traditional Knowledge Division 

Oluwatobiloba MOODY, juriste adjoint, Division des savoirs traditionnels/Assistant Legal Officer, 

Traditional Knowledge Division 

Q’apaj CONDE CHOQUE, boursier à l’intention des peuples autochtones, Division des savoirs 

traditionnels/WIPO Indigenous Fellow, Traditional Knowledge Division 

Irina PAK (Mlle/Ms.), interne, Division des savoirs traditionnels/Intern, Traditional Knowledge 

Division 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 


