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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :يوليو 2024

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة السابعة والعشرون

جنيف ،من  24مارس اإىل  4أأبريل 2024

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة

WIPO/GRTKF/IC/27/10
2

 .2عقدت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة" أأو
"اللجنة احلكومية ادلولية") دورهتا السابعة والعرشين يف جنيف يف الفرتة من  24مارس اإىل  4أأبريل  ،2024بدعوة من
املدير العام للويبو.
 .2واكنت ادلول التالية ممثةل يف ادلورة :أألبانيا ،واجلزائر ،و أأندورا و أأنغول ،وا ألرجنتني ،و أأرمينيا و أأسرتاليا ،والمنسا،
و أأذربيجان ،وجزر الهباما ،وبنغالديش ،وبرابدوس ،وبيالروس وبلجياك ،وبوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) ،والربازيل،
وبلغاراي ،وبوروندي ،والاكمريون ،وكندا ،وش ييل ،والصني ،وكولومبيا ،والكونغو ،وكوت ديفوار ،وكواب ،وامجلهورية
التش يكية ،وجيبويت ،وإاكوادور ،ومرص ،والسلفادور ،ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،وإاس تونيا ،وإاثيوبيا ،وفنلندا،
وفرنسا ،و أأملانيا ،وغاان واليوانن ،وغواتاميل ،وغينيا ،والكريس الرسويل ،وهندوراس ،وهنغاراي ،والهند ،وإاندونيس يا ،وإايران
(مجهورية  -الإسالمية) ،وإارسائيل ،وإايطاليا ،وجاماياك ،والياابن ،وا ألردن ،وكينيا ،ولتفيا ،وليتوانيا ،ولكسمربغ ومدغشقر،
ومالوي ومالزياي ،وموريتانيا ،واملكس يك ،وموانكو ،واملغرب ،واملوزمبيق وميامنار ،وانميبيا ،ونيبال ،وهولندا ،ونيوزيلندا،
ونياكراغوا والنيجر ،ونيجرياي ،والرنوجي ،وعامن وابكس تان ،وبامن ،وابراغواي ،وبريو ،والفلبني ،وبولندا ،والربتغال ،ومجهورية
كوراي ،ومجهورية مودلوفا ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،واململكة العربية السعودية ،والس نغال ،وسلوفاكيا وجنوب أأفريقيا،
وإاس بانيا ،ورسي لناك ،والسويد وسويرسا واتيالند ،وتوغو وترينيداد وتوابغو ،وتونس ،وتركيا و أأوغندا و أأوكرانيا ،واململكة
املتحدة ،ومجهورية تزنانيا املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأوروغواي و أأوزبكس تان ،وفزنويال (مجهورية  -البوليفارية)،
وفييت انم ،والمين وزامبيا وزمبابوي ( .)220واكن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء الس بع والعرشين ُممث ًال أأيضا بصفته
عضوا يف اللجنة.
ً
 .3و ُمثل يف ادلورة املراقبان التاليان :فلسطني وجنوب السودان (.)2
 .4وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (،)ARIPO
والاحتاد ا ألفريقي ،واملنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات ( )EAPOواملنظمة ا ألوروبية للرباءات ( )EPOواملنظمة
ادلولية للفرنكوفونية ( ،)OIFومنظمة ا ألمم املتحدة ل ألغذية والزراعة ( )FAOوالاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية
اجلديدة ( )UPOVومركز اجلنوب ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة ( )UNESCOوجامعة ا ألمم
املتحدة ).)20( (UNU
 .5وشارك ممثلون عن املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقبني :مركز أأسرتاليا لقانون الفنون ،ومجعية قبائل كوان
املتحدة يف انبغواان ( ،)KUNAواملركز ا ألسرتايل للملكية الفكرية يف الزراعة ( )ACIPAومركز ادلراسات املتعددة
التخصصات أأميارا ( )CEM-Aymaraوائتالف اجملمتع املدين ( )CSCواللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة ا ألنديز
ا ألوائل ( )CAPAJواجمللس الوطين للهنوض ابملوس يقى التقليدية يف الكونغو ( )CNPMTCوواكةل حق املؤلف احملدودة،
والش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية ( )CropLife Internationalوثقافة تضامن الشعوب ا ألصلية ا ألفريقية (Afro-
 )Indigèneومنظمة اإيكولوميكس ادلولية ،ومؤسسة البحوث من أأجل الشعوب ا ألصلية وساكن اجلزر ()FAIRA
وبرانمج الصحة والبيئة ( )HEPواللجنة ادلولية للساكن ا ألصليني ل ألمريكتني ( ) Incomindios Switzerlandواجمللس
الهندي ألمرياك اجلنوبية ( ،)CISAوحركة "توابج أأمارو" الهندية ،ومركز الشعوب ا ألصلية للتوثيق والبحث واملعلومات
( )doCipومعهد التمنية املس تدامة والعالقات ادلولية ( )IDDRIومعهد الشعوب أأ ألصلية الربازييل للملكية الفكرية
( )INBRAPIواملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ( )ICTSDواجمللس ادلويل ملنظامت همرجاانت الفوللكور والفنون
الشعبية ( )CIOFFوالاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني ( )IFPMAومركز التجارة ادلولية للتمنية ()CECIDE
والاحتاد ادلويل للفيديو ( )IVFواملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ( )KEIوالواكةل النيجريية لتطوير الطب الطبيعي
( ،)NNMDAوصاميكويب :مركز شعب الصايم حلقوق النسخ ،ومؤسسة تبتيبا  -مركز الشعوب ا ألصلية ادلويل للبحث
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يف الس ياسة العامة والتعلمي ،وشعبة الشؤون احلكومية لقبائل التولليب يف واش نطن ،والتقاليد يف خدمة الغد ،وجامعة
ترومسو ،جامعة أأقىص شامل الرنوجي.)32( (UiT).
.6

وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذا التقرير.

 .7وقدمت الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/INF/2 Rev.2حملة عامة عن الواثئق املوزعة لدلورة
السابعة والعرشين.
 .8ودونت ا ألمان ُة املداخالت ،وجرى بث حمارض ادلورة وتسجيلها عىل الش بكة العاملية .ويلخص هذا التقرير
املناقشات ،ويُقدم جوهر املداخالت ،دون أأن يعكس لك املالحظات اليت ُأبديت ابلتفصيل أأو أأن يتبع ابلرضورة الرتتيب
الزمين للمداخالت.
.9

واكن الس يد "فيند فندلند" من الويبو أأمني ادلورة السابعة والعرشين للجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .20افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام ،ادلورة ورحب ابملشاركني .وذكر احلضور بربانمج العمل اذلي وافقت عليه
امجلعية العامة يف سبمترب  .2023أأو ًل ،عقد دورة بشأأن املوارد الوراثية يف الفرتة من  3اإىل  7فرباير  2024واليت انهتت من اإعداد
نسخة ُم َعدةل من الوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية؛ اثني ًا ،عقد ادلورة احلالية بشأأن املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ملدة عرشة أأايم ؛ واثلث ًا ،عقد دورة شامةل يف يوليو  2024وملدة ثالثة أأايم للنظر يف التقدم
احملرز وتقدمي توصية اإىل امجلعية العامة يف سبمترب  .2024ونص التلكيف اجملدد ،مرة أأخرى ،عىل أأن ترس ع اللجنة يف لملها
ابنفتاح والزتام اتم بشأأن املفاوضات املستندة اإىل النصوص ،وموافاة امجلعية العامة يف سبمترب  2024بنص ( أأو أأكرث) لصك قانوين
دويل ( أأو أأكرث) يف شأأن توفري امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ونص تلكيف
اللجنة احلايل أأيض ًا عىل" :بغية وضع اللمسات الهنائية للنص (النصوص) خالل فرتة الثنائية ،سوف تنظر امجلعية العامة 2024
يف التقدم احملرز يف شأأن النص (النصوص) وتُقرر مدى احلاجة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ،وسيمت النظر يف اإماكنية عقد
اجامتعات اإضافية ،مع ا ألخذ يف الاعتبار اإجراءات وضع املزيانية ".سوف ختصص ادلورة احلالية أأربعة أأايم للمعارف
التقليدية ،و أأربعة أأايم ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ويومني للنظر يف القضااي الشامةل لقطاعات املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .ولفت املدير العام ا ألنظار اإىل أأن املرة ا ألخرية اليت انقشت فهيا اللجنة مسأأةل املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اكن خالل ادلورة الرابعة والعرشين واخلامسة والعرشين عىل التوايل .أأصدرت اللجنة يف
هاتني ادلورتني َ
نصني ،وهام عىل وجه التحديد "حامية املعارف التقليدية :مرشو ع املواد" (نص املعارف التقليدية) واذلي
ُأرفق ابلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/27/4و"حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :مرشو ع املواد" (نص أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي) واذلي ُأرفق ابلوثيقة ُ .WIPO/GRTKF/IC/27/5اختذت تكل النصوص أأساس ًا للمناقشة
خالل ادلورة احلالية يف شأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل التوايل .كام أأشار املدير العام أأيض ًا اإىل
ثالث واثئق أأخرى" :التوصية املشرتكة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املقرتنة هبا" (الوثيقة
 )WIPO/GRTKF/IC/27/6واليت شارك يف تقدميها وفود لك من كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت
املتحدة ا ألمريكية؛ و"التوصية املشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت ألغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا" (الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/27/7واليت شارك يف تقدميها وفود لك من كندا والياابن
ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية؛ و"اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة من اإعداد ا ألمانة بشأأن التدابري املتعلقة
بتاليف منح الرباءات عن خطأأ والامتثال ل ألنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" (الوثيقة ،)WIPO/GRTKF/IC/27/8
برعاية مشرتكة من قبل وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأشار
املدير العام اإىل صندوق تربعات الويبو للمجمتعات احمللية وا ألصلية املعمتدة (صندوق التربعات) ،وذكر املشاركني بدور هذا
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الصندوق كوس يةل هامة جد ًا لمتويل مشاركة ممثيل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية يف اجامتعات اللجنة .و أأكد عىل خلو الصندوق
من ا ألموال ،وكرر مناشدته القوية مجليع الوفود للبحث عن وس يةل للمساعدة من خالل التربعات الطوعية للصندوق .و أأعلن
الرئيس عن وجود الس يد ابفيل سولياندزيغا ،رئيس "صندوق اباتين" وعضو فريق ا ألمم املتحدة العامل املعين مبسأأةل حقوق
الإنسان والرشاكت عرب الوطنية وغريها من مؤسسات ا ألعامل ا ألخرى ،موسكو ،الاحتاد الرويس؛ والس يدة اإديث
ابستيداس اكدليرون ،مستشار قانوين لتعزيز الصحة لساكن املالماس ا ألصليني يف انرينو ،كولومبيا؛ والس يد بريس تون
هارديسن ،حملل س يايس لقبائل التولليب يف واش نطن ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،املشاركني يف أأعامل ادلورة يف منابر
الشعوب ا ألصلية بشأأن "امللكية الفكرية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :حق الشعوب ا ألصلية يف
احلفاظ عىل ملكيهتا الفكرية لهذا الرتاث الثقايف واملعارف التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية وإادارته وحاميته وتطوير
مبقتىض املادة  32من اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية" .و أأكد عىل أأن ادلورة احلالية يه ادلورة السابعة
والعرشين من دورات انعقاد اللجنة منذ اإنشاهئا من وقت طويل يف عام  .2000ومىض يقول ،ميثل هذا اجلهد جحم غري
عادي من العمل امل ُ ْن َجز يف س ياق هذ العملية .و أأثىن بوجه خاص عىل قيادة ومسامهة الرئيس احلايل للجنة ،صاحب
السعادة السفري وين ماك كوك .وبيامن أأقر الرئيس ابلتقدم احملرز من قبل اللجنة ،اإل أأنه حرص عىل حث مجيع املشاركني عىل
التحيل ابلصرب ألقىص درجة ومواصةل املشاركة الفعاةل نظر ًا لطبيعة الإجراءات امل ُ َعقدة اليت تتصف هبا املفاوضات داخل
اللجنة .و أأعرب عن ثقته يف اإماكنية التوصل اإىل نتيجة ،ولكن مع رضورة العمل يف جو من التفامه املشرتك من جانب الوفود
من أأجل حتقيق نتيجة اإجيابية.
 .22وتوجه رئيس اللجنة احلكومية ادلولية ،صاحب السعادة السفري وين ماك كوك ،من جاماياك ،ابلشكر اإىل املدير العام
عىل بيانه الافتتايح ،وكرر سابق اإشارته اإىل الوضع املايل لصندوق التربعات .و أأعرب عن أأمهل يف أأل يُتخذ جفاف الصندوق
وخلو من املوارد بعد س بعة وعرشين دورة من دورات اللجنة رمز ًا أأو تعبري ًا عن أأش ياء أأخرى .ومض صوته اإىل صوت
املدير العام يف توجيه نداء قوي برضورة جتديد موارد الصندوق ،حيث ل يسع اللجنة الفشل يف املراحل ا ألخرية من لملية
التفاوض .وتقدم ابلشكر اإىل املنسقني ا إلقلمييني عىل دورمه يف تأأكيد التنس يق داخل اجملموعات املعنية فامي يتعلق ابلربانمج
ومهنجية لمل ادلورة .كام شكر أأيض ًا الس يد عبد القادر جيالين من اإندونيس يا ،والس يدة أأحالم سارا تشارخيي من اجلزائر،
والس يدة أألكس ندرا غرازيويل من سويرسا ،ملا قدمو من دمع كنواب لرئيس اللجنة .و أأشار اإىل اإاتحة أأعامل ادلورة احلالية من
خالل بث مبارش عىل موقع الويبو الالكرتوين ،مثل ادلورات السابقة ،بغية تعزيز الشفافية والانفتاح والشموليةَ .وذكر بأأن
املناقشة يه أأسلوب العمل ،ومن خالل املناقشة والاحرتام املتبادل واملشاركة البناءة عىل مجيع ا ألصعدة فقط ،ميكن
التوصل اإىل اتفاق .وحث الوفود ،مبفردها أأو من خالل مجموعات ،عىل مناقشة املسائل املوضوعية فامي بيهنا .وجشع املراقبني
أأيض ًا ،ل س امي املؤمتنني عىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،والشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية عىل
مشاركة ادلول ا ألعضاء ،كام حث ادلول ا ألعضاء عىل مشاركة املراقبني .وتوجه ابلشكر اإىل حكومة اإندونيس يا عىل
اس تضافهتا عقد اجامت ع تشاوري غري رمسي بشأأن أأعامل اللجنة يف ابيل يف الفرتة من  20اإىل  22مارس ( 2024اجامت ع ابيل
التشاوري) .واغتمن الرئيس هذ املناس بة للرتحيب حبضور سعادة السفري تريونو ويبو ،املمثل ادلامئ مجلهورية اإندونيس يا يف
جنيف واذلي ر َأس اجامت ع ابيل التشاوري ،يف هذ ادلورة .و أأعرب عن اعتقاد يف الفرصة اليت أأاتهحا الاجامت ع التشاوري
لإجراء مناقشات مفيدة ورصحية بني املشاركني احلارضين ،سواء عىل مس توى املضمون وخباصة فامي يتعلق ابلقضااي
الشمولية ،أأو عىل مس توى مسارات امليض قدم ًا .ومىض يقول ،ميكن أأن تؤدي تكل النوعية من املناقشات غري الرمسية
املوهجة من قبل دول أأعضاء عرب أأقالمي خمتلفة اإىل املساعدة يف زايدة تفعيل أأهداف اللجنة .و أأثىن عىل ملخص الرئيس يف
شأأن اجامت ع ابيل التشاوري واذلي ُوز ع عىل احلضور للنظر فيه .والتفت اإىل مهنجية العمل املقرتحة وبرانمج ادلورة احلالية،
وخباصة اإىل البند السادس من جدول ا ألعامل املتعلق ابملعارف التقليدية والبند السابع املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،و أأشار اإىل املشاورات اليت أأجراها مع املنسقني ا إلقلمييني يف  24مارس  .2024واس تعرض ما مت التفاق عليه
مكهنجية دلفع العمل خالل هذ ادلورة ،مؤكد ًا عىل أأن ذكل يعد اس مترار ًا ألساليب العمل املتطور اذلي مت اعامتد يف
ادلورات السابقة .ورصح ابس تخدام هنج ثنايئ لبنود جدول ا ألعامل السادس والسابع ،حبيث جيمع ما بني مناقشات رمسية
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يف اجللسات العامة ومناقشات غري رمسية من قبل فريق اخلرباء ومشاورات جانبية غري رمسية مفتوحة العضوية .وسوف ي ُ َعني
املُيرسون ويس مترون يف القيام بدورمه املعتاد كام هو موحض فامي بعد .سوف تسهم مناقشات اجللسة العامة يف توجيه املُيرسين
وتزويدمه بتوجهيات عامة يف شأأن العمل عىل التعديالت النصية طبق ًا للحاجة ،أأي تعديالت مرفق الوثيقة
( WIPO/GRTKF/IC/27/4نص املعارف التقليدية) يف ا ألس بو ع ا ألول وتعديالت مرفق الوثيقة
( WIPO/GRTKF/IC/27/5نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي) يف ا ألس بو ع الثاين من ادلورة .وسوف تنظر اجللسة
العامة يف نصوص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ُوضعت خالل ا ألسابيع املعنية وتُراج ُعها مرتني عىل
ا ألقل .لن يكون هناك أأي صياغة حتريرية مبارشة يف اجللسة العامة .وس يعمل فريق اخلرباء أأثناء ادلورة احلالية يف مجموعات
أأصغر وعىل حنو غري رمسي هبدف تسهيل التوصل اإىل حلول توافقية .وعىل غرار اجللسات العامة ،سيتوىل الرئيس أأو أأحد
نوابه رئاسة اجامتعات فريق اخلرباء عند الرضورة .وفامي يتعلق بفريق اخلرباءَ ،س ُت َمثَل لك مجموعة إاقلميية بس بعة خرباء كحد
أأقىص ،وي ُ َفضل أأن يكون املنسق ا إلقلميي من بيهنم .و أأكد عىل أأمهية وجود منسقي اجملموعات ا إلقلميية يف الاجامتعات ،ولكن
جيوز ألي منسق إاقلميي التنازل عن حقه يف احلضور من أأجل حضور خبري بد ًل منه ،وبذكل يصل عدد اخلرباء اإىل س بعة يف
اجملموعة ا إلقلميية الواحدة .ومع ذكل ،أأعرب الرئيس عن رغبته يف تواجد املنسقني ا إلقلمييني يف القاعة أأثناء اجامتعات فريق
اخلرباء من أأجل تنس يق تبادل احلضور مع اخلرباء يف مجيع ا ألوقات .ي ُسمح للمجموعات ا إلقلميية ترش يح عدد أأقل من اخلرباء.
و أأشار الرئيس اإىل سابق تواجد مندويب ادلول ا ألعضاء ا ألخرى واخلرباء يف بعض ا ألحيان يف قاعة الاجامتعات يف ادلورات
السابقة ،ومل يمت منعهم من احلضور رشيطة اقتصار املشاركة الفعلية عىل اخلرباء املعينني وفق ًا ملهنجية العمل املتفق علهيا .كام
تُوجه ادلعوة اإىل ممثيل الشعوب ا ألصلية لرتش يح اثنني من املمثلني اخلرباء للمشاركة يف فريق اخلرباء بصفة مراقب ،و َ
ممثلني
اإضافيني للتواجد يف الاجامتعات دون احلق يف أأخذ اللكمة .ي ُسمح للمجموعة ا إلقلميية بتغيري تركيبة اخلرباء هبا ،استناد ًا اإىل
طبيعة البند أأو املسأأةل قيد النظر .حيق للخرباء ا ألعضاء يف فريق اخلرباء أأخذ اللكمة وتقدمي اقرتاحات بشأأن الصياغة أأثناء
اجامتعات فريق اخلرباءَ .س ُيعرض النص عىل شاشة عرض لسهوةل الرجو ع اإليه وإادخال مقرتحات الصياغة النصية عىل
الشاشة مبارشة .بيد أأن التحرير والإعداد الهنايئ للنص (النصوص) اليت َس ُتعرض عىل اجللسة العامة سوف تكون من اإعداد
املُيرسين عىل أأساس هذ املداخالت .خيضع تسلسل سري العمل يف النص (النصوص) اإىل املوضو ع ،ولن يُطبق أأسلوب
التسلسل املتتايل لالنتقال من نص اإىل نص أآخر .س يجمتع فريق اخلرباء يف "القاعة ابء" يف مباين الويبو .كام َستُتاح ترمجة
فورية من وإاىل اللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية .وتوخي ًا للشفافية ،س يكون هناك نقل صويت مبارش ملداولت فريق
اخلرباء .واستناد ًا اإىل اللغة املفضةل للوفود واملراقبني ،سيتوفر نقل صويت ابللغة الإنلكزيية ملداولت فريق اخلرباء يف "القاعة
أألف" وابللغة الفرنس ية يف "قاعة بيلغر جيه" وابللغة الإس بانية يف "قاعة يو أأوختهناغن" .كام ميكن متابعة النص املعروض
عىل الشاشة يف "القاعة ابء" يف نفس الوقت عىل شاشات القاعات الثالثة املذكورة أأعال  .وللتأأكد من احملافظة عىل نزاهة
لمل فريق اخلرباء وعىل الطابع غري الرمسي هلَ ،س ُيطلب من الوفود واملراقبني الامتنا ع عن الإدلء بأأي أأحاديث عامة عن
حمتوى أأو طبيعة املناقشات اجلارية يف اجللسات غري الرمسية ،سواء أأثناء الاجامتعات أأو يف وقت لحق ،وسواء بشلك عام
أأو عن طريق النقل عن أأفراد أأو وفود معينة .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يتأأكد اخلرباء من أأن ما يتبادلونه من وهجات
نظر سوف يظل ذي طبيعة غري رمسية .و ألس باب أأمنية ،سوف تس متر ا ألمانة يف متابعة احلضور يف "القاعة ابء" وضبط
احلضور مبا يتفق مع السعة املاكنية اخملصصة للقاعة .وكام اكن احلال يف ادلورة السادسة والعرشين ،واستنادا اإىل الإسهامات
الإجيابية للمشاورات اجلانبية غري الرمسية مفتوحة العضوية يف لمل اللجنة ،أأعرب الرئيس عن اعزتامه ادلعوة لعقد مشاورات
جانبية غري رمسية حيامث اقتىض ا ألمر ،ويف شأأن قضااي حمددة ،حيث تساعد مثل هذ املشاورات الوفود عىل مواصةل
املناقشات والتوصل اإىل حلول وسط يف اللحظات احلرجة أأثناء املفاوضات .سيرشف عىل عقد تكل املشاورات اجلانبية غري
الرمسية وتسهيل أأعاملها الس يد اإاين غوس من أأسرتاليا ،صديق الرئيس أأو املُيرسون .وفامي يتعلق ابملُيرسين ،سوف تظل
وظائفهم كام يه مثلام مت يف ادلورات السابقة .سيتوىل املُيرسون مس ئولية صياغة النص (النصوص) امل ُ َعدةل اليت َس ُرتفع اإىل
اجللسة العامة ،مس تفيدين يف ذكل ،ومع الوضع يف الاعتبار ،املداخالت اليت متت أأثناء اجللسة العامة واجامتعات فريق
اخلرباء واملشاورات اجلانبية غري الرمسية .كام ميكن أأيض ًا يف س ياق مراجعة النصوص املعنية ،الاسرتشاد ابملناقشات املتعلقة
ابلقضااي الشامةل يف املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املقرر اإجراهئا يف ادلورة احلالية .جيوز لل ُميرسين تقدمي
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اقرتاحات للنظر فهيا من خالل املشاورات اجلانبية غري الرمسية وفريق اخلرباء واجللسات العامة ،عىل أأل خيل ذكل بقيادة
ادلول ا ألعضاء للمفاوضات ،و أأن يظل املُيرسون ملزتمني يف هناية املطاف ابلتعويل عىل ما قدمته ادلول ا ألعضاء ووافقت
عليه .وطلب الرئيس من الس يد غوس بصفته صديق ًا للرئيس العمل مكُيرس واملساعدة يف ر أأب الاختالفات كام فعل يف
ادلورات ا ألخرية .واعمتد الرئيس املندوبني الآيت بياهنم بعد للعمل مكُيرسين :الس يدة مارغو ابجيل من موزامبيق ،الس يد
نيكولس ليس يور من كندا ،الس يد جوس تني سبيون من ترينيداد وتوابغو ،والس يد توم سوشاانندن من جنوب أأفريقيا
(ويقترص لمل ا ألخري عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي فقط) .ومبوجب التلكيف احلايل الصادر للجنةَ ،سيُنظر يف القضااي
الشامةل ملوضوعات املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خالل ادلورة احلالية يف مناس بتني :خالل يوم واحد
يف بداية ا ألس بو ع ا ألول وخالل يوم واحد أآخر يف بداية ا ألس بو ع الثاين .وكام ُذكر ابلفعل من قبل ،ستشمل ادلورة احلالية
أأيض ًا عىل مناقشات متتد ألربعة أأايم يف شأأن نص املعارف التقليدية ،ومناقشات ألربعة أأايم أأخرى يف شأأن نص أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .واقرتح الرئيس ،فامي يتعلق بربانمج ادلورة خالل ا ألس بو ع ا ألول ،أأن مييض العمل عىل النحو التايل:
يف اليوم ا ألول ،بعد الانهتاء من البنود  2و 3و 4من جدول ا ألعامل واجامت ع الفريق املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية ،تُدعى
اجللسة العامة لالنعقاد للنظر يف القضااي الشامةل اليت ظهرت أأثناء مناقشات نصوص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي و /أأو القضااي اليت قد حتقق أأكرب قدر من الاس تفادة يف اإطار الاتساق مع التعديالت املضافة عىل النصوص
املرتبطة .ويُقرتح أأن يبد أأ النظر يف القضااي الشامةل يف فرتة ما بعد ظهر اليوم ا ألول ويف جلسات صباح اليوم الثاين .و أأثناء
نظر تكل القضااي ،يكون قد مت الانهتاء من النصني اخلاصني ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتعمميهام يك
يتس ىن الرجو ع اإلهيام .وعالوة عىل ذكل ،يكون قد مت الانهتاء من الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/27/INF/10واليت
تُلَخص وهجات نظر الرئيس حول بعض القضااي الشامةل املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
وتوزيعها بصفهتا وثيقة اإعالمية لدلورة .وفامي يتعلق بتسلسل العمل يف اليوم ا ألول لدلورة ،اقرتح الرئيس اإجراء مناقشة أأولية
يف اجللسة العامة بشأأن القضااي الشامةل ،يعقهبا مناقشة من قبل فريق اخلرباء بشأأهنا .مث تبد أأ مفاوضات تس متر أأربعة أأايم حول
نص املعارف التقليدية يف اإطار البند السادس من جدول ا ألعامل .وكام ُذكر من قبل ،توقع الرئيس الانهتاء من هذا البند يف
هناية ا ألس بو ع ا ألول من ادلورة احلالية .ويف املناقشات الهنائية يف اإطار جدول أأعامل البند السادس املنعقدة يف  28مارس
َ ،2024س ُتدعى اجللسة العامة لتصحيح أأي أأخطاء واحضة يف نص املعارف التقليدية امل ُ َعدل ،والإدلء بأأي تعليقات أأخرى
حول النص ،وهو ما سوف ي َُسجل اكملعتاد يف التقرير الاكمل لدلورة ،وإاحالته اإىل اجامت ع امجلعية العامة للويبو يف ،2024
رهن ًا بأأي تعديالت أأو تغيريات متفق علهيا نتيجة مناقشة القضااي الشامةل يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة واليت َس ُتعقد يف
يوليو  .2024كام َسيُتاح النص امل ُ َعدل أأيض ًا يف مجيع اللغات املعمتدة يف ا ألمم املتحدة اعتبار ًا من الساعة التاسعة صباح اليوم
ا ألول من ا ألس بو ع الثاين من اجامتعات اللجنة ،أأي يوم  32مارس  .2024لن يتيرس اإدخال أأي اإضافات عىل الصيغة امل ُ َعدةل
لنص املعارف التقليدية واليت س تكون قد ُأحيلت اإىل امجلعية العامة يف هذ املرحةل خالل ادلورة احلالية ،ولكن َستُتاح تكل
الصيغة املعدةل للوفود مكرجع خالل اجلزء الثاين من املناقشات الشامةل اخملطط عقدها يف اليوم ا ألول من ا ألس بو ع الثاين من
دورة انعقاد اللجنة .واستناد ًا اإىل نتاجئ اجلزء ا ألول من مناقشات اليوم الواحد يف ا ألس بو ع ا ألول بشأأن القضااي الشامةل ،ميكن
أأن تتخذ اجللسة العامة قرار ًا يف شأأن حتديد أأكرث ا ألمور اليت يتعني تناولها يف اجلزء الثاين من مناقشات اليوم الواحد من
ا ألس بو ع الثاين .وتوقع الرئيس أأن تُرثي املناقشة الثانية للمشالك الشامةل وتضيف مزيد من املعلومات ملباحثات ا ألايم ا ألربع
اليت َس ُتجرى يف شأأن النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف اإطار البند السابع من جدول ا ألعامل اخملطط عقد
يف ا ألس بو ع الثاين من ادلورة احلالية .ويف املناقشات اخلتامية يف اإطار البند السابع من جدول ا ألعامل يف  4أأبريل ،2024
َس ُتدعى اجللسة العامة لتصحيح أأي أأخطاء واحضة يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي امل ُ َعدل ،والإدلء بأأي تعليقات
أأخرى يف شأأنه ،وهو ما سوف يمت تسجيهل اكملعتاد يف التقرير الاكمل لدلورة وإاحالته اإىل اجامت ع امجلعية العامة للويبو يف
 ،2024رهن ًا بأأي تعديالت أأو تغيريات متفق علهيا انجتة عن مناقشة القضااي الشامةل يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة .ومرة
أأخرى ،حث الرئيس الوفود عىل التحيل ابملرونة وإاذاكء روح التفامه املتبادل من أأجل التوصل اإىل حلول تُقرب وهجات
النظر يف شأأن القضااي املطروحة.
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البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
قرار بش أأن البند  2من جدول ا ألعامل:
 .22قدم الرئيس مرشو ع جدول ا ألعامل
ا ُمل َعمم يف الوثيقة رمق:
WIPO/GRTKF/IC/27/1 Prov. 3
لعامتد  ،واعتُمد.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة السادسة والعرشين
 .23و أأعلن ممثل توابج أأمارو امتناعه عن اعامتد التقرير نظر ًا لستبعاد تعليقاته واقرتاحاته بشأأن صياغة النصوص.

قرار بش أأن البند  3من جدول ا ألعامل:
 .24قدم الرئيس مرشو ع تقرير ادلورة
السادسة والعرشين
()WIPO/GRTKF/IC/26/8 Prov. 2
لالعامتد ،واعتُمد.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد بعض املنظامت
قرار بش أأن البند  4من جدول ا ألعامل:
 .25وافقت اللجنة ابلإجام ع عىل اعامتد مجيع
املنظامت املذكورة يف مرفق الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/2بصفة مراقب
مؤقت ،ويه :املركز ادلويل ل إالعالم والربط الش بيك
يف جمال الرتاث الثقايف غري امللموس يف منطقة أآس يا
واحمليط الهادئ برعاية اليونسكو ()ICHCAP؛
واملركز الرويس للتدريب يف جمال الشعوب ا ألصلية
()CSIPN/RITC؛ وصندوق اباتين  -صندوق
الت منية ادلويل لفائدة الشعوب ا ألصلية ملناطق الشامل
وس يبرياي والرشق ا ألقىص؛ وجامعة ترومسو ،جامعة
أأقىص شامل الرنوجي (.)UiT

البند  5من جدول ا ألعامل :مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية
 .26قدم الرئيس الوثيقتني  WIPO/GRTKF/IC/26/3و WIPO/GRTKF/IC/26/INF/4و أأشار اإىل قرار
امجلعية العامة الصادر يف  2005بشأأن اإنشاء صندوق تربعات دلمع مشاركة ممثيل امجلاعات ا ألصلية واحمللية للمنظامت
غري احلكومية املعمتدة من قبل اللجنة احلكومية ادلولية يف أأعامل اللجنة .ومىض يقول ،اس تفاد الصندوق منذ اإنشائه من ش ىت
املتربعني :الربانمج السويدي ادلويل للتنو ع البيولويج ( )SwedBioوفرنسا وصندوق كريس تنسن وسويرسا وجنوب أأفريقيا
والرنوجي و أأسرتاليا ونيوزيلندا .ولفت الرئيس ا ألنظار اإىل الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/26/INF/4واليت تس تعرض
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معلومات عن املوقف الراهن للتربعات وطلبات احلصول عىل ادلمعَ .وذكر مبا أأشار اإليه من قبل بشأأن املوقف احلرج
للصندوق واستنفاذ موارد ابلاكمل نظر ًا لعدم تلقي تربعات جديدة ،واتفاقه مع املدير العام فامي ذكر خالل لكمته يف افتتاح
اجللسة احلالية لدلورة يف هذا الشأأن .كام رصح أأيض ًا بعدم جناح النداءات املتكررة يف جذب مساهامت جديدة ،مما أأدى اإىل
حاةل من القلق البالغ .وحث الرئيس ادلول ا ألعضاء ممن تتوفر دلهيا أأفاكر ًا بناءة بشأأن كيفية جتديد موارد الصندوق عىل
مشاركة تكل ا ألفاكر مع الرئاسة واللجنة .ومىض يقول ،سيتعني تناول مسأأةل نفاذ موارد صندوق التربعات بطريقة لملية
ومس تدامة أأثناء ادلورة احلالية .وس تعاود اللجنة النظر يف هذ املسأأةل يف وقت لحق .و أأبلغ الرئيس اللجنة بأأنه دعا الس يدة
أألكس ندرا غرازيويل ،انئب رئيس اللجنة ،لرئاسة اجمللس الاستشاري ،وطلب من املشاركني ترش يح أأعضاء هذا اجمللس.
َوستُ َبلغ نتاجئ مداولت اجمللس الاستشاري للجنة يف وقت لحق أأثناء ادلورة يف الوثيقة
.WIPO/GRTKF/IC/INF/27/6
 .27ولم ًال بقرار اللجنة احلكومية ادلولية يف دورهتا السابعة (الوثيقة ،WIPO/GRTKF/IC/7/15 :الفقرة ،)63
ن ُظمت عروض تقدميية ملدة نصف يوم أأثناء توقف أأعامل اللجنة .و أأعلن الرئيس عن تواجد املتحدث الرئييس ،الس يد ابفيل
سولياندزيغا ،رئيس "صندوق اباتين" وعضو فريق ا ألمم املتحدة العامل املعين مبسأأةل حقوق الإنسان والرشاكت عرب الوطنية
َ
ابملتحدثني الآخرين :الس يدة اإديث
وغريها من مؤسسات ا ألعامل ا ألخرى ،موسكو ،الاحتاد الرويس .كام رحب أأيض ًا
ابستيداس اكدليرون ،مستشار قانوين لتعزيز الصحة لساكن املالماس ا ألصليني يف انرينو ،كولومبيا؛ والس يد بريس تون
هارديسن ،حملل س يايس لقبائل التولليب يف واش نطن ،الولايت املتحدة ا ألمريكية .ودعا أأيض ًا الس يدة لوس يا فرانندا
اإانس يو بيلفورت ،ممثةل معهد امللكية الفكرية للشعوب ا ألصلية يف الربازيل ( ،)InBraPiللصعود اإىل املنصة .وقُدمت
العروض وفقا للربانمج الوارد يف الوثيقة ( ) WIPO/GRTKF/IC/27/INF/5 Rev.وستتاح عىل املوقع الش بيك
للمعارف التقليدية.
 .28اجمتع اجمللس الاستشاري لصندوق تربعات الويبو يوم  2أأبريل  2024لختيار وترش يح عدد من املشاركني اذلين
ميثلون امجلاعات ا ألصلية واحمللية للحصول عىل متويل دلمع مشاركهتم يف ادلورة املقبةل لجامتعات اللجنة ،رهن ًا بتوافر المتويل.
تضمنت الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/INF/6واليت صدرت قبل هناية ادلورة احلالية توصيات اجمللس.
[ .29مالحظة من ا ألمانة :عُقد هذا اجلزء من ادلورة يف اليوم ا ألخري من ادلورة احلالية .وتوىل انئب الرئيس ،الس يد
جيالين ،رئاسة ادلورة يف تكل املرحةل] .و أأعلن انئب الرئيس أأن اللجنة قد انعقدت بناء عىل دعوة من الرئيس أأثناء اإلقاء
بيانه الافتتايح ملناقشة أأفاكر جديدة للتغلب عىل الوضع املايل املتدين لصندوق التربعات .ودعا احلضور ل إالدلء بأأي تعليق
أأو فكرة أأو اقرتاح يف هذا الصدد.
 .20و أأشار وفد سويرسا اإىل اس مترار املوقف املايل املرتدي لصندوق التربعات لبعض الوقت .ورصح بصعوبة متويل
مشاركة ممثيل الساكن ا ألصليني واجملمتعات احمللية يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية املقبةل يف حاةل اس مترار هذا الوضع.
و أأضاف ،سيشلك هذا ا ألمر رضر ًا ابلغ ًا ألعامل اللجنة ابلنظر اإىل املساهامت املفيدة جد ًا اليت يقدهما هؤلء املمثلون يف
املداولت .وسوف يس متر النقص احلايل يف المتويل ما مل يرد اإىل الصندوق تربعات جديدة .مل يصل ألسام ع اللجنة أأي
معلومات عن تعهدات أأو مساهامت جديدة منذ يوليو  ،2023عىل الرمغ من نداءات الرئيس والوفود املتكررة ،مبا يف ذكل
النداءات اليت صدرت من امجلعية العامة .و أأشار الوفد اإىل دعوة الرئيس للنظر يف حلول بديةل ومبتكرة لإجياد مصادر جديدة
لمتويل صندوق التربعات .و أأشار اإىل أأن هذا هو ما اكن الوفد حياول لمهل مع العديد من الوفود ا ألخرى عىل مدار ا ألايم
القليةل املاضية .و أأعرب عن رسور لتقدمي اقرتاح يف هذا الصدد ابملشاركة مع وفود أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا ،لتنظر فيه
اللجنة (الوثيقة ،)WIPO/GRTKF/27/9 Rev.:بعنوان "مشاركة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية :اقرتاح بشأأن اإسهامات
تمكيلية لصندوق التربعات" .ومىض يقول ،هيدف الاقرتاح اإىل تعديل قواعد صندوق التربعات من أأجل السامح مس تقب ًال
بتخصيص تربعات للصندوق من مزيانية الويبو العادية ،رهن ًا مبوافقة امجلعية العامة عىل ذكل ووفق ًا للقواعد املالية املعتادة
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للترصف يف املزيانية ،وذكل يك يكون مبثابة مصدر تمكييل للمتويل جنب ًا اإىل جنب مع أأسلوب المتويل احلايل للصندوق .سوف
تتعلق التعديالت ابملادة  ( 6أأ) من لواحئ صندوق التربعات ،ومن املتوقع اإضافة مادة جديدة (6ب) ،كام هو ُمبني يف الصفحة
 3من مرفق هذا الاقرتاح .و أأوحض الوفد بأأنه مل يقصد من وراء هذا الاقرتاح تعديل أأسلوب لمل صندوق التربعات ،حيث
يفي الصندوق باكفة ا ألغراض اليت ُأنشئ من أأجلها ،ولكن اكن القصد هو السامح ابإجياد مصدر متويل اإضايف يف ظل جعز
املصادر احلالية عن توفري أأموال ابلقدر الاكيف ،واليت تمتثل يف التربعات الطوعية املقدمة من احلكومات واملنظامت غري
احلكومية واملؤسسات العامة واخلاصة .ولفت الوفد ا ألنظار اإىل أأن لواحئ صندوق التربعات احلالية متنع أأي مساهامت من
مزيانية الويبو العادية .ور أأى أأن حذف هذا املنع من لواحئ الصندوق قد أأصبح رضورة .وشدد عىل حقيقة أأن مفاوضات
اللجنة ذات الطبيعة املعقدة واليت تس تغرق فرتات طويةل تشلك صعوبة ابلغة للامحنني احملمتلني ،ومن بيهنم الوفود املشاركة يف
هذا الاقرتاح ،يف الاس مترار يف متويل صندوق التربعات والإبقاء عليه عىل مس توى يكفي للسامح مبشاركة ممثيل اجملمتعات
ا ألصلية واحمللية يف أأعامل اللجنة عىل حنو دامئ .واسرتسل قائال ،س يكون من املرغوب فيه صدور قرار من امجلعية العامة يف
سبمترب  2024بناء عىل توصية من اللجنة احلكومية ادلولية يقيض بتعديل لواحئ صندوق التربعات وفقا لهذا الاقرتاح .وتمك ًةل
لهذا القرار ،ميكن للجمعية العامة النظر والبت يف مسامهة الويبو يف متويل الصندوق وفقا لقواعد املزيانية العادية .و أأكد الوفد
كذكل عىل أأنه ومبجرد صدور قرار امجلعية العامة يف هذا الشأأن ،سوف خيضع اس تخدام تكل املسامهة ابلاكمل اإىل لواحئ
الصندوق ،ويرسي يف شأأهنا ما يُطبق عىل مجيع املساهامت اليت يتلقاها الصندوق حالي ًا .ور أأى الوفد ،ويتفق معه يف هذا
الر أأي الوفود املشاركة معه يف الاقرتاح ،حاجة ابيق الوفود اإىل بعض الوقت دلراسة الاقرتاح نظر ًا لتقدميه خالل ادلورة
احلالية .وذلكل أأعرب عن رغبته يف الاس امت ع اإىل أأي تعليقات أأولية بشأأن هذا الاقرتاح ،واس تعداد للرد عىل أأي أأس ئةل
تُطرح .و أأعرب عن رغبته يف مشاركة الاقرتاح مع الوفود املهمتة ،ول س امي تكل الوفود الراغبة يف الانضامم اإىل الوفود صاحبة
هذا الاقرتاح حىت موعد انعقاد ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ،حيث ميكن اإجراء مناقشة أأكرث تفصي ًال ورفع توصية بذكل
اإىل امجلعية العامة .2024
 .22وحتدث ممثل واكةل حق املؤلف احملدودة نيابة عن جتمع الساكن ا ألصليني وشكر وفد سويرسا ،و أأعرب عن تأأييد
لالقرتاح اذلي قدمه .ولفت ممثل الواكةل ا ألنظار اإىل ما متثهل املشاركة الاكمةل والفعاةل للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية من
أأمهية يف أأعامل اللجنة ،وإاىل كون تكل املشاركة رشط ًا أأساس ي ًا لتحقيق التوازن يف املناقشات وتوفري تفهم أأفضل للمفاهمي
ذات الصةل جنب ًا اإىل جنب مع تصور احلكومات والنظرة العاملية للشعوب ا ألصلية ،وحث الويبو عىل توفري ا ألموال من
مزيانيهتا العادية لتغطية العجز يف صندوق التربعات مبا يسمح حبضور مقديم الطلبات من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية ،املويص بمتويلها من قبل الفريق الاستشاري لصندوق التربعات ،اجامتعات اللجنة.
 .22و أأعرب وفد أأسرتاليا عن احساسه ابلفخر لالشرتاك يف تقدمي الاقرتاح مع وفود سويرسا ونيوزيلندا وفنلندا .و أأشار
اإىل املشاركة القيمة اليت يوفرها ممثلو اجملمتعات ا ألصلية واحمللية ألعامل اللجنة .ولفت الانتبا اإىل ا ألمهية القصوى لتيسري
مشاركة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية من خالل صندوق التربعات للحفاظ عىل مصداقية وشفافية ووجاهة أأعامل اللجنة
احلكومية ادلولية .واغتمن الفرصة للتوجه ابلشكر اإىل ممثيل الشعوب ا ألصلية ا ألسرتالية ملسامههتم النشطة .ولفت ا ألنظار اإىل
العديد من املساهامت الطوعية اليت تقدهما أأسرتاليا لصندوق التربعات .ومىض يقول ،أأدى تعقد وطول مفاوضات اللجنة
احلكومية ادلولية جنبا اإىل جنب مع طبيعة املساهامت الطوعية اليت ختضع لعوامل تقديرية وعدم الانتظام يف التنفيذ اإىل خلق
صعوبة أأمام اجلهات املاحنة احملمتةل للحفاظ عىل مس توى اكف من املوارد املالية يف صندوق التربعات .ورصح الوفد خبلو
صندوق التربعات فعلي ًا يف ذكل الوقت ،حيث بلغ ما تبقي به من رصيد حوايل  823فرنك سويرسي .و أأكد عىل اقرتاحه
تقدمي توصية هتدف ببساطة اإىل تعديل لواحئ صندوق التربعات يك تمتكن الويبو من املسامهة بأأموال من مزيانيهتا العادية.
واس تطرد قائ ًال ،خيضع أأي قرار لحق لدلول ا ألعضاء يف شأأن مسامهة الويبو يف الصندوق اإىل الإجراءات العادية املتعلقة
ابلرصف من املزيانية وإاىل قرار من امجلعية العامة للويبو .و أأكد عىل أأن الاقرتاح مل يتضمن أأي تغيري يف مس توايت المتويل
اذلي اكن يُمنح ملمثيل الشعوب ا ألصلية يف املايض .ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل دراسة الاقرتاح قبل انعقاد ادلورة املقبةل للجنة
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احلكومية ادلولية .و أأبدى ترحيبه بأأي تعليقات أأو أأس ئةل بشأأن هذا الاقرتاح من جانب ادلول ا ألعضاء .ويف ختام لكمته،
توجه ابلشكر اإىل املشاركني اذلين أأعربوا ابلفعل عن تأأييد هذا الاقرتاح.
 .23و أأيد وفد نيوزيلندا ،بصفته من مقديم الاقرتاح ،مداخالت وفود سويرسا و أأسرتاليا امل ُ َطالبة بتعديل لواحئ صندوق
التربعات عىل النحو احملدد من قبل وفد سويرسا .و أأعرب عن ر أأيه يف أأمهية مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف
الاجامتعات واعتبارها من ا ألمور احليوية لعمل اللجنة .ولهذا السبب ،أأعرب عن تأأييد الاقرتاح اذلي شارك يف تقدميه.
 .24وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وتوجه ابلشكر اإىل مقديم الاقرتاح .و أأشار اإىل أأمهية مشاركة الساكن
ا ألصليني واجملمتعات احمللية يف لمل اللجنة احلكومية ادلولية ،حيث توفر تكل املشاركة للجنة رؤى مفيدة ملسائل تعد من
ا ألمور املعقدة يف املفاوضات .و أأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من املناقشة يف شأأن هذا الاقرتاح خالل فرتة ما بني ادلورات،
مع العرض عىل امجلعية العامة ،وطالب ابختاذ قرار يف سبمترب  .2024و أأكد عىل رغبته يف ضامن مشاركة الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية يف مجيع ادلورات املقبةل.
 .25وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأقر برغبته يف اس مترار مشاركة
الشعوب ا ألصلية الفعاةل يف أأعامل اللجنة .وقال اإنه سوف يسعى يف احلصول عىل توضيحات من مؤيدي الاقرتاح حسب
احلاجة.
 .26و أأعرب وفد ش ييل عن شكر لرئيس اجمللس الاستشاري لصندوق التربعات ،الس يدة أألكس ندرا غرازيويل من
سويرسا ،ملا قامت به من لمل ،و أأيض ًا للتقرير اذلي قدمه اجمللس الاستشاري اإىل اللجنة (الوثيقة:
 .)WIPO/GRTKF/IC/27/INF/6كام توجه ابلشكر أأيض ًا اإىل وفود سويرسا و أأسرتاليا ونيوزيلندا وفنلندا عىل
الاقرتاح .ومىض يقول ،اإن مشاركة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية يف أأعامل اللجنة عىل جانب كبري من ا ألمهية .وشدد عىل
اعتقاد يف أأمهية اإجياد خمرج للنقص احلايل يف رصيد صندوق التربعات .وقال يمتزي الاقرتاح ابلبساطة الشديدة والوضوح،
بيد أأنه مل يتسلمه اإل منذ فرتة وجزية .و أأضاف بأأنه حيتاج لبعض الوقت دلراسة الاقرتاح ابلتفصيل والإدلء بتعليقات اإذا لزم
ا ألمر.
 .27و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ولفت ا ألنظار اإىل أأن مسامهة جنوب
أأفريقيا مرتني يف صندوق التربعات اكنت انبعة من تقديرها ألمهية مشاركة الساكن ا ألصليني واجملمتعات احمللية .وشكر مؤيدي
الاقرتاح .ورصح ابإجراء مزيد من ادلراسة والتشاور أأثناء فرتة ما بني ادلورات والإعراب عن موقفه يف ادلورة الثامنة
والعرشين للجنة.
 .28وسلط وفد اتيلند الضوء عىل أأمهية مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف مفاوضات اللجنة احلكومية
ادلولية .و أأعلن عن تأأييد تعديل لواحئ صندوق التربعات املقرتح كام ورد يف الاقرتاح املقدم من عدد من الوفود.
 .29و أأعرب وفد كندا عن شكر ملقديم الاقرتاح ووصفه ابلمتزي .وشدد عىل أأمهية مشاركة الشعوب ا ألصلية .ووعد
بدراسة الاقرتاح ابهامتم كبري استناد ًا اإىل مجيع الاعتبارات املتعلقة به.
 .30ولفت وفد بريو الانتبا اإىل املشلكة اليت تواجه اللجنة واليت ميكن وصفها بأأهنا متثل عقبة أأمام مجموعة من مجموعات
لمل اللجنة ،أأي مجموعة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،بسبب حرماهنا من املشاركة .وشدد عىل احتياج اللجنة اإىل
اإجياد حل لهذ املشلكة .ويف هذا الس ياق ،أأثىن الوفد عىل الاقرتاح ،عىل الرمغ من عدم دراسة الآاثر املرتتبة عليه ابلتفصيل
بعد .و أأكد عىل اس تحقاق الاقرتاح لدلراسة ور أأي اإماكنية اعامتد يف ادلورة القادمة للجنة بغية التوصل اإىل حل لهذ
املشلكة.
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 .32و أأعرب وفد السلفادور عن تقدير لالقرتاح املقدم من وفد سويرسا .وقال لقد عن هل بعض التساؤلت وسوف يقوم
بدراسة الاقرتاح عىل ضوء ما يتصل مبزيانية الويبو .ورصح بأأنه س يعاود طرق هذا املوضو ع حسب الاقتضاء.
 .32وحتدث وفد مجهورية كوراي ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ و أأعرب عن تقدير لالقرتاح اذلي تقدم به عدد من
الوفود .و أأشار اإىل الفائدة اليت حيملها هذا الاقرتاح واليت س تعود ابلنفع عىل مناقشات اللجنة املس تقبلية .و أأظهر الوفد توهج ًا
اإجيابي ًا فامي يتعلق ابملوافقة عىل تعديل لواحئ صندوق التربعات من أأجل السامح بقبول تربعات من بنود مزيانية الويبو العادية،
رهن ًا بصدور قرار من امجلعية العامة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يسهم تعديل لواحئ صندوق التربعات هذا يف اإبراز ا ألمهية
الشديدة ملشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف املناقشات املس تقبلية داخل اللجنة احلكومية ادلولية.

قرارات بش أأن البند  5من جدول ا ألعامل:
أأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة
.33
 WIPO/GRTKF/IC/27/3والوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/4والوثيقة
.WIPO/GRTKF/IC/27/INF/6
 .34وجشعت اللجنة بقوة ودعت ا ألعضاء
ومجيع امله متني من كياانت القطا ع العام أأو القطا ع
اخلاص للمسامهة يف صندوق تربعات الويبو
للمج متعات ا ألصلية واحمللية املع متدة.
 .35و أأحاطت اللجنة عل ًام ابلوثيقة
"( WIPO/GRTKF/IC/27/9 Rev.مشاركة
اجمل متعات ا ألصلية واحمللية :اقرتاح بش أأن اإسهامات
تمكيلية لصندوق التربعات") ا ُملقدم من وفود أأسرتاليا
وفنلندا ونيوزيلندا وسويرسا ،وقررت ت أأجيل مناقشة
املقرتحات الواردة فيه اإىل ادلورة الثامنة والعرشين
للجنة.
 .36واقرتح الرئيس ،واللجنة املنتخبة ابلزتكية،
ا ألعضاء الامثنية يف اجمللس الاستشاري التالية
أأسامؤمه بعد لتقدمي خدماهتم بصفهتم الشخصية:
الس يدة اكترين بونيايس اكهوراي ،مستشار قانوين
أأول ،اجمللس الكيين حلق املؤلف ،نريويب ،كينيا؛
الس يد نيلسون دي ليون اكنتويل ،ممثل مجعية قبائل
كوان املتحدة من أأجل ا ألرض ا ألم ( ،)KUNAبامن؛
الس يدة س اميرا هويل ،سكرتري أأول ،البعثة ادلامئة
جلاماياك ،جنيف؛ الس يدة لليتا اكبور ،مس ئوةل
تنفيذية ،قسم امللكية الفكرية ،وزارة اخلارجية
والتجارة ،اكنبريا ،أأسرتاليا؛ الس يد يش -يونغ كمي،
مستشار ،البعثة ادلامئة مجلهورية كوراي ،جنيف؛
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الس يد فويتشك بياتكوفسيك ،مستشار أأول ،البعثة
ادلامئة لبولندا ،جنيف؛ الس يدة مادلني شريب ،ممثل
برانمج الصحة والبيئة ،ايوندي ،الاكمريون؛ والس يد
جمي ووكر ،ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب
ا ألصلية وساكن اجلزر ( ،)FAIRAبريس بان،
أأسرتاليا.
 .37وعني الرئيس الس يدة أألكس ندرا
غرازيويل ،انئب رئيس اللجنة ،لرئاسة اجمللس
الاستشاري.

النظر يف القضااي الشامةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي (اليوم ا ألول)
[ .38مالحظة من ا ألمانة :عُقد هذا اجلزء من اجللسة يف فرتة ما بعد ظهر اليوم ا ألول ،ويف صباح اليوم الثاين من أأايم
انعقاد ادلورة .وتوىل الرئيس رئاسة ادلورة يف هذ املرحةل] .ورصح بتخصيص يومني للنظر يف القضااي الشامةل للمعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وفقا لربانمج لمل اللجنة لعام  .2024وعرض الرئيس اجلزء ا ألول من قضااي
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخملصص لها يوم واحد .وتوقع من الوفود أأو اجملموعات الإشارة اإىل هنج
وأآراء واسعة النطاق يف اجللسة العامة أأو ًل .مث يرفع الرئيس أأعامل اجللسة العامة ويقود مناقشة أأكرث تفصي ًال يف اإطار فريق
اخلرباء .و أأشار اإىل الزتامه بورقة لمل ،وقد أأاتهحا للنظر فهيا ومشاركة بعض ا ألفاكر يف شأأن القضااي الشامةل (الوثيقة:
 .)WIPO/GRTKF/IC27/INF/10وكام أأشار يف هذ الورقة غري الرمسية ،فاإن النقاط اليت أأوردها فهيا ل متثل أأي
ثقل يف حد ذاهتا .واكن الباعث اإلهيا هو تيسري مناقشة القضااي الشامةل مع توجيه بعض الاهامتم اإىل جمالت الرتكزي اليت ميكن
النظر فهيا .اكن الرئيس عىل قناعة من انهتاء الوفود الفردية واجملموعات من لملية التفكري والعصف اذلهين ،واكن يأأمل يف
حتقيق فائدة للجلسة العامة من خالصة الآراء املطروحة يف شأأن القضااي الشامةل .كام توقع التطرق اإىل بعض القضااي
ا ألساس ية املتعلقة ابلس ياسات العامة ،نظر ًا ألن عدد ًا من تكل القضااي واليت يُطلق علهيا قضااي أأساس ية متثل يف حد ذاهتا
قضااي شامةل حبسب طبيعهتا ،مثل املوضو ع واملس تفيدين والنطاق .كام توقع كذكل أأن تتضمن مناقشة القضااي الشامةل مقارنة
مبارشة وتفاعلية عىل حنو أأكرب بني نصوص املعارف التقليدية ونصوص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب الرئيس عن
أأمهل يف أأن يؤدي هذا اإىل تسهيل لمل اللجنة ،وإاىل املدى اذلي ميكن معه تطبيق ما يمت التوصل اإليه يف شأأن نص من
النصوص عىل النص الآخر .و أأعرب عن تفهمه بأأن هذ املامرسة النسبية سوف تكون أأحد ا ألهداف املأأموةل من مناقشة
القضااي الشامةل .و أأشار اإىل الواثئق ا ألساس ية اليت ستشلك أأساس ًا ملناقشة القضااي الشامةل اليت هتم عدد من القطاعات،
َ
ويه :نص املعارف التقليدية ونص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فضال عن التوص َ
املشرتكتني والاقرتاح اذلي أأشار
يتني
اليه يف بيانه الافتتايح .ومىض يقول ،هناك عدد من واثئق املعلومات املتاحة أأيض ًا واملتوقع اطال ع الوفود علهيا وعىل أأي
واثئق ميكهنا تقدمي مساعدة يف اإثراء املداخالت والرتكزي عىل نقاط هامة .طرح الرئيس يف الورقة غري الرمسية وهجات نظر
وأآراء بشأأن أأربع قضااي حممتةل من بني القضااي الشامةل القابةل للنقاش ،وحتديد ًا :معىن مصطلح "تقليدي"؛ املس تفيدين من
امحلاية ،ول س امي دور ادلول أأو الكياانت الوطنية؛ وطبيعة احلقوق ،مبا يف ذكل معاين "المتكل غري املرشو ع" و "سوء
الاس تخدام"؛ ومعاجلة املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور و /أأو املنترشة عىل نطاق واسع.
و أأعلن الرئيس عن اعزتامه بدء احلوار حول القضااي الشامةل يف ظل مس توى معني من املرونة ،بيد أأنه طلب من املشاركني
الرتكزي عىل القضااي الشامةل اليت هتم قطاعات متعددة .كام نصح بتحديد نقاط حمددة يف لك قضية جيري مناقش هتا ،مثل:
كيف متثل هذ القضية قضية شامةل ،وما يه املسارات اليت ميكن حتديدها للميض قدم ًا يف س ياق معاجلة القضية قيد
املناقشةَ .سيُسمح للمجموعات بتقدمي بياانت شامةل ،ولكن يُفضل الرتكزي الفوري عىل القضااي ذات الطبيعة املتداخةل
والشامةل .وافتتح الرئيس ابب املناقشة.
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 .39وحتدث وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن ثقته يف قدرة اللجنة عىل الانهتاء من املناقشة ووضع
اللمسات ا ألخرية يف مرشو ع مسودة النصوص املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حتت قيادة
الرئيس .و أأعلن اس مترار ما يصبو اإليه من أأهداف دومنا تغيري ،وهو التوصل اإىل اتفاق عىل نص أأو نصوص لصك قانوين
دويل أأو صكوك قانونية دولية من شأأهنا أأن تكفل امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال،
لقد أأسهمت املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف ثراء اجملمتعات وا ألمم يف مجيع أأحناء العامل و أأمدهتم ابلقوة
وحافظت عىل تواجدمه ألجيال طويةل .ودلل عىل ذكل ابس مترار مالحظة أأثر الكثري من املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي عىل التكنولوجيات والابتاكرات والفنون احلديثة احملمية حالي ًا مبوجب نظام امللكية الفكرية الرمسي يف بالد .
و أأعرب عن سعادة اجملموعة ا ألفريقية ابلتقدم املُحرز أأثناء ادلورة السادسة والعرشين للجنة ويأأمل يف اس تدعاء نفس الروح
والفعالية اليت سادت يف تكل ادلورة وتكرارها أأثناء ادلورة السابعة والعرشين للجنة .و أأقر بأأن هناك قضااي متداخةل يف
مشاريع نصوص املواد املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن اس تعداد لالشرتاك يف لملية
ميكن من خاللها ضامن امليض قدم ًا ونضوج النصوص املتعلقة بلك من القضيتني يك تمتكن امجلعية العامة يف  2024من التقيمي
واختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف  .2025واسرتسل قائ ًال ،تلزتم اجملموعة ا ألفريقية بضامن عدم حترك اللجنة اإىل
الوراء فامي يتعلق ابملوضو ع ،وفوق ذكل سوف تلزتم ابلتحرك عىل مدار ا ألس بوعني القادمني بطريقة لملية وجمدية حنو أأفضل
مسار ممكن للوصول اإىل الهدف الهنايئ اذلي تسعى اإليه اللجنة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف جناح اجامتعات مناقشة القضااي
الشامةل يف املساعدة عىل خلق ترابط واتساق يف أأساليب معاجلة املفاهمي املتشاهبة واليت تشري اإىل نفس املوضو ع عند
ظهورها يف نصوص لك من املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .والتفت الوفد اإىل القضااي اليت ميكن التصدي
لها يف اإطار جدول أأعامل اجامتعات مناقشة القضااي الشامةل ،و أأعرب عن وهجة نظر يف اإماكنية اختاذ املوجز اذلي أأعد
رئيس اجامت ع ابيل التشاوري كنقطة انطالق جيدة حيث ت َعرض ابلنظر اإىل قضااي شامةل مثل موضو ع امحلاية ومدى احلقوق
وعالقهتا ابلمتكل غري املرشو ع واملس تفيدين ومفهوم املعارف التقليدية املتاحة للجمهور واملنترشة عىل نطاق واسع فضال عن
القيود والاس تثناءات .كام أأشار اإىل أأخذ الورقة غري الرمسية اليت أأعدها رئيس اللجنة احلكومية ادلولية يف الاعتبار أأيض ًا
مكسامهة أأخرى مفيدة يف تكل املناقشات .وقال الوفد بيامن تبدو القامئتان و أكهنام متشاهبتان ومتشابكتان ،اإل أأن هناك عنارص
هامة يف لك قامئة ميكن أأن تساعد يف صياغة قامئة شامةل .واختمت بيانه ابلإعراب عن تطلعه اإىل املشاركة يف مناقشات ممثرة
خالل ادلورة ومتىن دورة لمل ممثرة للغاية.
 .40وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متشاهبة التفكري ) (the LMCsودعا اللجنة أأن تأأخذ يف الاعتبار نتاجئ اجامت ع
ابيل التشاوري كام ورد يف ملخص الرئيس غري الرمسي ،واذلي قُدم اإىل اللجنة مكرجع لميل يسهم يف اإذاكء ا ألفاكر .ومىض
يقول ،وضع اجامت ع ابيل قوامس مشرتكة اكن لها أأثر ًا قاميً يف مواصةل املزيد من املناقشات حول املسائل املتعلقة ابملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقد جنح يف حتديد العديد من القضااي الشامةل ذات ا ألمهية ،مثل قضية موضو ع
امحلاية واملس تفيدين ونطاق امحلاية والاس تثناءات والقيود .ويف س ياق التصدي لتكل القضااي ،أأبرز الوفد أأمهية النظر يف
طبيعة احلقوق املتصةل ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام شهد هذا الاجامت ع أأيض ًا مناقشات تفاعلية
وديناميكية حول القمية العملية لتحديد مس توى احلقوق كام حتددها طبيعة املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
قيد النظر وطبيعة اس تخداهما .و أأعرب الوفد عن وهجة نظر البدلان متشاهبة التفكري قائ ًال ميكن أأن يكون هذا الهنج أأداة
مفيدة يف س ياق حتديد سامت املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتسمية حقوق مقابةل يف شأأهنا .كام أأكد
اجامت ع ابيل التشاوري أأيض ًا عىل أأنه ومن خالل اإقرار هذا الهنج ،سوف تمتكن اللجنة من التأأكد من توفر نقطة انطالق
للميض قدم ًا يف املناقشات يف س ياق حسم القضااي الشامةل .و أأوىص الوفد مبواصةل املناقشات بشأأن هذ املسأأةل ابذلات.
وفامي يتعلق ابلقضية الشامةل ا ألوىل ،تكل املتعلقة ابملوضو ع ،أأكد الوفد عىل تفضيهل التفاق عىل تعريفات ذات معىن واسع
وشامل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مع الاعرتاف برضورة توفري مس توى معني من الوضوح من
خالل تكل التعريفات .وبغية حتقيق ذكل ،اقرتح اإماكنية اس تخدام قامئة غري حرصية من ا ألمثةل وإادراهجا مضن هذا الصك .كام
جيب الإبقاء عىل السامت امل ُمزية ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وعىل وجه التحديد ،مفاهمي" :مشرتكة بني ا ألجيال"،
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"وجوب احملافظة علهيا" و"تطويرها" .و أأعرب عن متسك البدلان متشاهبة التفكري بر أأهيا يف رضورة بسط امحلاية املمنوحة من
خالل صك (صكوك) لتشمل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور أأو املنترشة عىل نطاق
واسع .ويف هذا الصدد ،أأوىص حبذف املسأأةل املتعلقة مبعايري ا ألهلية من موضو ع امحلاية .وابلنس بة للمس تفيدين ،اكن ل بد
من التعرض دلور ادلوةل ،حيث تظهر أأمهية هذا ادلور يف ظروف معينة يتعذر فهيا حتديد منشأأ أأو ن َ َس ْب معارف تقليدية
و أأشاكل تعبري ثقايف تقليدي اإىل جامعة من جامعات الشعوب احمللية أأو ا ألصلية عىل وجه التحديد .حيدث هذا ا ألمر يف
املعتاد يف حاةل عدم القدرة عىل حتديد ن َ َس ْب أأو حرص تكل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري التقليدي يف جامعة من جامعات
الشعوب احمللية أأو ا ألصلية ،أأو عندما ي َ ْص ُعب حتديد اجملمتع اذلي أأنشأأها .ويف ظل هذ الظروف ،اقرتحت البدلان متشاهبة
التفكري اإدراج ادلوةل مكس ئول ومكس تفيد يف النص املتعلق ابملس تفيدين .والتفت الوفد اإىل نطاق امحلاية وقال ،يبدو هناك
تقارب يف وهجات النظر مما يؤكد عىل احلاجة اإىل حامية املصاحل الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين .ولهذا الغرض ،ر أأى من
وهجة نظر حتديد معيار بشأأن مس توايت معينة من امحلاية تس توعب احلقوق املمنوحة للك من املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي يعمل عىل ضامن هذ امحلاية .كام ينبغي عىل تكل الضامانت املوضوعة مراعاة طبيعة احلقوق وفقا
ملس توى انتشار املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفامي يتعلق ابلس تثناءات والقيود ،ر أأى الوفد رضورة
التأأكيد عىل عدم وضع نصوص فضفاضة من أأجل ضامن عدم الإخالل بنطاق امحلاية .وينبغي ا ألخذ يف الاعتبار ا ألنوا ع اخملتلفة
من امحلاية املمنوحة يف شأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لضامن عدم الإخالل هبا أأو انهتاكها .و أأكد
الوفد جمدد ًا عىل موقفه احلازم يف شأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف  ،2025بغية اعامتد نص (نصوص) ملزمة قانو ًان بغرض توفري
حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن ثقته يف قدرة الرئيس ونوابه عىل
توجيه دفة املناقشات من أأجل متكني اللجنة من اإحراز تقدم بشأأن مشاريع النصوص املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي.
 .42وحتدث وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء وشكر الرئيس عىل هجود املس مترة وتفانيه يف العمل كرئيس للجنة احلكومية
ادلولية .وعرب عن ثقته يف قدرة اللجنة عىل اإحراز تقدم يف ظل قيادته خالل ادلورة احلالية .وبني أأمهية احملافظة عىل املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأكد جمدد ًا عىل رضورة تصممي حامية لتكل املوضوعات مبا ل
يؤثر سلبي ًا عىل الابتاكر والإبدا ع بصفهتام أأساس التمنية .وكرر الوفد رضورة مراعاة مرونة التنفيذ والوضوح الاكيف يف أأي
صك يُوضع بشأأن حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ورحب ابجامتعات مناقشة القضااي الشامةل اليت
ميكن أأن تسلط الضوء عىل القضااي املشرتكة بني املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتوفر مساحة لتحقيق
خطوة يف اجتا اإجياد حلول متسقة يف شأأن تكل القضااي .وعىل الرمغ من اختالف موضوعات املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ورضورة التعامل مع لك مهنام عىل قدم املساواة ،اإل أأنه س يكون من املفيد دراسة القضااي الشامةل
املتعلقة هبام يف وقت واحد ،حىت تس تطيع اللجنة حتقيق املزيد من امليض قدم ًا بشأأن القضااي املعنية .وشكر الوفد هجود
الرئيس يف اإعداد الورقة غري الرمسية الواردة يف الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/27/INF/10ومىض يقول ،ميكن
للعنارص ا ألربعة غري احلرصية اليت أأدرهجا الرئيس يف الفقرة الرابعة من الوثيقة أأن تشلك اجلزء الرئييس من القضااي املطلوب
مناقش هتا يف القطاعات الشامةل .ولفت ا ألنظار اإىل إارصار العديد من ادلول ا ألعضاء املتكرر عىل حتديد معىن مصطلح
"تقليدي" فض ًال عىل مصطلح "املس تفيدين من امحلاية" مكسائل أأساس ية ينبغي التفاق علهيا من البداية .وقال ،اإن طبيعة
احلق من املفاهمي ا ألساس ية اليت يتعني التفاق علهيا أكساس لصك أأو صكوك قانونية دولية ممكنة .تُ َمثل معاجلة املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور أأو املنترشة عىل نطاق واسع أأحد العنارص احلامسة يف وضع صك
قانوين دويل فعال أأو صكوك قانونية دولية من شأأهنا جتنب الآاثر الضارة عىل الابتاكر والإبدا ع .كام ميكن توس يع نطاق تكل
العنارص من خالل اإجراء مناقشة حول العالقة بني مس توى امحلاية وطبيعة املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .والتفت الوفد اإىل الاجامت ع الرمسي اذلي عُقد خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية عىل
مس توى السفراء وكبار املس ئولني احلكوميني من العوامص ،وقال لقد مت من خالل هذا الاجامت ع تبادل رصحي لوهجات النظر
وتكوين قناعة بأأن اللجنة احلكومية ادلولية قد أأجنزت ابلفعل بعض التقدم يف اس تكشاف املامرسات الوطنية وتوضيح
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الاختالفات يف املواقف من خالل مفاوضات مستندة اإىل نصوص خالل الثنائية املاضية .ومىض يقول ،ويف الوقت نفسه،
يعرتف امجليع حبقيقة وجود اختالفات وتباين و أأحيا ًان تعارض يف وهجات النظر؛ وقد ظهرت أآاثر تكل الاختالفات يف مشاريع
النصوص احلالية للصكوك ادلولية بسبب الافتقار اإىل أأرضية مشرتكة للتفامه بشأأن أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ
التوجهيية املشرتكة .وعرب الوفد بشدة عن ر أأيه يف اإماكنية أأن تسهم املناقشات أأثناء الاجامتعات اخلاصة ابلقطاعات الشامةل
يف وضع أأساس للتفامه بشأأن أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية املشرتكة .و أأكد جمدد ًا عىل اعتقاد يف أأن املفاوضات
املستندة اإىل النص واملدعومة بتحليل يركز عىل أأمثةل حمددة حلالت وطنية وتدابري وصياغة مشرتكة قد تسهم يف حتقيق مزيد
من التقدم .هذا ول جيب التوقف عن املبالغة يف التأأكيد عىل أأمهية مناقشة أأمثةل حمددة يف س ياق مناقشة القضااي الشامةل.
و أأهنىى لكمته ابلترصحي ابلزتام اجملموعة ابء ادلامئ ابملسامهة بشلك بناء من أأجل التوصل اإىل نتيجة مقبوةل من امجليع.
 .42و أأعرب وفد ابكس تان عن شكر للرئيس عىل اإعداد الورقة غري الرمسية .وقال اإن بالد تُعلق أأمهية كبرية عىل أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية .مفنذ جفر التارخي ،تلعب تكل القضااي دور ًا هاما يف الثقافة وتؤثر عىل مجيع منايح
احلياة يف حياة الشعب .يرجع اترخي النظام العاملي احلايل للملكية الفكرية اإىل عرص الثورة الصناعية واعامتد اتفاقية ابريس
محلاية امللكية الصناعية واتفاقية برن محلاية ا ألعامل ا ألدبية والفنية ،مما أأظهر احلاجة اإىل حامية امللكية الفكرية .واس تدرك قائ ًال،
مل يبد أأ الفكر البرشي من تكل احلقبة التارخيية ،بل س بق فكر الإنسان لك هذ الرتتيبات بوقت طويل .وذكر بأأن التقدم
اذلي حققته البدلان النامية عىل مدى القرنني املاضيني أأقل ابملقارنة مع ادلول الصناعية .وقال ،وعىل الرمغ من ذكل ،ل يعين
هذا أأن ما اكن يمت ابتاكر وتطوير من أأعامل يف تكل ا ألزمنة السحيقة مل يكن يس تحق امحلاية .ور أأى الوفد اس مترار عدم
كفاية النظام العاملي للملكية الفكرية اإىل أأن يمتكن من معاجلة قضية حامية املوضو ع املرتامك .وطرح الوفد مثا ًل ألحد أأنوا ع
ا ألحذية اليت تش به الصندل (بيشاوري تشاابل) اذلي ابتكر شعب شارسادا يف ابكس تان منذ عدة قرون مضت ،واذلي مت
تسويقه بسعر يزيد عرشين ضعف ًا عن تلكفته ا ألصلية حتت مسمى "روبرت" .يمكن الفرق الوحيد امللحوظ بيهنام يف اإضافة
رشيط وردي مضئ .وبعد انتقادات لذعة من وسائل الإعالم الاجامتعيةُ ،اعرتف بأأن فكرة "روبرت" مس توحاة من
بيشاوري تشاابل .وطاملا تَ َمكن موقع اجامتعي "فيس بوك" أأو خشص عادي من كشف هذا الترصف ،فميكن لدلول ا ألعضاء
حتقيق ما هو أأكرث من ذكل بكثري ،فقط يف حاةل توفر الرغبة .ل جيب أأن يؤدي التفاوت يف مس توايت التمنية أأو عدم
الإدراك ،بل ويتعني أأل يؤداي ،اإىل المتكل غري املرشو ع .ومىض يقول ،هناك حاجة اإىل معاجلة المتكل غري املرشو ع ل ألصول
التقليدية يف مجيع أأحناء العامل من خالل اإنشاء صكوك تكفل اقتسام املنافع يف اإطار من املوافقة احلرة املس بقة واملس تنرية
( .)FPICو أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات مفيدة وممثرة أأثناء انعقاد ادلورة ،كام أأعرب عن أأمهل يف حتقيق تقدم
ملموس يف أأعامل اللجنة.
 .43وقال الرئيس لقد أأشار وفد ابكس تان اإىل مثال ملموس ،مردد ًا ابلتايل توصية قدهما وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء.
و أأشار اإىل الفائدة اليت قد تتحقق ،يف س ياق تقدم العمل ،من التفكري يف كيفية التصدي لالعتبارات العملية .وشدد عىل
رضورة النظر اإىل الصك القانوين أأو الصكوك القانونية اجلاري التفاوض يف شأأهنا عىل أأهنا أأدوات لملية ومعيش ية ل ألغراض
اليت ُأعدت و ُاعمتدت من أأجلها .واس تدعى قسم أأبقراط" :النفع ل الإيذاء".
 .44وحتدثت ممثةل مركز ادلراسات متعددة الاختصاصات مجلاعات أأميارا ( )CEM-Aymaraابمس املنتدى الاستشاري
للشعوب ا ألصلية وجتمع الشعوب ا ألصلية وذكرت ادلول ا ألعضاء بأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هام
جزء من ثقافة الشعوب ا ألصلية و أأن قميهتام تتجاوز كوهنام جمرد سلع تُعرض يف ا ألسواق .و أأعربت عن اعتقادها يف اقتصار
النصوص قيد النظر عىل ا ألطر القانونية الوطنية املوجودة ابلفعل يف س ياق حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .ولفتت ا ألنظار اإىل أأن تكل ا ألطر القانونية للملكية الفكرية مل تقدم الكثري اذلي يؤدي اإىل الاعرتاف حبقوق
الشعوب ا ألصلية مبوجب اإعالن ا ألمم املتحدة حول حقوق الشعوب ا ألصلية واتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق  .269وبغية
اإحراز تقدم حنو التوصل اإىل اتفاق بشأأن تكل الواثئق ،أأوصت بتعديل ا ألطر القانونية عىل الصعيد الوطين لالعرتاف حبقوق
الشعوب ا ألصلية عىل معارفها التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبا .وعىل اجلانب الآخر ،ينبغي أأن تتضمن
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النصوص املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ذات الاعرتاف أأيض ًا .ولفتت الانتبا  ،عىل سبيل
املثال ،اإىل أأنه وكام ُاستبعدت الشعوب ا ألصلية من املشاركة يف حتديد الهوية الوطنية يف املادة  ،2ي ُستبعد الآن حقهم يف
تقرير املصري بشأأن الكيفية اليت ينبغي من خاللها حامية معارفهم التقليدية .ووصفت مسأأةل املس تفيدين بأأهنا من املوضوعات
الهامة جد ًا .وقالت اإن مصطلح "الشعوب ا ألصلية" متسق مع حقوق الشعوب ا ألصلية ،وابلتايل ،ينبغي اس تخدامه يف مجيع
الواثئق املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واس تطردت قائةل ،ينبغي جتنب
اس تخدام أأي مصطلح أآخر ،ول س امي مصطلح " أأمة" ملنع الالتباس .كام ل ينبغي اعتبار أأي كيان أآخر كيا ًان مس تفيد ًا من
املعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية .ولفتت ا ألنظار اإىل أأن المتكل غري املرشو ع وسوء الاس تخدام يف س ياق امللكية الفكرية
يشريان اإىل منح حقوق دون املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية من جانب الشعوب ا ألصلية ،بصفهتم أأحصاب حقوق ،ودون
تقامس منصف للمنافع وفق ًا لرشوط ي ُتفق علهيا فامي بني ا ألطراف املعنية .وفامي يتعلق ابملشاركة يف املناقشات ،قالت الزتمت
ادلول ا ألعضاء بتشجيع اإجراء مشاورات مع اإظهار حسن النية قبل اعامتد التدابري القانونية أأو الإدارية اليت ميكن أأن تؤثر
عىل حياة وثقافة الشعوب ا ألصلية .اكنت مشاركة الشعوب ا ألصلية يف أأعامل اللجنة عىل حنو شامل واكمل وفعال أأمر ًا ل
غىن عنه لوضع صك دويل يتسق مع الإطار القانوين ادلويل بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية .وانتقلت اإىل صندوق التربعات،
وقالت يف حاةل عدم توفر موارد يف صندوق التربعات لمتويل مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،مفا يه املرجعية
الرشعية اليت سيمت عىل أأساسها التوصل اإىل صك قانوين يف اللجنة احلكومية ادلولية دون مشاركة من الشعوب ا ألصلية؟
والتفتت اإىل نطاق احلقوق ،وقالت ينبغي توفر هنج قامئ عىل احلقوق لتوجيه وقيادة املداولت .ومضت تقول ،اعرتفت
املعاهدات وغريها من الصكوك ادلولية ا ألخرى ابلفعل حبقوق الشعوب ا ألصلية ،مثل اإعالن ا ألمم املتحدة حول حقوق
الشعوب ا ألصلية واتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق  ،269ول ينبغي تقويض تكل احلقوق أأو تعريضها للخطر .جيب أأن
يتضمن نص الصك املس تقبيل الاعرتاف ابلشعوب ا ألصلية أكحصاب ومالك للحقوق احلرصية والس يادية والاعرتاف حبقهم
يف صيانة وإادارة وحامية وتطوير املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .جيب أأن تتسق لملية اإنشاء صك قانوين
دويل محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اليت يه جزء ل يتجز أأ من الهوية الوطنية والرتاث الثقايف ،مع
الاس تخدامات التقليدية والقانون العريف وتتفق معهام ،ول ينبغي أأن تتعارض مع إارادة الشعوب ا ألصلية اليت أأعربوا عهنا
حبرية يف س ياق النظر يف التدابري الالزمة للحفاظ عىل معارفهم التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هلم .ومن أأجل
ضامن احرتام حقوق الشعوب ا ألصلية ،يتعني أأن تتوفر دلهيم القدرة عىل مراقبة وإادارة معارفهم التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي هلم .وانشدت ادلول ا ألعضاء للسعي يف حتقيق هذا الهدف ،ابدلرجة اليت يمت معها حتديد أأحصاب احلقوق
الرشعيني ،واحرتام مبد أأ املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية من خالل رشوط متفق علهيا من قبل ا ألطراف املعنية .ويف حاةل
اإذا ما أآلت املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اإىل املكل العام عن طريق اخلطأأ ،جيب أأن تظل الشعوب
ا ألصلية يه أأحصاب احلقوق والاحتفاظ يف احلق يف التعويض.
 .45وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن ثقته يف قيادة الرئيس
وخرباته يف اس مترار توجيه اللجنة حنو اإحراز نتيجة ممثرة يف هناية ادلورة .كام توجه ابلشكر اإىل الرئيس عىل هجود الرامية اإىل
توجيه القضااي الشامةل من خالل اإصدار للورقة غري الرمسية .واس تدرك قائال ،مل تس توعب مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق ما جاء يف هذ الورقة عىل النحو الاكمل .و أأضاف ،يعد العمل اذلي أأجنزته اللجنة حىت الآن أأساس ًا متين ًا ملواصةل
اجلهود البناءة لتحقيق ا ألهداف املشرتكة .ولفت ا ألنظار اإىل أأن هناك عدد كبري من القضااي اليت تتطلب النظر فهيا .ومع
ذكل ،يبدو صعوبة التوصل اإىل اتفاق توافقي يف جمالت املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتصةل اب ألهداف
والتعريفات واملفاهمي ،مثل المتكل غري املرشو ع ونطاق املس تفيدين ونطاق امحلاية ،اخل .و أأعرب عن أأمهل يف اإحراز تقدم بشأأن
تكل القضااي يف ادلورة احلالية .ورصح بأأن أأحد اهامتماته الرئيس ية يتصل ابلطبيعة امللزمة للصك أأو الصكوك املقرتح التفاوض
بشأأهنا فامي يتعلق ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومىض يقول ،اس متر اعتقاد مجموعة بدلان أأورواب
الوسطى والبلطيق يف معقولية وجدوى التفاق املس بق عىل أأهداف الس ياسة العامة والقمي اجلوهرية ذات الصةل والنتاجئ
املرجوة .مث يأأيت من بعد ذكل ،تكريس اجلهود لصقل الصياغة الهنائية للنص قيد التفاوض املطلوب اإحالته اإىل امجلعية العامة
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يك يتس ىن اختاذ قرار يف شأأنه .ورحب مبهنجية العمل املُقرتحة من الرئيس للعمل من خاللها يف ادلورة احلالية .و أأعرب عن
قناعته يف اإماكنية حتقيق تقدم كبري يف املناقشات من خالل اجامتعات مناقشة القضااي الشامةل .وعىل الرمغ من اس مترار
الفصل بني النصوص املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اإل أأن من املالحظ وجود عدد من أأوجه
التشابه بني القضااي .و أأكد الوفد عىل احلاجة اإىل حتقيق توازن سلمي بني فعالية امحلاية واملرونة يف الصكوك قيد التفاوض وذكل
حرص ًا عىل التوصل اإىل حل مقبول من مجيع ا ألطراف .ورصح ابلزتام اجملموعة ابلتعاون واملشاركة بنشاط يف املناقشات اليت
جترهيا اللجنة ،واندى بتنفيذ لمل اللجنة بطريقة لملية وتتسم ابلفعالية.
 .46و أأقر ممثل توابج أأمارو بتسمل الورقة غري الرمسية اليت أأعدها الرئيس بشأأن القضااي الشامةل .ومع ذكل ،قال اإن البدء
يف طرح القضااي احملددة يف تكل الورقة قد يرصف الانتبا عن املناقشة املوضوعية بشأأن الصكوك القانونية ادلولية امللزمة.
 .47و أأكد الرئيس من جديد عىل أأن تكل الورقة ل تشلك أأي مسار للعمل وسوف تُلغى حال اعتبارها موضوع ًا للمناقشة
يف حد ذاهتا ،وذكل جتنب ًا ألي احنراف عن القضااي الرئيس ية قيد املناقشة.
 .48وطالب ممثل توابج أأمارو برضورة حسب ورقة الرئيس غري الرمسية ،و أأن تنظر اللجنة يف مسودة النص اذلي َسل َم ُه
الوفد ابلفعل يف .2022
 .49وتساءل الرئيس عام اإذا اكن هناك تأأييد من أأي وفد لالقرتاح اذلي تقدم به ممثل توابي أأمارو .و أأعلن عدم وجود أأي
تأأييد.
 .50و أأكد ممثل توابج أأمارو عىل معقولية مرشو ع النص اذلي قدمه يف  .2022ومىض يقولُ ،استبدلت املادة ا ألوىل من
نص املعارف التقليدية بشأأن حامية املوضو ع وحل حملها معايري ا ألهلية .و أأعلن عدم تفهمه للكيفية اليت ي ُ َعرف هبا املوضو ع ،يف
حني توجد مادة أأخرى يف النص ميكن ي ُستند اإلهيا يف استبعاد امحلاية لهذا املوضو ع .و أأشار اإىل وجود تناقض ،وابلتايل ،ينبغي
حسب معايري ا ألهلية .ومىض يقول ،ميكن أأن يقترص تعريف املس تفيدين عىل أأحصاب املعارف التقليدية ومبدعهيا فقط،
وهؤلء مه الشعوب ا ألصلية ،وليست ادلول .والتفت اإىل نطاق امحلاية و أأشار اإىل القامئة اليت س بق هل أأن قدهما بشأأن ما
جيب حاميته من وهجة نظر  .كام رصح بعدم جدوى وجود صك ل يمتتع بأآلية تنفيذ وس يكون الغرض منه جمرد خصب اإعاليم
حبت .وفامي يتعلق مبهنجية لمل املناقشة احلالية ،وصف اس مترار املناقشة احلالية يف أأفرقة اخلرباء خلف ا ألبواب املغلقة ووضع
الصياغات امل ُ َعدةل للنصوص بواسطة املُيرسين و أأصدقاء الرئيس وحدمه ابملامرسة غري ادلميقراطية .و أأهنىى لكمته قائ ًال اإن
اجللسة العامة يه الكيان الوحيد اخملتص مبناقشة وتعديل وصياغة الواثئق.
 .52ورد الرئيس بأأن دور اجللسة العامة هو اإدارة العملية برمهتا ،وقد وافق مجيع املشاركني عىل مهنجية العمل وهيلك
ا ألداء للعملية التفاوضية لدلورة احلالية .كام ُُصم تشكيل فريق اخلرباء وطبيعة العضوية املفتوحة للمشاورات اجلانبية غري
الرمسية للتغلب عىل القيود املاكنية وضامن كفاءة ا ألداء .و أأشار الرئيس اإىل نقل مداولت فريق اخلرباء مبارشة يف ثالث لغات
اإىل ثالث قاعات اجامتعات خمتلفة مجليع املشاركني من أأجل ضامن الشفافية الاكمةل.
 .52وتوجه وفد كندا ابلشكر اإىل الرئيس عىل الورقة غري الرمسية اخلاصة ابلقضااي الشامةل .وكرر اهامتمه الشديد ابحلفاظ
عىل مكل عام قوي حيث يلعب دور ًا حاسام يف تشجيع الإبدا ع والابتاكر .وقال جيب عدم توفري حامية مبوجب تكل
الصكوك ملوضو ع متاح للجمهور حالي ًا أأو ملوضو ع غري محمي حبقوق ملكية فكرية أأو ل ميكن حاميته أأو مل يعد محمي ًا بتكل
احلقوق .والتفت اإىل المتكل غري املرشو ع ،ودعا الوفود للتفكري خارج الصندوق .ومىض يقول ،يمكن السؤال ا ألسايس يف،
"ما هو ذكل اليشء اذلي نرغب مجيع ًا يف منعه ،وكيف ميكننا منعه بطريقة حتظى مبوافقة امجليع؟" ميكن العثور عىل جزء من
الإجابة يف أآليات وهنج س ياسات ل تتصادم مع نظام امللكية الفكرية أأو مع سائر القوانني السارية املتعلقة هبذ القضية .فعىل
سبيل املثال ،ميكن للبدلان وضع تدابري مس متدة من قوانني املنافسة أأو مس متدة من قوانني أأخرى للتصدي ألنشطة الزتييف

WIPO/GRTKF/IC/27/10
18

أأو التضليل .و أأشار الوفد اإىل خلو القامئة من اإحدى املسائل الشامةل؛ أأل ويه حقوق ومصاحل ا ألطراف ا ألخرى ،مبا يف
ذكل املس تخدمني .واس تطرد قائ ًال ،مت التعرض لهذ املسأأةل ا ألساس ية يف املادة  8-6من النص اخلاص ابملعارف التقليدية
واملادة  4-5من النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وعرب عن وهجة نظر يف صعوبة اإعداد صكوك دولية من قبل
اللجنة احلكومية ادلولية دون مراعاة مصاحل َمن ستتأأثر مصاحلهم من جراء تكل الصكوك .وطاملا تنظر اللجنة يف قضااي ذات
طبيعة شامةل مرتبطة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فاإن هذ القضااي ذات صةل أأيض ًا ويس تلزم ا ألمر
النظر يف معاجلة املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية يف نص املوارد الوراثية ،مبا أأهنا مجموعة فرعية من املعارف
التقليدية.
 .53وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر الرئيس عىل قيادته القديرة ادلامئة
ملسار لمل اللجنة .و أأعرب عن تأأييد التام ملسكل الهنج املتوازن إازاء املواضيع قيد املناقشة و أأقر بأأمهية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وادلور اذلي تلعبه يف الرتاث الثقايف والطبيعي .ومىض يقول ،أأظهر
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه الزتام ًا ومرونة فامي خيتص مبسار اللجنة .واقرتح أآلية ميكن يف اإطارها النظر يف املوافقة
عىل رشط الإفصاح عن منشأأ أأو مصدر املوارد الوراثية يف طلبات احلصول عىل الرباءات .وقال ل يعين هذا قبول الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء أأي شلك من أأشاكل رشوط الإفصاح ،ولكنه يوافق عىل رشط ذات شلك حمدد يتوفر معه
ضامانت كجزء من اتفاق شامل لضامن اليقني القانوين والوضوح واملرونة املناس بة .ور أأى أأن رشط الكشف اذلي يعرقل
الانتفا ع بنظام الرباءات أأو خيلق حاةل من عدم اليقني القانوين لن يُيرس تقامس املنافع ولن يصب يف صاحل أأي طرف من
ا ألطراف .واس تطرد قائ ًال ،يف حاةل املوافقة عىل رشط الإفصاح هذا ،ميكن للوفد يف هناية املطاف النظر يف رشط اإلزايم يف
هذا الصدد وفقا ملوقف الاحتاد ا ألورويب املعلن يف الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/8/11بيد أأن مجيع مكوانت اللجنة
احلكومية ادلولية عبارة عن قضااي معقدة قد يكون لها تداعيات وأآاثر مركبة .اكن من احملمت أأن تضع اللجنة اكفة ا ألمور يف
نصاهبا الصحيح .ور أأى عدم اإماكنية ضامن ذكل اإل اإذا اسرتشد لمل اللجنة بأأدةل دامغة عن الآاثر واجلدوى من الناحية
الاجامتعية والاقتصادية والقانونية .وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،أأشار اإىل غياب ا ألدةل
عن الآاثر اليت ستشلكها الصكوك قيد التفاوض عىل أأحصاب املصلحة ،سواء اكنوا مالكني أأو مس تخدمني أأو اجملمتع بوجه عام.
ولحظ الوفد أأن العديد من ادلول ا ألعضاء يف اللجنة احلكومية ادلولية ترى أأن لمل اللجنة يمتثل يف اس تحداث حقوق
ملكية فكرية فريدة متنح حامية اقتصادية ،ومتنح احلق يف استبعاد الآخرين من اس تخدام املعارف و أأشاكل التعبري الثقايف اليت
ُا ْع ُتربت "تقليدية" ،بغض النظر عن وجود أأو عدم وجود هذ املعارف أأو أأشاكل التعبري الثقايف يف املكل العام .وإاذا َوضعت
اللجنة نظام ًا من هذا القبيل ،فسوف يستند اإىل خربات وطنية حمدودة ويتصف بعدم وضوح الرؤى فامي يتعلق ابلآاثر
احملمتةل .ينبغي أأن يتأأسس لمل اللجنة عىل توفر دليل عىل أأن التدابري املتوخاة سوف تؤدي اإىل تشجيع الابتاكر والإبدا ع مع
احلفاظ عىل حقوق الشعوب ا ألصلية وكذكل عىل حقوق مجيع أأفراد اجملمتع ،و أأن يكون ذكل هو ا ألساس يف امليض قدم ًا يف
لمل اللجنة .ورصح الوفد بأأنه ل يرى توفر أأدةل من هذا القبيل حىت ذكل الوقت .و أأضاف ،اكن ذكل عىل ا ألرحج أأحد
أأس باب عدم متكن اللجنة ،بعد عدة س نوات من العمل ،من وضع أأهداف مشرتكة لعملها .وبناء عىل ذكل ،فقد أأصبح من
الواحض ،وعىل حنو مزتايد من وهجة نظر  ،فشل اللجنة يف حتقيق التوازن بني الوصول اإىل اعرتاف أأفضل ابملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وبني صيانة احلرايت القامئة واملكل العام يف حاةل إارصار اللجنة عىل العمل يف اإطار صكوك
ملزمة .ومن مث ،اقرتح الوفد النظر يف حلول أأخرى غري ملزمة .ومىض يقول ،قد يكون من املفيد ،من منظور امللكية
الفكرية ،النظر يف اس تكشاف أأنشطة تتضمن إازاكء الوعي وتشجيع اس تخدام ا ألطر القانونية الوطنية القامئة ،مبا يف ذكل نظم
براءات الاخرتا ع والعالمات التجارية والتصاممي وحق املؤلف ،وحتسني فرص النفاذ اإىل هذ ا ألطر محلاية املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل حد سواء ،وس تؤدي هذ ا ألنشطة اإىل تقدم هام ابملقارنة ابلوضع الراهن .قد يكون هذا
الهنج مفيد ًا اإىل جانب تشجيع الاس تخدامات غري املسيئة ل ألعراف الثقافية أأو ملامرسات أأحصاب تكل الثقافات .و أأكد الوفد
جمدد ًا الزتامه مبسار اللجنة ،و أأعرب عن تأأييد التام للمفاوضات املتواصةل اليت سيشارك فهيا بصورة بناءة وبمتثيل مناسب.
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واس تدرك قائ ًال ،ل ينبغي أأن يس متر لمل اللجنة دون وضوح رؤية والانهتاء اإىل ل يشء ،بل يتعني أأن تتسم أأعامل اللجنة
ابملوضوعية والفعالية مع الاسرتشاد بأأدةل اقتصادية و أأهداف واحضة مع َ َحت ُّسب الآاثر احملمتةل.
 .54و أأعرب وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) عن تأأييد البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا نيابة عن البدلان متشاهبة
التفكري .ووصف ورقة الرئيس غري الرمسية بأأهنا مدروسة وحتتوى عىل معلومات مفيدة لتقدم املفاوضات وتعجيل لمل اللجنة
وختدم أأهداف التلكيف املُلقى عىل عاتق اللجنة .ور أأى الوفد حمتية اإجراء مقارنة مبارشة وتفاعلية بني نصوص املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال تس تحق القضااي احملددة يف الورقة غري الرمسية املزيد من الاهامتم واملناقشة
يف اإطار غري رمسي .وقد َمزيت الورقة غري الرمسية بدقة بني مفاهمي امحلاية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف وحاميته وتعزيز .
ومىض يقول ،ميكن اعتبار أأي عنرص يسهم يف اإيضاح مفهوم امحلاية بأأنه موضو ع من املوضوعات الشامةل .والتفت اإىل
العقوابت وس بل الانتصاف وممارسة احلقوق ابعتبارها قضية أأخرى من القضااي الشامةل اليت تس تحق مناقشات أأكرث لمق ًا،
واليت ميكن مناقش هتا يف اإطار مظةل اإنفاذ .وقد وردت هذ القضية يف الورقة غري الرمسية مضن غريها من القضااي ا ألخرى
املطلوب النظر فهيا .واس تطرد قائ ًال ،جيب أأن تُتاح اإجراءات الإنفاذ يك تسمح ابختاذ تدابري فعاةل ضد المتكل غري املرشو ع
وسوء اس تخدام املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ولتكون مبثابة راد ع حيول دون املزيد من ممارسات انهتاك
احلقوق ابلمتكل غري املرشو ع وسوء الاس تخدام .و أأضاف ،يف ظل عدم وجود اإجراءات اإنفاذ جادة وقوية ،مبا يف ذكل
تعويض معقول يف حاةل سوء الاس تخدام والمتكل غري املرشو ع ،لن يمتكن املس تفيدون من حامية وإانفاذ حقوقهم ،وس تحوم
الشكوك حول قدرة اللجنة عىل احملافظة عىل صالحية نظام امللكية الفكرية ،وهو الهدف اذلي تسعى اإىل حتقيقه من أأجل
ضامن امحلاية القانونية الفعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وشدد الوفد عىل حمتية توافر اإجراءات
الإنفاذ .وميكن حتديد تفاصيل تكل الإجراءات عىل املس توى الوطين ،بعد حتديد مهنجية ُمعرتف هبا ومس تخدمة يف اتفاق
منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) .و أأعرب الوفد عن أأسفه لعدم قدرة
اللجنة عىل الوفاء ابلتلكيف الصادر اإلهيا من امجلعية العامة فامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس .واعرتف بصعوبة التوصل اإىل
اتفاق بشأأن مجيع الاختالفات اليت مت حتديدها .وذلكل ،ومن أأجل الوفاء مبا ورد يف التلكيف الصادر للجنة من قبل امجلعية
العامة ،وبغية وضع اإطار قانوين دويل للحامية الفعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية،
ر أأى الوفد رضورة قيام اللجنة ابس تخالص العرب من مسارات وضع القواعد واملعايري السابقة ،وحتديد ًا الاس تفادة من خربات
اتفاقية تريبس وبروتوكول انغواي بشأأن النفاذ اإىل املوارد الوراثية والتقامس املنصف والعادل للمنافع املس متدة من الانتفا ع هبا يف
اتفاقية التنو ع البيولويج (بروتوكول انغواي) .و أأضاف ،يف حاةل التوصل اإىل اتفاق بشأأن مبادئ ومعايري حمددة كحد أأدىن
للحامية ،ينبغي أأن حيافظ الصك (الصكوك) عىل اإاتحة حزي للبدلان يك متارس فيه س بل تنفيذ تكل املبادئ واملعايري عىل
املس توى الوطين مبا يتفق مع القوانني الوطنية .وعىل سبيل املثال ،يف حاةل املوافقة عىل تعريف املس تفيدين واذلي ميكن أأن
يشلك تقييد ًا للمس تفيدين احملمتلني ،ميكن للجنة الاعرتاف بدور لك دوةل يف حتديد املس تفيدين يف اإطار وليهتا .واستناد ًا
اإىل هذ املهنجية ،ميكن تفادي املناقشات اليت ل هناية لها حول اإقرار قامئة املس تفيدين .و أأعلن موافقته عىل الفقرة  43من
ورقة الرئيس غري الرمسية برتك تكل ا ألمور للبدلان للترصف فهيا عىل الصعيد الوطين وفقا ل ألوضا ع السائدة يف لك بدل.
 .55وتدخل الرئيس و أأعرب عن عدم رغبته يف اإجراء مناقشة بشأأن الورقة غري الرمسية عىل هذا النحو.
 .56واتبع وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) بيانه ،ور أأى أأن طرح مفهوم املكل العام يف املناقشة قد ل يكون متوافق ًا مع
طبيعة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية .وميكن مناقشة مفاهمي بديةل لتحقيق التوازن بني احلقوق اخلاصة
واملصاحل العامة .و أأهنىى لكمته بتعهد ابللزتام ابملشاركة بصورة بناءة يف املناقشات غري الرمسية هبدف التوصل اإىل اتفاق حول
القضااي الشامةل احملددة ،وهو ما قد يؤدي اإىل اإجياد حل رسيع للخالفات القامئة.
 .57و أأيدت ممثةل برانمج الصحة والبيئة البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وهنأأت ممثةل مركز
ادلراسات متعددة الاختصاصات مجلاعات أأميارا ( )CEM-Aymaraواليت حتدثت ابمس املنتدى الاستشاري للشعوب
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ا ألصلية وجتمع الشعوب ا ألصلية ملا طرحته من أآراء جيدة وجحج قوية لإضفاء قمية للشعوب ا ألصلية يف العامل بأأرس  .و أأشارت
اإىل أأمهية اإنشاء أآلية حمددة لس بل انتفا ع ا ألفراد من امحلاية املرتقبة.
 .58وحتدث وفد أأوروغواي نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ( )GRULACو أأشار اإىل ر أأي اجملموعة
واذلي أأوحضه من قبل أأثناء الاجامت ع الرمسي اذلي عُقد خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية عىل
مس توى السفراء وكبار املس ئولني احلكوميني من العوامص واذلي يتلخص يف أأمهية التوصل اإىل نتيجة متنع املزيد من حالت
سوء الاس تخدام والمتكل غري املرشو ع للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وتسمح
بتصحيح الوضع اذلي يرض ابلبدلان أأعضاء اجملموعة ،نظر ًا ملا ميلكونه من ثروة كبرية من التنو ع البيولويج والثقايف .ومىض
يقول ،نتج عن عدم وجود صك قانوين دويل تسهيل المتكل غري املرشو ع اذلي ُارتكب يف بعض ا ألماكن دون احلصول عىل
موافقة مس تنرية مس بقة حسب القوانني الوطنية .اكن من الرضوري للمجموعة اإدراج رشط الكشف عن املنشأأ يف النصوص
قيد املناقشة يك يتحقق اإطار دويل متوازن وملزم قانو ًان .ولن يتأأىت التوصل اإىل اليقني القانوين دون مناقشة ما يه البنود
اليت تريد اللجنة حاميهتا ،وما يه مس توايت احلقوق اليت ترغب يف منحها ،وما يه القيود والاس تثناءات اليت َس ُتدرج
لتجنب الآاثر غري املرغوب فهيا .ويف حني أأقر الوفد ابإماكنية اإحراز تقدم يف شأأن النصوص من خالل مناقشة بعض ا ألمثةل،
اإل أأنه ربط ذكل ابلزتام اللجنة ابملعاجلة املشرتكة لثالثة عنارص هامة يف الصك ،ويه :تعريف املفهوم ،ونطاق احلقوق،
والقيود والاس تثناءات .وفامي يتعلق بتعريف املعارف التقليدية ،أأعلن الوفد تفضيهل التوافق عىل تعريف فضفاض يعطي مرونة
للترشيعات الوطنية وميكن تطبيقه مع الوضع يف الاعتبار اخلصائص املمزية خملتلف الثقافات والنظم القانونية فامي بني ادلول
ا ألعضاء .ور أأى أأنه من املناسب اإعداد قامئة غري حرصية ألمثةل عن املعارف التقليدية من أأجل توفري مبادئ توجهيية لذلين
س يقع علهيم عبء تنفيذ امحلاية .واختمت لكمته قائ ًال ،سوف متنح املعامةل املامثةل للنص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
درجة من اليقني ،وميكن الاس تفادة من التقدم احملرز يف النص اخلاص ابملعارف التقليدية.
 .59وتوجه وفد ترينيداد وتوابغو ابلشكر اإىل الرئيس عىل الورقة غري الرمسية و أأعرب عن موافقته عىل البيان اذلي أأدىل
به وفد أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وهنأأ الرئيس عىل أأسلوبه يف اس مترار تأأجيج امحلاس يف
دورات اللجنة احلكومية ادلولية السابقة اليت اكن يرت أأسها .و أأكد عىل تقدير للعمل اذلي مت اإجناز يف اجامت ع ابيل التشاوري.
ولفت ا ألنظار اإىل مشاركة ترينيداد وتوابغو يف هذا الاجامت ع ،و أأعرب عن ابلغ رسور إازاء التقدم امللموس دون اإخالل
واذلي أأعرب عن أأمهل يف اإماكنية البناء عليه يف دورة اللجنة احلالية .ور أأى الوفد أأن الوقت مل يعد مبكر ًا لتوقع مرحةل
"النضج املمثر" ملسار طويل متعلق ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وما يزال هناك بعض اخلطوات
املطلوب الانهتاء مهنا ،بيد أأن اجامت ع ابيل التشاوري قد بني مسارات حممتةل أأكرث وضوح ًا للتوصل اإىل نتاجئ .و أأعرب الوفد
عن تفاؤهل جتا حتقيق نتاجئ هائةل خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة ابإتبا ع نفس هذا الهنج .و أأعلن الزتامه الاكمل ابلعمل
مع مجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف ا ألايم القادمة لر أأب الثغرات مبا ي ُ َمكن اللجنة من التوصل اإىل مزيد من توافق يف الآراء،
ول س امي فامي يتعلق بنصوص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشار اإىل التداخل بني املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وقال ،وابلرمغ من الانفصال احلايل بني النصني ،اإل أأنه يعتقد يف اإماكنية امليض قدم ًا يف
حماوةل لتوحيدهام .و أأردف قائ ًال ،مما ل شك فيه ،فاإن هذ الغاية جديرة ابلس تكشاف واحملاوةل .و أأثىن الوفد عىل العمل
ادلؤوب من جانب الويبو واللجنة احلكومية ادلولية يف الوصول اإىل هذا املنعطف .اكنت هناك بعض القضااي الشامةل املتعلقة
ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تس تدعي الرتكزي املكثف ،وحتديد ًا ،موضو ع امحلاية ونطاق احلقوق
املمنوحة واملس تفيدين ،وما يه العنارص اليت تشلك معارف تقليدية متاحة للجمهور و أأشاكل تعبري ثقايف تقليدي منترشة عىل
نطاق واسع ،فضال عن القيود والاس تثناءات .وفامي يتعلق مبوضو ع امحلاية ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اكن هناك قدر
كبري من حسن النوااي والرغبة يف التوصل اإىل حلول وسط بني ادلول ا ألعضاء حىت الآن .و أأيد الوفد بشدة الاحتفاظ بقامئة
توضيحية غري حرصية ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف حاش ية النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ولفت
الانتبا اإىل ورود حوايش سفلية كبياانت متفق علهيا يف لك من معاهدة بكني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي (معاهدة بكني)
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ومعاهدة مراكش ملصلحة املكفوفني وا ألشخاص معايق البرص (معاهدة مراكش) ،فض ًال عن احلوايش املوجودة يف اتفاق
تريبس ،واكنت هذ احلوايش مدرجة يف مرشو ع الصك .و أأشار اإىل بعض احملاولت اخلالقة اليت بُذلت للتوصل اإىل حلول
وسط يف اجلزء اخلاص ابلنص .وقال سوف يواصل ادلعوة اإىل اإدراج " أأعامل الكرنفالت الفنية" ( )works of masيف هذا
النص .والتفت اإىل مسأأةل املس تفيدين ،و أأقر بأأن هناك بعض البدلان اليت قد ل يوجد هبا شعوب أأصلية ،كام أأشار اإىل ذكل
وفد برابدوس يف دورات اللجنة السابقة .وطالب ادلول ا ألعضاء ببذل قصارى هجدها أأثناء ادلورة لإجياد حل لميل لهذ
املسأأةل ،سواء اكن أأحصاب احلق مه " أأمة" أأو "كيان وطين" أأو "جامعة حملية" يف احلالت اليت يتعذر فهيا حتديد أأحصاب
احلق .وابملثل ،يتعني عىل اللجنة بذل قصارى هجدها للتوصل اإىل تسوية قابةل للتنفيذ فامي يتعلق مبسأأةل مدة امحلاية ،أأو هل
ينبغي أأن يكون هناك أأي مدة للحامية من ا ألساس للمعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال اإن اللجنة
احلكومية ادلولية يف منعطف حامس .وقد بد أأت مراحل بلورة صك قانوين دويل يف مجيع اجملالت الثالثة .وحث الوفد ادلول
ا ألعضاء عىل اس تخدام طاقاهتم امجلاعية ملراجعة وحتسني الصك حيامث اكن رضور ًاي ،ور أأب الثغرات ،وحفز اهلمم واس تلهام
روح النجاحات اليت حتققت يف معاهدات بكني ومراكش ،وإادراك أأن العائد جمزي يف هناية املسار الطويل اذلي يتعني امليض
فيه قدم ًا اإىل أأن يمت التوصل اإىل خامتة انحجة .و أأهنىى لكمته ابلإعراب عن تفاؤهل بعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اجملالت الثالث
عىل ا ألقل حبلول عام .2025
 .60و أأيد وفد بريو البياانت اليت أأدىل وفد أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد اإندونيس يا ابمس
البدلان متشاهبة التفكري .والتفت اإىل معىن مصطلح "تقليدي" ،وشدد عىل رضورة عدم اقتصار املعىن عىل ما هو قدمي أأو
متوارث ،ألنه يشلك جزء ًا من تراث ثقايف يف حاةل تطور مس متر .وقال اإنه يُ َفضل اس تخدام مصطلح "مشرتك بني
ا ألجيال" ،يك يغطي مجيع مس توايت الانتقال من جيل اإىل جيل أآخر .وفامي يتعلق ابملس تفيدين من امحلاية ،اقرتح عىل فريق
اخلرباء النظر يف النص التايل" :اإن املس تفيدين من امحلاية مه اجملمتعات احمللية والشعوب ا ألصلية أأو غريمه وفقا ملا حتدد
ادلوةل العضو أأو الطرف املتعاقد مكس تفيد مبقتىض الترشيعات الوطنية ".وفامي يتعلق بطبيعة احلقوق ،قال يعترب "المتكل غري
املرشو ع" و"سوء الاس تخدام" من املفاهمي اليت قد تسمح مبناقشة أآليات مثل املوافقة احلرة املس بقة واملس تنرية ،والرشوط
املتفق علهيا من ا ألطراف املعنية والتقامس العادل للمنافع للوصول اإىل املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
واس تدرك قائ ًال ،اإن ا ألمر اجلوهري ،وبرصف النظر عن التعاريف ،هو اإجياد حل فعال للك مشلكة .والتفت اإىل معاجلة
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور أأو املنترشة عىل نطاق واسع ،وقال جيب أأن توضع نظم
للتعويض العادل واملنصف للمعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع ،كام جيب أأن تتفق مع الترشيعات الوطنية .و أأشار
الوفد اإىل اس تعداد ملشاركة املادة  23من القانون الوطين يف بالد واليت تضمنت تعريف ًا للمعارف التقليدية املنترشة عىل
نطاق واسع مع فريق اخلرباء يف الوقت املناسب .و أأعلن عدم تأأييد دمج النصوص بسبب الطبيعة اخلاصة للك من املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .62و أأوحض ممثل اجمللس الهندي ألمرياك اجلنوبية ( )CISAأأن الشعوب ا ألصلية يف أأمرياك اجلنوبية تعترب نفسها " أأمم ًا
منتجة" تتقن صناعة وإانتاج معارفها التقليدية .وعىل هذا النحو ،يتعني اعتبارها املس تفيد الرئييس يف الصكوك املقبةل.
 .62و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقدير لإاتحة الفرصة هل للتعليق عىل القضااي الشامةل .وبني أأن املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي موضوعان خمتلفان اختالف ًا واحضا .ومىض يقول ،اإن املعارف التقليدية نو ع معني من
املعرفة ،يف حني أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأنوا ع حمددة من التعبريات الإبداعية .وعندما يناقش املرء خيارات محلاية
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،تتداخل بعض العنارص ،مثل معاين املصطلحات" :تقليدي" واملس تفيدين
من امحلاية وطبيعة احلق .وقد يكون من الواحض وجود تداخل أأيض ًا عند مناقشة خيارات املعارف التقليدية واملوارد الوراثية:
فعىل سبيل املثال ،معىن "املعارف التقليدية املرتبطة" و "املش تقات" واملس تفيدين من امحلاية .ومع وضع ذكل يف الاعتبار،
شارك الوفد يف املناقشات اخلاصة ابلقضااي املشرتكة املتعلقة بتكل العنارص املتداخةل بني نصوص املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي مبا حيقق الاتساق والفعالية .ور أأى الوفد أأن معىن مصطلح "تقليدي" بطبيعته هو الاشرتاك بني
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ا ألجيال .ومىض يقول ،يف ديسمرب  ،2023اعمتد مدير هيئة خدمات احلدائق الوطنية يف الولايت املتحدة ا ألمر الإداري
رمق  20-77بشأأن تطبيق س ياسة تقامس املنافع يف هيئة احلدائق الوطنية ،واذلي أأعطى تعريف ًا للمعارف التقليدية بأأهنا "املعرفة
اليت تعكس ا ألمناط الثقافية املتعارف علهيا املنقوةل من جامعة عرب جيلني لحقني عىل ا ألقل" .و أأشار اإىل أأن مصطلح
"لحق" ل يعين ابلرضورة " متتايل" .كام ر أأى الوفد رضورة توارث أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بني ا ألجيال .ويف س ياق
وضع صك قانوين دويل ،س يكون من الصعب التفاق عىل تعريف حمدد للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
بسبب مجموعة التعريفات الفضفاضة املس تخدمة عىل الصعيد الوطين .و أأضاف ،تلعب طبيعة "املشرتك بني ا ألجيال" للمعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي دور ًا رئيس ي ًا يف حتديد تكل التعريفات .وعرب عن ر أأيه يف أأن املس تفيدين من امحلاية
مه الساكن ا ألصليون واجملمتعات احمللية اذلين اس تحدثوا تكل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واس تخدموها
وامتلكوها وحافظوا علهيا .وسوف يساعد ماكفأأة مبتكري املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل تشجيع
ابتاكر معارف جديدة وخلق تعبريات اإبداعية حديثة .كام س تلعب تكل احلوافز دور ًا مماث ًال ملا تقوم به املاكفأآت املمنوحة
للمخرتعني واملبدعني من خالل براءات الاخرتا ع وحق املؤلف عىل التوايل .ويف احلالت اليت يتعذر معها معرفة منشأأ
املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف أأو نس هبا اإىل جامعة حمددة ،س تفقد معايري ا ألهلية ول جيب توفري امحلاية لها.
ولفت ا ألنظار اإىل اإماكنية حتديد طبيعة احلق ابس تخدام أأي صك خاص .ففي دورات اللجنة احلكومية ادلولية السابقة،
اقرتح وضع تعريف للمتكل غري املرشو ع يف س ياق املعارف التقليدية واملوارد الوراثية .واقرتح تعديل هذا التعريف
لس تخدامه يف س ياق املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية عىل النحو التايل" :المتكل غري
املرشو ع هو اس تخدام املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اململوكة لآخرين مىت اكن
املوضو ع قد مت احلصول عليه من صاحبه ا ألصيل من قبل مس تخدم من خالل أأساليب غري مرشوعة أأو عن طريق خيانة
ا ألمانة ،وهو ما يُعترب انهتااكً للقانون الوطين يف بدل املورد .ول يعد من وسائل المتكل غري املرشو ع حيازة املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأحصاهبا من خالل الوسائل املرشوعة مثل الاكتشاف أأو الإبدا ع
املس تقل أأو قراءة الكتب أأو احلصول علهيا من مصادر خارج امجلاعات التقليدية ا ألصلية أأو الهندسة العكس ية أأو الكشف
غري املقصود نتيجة اخفاق أأحصاب املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف اختاذ اإجراءات
وقائية معقوةل ".و أأشار اإىل وجود معىن حمدد ملصطلح "سوء الاس تخدام" يف س ياق املنافسة غري العادةل .فعىل سبيل املثال،
عندما حياول صاحب امللكية الفكرية بطرق غري رشعية توس يع نطاق حقوق امللكية الفكرية أأو انهتاك قوانني ماكحفة
الاحتاكر .وقد يتسبب هذا املصطلح يف خلق التباس يف س ياق املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف حاةل
قيام اللجنة بتحديد معىن مس تقل هل .وكحل بديل ،اقرتح الوفد اس تخدام مصطلح "الاس تخدام غري املرصح به" ملزيد من
ادلقة والوضوح .والتفت اإىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف املتاحة للجمهور واملنترشة عىل نطاق واسع ،وقال أأهنا
غري مؤهةل ول تصلح للحامية مبوجب حقوق حرصية .ويف بعض احلالت ،قد يصعب أأيض ًا تتبع مصدر تكل املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .فعىل سبيل املثال ،اعتاد البحارة الإيطاليون ارتداء رساويل زرقاء ثقيةل .حاولت الرشاكت
الفرنس ية انتاج تكل الرساويل ابس تخدام تقنيات صناعية ومواد خام حملية .أأدخلت رشاكت التصنيع يف الولايت املتحدة
حتسينات عىل خامة النس يج ،واس تخدموا نوعية معينة لصناعة ما أأصبح فامي بعد معروف ًا ابجليزن ا ألزرق لس تخدام عامل
منامج اذلهب يف اكليفورنيا .وابلتايل ،قد يتسبب منح حقوق حرصية للجيزن ا ألزرق يف اإحداث أأثر مدمر عىل العديد من
رشاكت تصنيع اجليزن ا ألزرق احلالية .وبيامن ميكن تتبع نشأأة اجليزن ا ألزرق يف الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل رشكة خاصة
حوايل عام  ،2860فأأي جممتع تنمتي اإلهيا صناعة مقاش اجليزن ا ألزرق يف حاةل اعتبارها معارف تقليدية؟ هل هو اجملمتع الإيطايل
حيث ارتدى هؤلء البحارة الرساويل الزرقاء ،أأو هل هو اجملمتع الفرنيس اذلي أأنتج نس يج ًا متين ًا حملااكة الرساويل الايطالية،
أأو هل يه الرشكة ا ألمريكية؟ ور أأى الوفد رضورة ارتباط ا ألهداف واملبادئ املتصةل ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ابملوضو ع ا ألسايس .واعتبار موضو ع املعارف التقليدية موضوع ًا ممتزي ًا من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
وابلتايل ،قد ل جيوز توحيد أأو دمج مجيع أأهداف ومبادئ املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .فعىل سبيل
املثال ،قد يكون من أأحد ا ألهداف املتصةل ابملعارف التقليدية تقدمي حاةل تقنية سابقة مناس بة ملاكتب الرباءات ملساعدة
فاحيص الرباءات يف اختاذ القرارات السلمية واملس تنرية فامي يتعلق مبنح الرباءات .ويصبح هذا الهدف عدمي الفائدة يف حالت
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أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وابملثل ،قد يكون الهدف املرتبط بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هو احليلوةل دون
اس تخدام أأشاكل التعبري بطريقة تؤدي اإىل حتريف مصدر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املمتزية .وابلقطع ،لن يكون هذا
الهدف ذي صةل ابملعارف التقليدية.
 .63و أأعرب وفد مرص عن شكر للرئيس عىل اإعداد الورقة غري الرمسية ،و أأثىن عىل همارته الفائقة يف تناول املوضو ع.
ولفت ا ألنظار اإىل اإشارته يف أأول دورة من دورات اللجنة احلكومية ادلولية اإىل التداخل الفعيل لبعض املواضيع ،ويه
املواضيع اليت أأصبح يُطلق علهيا حالي ًا "القضااي الشامةل" .و أأضاف ،ي ُس تخدم مصطلح "فوللكور" و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي كام لو اكن "الفوللكور" شيئا خمتلف ًا عن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وهو ما ليس حصيح ًا .وشدد الوفد عىل
جواز اس تخدام املصطلحات الوطنية كبديل ماكئف ملصطلح "املعارف التقليدية" و " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" .ومىض
يقول ،يف الثقافة املرصية والعربية ،ي ُس تخدم مصطلح "التقاليد الشعبية" .ويشمل هذا املصطلح اكفة أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملعارف التقليدية نظر ًا للعالقة الوثيقة جد ًا بيهنام .و أأيد الوفد عىل حنو اتم البياانت اليت أأدىل هبا وفد كينيا ابمس
اجملموعة ا ألفريقية ووفد اإندونيس يا ابمس البدلان متشاهبة التفكري .كام أأشار اإىل عدم اس تخدام مصطلح "الشعوب ا ألصلية"
يف بعض البدلان .واس تدرك قائ ًال ،مل يقصد هبذ املالحظة توجيه أأي اإهانة اإىل الشعوب ا ألصلية ،كام مل يقصد اإناكر حقوقهم
يف املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبم يف بدلان أأخرى .ومع ذكل ،أأعلن الوفد رفضه الشديد
ملنح امحلاية اإىل الشعوب ا ألصلية فقط ،حيث أأن هناك أأيض ًا شعو ًاب غري أأصلية يف حاجة اإىل نفس القدر من التقدير .وفامي
يتعلق مبسار لمل اللجنة ،أأعرب الوفد عن عدم رضا عن حترك اللجنة يف دوائر مفرغة .كام أأبدى أأسفه جتا ما حيدث يف
لك مرة ختطو فهيا اللجنة خطوة اإىل ا ألمام ،حيث تطر أأ قضااي جديدة تعود هبا اإىل اخللف مرة أأخرى .وذكر بأأن التلكيف
الصادر اإىل اللجنة نص عىل حماوةل حتسني رفاهية الشعوب والسامت اخلاصة هبا وثقافهتا .و أأشار اإىل رضورة الالزتام حبامية
أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومتكيهنم من مواصةل الابتاكر ،فض ًال عن احلق يف احلصول عىل
شلك من أأشاكل التعويض مقابل هذا الابتاكر.
 .64وقال وفد الصني ابلرمغ من اجلهود اليت بُذلت يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية السابقة ،اإل أأن املواد ا ألساس ية ل
تزال تعكس وهجات نظر متباينة .و أأعرب عن أأسفه ل ُبعد املسافة بني اللجنة وبني الانهتاء من وضع صك أأو عدة صكوك
دولية .وقال ،ينبغي أأن تأأخذ اللجنة بعني الاعتبار يف مناقشاهتا مصاحل املس تخدمني ومصاحل املبدعني عىل حد سواء .و أأكد
رغبته يف املشاركة يف املناقشات بفعالية ومرونة .ورصح بأأن لكامت الرئيس اكنت مشجعة للغاية و أأعرب عن أأمهل يف مشاركة
مجيع ا ألطراف أأيض ًا مشاركة بناءة ،حىت يتس ىن للجنة احلكومية ادلولية اإجناز لملها يف أأقرب وقت.
 .65وعلق وفد الياابن أأمهية كبرية عىل قضااي املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشار اإىل مشاركته
النشطة وبصورة بناءة عىل مر الس نني يف املناقشات اخلاصة بتكل القضااي .وقال جيب الاعرتاف ابلتقدم اذلي أأحرزته
اللجنة حىت ذكل الوقت .كام جيب الثناء عليه أأيض ًا .واس تدرك قائ ًال ،عىل الرمغ من طول فرتة املناقشات ،مل تمتكن اللجنة
من اإجياد أأرضية مشرتكة بشأأن القضااي ا ألساس ية حىت الآن ،وحتديد ًا :أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية وموضو ع
امحلاية واملس تفيدين .كام ل يزال جحم التفامه بني ادلول ا ألعضاء يف اللجنة بشأأن تكل القضااي غري اكف للتوصل اإىل أأي نو ع
من أأنوا ع التفاقات عىل املس توى ادلويل .انقش الاجامت ع الرمسي اذلي عُقد خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة
احلكومية ادلولية عىل مس توى السفراء وكبار املس ئولني احلكوميني من العوامص القضااي ا ألساس ية ،ول جيب أأن تتحرج
اللجنة أأو حتجم عن العودة اإلهيا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من خالل هذ املناقشة من التغلب عىل تباين
الآراء والتوصل اإىل فهم مشرتك بشأأن موضو ع امحلاية واملس تفيدين مهنا .ويف هذا الصدد ،وكخطوة أأوىل يف البحث عن
وس يةل للخروج من الوضع احلايل ،أأعرب الوفد عن ترحيبه ابإاتحة الفرصة هل لزايدة تفهمه للقضااي الشامةل املرتبطة بلك من
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مثل معىن مصطلح "تقليدي" واملس تفيدين من امحلاية وطبيعة امحلاية
ومعاجلة املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور أأو املنترشة عىل نطاق واسع .ور أأى أأن احلد
ا ألدىن اذلي جيب أأن حتققه اللجنة يف هذ ادلورة هو الرتكزي عىل حتديد أأدىن نطاق ميكن أأن حيظى مبوافقة مجيع ا ألعضاء
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بشأأن املوضو ع واملس تفيدين من امحلاية .ومىض يقول ،من اجلائز أأن تكون لك دوةل عضو قد حددت هذا النطاق بطريقة
خمتلفة متام ًا ،ولكن ويف الوقت نفسه ،ينبغي أأن تسعى اللجنة جاهد ًة يف التوصل اإىل قامس مشرتك ل يس تطيع أأحد أأن ينكر
رضورة امحلاية يف اإطار  .و أأعرب الوفد عن اقتناعه أأيض ًا بدور ا ألمثةل امللموسة للخربات واملامرسات الوطنية يف مساعدة
اللجنة عىل وضع خط فاصل بني املعارف "التقليدية" و أأشاكل التعبري الثقايف "التقليدي" من جانب ،وبني املعارف
"املعارصة" و أأشاكل التعبري الثقايف "املعارص" من جانب أآخر .والتفت اإىل القضيتني الشاملتني ا ألوليتني ،وهام :معىن
مصطلح "تقليدي" واملس تفيدين من امحلاية ،و أأشار اإىل ارتباط القضيتني بعضهام ببعض .ومىض يقول ،جيب أأن ميتد نطاق
امحلاية اذلي توفر اتفاقية منظمة ا ألمم املتحدة للرتيبة والعلوم والثقافة (اليونسكو) محلاية الرتاث الثقايف غري املادي اإىل حامية
ا ألشاكل اخملتلفة من هذا الرتاث مثل املامرسات والتصورات والتعبريات واملعارف واملهارات اليت تنتقل من جيل اإىل جيل
أآخر داخل اجملمتعات ،مبا يف ذكل وعىل سبيل املثال ل احلرص ،اجملمتعات ا ألصلية .ولفت الوفد ا ألنظار اإىل قيام الياابن،
بدورها ،بتحديد أأعامل يدوية تقليدية خاصة وتراث ثقايف غري مادي موجود عىل أأراضهيا وتسجيهل يك يندرج مضن البنود
املشموةل ابمحلاية يف اإطار هذ التفاقية .تأأيت املأأكولت الياابنية أكحد ا ألمثةل عىل مثل هذا الرتاث الثقايف غري املادي يف
الياابن ،حيث اكتسبت شعبية مزتايدة يف مجيع أأحناء العامل .وقد ُأضيفت املأأكولت الياابنية مؤخر ًا اإىل قامئة اليونسكو للرتاث
الثقايف غري املادي ،كام ُأدرجت مأأكولت فرنس ية ومأأكولت تركية عىل هذ القامئة أأيض ًا .وبيامن رحب الوفد هبذ الإضافة اإىل
قامئة اليونسكو ،اإل أأنه أأشار اإىل الإشاكلية اليت قد تنشأأ اإذا بد أأت الياابن يف تأأكيد حقها يف املطالبة ابإصدار تراخيص يف لك
مرة يقوم فهيا طباخ بتقدمي مأأكولت ايابنية ،تأأسيس ًا عىل حقيقة واحدة ويه أأن تكل املأأكولت قد انتقلت من جيل اإىل أآخر
يف الياابن و أأهنا ذات طبيعة ديناميكية دامئة التطور .وتساءل الوفد عن شلك احلياة يف عامل تطالب فيه الياابن بتأأكيد حقوقها
عىل مفردات فريدة من الثقافة الياابنية مثل :ماجنا و أأنميي ( أأمناط من الرسوم الهزلية والصور املتحركة عىل الرتتيب،
 )manga and animeواكريويك ( أأشاكل من الرتفيه التفاعيل والغناء عىل موس يقى مسجةل مع عرض اللكامت واملشاعر
وا ألحاسيس عىل شاشات عرض .)karaoke ،ويف ضوء ذكل ،ومن أأجل اإجياد أأرضية مشرتكة بشأأن ما يه أأشاكل امحلاية
الشبهية ابمللكية الفكرية ،اإن وجدت ،اليت يس توجب منحها للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اقرتح الوفد
اقتصار مثل تكل امحلاية احملمتةل عىل نطاق ضيق وحمدد ميكن أأن يكون بداية جيدة متش ي ًا مع الر أأي القائل "اختبار أأو جتريب
املفهوم" .ويف هذا الصدد ،واستناد ًا اإىل املفهوم املشرتك عىل املس توى ادلويل مبوجب اإعالن ا ألمم املتحدة حول حقوق
الشعوب ا ألصلية ،واذلي اكن هو املوضو ع الرئييس للجلسة العامة اخلاصة ابلشعوب ا ألصلية يف هذ ادلورة ،حث الوفد
ادلول ا ألعضاء عىل تكريس لك اجلهد والعمل عىل النظر يف احلاةل اليت يُفرتض فهيا أأن يقترص حتديد املس تفيدين عىل
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية فقط ،كام حث ادلول ا ألعضاء أأيض ًا عىل التوصل اإىل فهم أأفضل بشأأن املوضو ع ونطاق
امحلاية يف اإطار هذا املوضو ع .ومىض يقول ،وبعد اتفاق ادلول ا ألعضاء عىل ر أأي معني يف شأأن املوضو ع ونطاق امحلاية
للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للشعوب ا ألصلية ،تكون اللجنة يف ذكل الوقت قادرة عىل الانتقال اإىل
املرحةل التالية ومناقشة مدى بسط تكل امحلاية عىل حنو اكف من أأجل احلفاظ عىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي اليت تتواراها ا ألجيال داخل جممتع حميل معني ول ترتبط ابلرضورة بشعوب أأصلية .ويف حاةل اقتصار اللجنة يف
تعريفها للمس تفيدين عىل الشعوب ا ألصلية فقط ،فلن يكون من الرضوري عندئذ النظر يف تعريف واحض ودقيق ملصطلح
"تقليدي" ،حىت يف حاةل "املعارف التقليدية" أأو " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" طاملا اتسم نطاق الشعوب ا ألصلية
ابلوضوح ،وابلتايل ،طاملا حتدد نطاق املعارف أأو أأشاكل التعبري الثقايف املطلوب حاميهتا من خالل س ياق تنتقل فيه تكل
املعارف أأو أأشاكل التعبري الثقايف بواسطة الشعوب ا ألصلية من جيل اإىل جيل داخل جممتعاهتم.
 .66و أأشار ممثل قبائل تولليب اإىل البياانت اليت أأديل هبا وفد كندا ووفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأكد املمثل عىل
أأن مداخلته هتدف اإىل الرتكزي عىل مسأأةل املكل العام واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور
العام أأو املنترشة عىل نطاق واسع .وحول هذ القضااي الشامةل ،طرح عدة أأس ئةل من أأجل تفهم موقف تكل الوفود .أأو ًل،
تساءل املمثل عن طبيعة الهتديد الفعيل للمكل العام من جراء حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وما
يه احامتلت الرضر اليت س تقع عىل الابدا ع والابتاكر نتيجة حامية تكل املعارف و أأشاكل التعبري الثقايف .و أأعلن اتفاقه مع
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البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب يف طلب تقدمي أأدةل عن تكل الهتديدات ،بل و أأوحض قدرته عىل تقدمي أأدةل اكفية
عىل ا ألرضار اليت يسبهبا املكل العام عىل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .اثنيا ،طالب املمثل بتوضيح ما هو املقصود
حبقوق الطرف الآخر اليت ُأشري اإلهيا ،وتساءل عام اإذا اكنت حقوق الطرف الآخر هذ قامئة وموجودة أأو حقوق حممتةل.
و أأشار اإىل أأنه يف حاةل اإجراء مناقشة حول حقوق حممتةل فسوف تكون عىل حساب اعتبارات الرضر أأو الإساءة أأو الرغبة
يف احملافظة عىل التقاليد مكلكية خاصة وتنظمي الانتفا ع هبا من خالل املوافقة احلرة املس بقة واملس تنرية ،و أأعطى مثا ًل لهذا
ا ألمر و أكنه حماوةل ملناقشة كيفية احملافظة عىل حقوق قطا ع النرش يف اإاتحة الوصول اإىل نو ع من املوضوعات اليت ترغب يف
نرشها يف املس تقبل .وتساءل أأيض ًا عام اإذا اكن هناك أأي دليل عىل وجود أأرضار حممتةل نتيجة امحلاية ابلنس بة اإىل احلجم
الهائل من املعلومات املوجودة ابلفعل يف املكل العام .ولفت املمثل ا ألنظار اإىل اإشارته السابقة يف عدة مناس بات بأأن هناك
ابلفعل مكيات هائةل من املعلومات يف نظام امللكية الصناعية .وهناك لك أأنوا ع املعلومات الثقافية املتاحة ل إالبدا ع والابتاكر
واليت ل ميكن تصنيفها عىل أأهنا معارف تقليدية .و أأعلن املمثل اتفاقه مع بيان وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متشاهبة التفكري يف
رضورة عدم توس يع نطاق الاس تثناءات والقيود يك ل خيل بنطاق امحلاية اليت ميكن توفريها .ومىض يقول ،جيب وضع أأي
اإعفاءات أأو اس تثناءات بعناية وميكن حتديدها دون رضورة الرجو ع اإىل املكل العام .اكن جيب أأل تبد أأ جتارب توس يع نطاق
امحلاية مبثل هذ الاس تثناءات التصنيفية واسعة النطاق املرتبطة ابلعرتاف ابحلقوق أأو مبنحها .ورصح املمثل بأأنه منفتح
للحديث عن القضااي املتصةل ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور واملنترشة عىل نطاق واسع
وعىل املكل العام ،بيد أأنه يرى رضورة عدم اإعطاء أأفضلية للحقوق احملمتةل .ومىض يقول ،اكن جيب عىل اللجنة النظر يف مبد أأ
التناسب فضال عن التوازن ،والالتفات اإىل حقيقة أأن تكل احلقوق احملمتةل يف الكثري من احلالت تشلك أأقلية مقابل أأغلبية
ساحقة جديرة ابلهامتم عىل حنو أأكرب .والتفت اإىل عدم اختاذ الاحتياطات الالزمة مكربر لعدم منح امحلاية ،و أأشار املمثل اإىل
أأن هذا ا ألمر يتطلب بعض التوضيح نظر ًا للغموض اذلي يكتنف املعىن .واس تطرد قائ ًال ،يعد هذا ا ألمر من املشالك
احلقيقية ،حيث ل يُفرتض ابلرضورة أأن تكون الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية عىل عمل برضورة اختاذ تكل الاحتياطات،
أأو يُفرتض ابلرضورة حتلهيم ابملهارة الالزمة لتنفيذها .كام لفت املمثل ا ألنظار أأيض ًا اإىل عدم اس تخدام تكل املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف منشأآت اتبعة ملنظامت صناعية قامئة ابلفعل وجمهزة ومتتكل حقوق ملكية واسعة ودلهيا
العديد من املستشارين القانونيني لإسداء املشورة عن كيفية حامية تكل احلقوق .و أأعطى مثا ًل عن حادثة "كيفا" يف قرية بيوبلو
يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ( .)pueblo Kivaحيث حلقت طائرة فوق تكل املنطقة يف عام  ،2984والتقطت صور ًا
لكهف من أأعىل أأثناء اإقامة طقوس دينية ،ونُرشت تكل الصور .ووفق ًا للقوانني السارية يف ذكل الوقت ،اكن الفضاء اجلوي
مفتوح ًا ومتاح ًا للجميع ،وإاذا ما أأرادت اإحدى اجملموعات حامية الطقوس اخلاصة هبا ،فعلهيا جحب هذا املاكن عن أأعني الغرابء.
وتساءل املمثل هل الإخفاق يف اختاذ الاحتياطات الالزمة يقابهل اإخفاق يف عدم تقدمي طلب لالنتفا ع .وهل ُطلب تغيري
نظام اإقامة الشعائر واملامرسات التقليدية يك تتواءم مع نظام امللكية الفكرية القامئ ،ورصح بأأن يف جعبته بعض املسائل
املرتبطة هبذا املوضو ع .و أأخري ًا ،التفت املمثل اإىل مثال اجليزن ا ألزرق ،وتساءل هل هناك فرق يف أأسلوب التعامل مع قضية
اجليزن ا ألزرق مقابل الطقوس والاحتفالت اليت تُقام منذ أأزمنة بعيدة ،فض ًال عن ارتباط ا ألمر يف احلاةل الثانية مبسائل
روحانية لميقة مرتبطة مبامرسات عقائدية ومتصةل ابلهوية الثقافية وسالمهتا .وتساءل عام اإذا اكن يتعني عىل اللجنة وضع لك
هذ ا ألمثةل يف اإطار واحد .ومىض يقول ،يبدو أأن هناك مجموعة من الطرق اليت ترتبط هبا املامرسات الثقافية بغريها من
ا ألمور .وقد ُأشري اإىل أأن هناك طائفة من أأمناط املعارف التقليدية ،وطائفة من أأمناط أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ومن
اجلائز أأن يكون هناك طائفة من احلقوق يف القيود والاس تثناءات املتصةل بلك نو ع .ورصح املمثل ابنفتاحه ملناقشة هذا
ا ألمر ومعرفة هل ميكن أأن حتقق اللجنة جناح ًا يف التوصل اإىل س بل لاللتفاف حول هذا املأأزق .و أأشار اإىل تفهمه ابلفعل
مسأأةل تعدد مراحل أأو سالسل الانتقال وبعدها الشاسع عن املصدر ،واقرتح توفر رشوط "خشص مؤهل تأأهي ًال معقو ًل،
وبذل العناية الواجبة" كوس يةل حلل هذا ا ألمر .واكن دلى املمثل العديد من ا ألمثةل اليت ميكن فهيا توقع خشص مؤهل تأأهي ًال
معقو ًل للقيام ببذل العناية الواجبة لكتشاف أأصول ومصادر ا ألش ياء لنو ع معني ،ولكنه قد يصادف اكتشاف بعض
الاس تثناءات يف س ياق البحث يف سالسل الانتقال تكل اليت تمتزي ابلتعقيد والطول والبعد الشاسع عن املنشأأ.
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 .67و أأيد وفد الربازيل البيانني الذلين أألقاهام وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري ووفد أأوروغواي ابمس
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأبدى الوفد بعض التعليقات تتعلق ابلقرتاحات اليت طرهحا الرئيس بشأأن القضااي
املتداخةل ،ويه تعيينا مفهوم "التقليدي" ،ووضع ا ألمم أأو ادلول مضن املس تفيدين من امحلاية ،وطبيعة احلقوق .واس هتل
تعليقاته مبفهوم "التقليدي" ،حيث رصح بأأن مناقشة معىن مصطلح "التقليدي" رمبا ل متثل سبي ًال ميسور ًا اإىل حتقيق تقدم
يف املناقشات .وبني أأن صكواكً أأخرى تعاجل املعارف التقليدية ،مثل بروتوكول انغواي واتفاقية التنو ع البيولويج ،جتنبت
اخلوض يف تعريف مصطلح "التقليدي" .و أأضاف أأن قرار الكف عن تعريف هذا املصطلح اكن هل أأمهية حمورية يف حتقيق
توافق الآراء يف اتفاقية التنو ع البيولويج وبروتوكول انغواي .وسلط الوفد الضوء عىل أأربعة عنارص مشرتكة يف الك النصني فامي
يتعلق مبصطلح "التقليدي" ،أأولها الإعداد والنقل مبعرفة الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية واثنهيا النقل من جيل اإىل أآخر
واثلهثا اختاذ الشلك الكتايب أأو الشفهىي املعمتد أأو غريهام ورابعها الوجود يف س ياق جامعي .وقال اإنه اكن املمكن تضمني هذ
العنارص وغريها مما اس هتُ دف به تعريف موضو ع امحلاية يف املادة  2من نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .واحتفظ الوفد حبقه يف املسامهة يف املناقشات املتعلقة ابلبنود الثالثة ا ألخرى خالل اجامت ع فريق اخلرباء .وبني فامي
يتعلق ابملقرتحات اليت طرحهتا بعض الوفود بشأأن معىن مصطلح "المتكل غري املرشو ع" أأن حتليل اجلوانب املشرتكة احملمتةل
بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يتجاوز نطاق الولية الصادرة عن امجلعية العامة لدلورة احلالية للجنة .وشدد يف هذا
الصدد عىل أأنه ينبغي أأل يؤثر النقاش ادلائر حول املوضو ع بأأي شلك يف التقدم اجليد احملرز يف ادلورة  26للجنة احلكومية
ادلولية بشأأن نص املوارد الوراثية.
 .68و أأيد وفد جنوب أأفريقيا التعليقات اليت أأدىل هبا وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية .وحدد قضيتني تطالن
بر أأس هيام وتتطلبان نظر اللجنة فهيام عىل مس توى التداخالت الثقافية ،وهام تعيين ًا قضية امحلاية مقابل هنج ذي توجيه ذايت
عىل جانب ،ومتيزي الصكوك الواقعة يف نطاق اختصاص الويبو مقابل الصكوك الواقعة يف نطاق اختصاص اليونسكو و أأنظمة
أأخرى .وشدد الوفد يف هذا الصدد عىل أأمهية الرتكزي عىل املهام اليت الزتمت الويبو ابلسعي يف أأداهئا .مث بني اثني ًا أأن قضية
ادلعوة اإىل حتقيق توازن قد برزت ،وليس املقصود به التوازن اذلي اكن ميكن ادلعوة اإليه بني ما هو عام وما هو خاص ،بل
املقصود هنا التوازن من حيث التناسب .وقال اثلث ًا اإن ادلعوة اإىل حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية
ليست دعوة اإىل اإجراء تغيريات يف نظام امللكية الفكرية احلايل ،بل يه دعوة اإىل حتسني نظام امللكية الفكرية عن طريق
التوسع يف مشول أأنظمة معرفية أأخرى وابلتايل اإثراء نظام امللكية الفكرية .وشدد الوفد عىل أأمهية هذ النقطة .و أأضاف أأن
الانتصاف مطلوب ،عالو ًة عىل نظام للحومكة هيئي نظام ًا دميقراطي ًا للملكية الفكرية يشمل مجيع املعارف ،و أأنه ينبغي ادلفع
ابلإنصاف .ورحب الوفد مبا وجد من رشو ع الوفود يف التفاعل فامي بيهنا بشأأن قضااي موضوعية و أأشار اإىل رضورة اغتنام
اللجنة ما حتقق من تفهم الوفود لرؤى الوفود ا ألخرى بشأأن هذ القضااي .وبني أأن املهم هو اخنراط اللجنة يف قضااي حمددة
من شأأهنا اخلروج بضورة واحضة .وذكر الوفد أأن التوصل اإىل هذا الوضوح يتطلب من اللجنة جتنب أأي هنج يفيض اإىل
اس تئثار أأي طرف بلك املغامن .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن قضية املعارف التقليدية .وقال اإن
"التقليدي" قد يبدو ،يف مناذج املعرفة السائدة ،و أكنه عكس "احلديث" أأو "املعارص" ،اإل أأن هذ نظرة قد تكون مضلةل،
ألن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ديناميكية ومتطورة ،وليست مقيدة ابملايض وحد  ،فهىي موجودة يف
احلارض ،بل ومهنا ما يس تحدث فيه .و أأشار الوفد اإىل ٍّ
حتد أآخر ينشأأ من هذا الاعتبار ،حيث تساءل بأأي ميدان ميكن أأن
يتعلق التقليد والعرف اإن مل يتعلق ابجملال امجلاعي .واقرتح اتبا ع الهنج املتخذ يف جنوب أأفريقيا ،حيث يس تخدم مصطلح
"املعرفة ا ألصلية" نظر ًا ملا يتعلق مبصطلح "املعارف التقليدية" من أأوجه زلل عديدة .و أأعلن الوفد فامي يتعلق بطبيعة
املس تفيدين عن تردد بشأأن التقييدات اليت قدمت ،وطرح اتبا ع هنج أأوسع و أأمشل .و أأشار الوفد اإىل وجود بعض اجملالت
اليت يبدو توافق الآراء متحقق ًا فهيا .وقال اإنه ينبغي أأن يكون الهنج القامئ عىل احلقوق والهنج القامئ عىل التدابري متاكملني.
وسلط الضوء يف نفس الوقت عىل الالزتام القوي اذلي أأبدته بعض الوفود عىل مر الس نوات بهنج قامئ عىل احلقوق .و أأعرب
فامي يتعلق ابملعارف التقليدية املتاحة للجمهور واملنترشة عىل نطاق واسع واملكل العام بقلق يساور من حتول املعارف
التقليدية املتاحة للجمهور والواسعة الانتشار اإىل ابب خلفي لإدراج املعارف التقليدية مضن املكل العام .وتساءل الوفد عن
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تعريف املكل العام وعن كيفية المتيزي بني املعرفة املتاحة للجمهور واملكل العام ولمن يرجع اإليه حتديد أأي املعارف التقليدية
تتاح للجمهور ورمس هذا اخلط الفاصل .وقال اإن من شأأن هذا النقاش أأن يثري حتدايت جديدة ،وإان طرح مفاهمي جديدة
يتطلب تعريفات واحضة ومرسد ًا سلاميً يضم عدد ًا أأقل من اللكامت.
 .69وكرر وفد السويد بيان موقفه قائ ًال اإنه ينبغي أأن يكون أأي صك تسفر عنه مفاوضات اللجنة غري ملزم ومر ًان وواحض ًا
بقدر ٍّ
اكف .مث رصح بأأنه يرغب يف اإبداء بعض التعليقات بشأأن القضااي املتداخةل.
 .70وتدخل الرئيس وطلب من الوفود اليت أأعربت عن تفضيلها صاكً غري ملزم أأن توحض ما تعنيه بصفة "غري ملزم".
ابتداء
وذكر اللجنة بأأهنا حتاول اخلروج من املفاوضات بصك قانوين دويل مضمونه يتطور .وتساءل اإن اكن من شأأن اجلزم ً
ابعتبار الناجت "غري ملزم" أأن جيرب اللجنة عىل اإعادة النظر يف مسار لملها.
 .72وذكر وفد السويد بأأنه س بق اس تخدام مؤمترات الويبو ادلبلوماس ية لعامتد صكوك ملزمة .ووحض أأن هذا أأمر يرغب
الوفد يف جتنبه فامي خيص النصوص اخلاضعة للتفاوض .وعرب عن تفضيهل صاكً مر ًان يرتك هامش ًا اكفي ًا للحركة ،حبيث حتدد لك
دوةل عضو كيفية تنفيذ ا ألحاكم الواردة يف النصوص.
 .72وذكر الرئيس أأن هناك ،عىل أأحد اجلانبني ،فرق ًا بني صك يتيح املرونة عىل الصعيد الوطين وصك خالٍّ متام ًا من أأي
قدرة اإلزامية ،و أأن مثة ر أأي ،عىل اجلانب الآخر ،مفاد أأنه ينبغي للجنة جتنب اإصدار حمك مس بق عىل نتاجئ املفاوضات .وبني
ابتداء أأي أأثر شبيه
أأنه من غري الواحض هل يف نفس الوقت اإن اكنت بعض الوفود ترى أأنه ل ميكن أأن يكون للصك املنظور ً
ابملعاهدات ،بغض النظر عن النتيجة الهنائية .ومىض يقول اإن من شأأن هذا املنظور ،اإن تأأكد ،أأن حييط اس مترار املفاوضات
اجلارية ،يف ر أأيه ،ابلإشاكليات ،وإانه كرئيس ليس هل من احلرية يف تبني تعلاميت الوفود حدس ًا اإل قدر ًا حمدود ًا للغاية ،وذلكل
طلب من الوفود أأن توحض مواقفها يف هذا الصدد حسب احلاجة ،وإان تراجع عواُصها من أأجل ذكل حسب الاقتضاء.
و أأعلن الرئيس عن عزمه عىل تعليق اجللسة العامة اإىل اليوم التايل.
 .73ورصح وفد السويد بأأنه ل يقصد التوقف عند قضية الطبيعة القانونية للصكني احملمتل اخلروج هبام من هذ املفاوضات
طوي ًال .وقال الوفد اإن قضية الطبيعة متثل يف احلقيقة سؤا ًل مفتوح ًا وشدد عىل أأن الوفد بني لتو موقفه بشأأن هذ القضية.
و أأضاف أأنه س يعود اإىل تعليقاته بشأأن القضااي املتداخةل يف مرحةل لحقة.
 .74وعلق الرئيس اجللسة العامة اإىل اليوم التايل.
 .75و أأعاد الرئيس عقد اجللسة العامة يف اليوم التايل وفتح ابب التعليق عىل القضااي املتداخةل للمعارف التقليدية /أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،و أأعطى اللكمة أأو ًل لوفد السويد ،مع تنوهيه حبضور سعادة السفري جان نتسون ،املمثل ادلامئ
للسويد يف جنيف.
 .76وطرح وفد السويد التعليقات التالية بشأأن القضااي املتداخةل ،حيث قال اإن المتكل غري املرشو ع مصطلح ختصيص ل
يؤيد اس تخدامه يف س ياق هذ املفاوضات .و أأضاف أأن هذا املصطلح يقتيض هنج ًا قامئ ًا عىل احلقوق ل عىل التدابري .واقرتح
الاس تعاضة عنه مبصطلح "الاس تخدام غري املرشو ع" أأو "سوء الاس تخدام" .وعرب عن تفضيهل ،لنفس السبب ،اس تخدام
مصطلح "الصون" بد ًل من "امحلاية" يف النص لكه .و أأعرب عن اعتقاد أأن ينبغي أأن تكون الشعوب ا ألصلية نفسها يه
املس تفيدة من الصك .و أأضاف أأنه ل يستس يغ دمع تضمني دول أأو أأمم يف املس تفيدين .وقال الوفد اإن من شأأن هذا التضمني
أأن حييد ابللجنة عن أأهداف هذ املفاوضات .و أأيد الوفد وجود مكل عام ثري ومتني ألن ذكل ميثل أأمهية حامسة ابلنس بة اإىل
التمنية والابتاكر والإبدا ع .ورصح بأأنه ل يستس يغ أأن يفيض أأي صك حممتل اإىل حسب موضوعات من املكل العام أأو
اسرتجاعها منه .و أأيد الوفد الفكرة اليت طرحهتا وفود أأخرى من أأنه ينبغي اعتبار "حقوق الغري" قضية متداخةل أأيض ًا .وكرر يف
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اخلتام الإعراب عن موقفه أأنه ينبغي أأن يكون أأي صك متعلق ابملعارف التقليدية غري ملزم ومر ًان ومتسامً بقدر ٍّ
اكف من
الوضوح.
 .77وتوجه الرئيس ابلشكر اإىل وفد السويد عىل بيانه و أأحاط علامً مبوقفه بشأأن طابع الصك .وتساءل يف هذا الصدد اإن
اكن من املالمئ ختصيص وقت لتكل القضية يف ادلورة احلالية .ودعا الوفود احملمةل بتعلاميت بتقييد طابع حمصةل مفاوضات
اللجنة ،سواء اكن ذكل يف احلارض أأو املس تقبل ،أأن تعلن عن ذكل .وقال اإنه س يفتح ابب النقاش بشأأن هذ القضية بعد
ذكل ،ما مل تكن مواقف الوفود اثبتة دون تغيري ،أأي أأهنا ابقية عىل اس تعدادها للتفاوض دون احلمك مس بق ًا عىل طبيعة
احلصةل ،حيث اإن ذكل س يبني هل أأنه ل توجد حاجة اإىل فتح الباب ملزي ٍّد من النقاش بشأأن هذا اجلانب خالل ادلورة
احلالية.
 .78و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن رغبته يف التعبري ابختصار عن أآرائه بشأأن القضااي املتداخةل ،حيث ذكر فامي يتعلق
بتعريف املعارف التقليدية ومعىن "التقليدي" أأن لتعريف التقاليد واملعارف التقليدية أأمهية ابلغة و أأنه جيب أأن خيرج التعريف
خمترص ًا جلي ًا جتنب ًا ألي تفسريات مهبمة خالل لملية التنفيذ مس تقب ًال .و أأعلن الوفد فامي يتعلق ابملس تفيدين عن معارضته
لتضمني أأفراد و أأمم وكياانت وطنية يف املس تفيدين ألن ذكل خيالف تعريف املعارف التقليدية ورشوطها ،حيث ينبغي أأن
يكون املس تفيدون من املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية اليت أأنشأأت
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وحفظهتا ونقلهتا اإىل ا ألجيال التالية .و أأعرب الوفد عن اعتقاد فامي يتعلق
ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور أأو املنترشة عىل نطاق واسع أأهنا مكل للجمهور ،و أأن من
شأأن امحلاية بأأثر رجعي للمعارف التقليدية اليت أأتيحت ابلفعل للجمهور أأو اليت انترشت عىل نطاق واسع أأن يؤدي فامي يؤدي
اإىل تاكليف هائةل للصحة العامة.
 .79و أأيد وفد بامن البيان اذلي ادىل به وفد أأورغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر بأأن مجهورية بامن
اعمتدت القانون رمق  20اذلي اس ُتحدث من أأجل حامية احلقوق امجلاعية للشعوب ا ألصلية ومعارفها التقليدية .وقال اإن ثالثة
دعاوى أأو طلبات وردت حىت الآن من شعوب أأصلية بشأأن سوء اس تخدام معارفها التقليدية ،وقد قبل القضاة طلباهتا
واس تفاد املدعني بأأحاكهمم ،حيث ُحمك يف القضااي لصاحل الشعوب ا ألصلية وفرضت غرامات كبرية عىل الرشاكت املدانة.
واقرتح الوفد عىل البدلان اليت مل تصدر قانو ًان بشأأن احلقوق امجلاعية للشعوب ا ألصلية عىل شالكة القانون رمق  20يف بامن أأن
تضع قانو ًان مشاهب ًا من أأجل حامية حقوق الشعوب ا ألصلية من سوء اس تخدام معارفها التقليدية.
 .80و أأشاد وفد الهند جبهود الرئيس يف اإعداد ورقة غري رمسية بشأأن القضااي املتداخةل .كام أأعرب عن تقدير لرئيس اجامت ع
ابيل التشاوري لتقدميه موجز ًا جملرايت الاجامت ع .وقال اإن لكتا الوثيقتني مفيداتن .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد
اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري بشأأن القضااي املتداخةل استناد ًا اإىل نتاجئ اجامت ع ابيل التشاوري .و أأعرب عن
اعتقاد أأنه مع أأمهية مناقشة القضااي املتداخةل فاإن اللجنة ل حتاول وضع صياغة مشرتكة مجليع املواد الرئيس ية يف لكتا
الوثيقتني ،بل حتاول تقريب الرؤى املتباعدة الناجتة عن قضااي مشرتكة مطروحة يف لكتا الوثيقتني .و أأضاف أأنه من الوارد
وضع صياغة مشرتكة لبعض املواد ،ولكن ل مناص من وجود اختالفات ،خاصة يف املواد اليت تعاجل التعريفات .وبني أأن
القضية اجلوهرية املرتابطة فامي بني املواد ا ألربعة الرئيس ية يف لكٍّ من نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
يه التعامل مع املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املنترشة عىل نطاق واسع ،و أأن من شأأن التوصل اإىل
حلول لتغطية املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع أأن يتيح للجنة تقريب الرؤى املتباعدة املعرب عهنا بشأأن الفصل يف
تعريف املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملس تفيدين .و أأيد الوفد يف هذا الصدد البيان اذلي أأدىل به وفد
اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري لتضمني املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املنترشة حتديد ًا
يف املادة اليت تتناول التعريف ،مما ميكن حتقيقه ابإضافة "سواء اكنت منترشة عىل نطاق واسع أأو ل" يف املوضع املالمئ مضن
التعريفات ،حيث اإن من شأأن ذكل أأن يضفي مزيد ًا من الوضوح ويزيل أأي شك بشأأن تغطيهتا للحامية .ورصح الوفد بأأن
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اتسا ع نطاق المتكل غري املرشو ع للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور هو اذلي أأدى اإىل
اإنشاء اللجنة احلكومية ادلولية مضن كياانت الويبو ملناقشة حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إان
هذا بني يف تقرير الويبو بشأأن بعثات تقيص احلقائق اذلي نرش قبل اإنشاء اللجنة (منشور الويبو رمق  )E768ويف عدد
الامنذج اليت أأتيحت ابلفعل  ،مبا يف ذكل المنوذج اذلي استشهد به وفد ابكس تان .وكرر وفد الهند أأن مفهوم املكل العام ،اذلي
ل حيظى بوضوح مفاهميي يف جمال امللكية الفكرية ،ليس هو املفهوم املالمئ لتحديد طبيعة املعارف التقليدية املطلوب حاميهتا.
و أأضاف أأن حل الانشغالت اليت أأاثرهتا بعض الوفود بشأأن اإاتحة املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي جما ًان
ليس يف استبعادها من امحلاية بل يف الامتس س بل مالمئة ملعاجلة هذ الانشغالت عن طريق تناولها يف اإطار املواد اليت
تنص عىل نطاق امحلاية والتقييدات والاس تثناءات .ورحب الوفد يف هذا الصدد ابلقرتاح اذلي طرحه وفد اإندونيس يا ابمس
مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري ابلرتكزي عىل طبيعة املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واس تخداهما من أأجل
التوصل اإىل نطاق امحلاية املالمئ .وكرر أأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املنترشة عىل نطاق واسع متثل
توى مالمئ من امحلاية .وقال الوفد اإنه مس تعد ملناقشة هذا ا ألمر رجاء التوصل
فئة حمددة يف هذا التصنيف استناد ًا اإىل مس ً
اإىل حل قابل للتنفيذ .و أأضاف أأن ر أأي الوفد اكن دوم ًا أأنه ينبغي أأل تؤدي التقييدات والاس تثناءات اإىل اإضعاف غري معقول
ملس توى امحلاية املمنوحة للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بدعوى تعزيز اإبدا ع ا ألطراف ا ألخرى اليت
تس تخدهما دون ترصحي ،خاص ًة اإذا اكن مقصدها حتقيق ماكسب جتارية عىل حساب أأحصاب احلقوق يف املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأكد الوفد للرئيس اس مترار الزتامه البناء .واحتفظ حبقه يف الإدلء مبزي ٍّد من التعليقات
احملددة بشأأن القضااي يف اجامت ع فريق اخلرباء املقبل.
 .82و أأعلن وفد نيوزيلندا عن تأأييد للمداخالت اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وممثل قبائل التولليب.
وقال اإنه وجد املداخلتني مثريتني لالهامتم ومفيدتني .وبني أأن حديث أأحد املشاركني عن مالبس اجليزن وحديث مشارك أآخر
عن طقوس مقدسة ينئب مبا بيهنام من تفاوت يف اخلطاب ،و أأن مداخةل ممثل قبائل التولليب أأحملت اإىل هذا املعىن .و أأيد الوفد
ر أأي القائلني بأأنه ينبغي للجنة أأن متعن النظر اإىل ح ٍّد أأبعد يف مسأأةل تنويع امحلاية بتنو ع املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي حمل النظر من عدمه.
 .82وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ورصح بأأنه يؤيد حق وفد السويد يف
املشاركة يف مداولت اللجنة ،ورحب ابإعطاء السويد فرص ًة ذلكل بعد تعليق اجللسة العامة.
 .83ورصح الرئيس بأأن حق وفد السويد يف اإلقاء مداخةل مل يكن قط حم ًال لنكران .وقال الرئيس أأنه مارس حقه يف
التدخل خالل بيان وفد السويد بسؤال ،ألنه ر أأى ،ابعتبار الرئيس ،أأن قضي ًة ما أأثريت تس تدعي تفكر ًا يف ذكل احلني.
وذكر بأأنه قاطع مشاركني أآخرين يف دورات سابقة دون أأن ينكر أأحد عليه ذكل احلق اخملول هل كرئيس .كام ذكر بأأنه حرص
عىل متكني وفد السويد من اس تكامل بيانه وإابداء تعليقاته بشأأن القضااي املتداخةل بعد تعليق اجللسة مبارشة .ومىض يذكر بأأن
تعليق اجللسة اإىل اليوم التايل مل يواجه ابإاثرة أأي نقطة نظام .وطلب الرئيس من الوفود النظر يف حرمانه وفد السويد حقه يف
املداخةل من عدمه .وقال اإنه مس تعد لالنسحاب اإن ثبت ذكل عليه .كام دعا الوفود اإىل النظر يف امتناعه عن التدخل أأثناء
مداخالت املشاركني حسب الاقتضاء مبقتىض النظام ادلاخيل العام للويبو .ونبه الوفود اإىل أأن ذكل الامتنا ع س يطبق ،اإن
أأقر ،عىل أأي مشارك .وعندئ ٍّذ علق اجللسة العامة.
 .84و أأعاد الرئيس عقد اجللسة العامة بعد تعليق قصري وفتح ابب التعليقات.
 .85وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وقال اإن ر أأيه مس تقر بثبات عىل أأنه ينبغي
ملسار اللجنة احلكومية ادلولية الاس مترار حتت توجيه الرئيس ورئاس ته.

WIPO/GRTKF/IC/27/10
30

 .86وقال وفد مرص اإن رئاسة الرئيس حمل ثقته التامة وتوجه اإليه ابلشكر عىل ما أأبدى من صرب طوال فرتة رئاس ته
وخالل الس نوات القليةل املاضية .وذكر أأنه مل جيد من الرئيس متيزي ًا ضد أأي وفد أأو أأي مشارك وذكر أأن أأ ًاي من املشاركني مل
حيرم من حقه يف التعبري عن وهجة نظر مبقتىض النظام ادلاخيل العام .وبني أأنه يعترب أأن من حق الرئيس طرح أأس ئةل من
شأأهنا تيسري اإحراز اللجنة تقدم ًا يف لملها ،و أأن من حق الرئيس كذكل أأن يقاطع أأي متحدث اإن ارتأأى الرئيس أأن املشارك
ل يتناول املوضو ع املطروح للنقاش .و أأضاف أأن من حق الوفود أأن يكون لها رئيس يوجه النقاش اإىل ما يف صاحل لمل
اللجنة.
 .87و أأقر وفد السويد حبق الرئيس مبقتىض املادة  25من النظام ادلاخيل العام يف التدخل اإذا حاد أأي وفد عن موضو ع
النقاش .وقال اإنه مع ذكل يرى أأن الطبيعة القانونية للصك من القضااي املتداخةل املتعلقة بالك نيص املعارف التقليدية و أأشاكل
بناء عىل ذكل أأنه مل حيد عن موضو ع النقاش .و أأضاف أأنه ل يشكك يف حق الرئيس يف
التعبري الثقايف التقليدي ،وإانه يعترب ً
التدخل ،اإل أأنه رمبا يكون من ا ألفضل يف ر أأيه ترك اجملال للوفود لس تكامل بياانهتا أأو ًل قبل مساءلهتا يف كنه ما قالت .وذكر
أأن التساؤل املبين عىل مجةل واحدة تس تقطع قد يفوت املقصد الاكمل ملا اكن الوفد يرغب يف بيانه .و أأعرب عن اكمل ثقته يف
الرئيس ويف رئاس ته مس تقب ًال.
 .88و أأقر ممثل توابج أأمارو ابحلق الاس تئثاري للرئيس يف مقاطعة أأي متحدث ينأأى عن موضو ع النقاش .وقال اإن ممثل
توابج أأمارو اعتاد عىل مقاطعة حديثه عىل مدى الثالثني عام ًا املاضية منذ بد أأت املناقشات املتعلقة حبقوق الشعوب ا ألصلية
يف ا ألمم املتحدة .و أأضاف أأنه يفهم أأن مثة قواعد و أأعرب عن ثقته يف الرئيس .ومتىن لو أأعطى الرئيس اللكمة لضحااي سوء
الاس تخدام والمتكل غري املرشو ع ،أأل ومه الشعوب ا ألصلية ،أأكرث مما يفعل .كام متىن للرئيس التوفيق والسداد يف رئاس ته.
 .89وشكر وفد مجهورية جنوب السودان ،عىل لسان معايل وزيرة الثقافة والش باب والرايضة الس يدة اندية أأروب دودي
مايوم ،اإدارة الويبو عىل دعوة مجهورية جنوب السودان للمشاركة ألول مرة يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة بصفة مراقب.
وقال الوفد إان مشاركني أآخرين مل حيرضوا هذ ادلورة بسبب الوضع اذلي يواهجه البدل .و أأشاد الوفد ابلبيان اذلي أأدىل به
وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأيد  ،و أأبرز أأمهية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ألنه ل يوجد بدل دون
أأشاكل التعبري الثقايف والتقليدي .ومىض قائال اإن شعب جنوب السودان يؤمن ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي اليت يه جزء همم من حياته .ومع ذكل ،فاإنه ل يفهم متاما احلاجة امللحة لالعرتاف ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي وحاميهتا .وعليه ،خفطر المتكل غري املرشو ع كبري ألن أأي خشص ميكنه اعامتد معارف التقليدية و أأشاكل تعبري
ثقايف تقليدي دون اعرتاف بأأحصاهبا أأو املس تفيدين .وعالوة عىل ذكل ،أأبرز الوفد أأمهية القضااي ا ألربع املتداخةل احملددة يف
الورقة غري الرمسية اليت أأعدها الرئيس و أأبدى دلمه لتكل الوثيقة .و ُدعيت ادلول ا ألعضاء اإىل اإجراء حوار مبين عىل الاحرتام
املتبادل والتفامه يف هذا الشأأن .وفامي يتعلق بتحديد معىن ا ألمة أأو ادلوةل ،أأشار الوفد اإىل أأن مفهوم ا ألمم ينبغي النظر اإليه
بشلك شامل ،وينبغي أأل يقترص عىل الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية .ومكثال عىل ذكل ،فشعب جنوب السودان
يعيشون يف وئام مع بعضهم البعض ،ول ميكن المتيزي بيهنم اإل وفقا لرتااهم الثقايف التقليدي .واختمت الوفد لكمته مش يدا بعمل
الويبو منذ تأأسيسها ،و أأشار اإىل أأنه أأمام غياب القوانني والس ياسات يف جنوب السودان ،يعمل البدل عىل وضع أأنظمة ويأأمل
يف الانضامم اإىل املنظمة يف وقت قريب وحيتاج هذا البدل احلديث العهد ،يف هذا الصدد ،اإىل ادلمع .و أأكد الوفد للجنة أأيضا
أأن جنوب السودان س يعمل جبد ليصبح دوةل عضوا فعاةل من أأجل تعزيز وحامية حقوق شعبه من حيث الالزتامات واملنافع
عىل ح ٍّد سواء.
 .90وتوجه الرئيس ابلشكر اإىل وفد جنوب السودان عىل بيانه ومتىن جلنوب السودان لك التوفيق يف هجود للتقدم عىل
درب حامية امللكية الفكرية والاخنراط يف أأعامل الويبو اإىل ح ٍّد أأبعد.
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 .92واسرتعى وفد أأنغول انتبا املشاركني يف اجامت ع اللجنة اإىل أأن أأنغول ،ابلإضافة اإىل مشاركهتا يف أأعامل اللجنة وتعاوهنا
عىل الصعيد ا إلقلميي يف جمال حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،وذكل عىل وجه
التعيني يف الاكمريون وبوتسواان ،واظبت عىل املشاركة ابنتظام يف املعرض ادلويل للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر يف نورمربغ
بأأملانيا ،حيث فازت أأنغول بعدة جوائز .و أأعرب وفد أأنغول عن رجائه أأن تفيض مفاوضات اللجنة اإىل حل رسيع ومالمئ من
أأجل حامية املصاحل احملددة للجامعات التقليدية واحمللية اليت أأفرزت املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأيد
البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية بشأأن الهنج العام للقارة الإفريقية.
[ .92مالحظة من ا ألمانة :قُدم البيان التايل كتابة ].قال ممثل توابي أأمارو إان املادة  2من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات،
املوافق علهيا يف  22مايو  ،2969تنص ،فامي يتعلق بطبيعة الصكوك امللزمة ،عىل أأن "املعاهدة" تعين التفاق ادلويل املعقود
بني ادلول يف صيغة مكتوبة واذلي ينظمه القانون ادلويل .و أأضاف أأن تكل الوفود اليت أأرصت عىل أأولوية ادلساتري الوطنية
ينبغي أأل تنىس أأن املعاهدات ادلولية لها ا ألس بقية عىل ادلس تور الوطين لدلوةل املوقعة عىل الصك املعين .وقال إان خري مثال
عىل هذا التسلسل الهريم هو معاهدة ماسرتخيت لعام  2992اليت أأنشأأت الاحتاد ا ألورويب ،ويه النص ،عىل حسب
تعبري  ،اذلي هل الغلبة عىل ادلساتري الوطنية لدلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب .و أأكد أأن الصكوك امللزمة ،مبا فهيا
املعاهدات والتفاقيات واملواثيق والتفاقات ،تنشئ أأحاكما تعرتف هبا رصاحة ادلول املتعاقدة وتنشئ الزتاما قانونيا أأمام اجملمتع
ادلويل .ويرى أأن الصكوك غري امللزمة ،ويه أأساسا اإعالانت ،مثل اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية،
وقرارات جملس حقوق الإنسان واملبادئ التوجهيية ل ألمم املتحدة واملبادئ املتعلقة ابلرشاكت عرب الوطنية ،ل تنطوي عىل أأي
الزتام قانوين من جانب ادلول ا ألطراف .وذكر بأأن اإجراء املوافقة عىل املعاهدات ودخولها حزي النفاذ يتأألف من ثالث
مراحل رئيس ية يه :التفاوض عىل النص وإابرامه والتوقيع والتصديق عليه .ومع ذكل ،أأضاف أأن اجلهود اليت يبذلها اجملمتع
ادلويل لوضع أأساس قانوين للنظام الاقتصادي ادلويل اجلديد جيب أأن تأأخذ يف الاعتبار احلاجة اإىل صك دويل لوضع اللواحئ
القانونية ادلولية اليت تنظم أأنشطة الرشاكت عرب الوطنية والرشاكت الصيدلنية ورشاكت الصناعات الزراعية يف اقتصاد
السوق .وقال إانه يف عامل يغيب فيه القانون وا ألخالق وتزتايد فيه الفوىض والعنف وحروب العدوان من أأجل تقس مي املوارد
الطبيعية ،فقد ابت الشعور أأقوى من أأي وقت مىض بغياب اإطار قانوين دويل قادر عىل ضامن حامية املعارف التقليدية.
و أأضاف أأن عوامل خمتلفة تعزز احلاجة اإىل صك دويل ملزم .ومن وهجة نظر مادية وروحية ،يعد التنو ع البيولويج واملعارف
التقليدية عنارص رضورية لبقاء اجلنس البرشي ،ول س امي فامي يتعلق ابلتوازن بني الإنسان والطبيعة اذلي يؤدي دورا حيواي
يف دمع مجيع أأشاكل احلياة عىل ا ألرض .وتنطوي املوارد البيولوجية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا عىل عدد ل حرص هل من
الاكئنات احلية و أأشاكل احلياة ا ألخرى اليت يه يف حاةل حتول دامئ ملاليني الس نني واليت أأصبحت الآن ،أأكرث من أأي وقت
مىض ،عرضة خلطر الانقراض بسبب القرصنة البيولوجية والتنقيب البيولويج .وقدم ممثل توابي أأمارو تعريفا للقرصنة
البيولوجية .وقال اإهنا تعين النفاذ غري املرشو ع اإىل املوارد البيولوجية ومش تقاهتا وإاىل املعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية
املرتبطة هبا واس تخداهما بدون مقابل ،يف انهتاك اتم ألحاكم اتفاقية التنو ع البيولويج ،من خالل سوء اس تخدام امللكية
الفكرية ،وذكل هبدف املطالبة ابحلقوق الاس تئثارية عىل تكل املوارد ومش تقاهتا .وتنطوي القرصنة البيولوجية عىل امتالك
املوارد البيولوجية واملعارف التقليدية للبدلان النامية ويه نشاط ضار تقف وراء املصاحل الاسرتاتيجية والاقتصادية
والس ياس ية للرشاكت عرب الوطنية واحلكومات يف البدلان املتقدمة .و أأضاف املمثل أأن هذ الظاهرة تشلك أأساسا خصخصة
املوارد الوراثية (املش تقة من النبااتت واحليواانت والاكئنات احلية ادلقيقة ،بل ومن الإنسان) واملعارف التقليدية للمجمتعات
ا ألصلية من قبل الغري وا ألفراد واملؤسسات اليت تسعى اإىل بسط س يطرهتا احلرصية عىل املعارف واملوارد البيولوجية من
خالل الرباءات أأو امللكية الفكرية .واسرتسل قائال اإن املعارف القدمية جملمتعات الساكن ا ألصليني هنبهتا أأطراف جذبهتم
فوائدها الاقتصادية أأو الاسرتاتيجية أأو الس ياس ية املمكنة .و أأضاف أأن اجلناة يف العادة مه الرشاكت عرب الوطنية أأو
احلكومات أأو املؤسسات العلمية أأو البيئية املوجودة يف البدلان الصناعية والضحااي يف العادة يه البدلان النامية وجممتعاهتا
ا ألصلية .وذكر أأيضا أأن رشاكت ا ألدوية والصناعات الزراعية املتعددة اجلنس يات مثل ،عىل حد قوهل ،مونسانتو يه حاليا يف
رصا ع رشس للحصول عىل براءات عىل أأكرب عدد ممكن من أأشاكل احلياة واملوارد الوراثية ،والاستيالء عىل موارد قمية ل
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متلكها وغش أأحصاب احلقوق الرشعيني .ويري أأن ساكن الكوكب عبيد ملصاحل قوية يف شلك  200رشكة من الرشاكت عرب
الوطنية الضخمة ،و 50رشكة مالية و 20رشاكت صيدلنية ورشاكت الصناعات الزراعية .ويف ر أأيه ،تشلك هذ الهيئات
ش بكة عنكبوت ل إالنتاج والاس هتالك والتجارة يف السلع واخلدمات والاستامثرات الر أأساملية ،اليت امتدت يف مجيع أأحناء
العامل .وقال اإن رشاكت ا ألدوية وا ألعامل التجارية الزراعية والإمرباطورايت املالية ،اليت تشلك أأقلية حتمك العامل وتدافع عهنا
القوى الغربية ،تقمع الشعوب بطريقة مل يس بق لها مثيل يف اترخي البرشية.
 .93و أأغلق الرئيس ابب النقاش يف اجللسة العامة ملقطع اليوم الواحد ا ألول بشأأن القضااي املتداخةل للمعارف
التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وعلق اجللسة العامة ودعا فريق اخلرباء اإىل الاجامت ع حتت قيادته عىل الهيئة املتفق
علهيا من أأجل مواصةل مناقشة وهجات النظر اليت طرحت يف اجللسة العامة بشأأن القضااي املتداخةل ومناقشة نص املعارف
التقليدية عىل ذكل ا ألساس ،ترقب ًا لإعداد امليرسين نسخة مراجعة من نص املعارف التقليدية يف اإطار البند  6من جدول
ا ألعامل.

البند  6من جدول ا ألعامل :املعارف التقليدية
 .94قدم الرئيس البند  6من جدول ا ألعامل و أأشار اإىل مهنجية العمل ،كام اتُفق بني املنسقني ا إلقلمييني ،اليت وصفها يف
بيانه الافتتايح واليت س تتبع يف معاجلة البندين  6و 7من جدول ا ألعامل ،وعىل ا ألخص يف مراجعة املرفق ابلوثيقة
"( WIPO/GRTKF/IC/27/4الوثيقة املوحدة املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية") ("نص املعارف التقليدية")
وذكر بأأن اللجنة اكنت قد عقدت ابلفعل منذ بدء ادلورة نقاش ًا موسع ًا وثر ًاي ملدة يوم اكمل بشأأن القضااي املتداخةل للمعارف
التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعلن أأن ذكل النقاش أأفاد فريق اخلرباء يف اجامتعهم كذكل يف المتهيد لنسخة
معدةل من نص املعارف التقليدية .وبني أأن املشاركني يف فريق اخلرباء فتحوا الطريق ،استناد ًا اإىل مناقشة القضااي املتداخةل،
أأمام امليرسين لإجراء مزيد من التعديل يف نص املعارف التقليدية ("املراجعة  .)"2وقال اإنه عمل أأن املشاركني بد أأوا ابلفعل،
دلى توزيع املراجعة  ،2يف دراس هتا والتشاور بشأأهنا بشلك غري رمسي .و أأعلن عن عزمه عىل دعوة امليرسين اإىل عرض
املراجعة  2يف اجللسة العامة بشلك رمسي ،مث ف ْتح الباب للتعليقات ا ألولية .و أأضاف أأنه س يعلق اجللسة العامة بعد ذكل
لإاتحة وقت لس تعراض املراجعة  2بشلك أأوسع وإاجراء مشاورات فامي بني املشاركني قبل اإعادة عقد اجللسة العامة .ونبه
اإىل أأن بعض املفاهمي تتطلب مزيد ًا من املناقشات ،ومن ذكل طبيعة املعارف التقليدية وخصائصها ،وهنج التباين يف امحلاية،
واملعارف التقليدية املتاحة للجمهور واملنترشة عىل نطاق واسع ،ومفهوم املكل العام .وانشد اللجنة أأل حتاول حل لك قضية
دفعة واحدة .ووحض أأنه من املمكن اإحاةل القضااي اليت تتطلب مزيد ًا من التفصيل عىل فريق اخلرباء .وقال اإنه رس رسور ًا ابلغ ًا
مبا وجد يف اجامت ع فريق اخلرباء من طرح الوفود ألس ئةل مبارشة قوبلت ابإجاابت مبارشة .كام أأعرب عن اإجعابه مبا جرى من
مناقشات غري رمسية ،بشأأن "ا ألمم" عىل سبيل املثال ،يف مناخ ساد فيه التفامه .وذكر أأنه من املهم عدم التشبث مبواقف
تعمميية و أأنه ينبغي للوفود التوقف ابلسؤال عن أأي يشء غري واحض.
 .95وحتدث الس يد نيكول لوس يور ابمس امليرسين ورحب بفرصة تقدمي اس تعراض قصري للعمل اذلي أأجري عىل النص.
وشدد عىل أأن النص نص ميرسين أأعد لتنظر اللجنة فيه استناد ًا اإىل املناقشات اليت دارت حىت ذكل احلني خالل ادلورة،
وبغية تبس يط النص وتكوين اإطار معدل للميض ابلنص قدم ًا .وقال اإهنم فعلوا ذكل دون اإخالل ابلعمل اجلاري .واعرتف بأأن
مثة عنارص مس تحدثة ،وقال اإهنا تستند اإىل مجمل وهجات نظر الوفود ،أأو هكذا اكن املس هتدف فهيا عىل ا ألقل .كام أأقر حباجة
مجيع الوفود اإىل اس تعراض النص .ورصح بأأن أأي اإسقاطات أأو أأخطاء غري متعمدة ،فاإن اكن فات امليرسين التعبري عن أأ ٍّي
من وهجات النظر أأو أأخطأأوا يف التعبري عن يشء مهنا ،فينبغي للوفود اإعالم امليرسين بذكل حىت يصححوا ذكل يف املراجعة
 2املرتقبة لنص املعارف التقليدية .واعتذر مقدم ًا عن أأي اإسقاطات أأو أأخطاء من هذا القبيل .مث وحض أأن امليرسين بد أأوا
بتقس مي أأهداف الس ياسة العامة اإىل قسمني أأوهلام ديباجة/مقدمة ،حيث وضعوا العنارص اليت متيل اإىل ح ٍّد أأبعد اإىل
التطلعات ،واثنهيام أأهداف الس ياسة العامة الفعلية اليت متثل عنارص قابةل للتنفيذ ميكن حتقيقها من خالل صك .وقال اإهنم
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أأزالوا أأيض ًا املبادئ ابللكية ،ابعتبار أأهنا تتداخل بشلك عام مع أأهداف الس ياسة العامة .ومىض يقول اإهنم أأضافوا بعد ذكل
قسامً لس تخدام املصطلحات ،نظر ًا لطرح بعض الوفود تعريفات مقرتحة وإاهنم رشعوا يف وضع تعريفات يف ذكل القسم .وبني
أأهنم حاولوا يف املادة  2اختصار التعريف ومعايري الاس تحقاق ابس تخدام نص أأكرث اإجياز ًا ،مما عكس مفاهمي "منشأأة جامعي ًا"
و"حمافظ ًا علهيا" و"املتصةل ابلهوية الثقافية والاجامتعية والرتاث الثقايف" و"ينقلها جيل اإىل أآخر" .ووحض بشأأن تكل النقطة
ا ألخرية أأهنم اس تخدموا "ينقلها جيل اإىل أآخر ،سواء اكن ذكل بشلك متعاقب أأو ل" ،حيث اإن ذكل مرادف لعبارة
"مشرتك بني ا ألجيال" لكنه أأوحض وحيافظ كذكل عىل مفهوم "النقل" .وذكر أأهنم وضعوا النص املتعلق بقواعد البياانت اذلي
اكن يف الفقرة  5سابق ًا يف الفقرة (ب) من مادة جديدة "( 3اثني ًا)" المتسوا فهيا جتميع تدابري امحلاية املتاكمةل اليت ل ميكن
وضعها بسهوةل وبشلك مالمئ يف اإطار املادة  3املعدةل ،اليت تتضمن قواعد البياانت وقواعد السلوك .و أأفاد أأهنم أأعادوا هيلكة
الفقرة  2من املادة  2حبيث أأصبحت أأش به مبا ورد يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأهنم أأعادوا صياغة الفقرة  2مهنا
كذكل حبيث تبني بشلك أأوحض ،من خالل اس تخدام الفقرات الفرعية ،الرشوط اليت تتيح دلوةل عضو أأو طرف متعاقد
تعيني كيان وطين ليكون مؤمتن ًا .وقال اإن امليرسين المتسوا يف املادة  3تكوين اإطار قامئ عىل طبقات يستند هو نفسه اإىل
مدى انتشار املعارف التقليدية و /أأو حاميهتا مبعرفة املس تفيدين من عدمه ،حيث أأوجدوا مس توايت خمتلفة من الانتشار
وامحلاية .و أأعرب عن أأمل امليرسين يف أأن يكون ذكل معرب ًا عن املناقشات بشلك عام .مث التفت اإىل املادة  4فوحض أأن الفقرة
 2.4استندت اإىل "الإضافة الاختيارية" اليت اكنت مذكورة يف الفقرة  2.4من النسخة السابقة .ورصح بأأهنم مل يقربوا أأي
جزء أآخر من النص .وقال الس يد لوس يور اإن امليرسين عىل أأمت اس تعداد ل إالجابة عن أأي أأس ئةل ورحب بأأي تعليقات أأو
اقرتاحات.
 .96وحتدث الس يد اإاين غوس ،ابعتبار صديق الرئيس وميرس ًا ،ابمس امليرسين و أأضاف أأن قضية "ا ألمم" ابقية دون حل
يف النص ،غري أأن الفقرة  2.2اس تحدثت ل إالحاطة جبل الظروف اليت تتيح دلوةل أأداء دور املؤمتن ابلنيابة عن جامعات ا ألمة.
والمتس من البدلان اليت طلبت تضمني "ا ألمم" أأن تنظر يف مدى وفاء الفقرة  2.2بأأغراضهم ،مبعىن مالحظة اإماكنية أأداء
" أأمة" أأو "دول" دور املؤمتن نياب ًة عن جامعات أأو شعوب .وذكر أأن تكل القضية أأثريت كذكل يف املادة  3ومازالت حباجة
اإىل حل ،ورمبا حيدث ذكل يف اجامت ع فريق اخلرباء أأو يف مشاورات جانبية غري رمسية.
 .97وفتح الرئيس ابب التعليقات املبدئية عىل املراجعة .2
 .98و أأعرب وفد السلفادور عن شكر للميرسين عىل النص املمتاز ،واذلي وصفه بأأنه ٍّ
مرض للغاية .ورحب بشلك خاص
ابملادة (2ج) اليت عاجلت حالت ا ألجيال املفقودة ،اليت تنتابه بشأأهنا انشغالت .واسرتعى يف هذا الصدد الانتبا اإىل املادة
 (7أأ) ،اليت ذكرت أأيض ًا "من جيل اإىل أآخر" وقال اإنه ينبغي أأن تتسق هذ العبارة مع املادة (2ج) .وعرب بشلك عام عن
امتنانه عىل ما يف النص من مرونة ،خاصة ألن عبء الإثبات مل يلق عىل عاتق مكتب امللكية الفكرية ،وقد جاء النص بشأأن
هذ النقطة حماط ًا بقوسني حسب طلبه السابق .و أأعرب أأخري ًا عن امتنانه عىل املرونة اليت أأتيحت للترشيع الوطين.
 .99وطلب الرئيس من الوفود اإرجاء تعليقاهتم احملددة عىل لك مادة اإىل مرحةل لحقة .والمتس ردود أأفعال عامة وتعليقات
مبدئية .وقال اإن امليرسين ،كام أأشاروا ،مل جيروا تعديالت اإل عىل أأربع مواد ،وعىل ذكل فاإن املواد اليت مل متس س تخضع
لنقاش أألمق لحق ًا.
 .200وقال وفد بريو اإن املراجعة  2أأوحض بكثري ومتثل تقدم ًا .واس تفرس عن سبب اإحاطة "الشعوب" بقوسني ،حيث اإنه
فهم أأن اللجنة اتفقت عىل تضمني "الشعوب ا ألصلية" يف النص اجلديد .و أأضاف فامي بتعلق ابلبديل  3.3أأن مصطلح "املكل
العام" غري واحض ابلنس بة اإليه وسأأل اإن اكن املمكن أأن يوحض امليرسون املقصود من ذكل يف النص .وقرر ترك ابيق تعليقاته
لفريق اخلرباء.
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 .202وذكر الرئيس أأنه مل ترد أأي طلبات أأخرى ألخذ اللكمة لإبداء تعليقات مبدئية بشأأن املراجعة  2يف تكل املرحةل.
وعلق اجللسة العامة بشأأن املراجعة  2كام س بق الإعالن ودعا املشاركني اإىل اإجراء مزي ٍّد من املشاورات بشأأن النص املعدل
قبل اإعادة عقد اجللسة العامة.
[ .202مالحظة من ا ألمانة :تر أأست اجللسة يف هذا الوقت انئبة الرئيس ،الس يدة غرازيويل] .و أأعادت انئبة الرئيس عقد
اجللسة العامة وف ْتح ابب التعليقات عىل املراجعة .2
 .203وقال وفد بريو اإنه س يديل بتعليقات أأكرث تفصي ًال يف اجامت ع فريق اخلرباء.
 .204وحتدث وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية وتوجه ابلشكر اإىل امليرسين عىل لملهم يف سبيل اخلروج ابملراجعة .2
ورحب ابلنص وذكر أأنه أأوحض بكثري و أأنه ميثل خطوة كبرية يف الاجتا الصحيح .وبني أأن مجموعة البدلان الإفريقية س تديل
بتعليقات أأكرث حتديد ًا يف اجامت ع فريق اخلرباء ،لكنه طلب أأن ختضع املواد ا ألخرى اليت مل تناقَش للنقاش يف اجامت ع فريق
اخلرباء بغية اإعداد مراجعة أأمشل للنص يف املراجعة .2
 .205و أأكدت انئبة الرئيس أأن هذا هو ما س يحدث.
 .206وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري وعرب عن تقديرها للعمل املبذول يف مرشو ع النص،
وذكر أأن تكوينه أأىت بشلك جيد جد ًا .وقال اإنه عىل اس تعداد لإجراء مزي ٍّد من املفاوضات استناد ًا اإىل ذكل النص .و أأعرب
عن رغبته يف تناول قضااي حمددة يف اجامت ع فريق اخلرباء.
 .207وتوجه وفد الهند ابلشكر اإىل امليرسين عىل لملهم املمتاز يف اإعداد النص .وعرب عن اتفاقه مع البيان اذلي أأدىل به وفد
اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري .وقال فامي يتعلق ابملادة  2اإنه رس إابزاةل لكمة "بوضوح" وابلتغطية الواسعة
للموضو ع ،مبا يف ذكل املعارف التقليدية واسعة الانتشار .وكرر أأنه ينبغي أأن تكون الرشوط مس تقةل ،مما يتيح تغطية مجيع
أأشاكل املعارف التقليدية .وبني فامي يتعلق ابملادة  2أأن الفقرة  2.2عاجلت مسأأةل ا ألمم .و أأضاف أأن الرشوط الواردة يف
الفقرات الفرعية جيب أأن تكون أأيض ًا مس تقةل وليست ترامكية .وذكر أأن حتس ن ًا هائ ًال قد أأدخل عىل املادة  ،3لكهنا احلاجة
اإىل اإجراء بعض التغيريات فهيا مازالت قامئة .و أأعرب عن رغبته يف اإضافة حقوق اقتصادية ومعنوية اس تئثارية وجامعية اإىل
الفقرتني  2.3و ،2.3ويف اإضافة املوافقة املس بقة املس تنرية ورشط الكشف ،مما أأتيح يف الفقرة  ،2.3اإىل الفقرة  .2.3كام
أأعرب ابلنس بة اإىل الفقرة  3.3عن رغبته يف اتبا ع مبد أأ الاس تثناء ل التضمني ،مما جيعهل يفضل تناول الفقرة  3.3لتكل البنود
اليت مل تغطها الفقراتن  2.3و ،2.3بد ًل من اس تخدام مصطلحات "املتاحة للجمهور" أأو "املعروفة عىل نطاق واسع" أأو "يف
املكل العام" اليت أأحدثت الكثري من املشالك يف التعريفات .وقال اإنه ينبغي أأيض ًا أأن يكون هناك شلك من أأشاكل احلقوق
الاقتصادية املتدفقة يف تكل احلالت ،أكن يفرض رمس لالس تخدام عىل سبيل املثال .و أأعرب عن يشء من التحفظ عىل
املادة ( 3اثني ًا) ،اليت ل ميكن جعلها اإلزامية ،ول ميكن أأن تشمل قاعدة البياانت اإل املوضوعات الواردة حتت الفقرة 3.3
وليس لك املعارف التقليدية .و أأضاف أأنه ل ميكن وضع أأي حمك يشري اإىل املعارف التقليدية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.
وذكر أأنه س يديل بتعليقات أأكرث حتديد ًا يف اجامت ع فريق اخلرباء.
 .208وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وتوجه ابلشكر اإىل امليرسين عىل لملهم
الشاق .وقال اإن املراجعة  2تتضمن عدد ًا غري قليل من التغيريات ،مما يعكس اجلهود اليت بذلها امليرسون .وبني الوفد أأن
الوقت مل يتسع يك ينظر فهيا بشلك اكمل ،وابلتايل احتفظ حبقه يف الإدلء بتعليقات أأوىف خالل جلسة عامة لحقة ويف
اجامت ع فريق اخلرباء كذكل .وذكر أأن دليه بعض التعليقات املبدئية ،حيث رحب ابإدخال ديباجة ،واليت اعتربها مفيدة ،غري
أأنه احتفظ حبقه يف التعليق عىل مضموهنا يف مرحةل لحقة ،ألن هذ يه املرة ا ألوىل اليت تدخل فهيا مضن النص .وطلب فامي
يتعلق بأأهداف الس ياسة العامة اإحاطة مصطلح "المتكل غري املرشو ع" بقوسني نظر ًا لعدم اتضاح املفعول التطبيقي للصك.
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و أأعرب عن تفضيهل لس تخدام مصطلحات مثل "الاس تخدامات اخلالية من الإنصاف واملساواة" أأو "سوء الاس تخدام" أأو
"الاس تخدام غري املرشو ع" .وطلب أأيض ًا اإحاطة النقطة (" )"2بقوسني .كام طلب فامي يتعلق ابلنقطة (" )"2اإحاطة لكمة
"ماكفأأة" بقوسني ،ألنه من غري املعتاد أأن يكون تقدمي املاكفأآت من أأغراض صكوك امللكية الفكرية .وطلب عالو ًة عىل ذكل
ابلنس بة اإىل النقطتني (" )"3و(" )"4اإدخال أأقواس فامي يتعلق ابملوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا وتقامس
املنافع ،ألن ما يشلك معارف تقليدية مازال خاضع ًا لتفسريات متعددة وواسعة التباين ،و ألنه ل يرى من املالمئ أأن يعاجل
الصك تكل الآليات .والمتس اإحاطة "المتكل غري املرشو ع" حتت "اس تخدام املصطلحات" بقوسني ومض "الاس تخدامات
اخلالية من الإنصاف واملساواة" أأو "سوء الاس تخدام" أأو "الاس تخدام غري املرشو ع" اإلهيا .و أأفاد أأنه مل ينته من النظر يف
اخليارات احملددة حتهتا ،لكنه يف هذ ا ألثناء ل يؤيد اخليار  2وجيد اخليار  2مثري ًا لالهامتم .وذكر فامي يتعلق بتعريف "املتاحة
للجمهور" أأنه يشري اإىل "املوضو ع" ،لكن حتديد املوضو ع اذلي يعاجله الصك أأو حيميه أأو يصونه مل يفصل فيه بعد ،وابلتايل
جيب اإحاطة التعريف بقوسني .ورصح الوفد بأأن الوقت مل يتسع ليدرس التفاعل بني "الاس تخدام/الاس تعامل" واملادة ،3
وطلب اإدخال قوس يف بداية الفقرة ( أأ) ،حبيث يضم اإىل ذكل املدخل يف هناية الفقرة (ج) .ولحظ بشأأن املادة  2افتقادها
تعريف ًا للمعارف التقليدية ،وتساءل اإن اكن امليرسون عازمني عىل اإدخال تعريف لها يف قامئة املصطلحات أأم أأن ذكل س يرتك
للقانون الوطين .وقال اإن الصةل املشار اإلهيا يف الفقرة (ب) حتتاج اإىل مزي ٍّد من التقييد .وقال اإنه قد يديل مبزي ٍّد من التعليقات
بشأأن املادة  2رهن ًا مبزي ٍّد من التفكر فهيا .و أأعرب فامي يتعلق ابملادة  2عن رغبته يف اإحاطة مصطلح "ا ألمم" بقوسني .وقال يف
املادة  2.2اإن النقاط (ب) و(ج) و(د) تبدو و أكهنا تضع تعريف ًا ملعارف تقليدية غري متصةل جبامعة أأصلية أأو حملية ،مما قد
خيرهجا عن نطاق املادة  .2وبني أأنه مازال يتفكر يف النقطة ( أأ) ،لكنه قلق من احامتل فتحها اب ًاب تنضم ادلول من خالهل اإىل
صفوف املس تفيدين .ورصح فامي يتعلق ابملادة  3ومفهوم توزيع مس توايت امحلاية عىل طبقات بأأنه مازال غري مقتنع ،ألن
اخلطوط الفاصةل بني خمتلف مس توايت انتشار املعارف التقليدية غري واحضة من الوهجة القانونية ،ومازالت مفتوحة للتفسري.
ووحض أأن أأكرث اخلطوط الفاصةل اتساق ًا مع املنطق هو ما اكن مهنا بني املعارف التقليدية املقترصة عىل امجلاعة ا ألصلية واحمللية
وما هو خالف ذكل ،و أأنه ذلكل ل يؤيد الفقرتني  2.3و 3.3وطلب احاطهتام بأأقواس ،لكنه طلب مع ذكل الإبقاء عىل
البديل يف النص .و أأضاف أأن الفقرة  2.3تبدو و أكهنا موضوعة من منطلق هنج قامئ عىل احلقوق ،مما ل يستس يغ تأأييد  ،وإان
اكن من املمكن أأن يقبل بتوفري تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإدارية حسب الاقتضاء ووفق ًا للقانون الوطين ،و أأن يؤيد أأيض ًا
مبد ًا الإس ناد الوارد يف الفقرة (ب) رشيطة أأل ينسحب اإل عىل املعارف التقليدية املقترصة عىل امجلاعات ا ألصلية واحمللية.
وبني أأن الوقت مل يسمح هل ابلنظر يف املراجعة  2بعد املادة  .3واحتفظ مبوقفه فامي يتعلق ببايق املواد .وطلب اإحاطة
"الشعوب" بقوسني يف النص لكه ،معترب ًا ذكل قضية متداخةل .و أأعرب عن تفهمه ملا متثهل هذ القضية من جوانب وجدانية،
لكن قد س بق التوصل اإىل حلول ابلنس بة اإىل اتفاقية التنو ع البيولويج وبروتوكول انغواي ،ومع أأن اللجنة احلكومية ادلولية غري
ملزمة هبذين الصكني فاإن اختاذهام منوذجني س يكون أأرس ع الس بل اليت ميكن للويبو اتباعها.
 .209و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري .وتوجه ابلشكر اإىل
امليرسين عىل صياغهتم أأداة لمل أأسهل بكثري لس تخداهما يف أأعامل ادلورات التالية .واحتفظ حبقه يف التعليق عىل النص يف
اجامت ع فريق اخلرباء .وذكر أأن هنج الطبقات املطروح يف املادة  3جديد ويس تحق نظرة متأأنية من الوفود.
[ .220مالحظة من ا ألمانة :عاد الرئيس يف هذا الوقت اإىل رئاسة اجللسة] .وحتدثت ممثةل مؤسسة تبتيبا ابمس جتمع
الشعوب ا ألصلية وتوهجت ابلشكر اإىل امليرسين عىل لملهم .ورحبت ابملراجعة  2اليت هتئي أأساس ًا جيد ًا ملزي ٍّد من
املفاوضات .و أأعربت عن تطلعها اإىل تقدمي مقرتحات حمددة يف اجامت ع فريق اخلرباء ،غري أأهنا مازالت قلقة بشأأن تضمني
مصطلح "املكل العام" يف النص ،حيث أأعربت عن اعتقادها أأنه مصطلح غري معرف بشلك جيد.
 .222ورحب وفد الصني ابملراجعة  .2وقال فامي يتعلق ابملس تفيدين و أأهداف الس ياسة العامة واملبادئ اإنه وجد النص
أأوحض ووجد مفيد ًا يف سبيل اإحراز تقدم .وتوجه ابلشكر اإىل امليرسين عىل هجودمه .وذكر فامي يتعلق ابملواد نفسها أأن دليه
بعض التعليقات املبدئية .وقال فامي يتعلق ابملادة  3.3أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تتكفل بتوعية املس تخدمني مبصدر
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املوضو ع ،أأي مبكون املعارف التقليدية .وسأأل عن املقصود بعباريت "املتاحة للجمهور" و"املعروفة عىل نطاق واسع" ،أأهو أأن
ذكل املوضو ع متاح للجمهور ومعروف عىل نطاق واسع يف بدلان أأعضاء معينة؟ وذكر أأنه يتعني تعريف هذين املصطلحني
بشلك أأوحض .كام أأعرب عن اعتقاد أأنه جيب اإضافة حق احرتام أأعراف الشعوب ا ألصلية اإىل النص .ومىض يقول اإنه ل
ينبغي تطبيق املادة اخلاصة بقواعد البياانت ابلشلك احملدود املوصوف يف الفقرتني  2.3و.2.3
 .222وتوجه وفد عامن ابلشكر اإىل امليرسين عىل هجودمه .وعرب عن رضا عن التقدم اذلي متثهل املراجعة  .2وقال اإنه من
املهم حتقيق الاتساق بني النص ادلويل والقانون الوطين .وخص ابذلكر أأنه ل ينبغي اإحاطة مصطلح "ا ألمم" بقوسني ،ألن يف
عامن ل توجد أأوجه للمتيزي بني الشعوب يف أأمهتا.
 .223و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن تقدير جلهود امليرسين .وقال اإنه جيب يف أأهداف الس ياسة العامة
وادليباجة اإبراز امحلاية املوجبة الفعاةل وقضااي الإنفاذ .وقال اإنه س يقرتح صياغة مالمئة يف اجامت ع فريق اخلرباء.
 .224و أأعرب وفد اتيلند عن رغبته يف اإحاطة مصطلح "املتاحة للجمهور" بقوسني يف اس تخدام املصطلحات .وقال اإنه
ينبغي يف املادة (2.2ب) و(ج) و(د) اإحالل "امجلاعات احمللية" حمل "امجلاعة احمللية".
 .225وتوجه وفد كندا ابلشكر اإىل امليرسين عىل املراجعة  .2وقال اإن النص اجلديد ميثل أأساس ًا ممتاز ًا للتفاوض .و أأعرب
عن أأسفه لعدم اتسا ع الوقت دلراسة النص ابلاكمل ،وذلكل فهو عىل اس تعداد للمشاركة يف اجامت ع فريق اخلرباء .وطالب
ابس تخدام مصطلح "املعارف التقليدية" بد ًل من "املوضو ع" يف النص لكه ،حمتج ًا يف ذكل بأأغراض الاتساق .ورحب ابإعادة
هيلكة أأهداف الس ياسة العامة اإىل ديباجة تطبيقية و أأهداف فعلية .وكرر أأنه ينبغي اإقامة صةل قوية بني أأهداف الس ياسة
العامة وا ألحاكم التطبيقية وتأأطري تكل ا ألحاكم هبا .ورصح بأأنه ل ينبغي أأن يكون تقامس املنافع من أأهداف الصك ،ابعتبار
أأنه من أأهداف صكوك أأخرى قامئة مثل بروتوكول انغواي ،غري أأنه ل ينكر احامتل اإيراد تقامس املنافع يف اإطار ذكل الصك.
بناء عىل ذكل اس تخدام مفهوم أأوسع يقتيض تعديل عنوان هدف الس ياسة العامة (" )"4وحفوا  ،حبيث يشري اإىل
واقرتح ً
"التعويض ابإنصاف وعدل" ،عىل أأن ينعكس ذكل التغيري كذكل عىل عدة مواد مهنا املادة (2.3ب) و(2.3د) .و أأعرب فامي
يتعلق ابملادة (2ب) عن رغبته يف اإحالل "متصةل" حمل "املرتبطة بوضوح" ألن ذكل أأوحض .كام أأعرب فامي يتعلق ابملادة 2
عن رغبته يف اإحاطة مصطلح "ا ألمم" بقوسني .وعرب ابلنس بة اإىل املادة  3عن تفضيهل بقوة لهنج قامئ عىل التدابري ،وعن
تفضيهل بشلك أأكرث حتديد ًا لعبارة "ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن توفر تدابري قانونية أأو س ياس ية أأو اإدارية" الواردة يف الفقرتني
 2.3و .2.3و أأضاف فامي يتعلق ابملادة  4أأنه يرى املادة  22.4أأوسع مما ينبغي ،غري أأنه مس تعد لس تكشاف أآليات ملعاجلة
المتكل غري املرشو ع للمعارف التقليدية وسوء اس تخداهما .ويف اإطار املادة  ،5.4أأعرب عن انشغالت تساور بشأأن فكرة
وضع أآلية دولية جديدة لتسوية الزناعات واحتفظ ابحلق يف الإدلء مبزي ٍّد من التعليقات.
 .226وتوجه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلشكر اإىل امليرسين عىل لملهم عىل النص اذلي اتسم جبودة عالية .وطرح
ثالثة تعليقات مبدئية ،مرجئ ًا ابيق تعليقاته اإىل اجامت ع فريق اخلرباء .وبد أأ ابلإعراب عن رغبته فامي يتعلق ابملادة  2يف اإحاطة
لكمة "امحلاية" يف العنوان بقوسني وإاحالل "الصك" حملها ،حيث اإن ما تتناوهل املادة  2ابلتعريف حالي ًا هو املعارف
التقليدية ،بيامن حتتاج معايري امحلاية اإىل مزي ٍّد من الهتذيب .واقرتح ابلنس بة اإىل املادة  2.2اإحالل لكمة "املس تفيد" حمل
"املنافع" ألنه ينبغي اإحلاق املؤمتن ابملس تفيد ل ابملنافع .كام اقرتح يف املادة  3اإحالل "معايري امحلاية ونطاقها" حمل "نطاق
امحلاية" يف العنوان ،حيث اإن ذكل هو املوضع اذلي ميكن اإضافة املعايري فيه.
 .227وقال وفد أأرمينيا اإنه ل يرغب يف اإحاطة مصطلح "ا ألمم" بقوسني يف النص احرتام ًا وحامي ًة حلقوق ا ألمم فامي خيصها من
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تعود اإىل أأزمان حسيقة.
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 .228وتوجه وفد ا ألردن ابلشكر اإىل امليرسين اذلين لملوا عىل تيسري احللول اليت اتفق علهيا يف اللجنة .وقال فامي يتعلق
بقضية "ا ألمم" اإن ا ألردن من ا ألمم العربية وهل ترشيع وطين (مما يتضمن قانون حق املؤلف) يقر مبسؤولية ادلوةل عن حامية
املعارف التقليدية.
 .229واختمت الرئيس املناقشات بشأأن املراجعة  2يف اجللسة العامة .ودعا فريق اخلرباء اإىل الاجامت ع اثنية حتت قيادته لمتهيد
السبيل للميرسين يك يعدوا املراجعة  2من نص املعارف التقليدية.
 .220و أأعاد الرئيس عقد اجللسة العامة و أأشار اإىل ثالث واثئق مدرجة يف جدول ا ألعامل حتت البند  6من جدول ا ألعامل
ويه" :توصية مشرتكة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" ( )WIPO/GRTKF/IC/27/6اليت
اشرتكت يف رعايهتا وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية ،و"توصية مشرتكة بشأأن
اس تخدام قواعد البياانت ألغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا"
( )WIPO/GRTKF/IC/27/7اليت اشرتكت يف رعايهتا وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية،
و"اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأأ والامتثال ل ألنظمة
احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" ( )WIPO/GRTKF/IC/27/8اليت اشرتكت يف رعايهتا وفود كندا والياابن والرنوجي
ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة ا ألمريكية[ .مالحظة من ا ألمانة :تر أأست اجللسة يف هذا الوقت انئبة
الرئيس ،الس يدة رشخيي] .ودعت انئبة الرئيس الرعاة املشاركني اإىل تقدمي الواثئق.
 .222وحتدث وفد كندا ابمس وفود الياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية وقدم "التوصية املشرتكة
بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" ( ")WIPO/GRTKF/IC/27/6اليت دعت ادلول ا ألعضاء اإىل
النظر يف اس تعامل عدد من التوصيات مكبادئ توجهيية محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية .وقال اإن التوصية املشرتكة
حتتوي عىل ديباجة ،واملصطلحات الرئيس ية ،وا ألهداف واملبادئ ،وقامئة بتدابري لملية تس هتدف منع منح الرباءات عن خطأأ
لخرتاعات مطالب هبا تضم موارد وراثية و /أأو معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية ،مع السامح للغري بفرصة للطعن يف
صالحية براءة ابلنس بة اإىل اخرتاعات تضم موارد وراثية و /أأو معارف تقليدية مرتبطة مبوارد وراثية ،والتشجيع عىل اإعداد
مدوانت سلوك ومبادئ توجهيية طوعية واس تخداهما محلاية املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية املرتبطة مبوارد وراثية،
وتيسري اإعداد قواعد بياانت تتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وتبادلها وتعمميها والنفاذ اإلهيا .و أأعرب الوفد عن اعتقاد
أأن املبادئ التوجهيية املفصةل يف التوصية املشرتكة ل متثل أأرضية مشرتكة حفسب ،بل اإن من شأأهنا أأيض ًا أأن حتقق اإجناز ًا كبري ًا
يف سبيل رفع الوعي ومعاجلة الانشغالت املتعلقة ابلرباءات املمنوحة عن خطأأ فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا .وقال اإنه لهذ ا ألس باب يرحب بأأي دوةل عضو ترغب يف املشاركة يف رعاية التوصية املشرتكة.
 .222وحتدث وفد الياابن ابمس وفود كندا ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية و أأشار اإىل "التوصية املشرتكة بشأأن
اس تخدام قواعد البياانت ألغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا"
( ،")WIPO/GRTKF/IC/27/7ويه نفس الوثيقة اليت س بق تقدميها لدلورة  26للجنة ،لكهنا ختتلف بشلك معترب عن
الوثيقة  WIPO/GRTKF/24/7اليت انقش هتا اللجنة ابلفعل .وعرج الوفد عىل نقطتني من بني التغيريات اليت أأجريت،
حيث بد أأ ابلفقرة  28قائ ًال اإن التوصية املشرتكة املعدةل أأوردت عدة قضااي رئيس ية مطلوب من ادلول ا ألعضاء معاجلهتا ،مبا
يف ذكل احملتوى املرتقب ختزينه يف قواعد البياانت والنسق املسموح به للمحتوى .وبني أأن هذ عنارص هممة فامي يتعلق بفهم
وظيفة قاعدة البياانت وفائدهتا .ودعا الوفد ادلول ا ألعضاء اإىل عرض وهجات نظرها وخرباهتا املتعلقة هبذ القضااي .وتناول يف
نقطته الثانية الفقرة  29اليت تشري اإىل رضورة اإجراء ا ألمانة دراسات جدوى ،وخص ابذلكر اإنشاء منوذج جترييب لبوابة الويبو
الإلكرتونية املقرتحة ألن ذكل يتيح للجنة النظر يف مجيع جوانب قاعدة البياانت هذ وحتديد اخلطوات املقبةل .وذكر بأأن
بعض الوفود أأعربت عن قلقها من العبء املايل اذلي س تفرضه قاعدة بياانت من هذا النو ع خالل ادلورة السابقة ،وبأأن
ا ألمانة ُجشعت عىل دراسة اإماكنية تقدمي مساعدة تقنية لدلول ا ألعضاء ،خاصة البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا .و أأضاف أأنه
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اكن من نتاجئ ادلورة  26للجنة مض حفوى الفقرات  4اإىل  7من هذ الوثيقة يف النسخة املعدةل من "الوثيقة املوحدة املتعلقة
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية" (املراجعة "( )2نص املعارف التقليدية") ابعتبارهام الفقرتني  2.9و 3.9مهنا .و أأعاد الوفد
التشديد عىل أأن هاتني الفقرتني ذواات وجاهة ابلغة كذكل ابلنس بة اإىل النص املتعلق ابملعارف التقليدية ،اذلي يتضمن تدابري
تمكيلية يف املادة (3اثني ًا) ،مما جيعهل عىل قناعة بأأن من شأأن مناقشة هذ التوصية املشرتكة أأن تيرس املفاوضات املستندة اإىل
نصوص .و أأعرب الوفد عالو ًة عىل ذكل عن تقدير للك تعليق وسؤال صاغته ادلول ا ألعضاء خالل ادلورة  26للجنة.
و أأضاف أأن الرعاة املشاركني للتوصية املشرتكة وضعوا تكل التعليقات وا ألس ئةل نصب أأعيهنم و أأرادوا اإجياد أأرضية مشرتكة
بشأأن هذ القضية فقدموا الوثيقة الإعالمية  WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11بعنوان "الردود عىل ا ألس ئةل املتعلقة
بقواعد البياانت عىل املس توى الوطين وبوابة دولية" ،واليت تضمنت مساهامت قمية من بعض ادلول ا ألخرى كذكل .و أأعرب
وفد الياابن عن تطلعه اإىل اخلوض بشلك أألمق يف هذ القضية املهمة وإاجراء املزيد من تبادل وهجات النظر واخلربات يف
ادلورة التالية ،مع مراعاة الوثيقة الإعالمية اليت أأعدها الرعاة املشاركون.
 .223وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه وفقا لولية اللجنة احلكومية ادلولية يف فرتة الس نتني  ،2025-2024فقد
أأحاطت امجلعية العامة علامً "ابلإماكنية املتاحة ألعضاء اللجنة للامتس دراسات أأو توفري أأمثةل من أأجل اإرشاد مناقشة
ا ألهداف واملبادئ ،ولك مادة مقرتحة ،مبا يف ذكل أأمثةل عىل املواضيع القابةل للحامية واملواضع اليت ل تراد لها امحلاية ،و أأمثةل
عىل الترشيعات احمللية" .وقدم الوفد "الاقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح
الرباءات عن خطأأ والامتثال ل ألنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" ( .)WIPO/GRTKF/IC/27/8وقال اإن الرعاة
املشاركني السابقني أأجروا مناقشات مع وفد الرنوجي أأسفرت عن تعديالت وأأس ئةل اإضافية من املقرر اإاثرهتا يف ادلراسة.
و أأعلن عن رسور ابإبالغ اللجنة بأأن وفد الرنوجي انضم اإىل الرعاة املشاركني لهذا الاقرتاح جنب ًا اإىل جنب مع وفود كندا
والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة ا ألمريكية .ودعا الوفود ا ألخرى اإىل التعبري عن تأأييدها لهذا
الاقرتاح ورحب بأأي أأس ئةل اإضافية أأو حتسينات مقرتحة لدلراسة تطرهحا ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .وقال اإن اللجنة أأجرت
خالل دورات سابقة مناقشات بناءة بشأأن القوانني الوطنية وكيفية اإعامل رشوط الكشف يف أأنظمة النفاذ وتقامس املنافع،
وإان تكل املناقشات أأعانت اللجنة عىل اإحراز تقدم يف لملها عىل النص اخلاضع للتفاوض .وشدد الوفد عىل أأن من شأأن
ادلراسة املقرتحة أأن تعطي العمل دفعة اإىل ا ألمام دون أأن تبطئ أأعامل اللجنة .و أأعرب عن ترحيبه بلك تأأييد يناهل الاقرتاح
من ادلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد أأيض ًا اإىل الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11بعنوان "الردود عىل ا ألس ئةل
املتعلقة بقواعد البياانت عىل املس توى الوطين وبوابة دولية" ،وذكر بأأن اللجنة أأحرزت منذ بدء لملها تقدم ًا معترب ًا بشأأن
املعارف التقليدية ،ورضب ذلكل مثا ًل إابنشاء الويبو مجموعة أأدوات لواثئق املعارف التقليدية وقاعدة بياانت لتفاقات النفاذ
وتقامس املنافع الفعلية والمنوذجية ذات الصةل ابلتنو ع البيولويج وما يتعلق هبا من معلومات .و أأعرب عن اعتقاد أأن الويبو
تس تطيع أأيض ًا الإسهام ابلتوجيه بشأأن اإنشاء قواعد البياانت وتعهدها .ومىض يقول اإن ادلورة  26للجنة شهدت اإاثرة عدد من
ا ألس ئةل من ممثل جتمع الشعوب ا ألصلية ومن دول أأعضاء فامي يتعلق بتنفيذ قواعد بياانت للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية
عىل الصعيد الوطين .وذكر بسابق تعهد ابلعمل مع وفود أأخرى الامتس ًا لإجاابت عن تكل ا ألس ئةل .و أأعرب عن اعتقاد أأنه
ميكن تقدمي توجيه قمي بشأأن اإنشاء قواعد البياانت عن طريق مجع هذ ا ألس ئةل واقرتاح اإجاابت لها .و أأبلغ اللجنة بأأن الشهر
املايض شهد اس تجابة منسقة وبذل هجد منسق ملعاجلة مجيع ا ألس ئةل اليت طرحت وبأأن الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11تضم نتاجئ هذا اجلهد .وذكر بأأن هذ الوثيقة حظيت برعاية مشرتكة من وفود كندا
والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ،و أأهنا تضم مساهامت من هذ الوفود ومعها وفود أأخرى كذكل .وبني أأن
ً
الك من الردود عىل ا ألس ئةل صادر عن منظور وطين خمتلف و أأن أأحصاب وهجات النظر الواردة يف هذ الوثيقة يرتاوحون
بني منش ئني لقواعد بياانت خاصة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ومس تخدمني لها وبني مس تخدمني ل يس تخدمون اإل
قواعد البياانت اخلاصة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية .و أأضاف أأن الردود املوهجة من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
تندرج مضن هذ الفئة ا ألخرية ،وإان اكن قد اس تفيد فهيا من جتربة البالد يف اإنشاء قواعد بياانت عىل الصعيد الوطين
للرباءات وحمفوظات اإيدا ع طلبات الرباءات .وذكر بأأن قواعد البياانت الوطنية اخلاصة ابلرباءات ونرش طلبات الرباءات

WIPO/GRTKF/IC/27/10
39

وحمفوظات الإيدا ع يف بالد متاحة لفاحيص الرباءات ولعموم امجلاهري .ووحض أأن اإاتحة هذ املعلومات للعموم أأدى اإىل
حتسني تصور أأي مود ع طلب براءة لإماكنية حامية اخرتاعه برباءة .وقال اإن الردود الواردة من الوفد راعت كذكل أأن بعض
قواعد البياانت اليت تس تخدهما بالد غري متاحة للجمهور ،مثل املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية الهندية اليت اس تخدمت لها
مصطلحات واردة يف اتفاق نفاذ املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية ،اذلي يسمح لها ابس تخدام واثئق من املكتبة الرمقية كجزء
من حاةل التقنية الصناعية السابقة يف حفص الرباءات بنفس أأسلوب اس تخدام غريها من أأجزاء حاةل التقنية الصناعية السابقة،
مع احلفاظ عىل رسية قاعدة البياانت ذاهتا يف نفس الوقت .وذكر أأن من النقاط البارزة يف الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11تضمهنا وهجات نظر خمتلفة حول مسأأةل الاقتصار يف حمتوى قواعد البياانت عىل
حاةل التقنية الصناعية السابقة ،وإاذا ما اكنت قاعدة البياانت ستتاح للجمهور .ومىض يقول اإن الوثيقة تعكس النطاق الواسع
من املامرسات القامئة يف اإنشاء قواعد البياانت اخلاصة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية واس تخداهما .و أأملح الوفد اإىل احامتل
الاحتياج اإىل مزي ٍّد من العمل لوضع أأفضل املامرسات يف هذا الصدد .و أأعرب عن ترحيبه بأأي مساهامت اإضافية بشأأن هذ
الوثيقة .ورصح بأأن اللجنة س تكتسب من خالل حتديهثا لتعكس وهجات نظر اإضافية ،مما يتضمن أأي أأس ئةل اإضافية ،فهامً
أأمشل لتنفيذ قواعد بياانت خاصة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية عىل الصعيد لوطين.
 .224وفتحت انئبة الرئيس ابب التعليقات عىل الواثئق حمل النقاش.
 .225و أأشار وفد الرنوجي اإىل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/27/6وذكر بأأنه من الرعاة املشاركني للتوصية املشرتكة.
و أأعرب عن أأمهل ،كام س بق أأن أأعرب يف دورات سابقة ،أأن تشلك التوصية املشرتكة املقرتحة أأساس ًا لناجت اإجيايب وحمدد فامي
يتعلق ببعض العنارص اخلاضعة للنقاش يف اللجنة .وشدد عىل أأن املقصد من الاقرتاح تمكيل نص املوارد الوراثية املقرتح،
و أأنه ل ينبغي اعتبار اقرتاح ًا بدي ًال .و أأكد أأن الإسهام يف التوصل اإىل اتفاق بشأأن نص ،مبا يف ذكل ما اكن بشأأن نص يتضمن
أأحاكم ًا تتعلق برشوط الكشف ،اكن دوما أأولوية قصوى دلى الوفد ومازال كذكل.
 .226و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/27/6وقال اإنه يرى الوثيقة مفيدة للغاية يف
س ياق لمل اللجنة و أأهنا متس املوضو ع يف ُصميه ،حيث تضم أأقسام ًا عن الهدف واملبادئ وبعض التدابري اليت يلزم اختاذها
من أأجل اإدارة اس تخدام املوارد الوراثية بشلك أأفضل وإاعداد قاعدة بياانت كذكل .و أأضاف أأنه س يكون من املفيد للغاية أأن
يبد أأ العمل عىل وثيقة مس متدة من اخلربة املكتس بة يف جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،و أأن ذكل
س يكون مفيد ًا للغاية كذكل من حيث تاليف منح الرباءات عن خطأأ .ووصف الوثيقة بأأهنا متثل أأساس ًا ممتاز ًا لعمل اللجنة.
و أأعلن عن اتفاقه متام ًا مع وفد الرنوجي يف التشديد عىل أأن الوثيقة ل تشلك ح ًال بدي ًال ،بل يه تمكيل لنص املوارد الوراثية.
 .227وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري وذكر أأن قرار امجلعية العامة الصادر يف عام  2023يتيح
لدلول ا ألعضاء اإماكنية الامتس دراسات أأو توفري أأمثةل من أأجل اإرشاد مناقشة ا ألهداف واملبادئ ،ولك مادة مقرتحة ،مبا يف
ذكل أأمثةل عىل املواضيع القابةل للحامية واملواضع اليت ل تراد لها امحلاية ،و أأمثةل عىل الترشيعات احمللية ،غري أأن الوفد شدد
عىل أأنه ليس من املنظور ،وفق ًا للولية ،أأن تتسبب هذ ا ألمثةل وادلراسات يف تأأخري تقدم املفاوضات املستندة اإىل نصوص
ول يف وضع أأي رشوط مس بقة لها.
 .228و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تأأييد للوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/7وعن أأمهل أأن تؤدي التوصية املشرتكة
دور ًا حمور ًاي يف منع منح براءات عن خطأأ .و أأعاد التأأكيد عىل أأمهية حامية املعارف التقليدية يف ضوء حقوق الرباءات املمنوحة
عن خطأأ .وقال اإن من شأأن نظام قاعدة بياانت يف وهجة نظر أأن يوفر حامية بأأقىص قدر من الفعالية .وذكر الوفد فامي يتعلق
بتجربة بالد الوطنية يف اإنشاء قاعدة بياانت للمعارف التقليدية أأن املكتب الكوري للملكية الفكرية لمل يف الفرتة من 2005
اإىل  2009عىل اإنشاء قاعدة بياانت للمعارف التقليدية .ووحض أأن قاعدة بياانت املعارف التقليدية اليت أأنشأأها املكتب تتضمن
قدر ًا شاسع ًا من املعارف املوثق ًة من أأدوية قدمية ،كام أأهنا تتضمن مجموعة واسعة النطاق من املقالت والواثئق املتعلقة
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ابلرباءات ،أأي أأهنا حتتوي عىل جسالت للمعارف التقليدية من املايض واحلارض .وذكر أأن ما يزيد عىل  90أألف حاةل وضعت
يف قاعدة البياانت ،من بيهنا  5500حاةل من ا ألعشاب الطبية و 20222حاةل من ا ألدوية اليت ترصف بتذكرة طبية وما يربو
عىل  30أألف أأطروحة متعلقة ابلعلوم الطبية .وبني أأن قاعدة البياانت أأتيحت عىل الإنرتنت من خالل البوابة الكورية
إرساء ألسس امحلاية ادلولية للمعارف التقليدية الكورية وابلتايل منع الاس تخدام
للمعارف التقليدية و أأتيحت للنفاذ العمويم ا ً
غري املرصح به للمعارف التقليدية داخل البالد وخارهجا ،كام أأهنا أأتيحت للجمهور لزتويد امجلهور مبعلومات وفرية عن املعارف
التقليدية وا ألحباث املتعلقة هبا ،مما من شأأنه أأن يرس ع وترية تطوير املزيد من ادلراسات والصناعات .و أأضاف أأن السبب
الثالث اذلي أأتيحت للجمهور من أأجهل هو توفري املعلومات الالزمة من أأجل حفوص الرباءات وابلتايل حتسني جودة طلبات
امللكية الفكرية املتعلقة ابملعارف التقليدية .ووحض الوفد أأن فاحيص الرباءات يف املكتب الكوري للملكية الفكرية ملزمون
ابلبحث يف قاعدة البياانت عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ،و أأن هذا ا ألسلوب اس تخدم بنجاح محلاية املعارف التقليدية
بناء عىل طلبه.
الكورية .وذكر أأيض ًا أأن املكتب شارك قاعدة بياانته منذ شهر أأغسطس  2022مع املكتب ا ألورويب للرباءات ً
و أأعرب عن اعتقاد أأن اس تخدام قواعد البياانت يتيح أأسلو ًاب لملي ًا وجمد ًاي للحد من عدد الرباءات املمنوحة عن خطأأ.
 .229وحتدث وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية ،و أأعرب عن حتفظه بشأأن ادلراسة املقرتحة الواردة يف الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/27/8ووحض أأن تقدم ًا معترب ًا قد أأحرز عىل حمور املوارد الوراثية خالل ادلورة  26للجنة ،و أأن
تقدم ًا قد أأحرز أأيض ًا ابلفعل خالل ادلورة احلالية يف مناقشة املعارف التقليدية ،و أأنه يرى يف ضوء هذا التقدم املعترب اذلي
أأحرز ابلفعل يف مفاوضات اللجنة أأن ادلراسات املقرتحة لن تضيف كثري قمية لعمل اللجنة .و أأعرب الوفد عن اعتقاد أأن
ا ألحرى ابللجنة أأن تركز هجودها عىل ما بني يدهيا من لمل .وذكر ابلنس بة اإىل الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/6أأهنا
س تؤدي عىل ا ألرحج اإىل ازدواجية يف لمل اللجنة وإاىل التأأثري يف تركزي اللجنة عىل لملها املنجز حىت الآن.
 .230و أأيد وفد الياابن ،ابعتبار راعي ًا مشاراكً ،البيان الافتتايح اذلي أأدىل به وفد كندا فامي يتعلق ابلوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/27/6كام أأعرب عن اتفاقه مع وفد الرنوجي ووفد الاحتاد الرويس فامي ذهبا اإليه من عدم اعتبار
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/6وثيقة مس تقةل .وقال اإن من شأأن مناقشة الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/27/6
يف وهجة نظر أأن تؤدي ابللجنة اإىل فهم متبادل أألمق للقضااي ا ألساس ية اليت تعاجلها ،و أأعرب عن اعتقاد أأن هذا س يضفي
مزيد ًا من الإسهام يف مفاوضات اللجنة املستندة اإىل نصوص .وذكر الوفد ،دعامً لوهجة النظر هذ  ،بأأن املطاف انهتىى خالل
ادلورة  26للجنة اإىل التعبري عن املفاهمي الواردة يف الفقرات  3اإىل  5من الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/26/5حتت
مسمى الفقرة  2.9من "الوثيقة املوحدة املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية املراجعة  "2اليت أأعدت خالل تكل ادلورة.
و أأعرب عن اعتقاد أأن لهذ املفاهمي املتعلقة ابلتدابري ادلفاعية وجاهة ابلغة أأيض ًا ابلنس بة اإىل النص احلايل املتعلق ابملعارف
التقليدية ،اذلي يتضمن تدابري تمكيلية يف املادة (3اثني ًا) منه .وخلص الوفد من ذكل اإىل أأن من شأأن مناقشة الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/6أأل تؤدي اإل اإىل مزي ٍّد من الإعانة للجنة عىل امليض قدم ًا مبفاوضاهتا املستندة اإىل نصوص.
ورحب الوفد فامي يتعلق ابلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/8بوفد الرنوجي راعيا مشاراكً جديد ًا لالقرتاح و أأشاد مبا قدم
من اإسهام فهيا .ومىض الوفد يقول اإنه يرى أأن من حقه ،لم ًال ابلولية احلالية للجنة ،أأن يطلب من أأمانة الويبو الاضطال ع
ابدلراسة الواردة يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/8بغية توضيح وهجات النظر املتباعدة والإعانة عىل امليض
ابملناقشات قدم ًا .وكرر الوفد أأن من شأأن الاقرتاح أأن يسهم يف العملية عن طريق التكفل ابس تعراض مقارن خملتلف
املؤثرات اليت جيلهبا رشط الكشف الإلزايم عالو ًة عىل حتليل املنافع مقابل التاكليف .وذكر أأنه س يكون همامتً مبعرفة املزيد عن
جتارب ادلول ا ألعضاء اليت نفذت رشوط للكشف الإلزايم مضن أأنظمة الرباءات دلهيا ،حيث اإنه يعتقد أأن هذ الرشوط
بناء عىل ذكل ،من مؤيدي رشط الكشف الإلزايم بيان املنافع
أأفضت اإىل أآاثر سلبية يف بعض البدلان .والمتس الوفدً ،
الفعلية اليت ميكن ذلكل الرشط أأن حيققها لدلول ا ألعضاء مع تعضيد وهجات نظرمه بأأمثةل حمددة .و أأعرب عن اعتقاد أأن من
شأأن اإجراء دراسة تستند اإىل املواصفات الواردة يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/8أأن تعني اللجنة عىل اإجياد
أأرضية مشرتكة بشأأن القضااي اليت تعىن هبا من وهجة نظر لملية.
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 .232و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية .وقال اإنه يرى الواثئق
 WIPO/GRTKF/IC/27/6و WIPO/GRTKF/IC/27/7و WIPO/GRTKF/IC/27/8مرتابطة فامي بيهنا
مجيع ًا ،مما جيعل من ا ألفضل اعتبارها حزمة واحدة .وذكر الوفد أأن الواثئق تتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة
هبا ،وابس تخدام قواعد البياانت كذكل .وبني أأن املؤيدين وحضوا أأن املقصود ليس الاس تعاضة هبذ الواثئق عن املفاوضات
ول طرهحا كتدابري اإضافية ،غري أأنه لحظ أأن املؤيدين يروجون بوضوح لفكرة احتواء الواثئق عىل أأساليب حامية فعاةل،
بناء عىل تدبر ملداخةل وفد الياابن ،أأن مؤيدي
وذكر أأن طلب ًا قد ُوجه اإىل اللجنة بدمع هذ الواثئق .ولحظ الوفد بقلقً ،
رشط الكشف مطالَبون ابدلفا ع عن وهجات نظرمه ابحلجة والربهان .وذكر الوفد أأنه من املهم ابلتايل ضامن الإبقاء عىل الصةل
بني لملية التفاوض احلالية مبقتىض الولية اجملددة والواثئق املقدمة مكسارين منفصلني .وحذر من تأأخري العملية اجلارية مبقتىض
ولية اللجنة للفرتة  2025-2024أأو ربطها ابإعداد انجت أآخر .وبني أأنه ل يستس يغ تأأييد الواثئق اإن اكن من شأأن ذكل أأن
يؤدي اإىل اإخراج اللجنة عن مسار التفاوض بشأأن صك دويل للحامية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية .ووحض أأنه
قدم ردود ًا عىل الاس تبيان املتعلق بقواعد البياانت عىل املس توى الوطين وتطوير بوابة دولية ،و أأن الاس تبيان ُأعد يف وهجة
نظر ملصلحة حمددة يه منع املنح املتواصل لرباءات عن خطأأ .وذكر أأن لمل اللجنة غري حمدود مبنع منح براءات عن خطأأ،
بل يمتحور حول اإعداد صك قانوين دويل من أأجل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية .و أأعرب الوفد عن
اعتقاد أأنه ابلرمغ من اإعطاء ادلول ا ألعضاء احلق يف الامتس دمع لإجراء مزيد من ا ألحباث اإىل ح ٍّد معني ،فاإن املرحةل اليت
بلغهتا العملية ل تسمح ابلعودة اثنية إاىل الاضطال ع ابلبحث املقرتح .ووحض أأن هناك أأحباث متوافرة بغزارة أأجريت ابلفعل
بشأأن المتكل غري املرشو ع وذكر بأأن ادلورة  26للجنة شهدت تقدمي ابحثني ابرزين سلسةل من العروض عن نتاجئ أأحبااهم
املتعلقة ابلمتكل غري املرشو ع .وخلص ختام ًا اإىل أأنه ل يس تطيع تأأييد هذ الواثئق.
 .232وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وتوجه ابلشكر اإىل مؤيدي الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/6عىل اقرتاهحم ،و أأحال اللجنة عىل تعليقاته وبياانته السابقة اليت أأدىل هبا بشأأن هذا املوضو ع.
 .233و أأيد وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) املداخةل اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا وكرر أأن ولية اللجنة تلزهما
ابلخنراط يف مفاوضات تستند اإىل نصوص حول صك دويل أأو صكوك دولية تكفل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف
بناء عىل ذكل ،أأن التوصية املشرتكة الواردة يف الوثيقة
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال اإنه يرىً ،
 WIPO/GRTKF/IC/27/6ليس من شأأهنا استيفاء ولية اللجنة ول ميكن اعتبارها ح ًال للمشلكة القامئة اليت تسعي
اللجنة يف اإجياد حل لها .و أأضاف الوفد فامي يتعلق ابلوثيقتني WIPO/GRTKF/IC/27/7
و WIPO/GRTKF/IC/27/8أأنه ل يرى حاجة يف املرحةل الراهنة من املفاوضات اإىل الاضطال ع بدراسة أأو السعي يف
اإنشاء قاعدة بياانت ،ألن هذ املبادرات لن تعضد لملية التفاوض ادلائرة يف اللجنة .وذكر الوفد ابلنس بة اإىل اإنشاء قاعدة
بياانت أأن مثة حاجة اإىل حتديد سلسةل من الرشوط لوقايهتا وإاىل تعيني مسؤوليات عن أأي اس تخدام غري مالمئ لها .و أأعرب
عن ختوفه من تسبب هذ املبادرات يف اإعاقة مساعي اللجنة لتحقيق هدفها الرئييس املتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس .و أأشار
اإىل ما حلق هبذا الهدف الرئييس من تأأجيل منذ عام .2022
 .234و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن أأمهل يف اإماكنية اس تخدام التوصية املشرتكة الواردة يف الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/6كتدبري لبناء الثقة تس تعني اللجنة به عىل امليض قدم ًا ابلقضااي الرئيس ية املتعلقة ابملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .كام أأعرب عن اعتقاد أأن التوصية املشرتكة تس توعب ا ألهداف الرئيس ية وتيرس
اس تحداث أآليات فعاةل محلاية املعارف التقليدية .وذكر الوفد أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ابعتبارها واحدة من عرشين بدل ًا
تتصدر قامئة التنو ع البيولويج الشديد يف العامل ،تدرك القمية اليت يسهم التنو ع البيولويج هبا يف اجملمتع .و أأعلن عن تأأييد  ،مع
الرعاة املشاركني الآخرين للوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/27/6لهدف توظيف القوانني الوطنية من أأجل تعزيز التنو ع
البيولويج وتقامس املنافع النامجة عن اس تخدامه ابإنصاف وعدل .كام أأعلن ،عالو ًة عىل ذكل ،عن تأأييد لرشطي املوافقة
املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا .وذكر الوفد أأن الاقرتاح ييرس اإجراءات واحضة للحصول عىل نفاذ مرصح به اإىل
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املوارد الوراثية مقابل منافع عادةل ،سواء اكنت نقدية أأو غري نقدية .و أأعرب عن اعتقاد أأنه ينبغي لإجراءات النفاذ وتقامس
املنافع هذ أأن تكون مس تقةل متام ًا عن اإيدا ع طلبات الرباءات .وقال اإنه ل يرى رضورة لإنفاذ املوافقة املس بقة املس تنرية
والرشوط املتفق علهيا من خالل نظام امللكية الفكرية ،حيث اإن هذ الآليات ميكن تأأسيسها يف اإطار أأنظمة الإذن يف قانون
العقود كام أأهنا تتجاوز نطاق معايري امحلاية مبوجب الرباءة املس تقرة املمتثةل يف اجلدة والنشاط الابتاكري والمتكني ،ومع ذكل
فهو يعتقد أأنه ينبغي تزويد ماكتب الرباءات ابملعلومات الرضورية املتاحة لمتكني الفاحصني من اختاذ قرارات صائبة بشأأن
امحلاية مبوجب الرباءة ،مما يتضمن حاةل التقنية الصناعية السابقة الشامةل املتعلقة ابملوارد الوراثية .و أأقر ،عالوة عىل ذكل ،بأأنه
ل ينبغي منح براءات اإل لخرتاعات جديدة تنطوي عىل نشاط ابتاكري وتفي مبعايري املنفعة .و أأعرب عن اعتقاد يف هذا
الصدد أأنه ميكن الاس تعانة بقواعد بياانت وطنية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا عىل منع منح براءات عن
خطأأ و أأن قواعد البياانت هذ ميكن أأن تؤدي دور ًا حمور ًاي يف معاجلة الانشغالت اليت حتيط جبودة الرباءات .وقال الوفد اإنه
يرى أأن من شأأن التوصية الواردة يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/6أأن تعني عىل معاجلة الانشغالت املتعلقة مبنح
الرباءات عن خطأأ مع تمكيل نظام الرباءات القامئ يف نفس الوقت .ودعا الوفود ا ألخرى اإىل التعبري عن تأأييدها لالقرتاح.
وذكر الوفد ،فامي يتعلق ابلنشغالت اليت أأاثرها وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري بشأأن احامتل تسبب
التوصية املشرتكة املقرتحة يف تأأخري العملية ،أأن الرعاة املشاركني أأدخلوا ابلفعل أأحاكم ًا رئيس ية من التوصية املشرتكة يف
"الوثيقة املوحدة املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية املراجعة  "2اليت أأعدت خالل ادلورة  26للجنة سعي ًا يف حتقيق
الاتساق يف تناول املفاهمي يف الوثيقة املشرتكة مع النص ا أل َمع .ووحض أأن التوصية املشرتكة س تكون اإضافة للعملية القامئة ولن
تشلك عبئ ًا عىل العملية ول تؤخرها .وبني الوفد فامي يتعلق ابلنشغالت ا ألخرى اليت أأاثرها وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة
البدلان املتشاهبة التفكري ووفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية ووفد جنوب أأفريقيا بشأأن الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/8أأنه ابلرمغ من عدم ملس بعض ادلول ا ألعضاء قمية لدلراسة فاإنه قد ثبت يف الفئة دال من
توصيات جدول أأعامل التمنية للويبو أأن هذ ادلراسات متثل جزء ًا طبيعي ًا من أأعامل الويبو ،وابلتايل أأنه ينبغي اإجراؤها .ووحض
أأن املتوقع أأن تؤدي ادلراسة ،عىل عكس الانشغالت املثارة بشأأن تسبهبا يف تأأخري لمل اللجنة ،اإىل اإعطاء لمل اللجنة
دفعة اإىل ا ألمام وزايدته لمق ًا .والمتس من ادلول ا ألعضاء اعامتد املواصفات املقرتحة حىت ميكن اإجراء ادلراسة وقال اإنه يرى
أأن املعلومات اليت ستس تفاد من ادلراسة لن تؤخر لمل اللجنة ،بل س تتيح للجنة امليض قدم ًا بشأأن املسائل الرئيس ية اليت
مازالت معلقة.
 .235و أأيد وفد الربازيل مداخالت وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري ووفد كينيا ابمس مجموعة البدلان
الإفريقية ووفد جنوب أأفريقيا ووفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) بشأأن الوثيقتني WIPO/GRTKF/IC/27/6
و .WIPO/GRTKF/IC/27/7وقال الوفد اإن املناقشة بشأأن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/8يف ر أأيه تتجاوز
نطاق هذ ادلورة ألن ادلورة احلالية ليست بصدد معاجلة موضو ع املوارد الوراثية .و أأعرب عن ر أأيه بشأأن الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/7قائ ًال اإنه عىل الرمغ مما ذكر وفد الرنوجي يف مداخلته بشأأن الطبيعة التمكيلية لالقرتاح فاإن
ابتداء لقصورها عن معاجلة القضية الرئيس ية املتعلقة بوضع رشط كشف اإلزايم .وتساءل الوفد فامي يتعلق
الوثيقة ميؤوس مهنا ً
مبداخةل وفد الياابن بشأأن رشط الكشف الإلزايم عن مدى اتساق اقرتاح اإجراء دراسات الوارد يف الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/8مع الفقرة ا ألخرية من ولية اللجنة للفرتة  .2025-2024وذكر الوفد أأنه قد جينح اإىل
الاخنراط يف مناقشة ادلراسات خالل ادلورة التالية املقرر تناول القضااي املتداخةل فهيا ،غري أأنه ل يرى نفع ًا ملثل هذ
املناقشة يف الوقت الراهن ابلنس بة اإىل نصوص التفاوض.
 .236و أأيد وفد مرص مداخليت وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية ووفد جنوب أأفريقيا فامي يتعلق مبنح براءات عن خطأأ.
وقال اإنه من الرضوري يف ر أأيه حيامث تعلق طلب براءة ابملوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا ،خاصة يف جمال
بناء عىل ذكل
الصحة أأو الزراعة دون حرص ذكل علهيام ،أأن يكون اخملرت ع قد حصل عىل حقوقه بشلك مرشو ع .و أأعرب ً
عن تأأييد لرشط الكشف الإلزايم.
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 .237وعرب وفد الصني عن تأأييد للبيانني الذلين أألقى هبام وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية ووفد جنوب أأفريقيا فامي
وفاء ابلولية عىل
يتعلق حبامية املوارد الوراثية .و أأعرب عن اعتقاد أأن مثة حاجة اإىل الرتكزي عىل النظر يف نصوص التفاوض ً
النحو اذلي وضعته امجلعية العامة.
 .238وعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييد لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/7فامي يتعلق ابإنشاء
قاعدة بياانت .و أأشار اإىل أأمهية توظيف التقدم التقين ولك املواد املتاحة فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ملعاجلة
منح الرباءات عن خطأأ .و أأعرب عن اعتقاد أأن من شأأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/7أأن
حيد من هذا التوجه .كام أأعرب عن تأأييد  ،ابعتبار راعي ًا مشاراكً ،للوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/27/8ورد ًا عىل
الوفود اليت أأعربت عن انشغالت بشأأن الكشف الإلزايم ،قال اإن مثة حاجة يف ر أأيه اإىل اإجراء مزي ٍّد من ادلراسة ملسأأةل
الكشف بغية حتديد أآلية الكشف بشلك مالمئ .ووحض أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة موجه اإىل السلطات املعنية ابلرباءات
و أأعرب عن اعتقاد أأن هناك حاجة اإىل تبادل اخلربات رجاء جتنب منح براءات عن خطأأ .وذكر أأنه هممت للغاية ابلتوصل اإىل
توى عالٍّ من اجلودة.
أآلية من شأأهنا السامح لدلول ا ألعضاء بتحسني جودة منح الرباءات وحتقيق مس ً
 .239و أأيد وفد زميبابوي البياانت اليت أأدىل هبا وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية ووفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان
املتشاهبة التفكري ووفد جنوب أأفريقيا بشأأن الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/27/8و أأعرب عن أأمهل يف تواصل املفاوضات
متاش ي ًا مع الولية عىل النحو اذلي وافقت عليه امجلعية العامة.
 .240وعرب وفد كندا ،ابعتبار راعي ًا مشاراكً ،عن تأأييد للتوصية املشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت عىل النحو الوارد
يف الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/27/7و أأعرب عن اعتقاد أأن أآراء ادلول ا ألعضاء متوافقة عىل أأنه ل ينبغي منح
براءات عن خط ًا فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .وقال اإن قواعد البياانت اخلاصة
ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية أأدوات مفيدة يف منع منح براءات عن خطأأ .و أأعرب عن تأأييد  ،ذلكل السبب ،للتوصية
املشرتكة وجشع الوفود ا ألخرى عىل الانضامم اإىل ذكل .كام أأعرب الوفد ،ابعتبار راعي ًا مشاراكً ،عن تأأييد لقرتاح اإجراء
دراسة عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/27/8وذكر أأن الاقرتاح ٍّ
مامتش مع ولية اللجنة اليت تسمح
ألعضاء اللجنة بطلب اإجراء دراسات أأو تقدمي أأمثةل لإرشاد لمل اللجنة .ورحب بوفد الرنوجي راعي ًا مشاراكً .و أأعرب عن
اعتقاد أأن من شأأن قامئة ا ألس ئةل الواردة يف مرشو ع املواصفات أأن تبرص جبوانب جديدة بشأأن قضااي تقنية هممة .وقال اإنه
يرى أأن نتاجئ هذ ادلراسة س ترثي مفاوضات اللجنة املستندة اإىل نصوص وترشدها ومتيض هبا قدما .وبني أأنه يعزتم العمل
عىل اإجراء ادلراسة ابلتوازي مع لمل اللجنة اجلاري و أأل تس تغل لتأأخري لمل اللجنة .و أأعلن عن اس مترار الزتامه التام بعمل
اللجنة و أأعرب عن تطلعه اإىل تعميق الفهم امجلاعي للقضااي املهمة املطروحة للنقاش.
 .242و أأيد وفد الهند البياانت اليت أألقاها وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري ووفد جنوب أأفريقيا ووفد
اإيران (مجهورية – الإسالمية) .ولحظ أأن مثة ترابط ًا كبري ًا فامي بني الواثئق اخلاضعة للنقاش وذكر أأن تركزيها ا ألسايس عىل
منح الرباءات عن خطأأ وتكوين قاعدة بياانت هبدف جتنب منح الرباءات عن خطأأ .و أأعرب عن اعتقاد أأن قواعد البياانت
ما يه اإل جمرد جانب واحد من جوانب منع منح الرباءات عن خطأأ وبني أأن اللجنة مازالت تناقش هذا منذ س نوات عديدة
مضن س ياق مفاوضاهتا املستندة اإىل نصوص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،غري
أأنه كرر أأن الغرض الرئييس ملفاوضات اللجنة هو التوصل اإىل اتفاق بشأأن صك أأو صكوك من أأجل حامية املوارد الوراثية
بناء عىل ذكل ،أأل تكتفي ابلرتكزي
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن اعتقاد أأنه ينبغي للجنةً ،
عىل جانب واحد من جوانب لملها ميثل قضية جانبية ل القضية اجلوهرية .وعرب عن تأأييد للمداخالت السابقة اليت بينت أأنه
ينبغي للجنة تركزي طاقاهتا ومواردها أأو ًل عىل استيفاء الولية الصادرة لها عن امجلعية العامة ابلنس بة اإىل اس تكامل نصوص
التفاوض ،قبل التحول اإىل دراسة واثئق أأخرى .وذكر الوفد فامي يتعلق ابلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/8أأنه ابلرمغ
من سامح الولية ل ألعضاء بطلب اإجراء دراسات ،فاإن الوثيقة احلالية تعكس طلب ًا ابإجراء سلسةل من ادلراسات بشأأن منح
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الرباءات عن خطأأ .و أأعرب الوفد عن قلقه من اإفضاء ذكل اإىل متهيد السبيل يف املس تقبل لقامئة أأخرى من الطلبات ابإجراء
دراسات وتقدمي أأمثةل عىل نفس املنوال وإاطالق العنان بذكل لعملية قد تس متر أأبد ًا .وقال اإنه يرى أأن اللجنة عاجلت عىل
مدى الس نوات املاضية مجيع القضااي ،مبا يف ذكل تقدمي أأمثةل تدمع املفاوضات .وذكر أأيض ًا أأن انهتاء الويبو ابلفعل من اإجراء
دراسات اكفية بشأأن القضااي املعنية جيعل من الاضطال ع ابدلراسات املطلوبة تكرار ًا ينبغي جتنبه.
 .242وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ابعتبار راعي ًا مشاراكً ،عن تأأييد للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن بشأأن الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/27/7وقال اإنه يرى يف الاقرتاح اإضافة قيمة لعمل اللجنة الرايم اإىل اإعداد صك قانوين دويل أأو
صكوك قانونية دولية لتوفري حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية .و أأعرب عن اعتقاد أأنه من الرضوري أأن تواصل
اللجنة تناولها لالقرتاح وتقدمي تعليقات موضوعية وبناءة حىت ميكن معاجلة ا ألس ئةل والانشغالت اليت أأثريت بشأأن مرشو ع
الاقرتاح بشلك سلمي .وذكر أأن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/7تريم اإىل معاجلة بعض التعليقات اليت أأدلت هبا
وفود ومجموعات للشعوب ا ألصلية فامي يتعلق ابقرتاح قاعدة البياانت .و أأشار اإىل أأن تعديالت أأجريت لإبراز جمالت لمل
مس تقبلية للجنة ،مما يتضمن معايري دنيا لتحقيق الاتساق يف بنية بوابة الويبو وحمتواها من البياانت ،وا ألثر اذلي ميكن أأن
حيدثه وجود قاعدة بياانت وطنية يف املعارف التقليدية أأو املوارد الوراثية احملمية مبقتىض قوانني قبلية ،والعملية املتبعة لتغذية
قاعدة بياانت وطنية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ،ومعاجلة قواعد البياانت ذات النفاذ احملدود املتصةل ببوابة الويبو،
وقابلية النفاذ احملدودة للبوابة خارج نطاق ماكتب امللكية الفكرية ملعاجلة قضااي ا ألمن .كام حدد تعديالت أأخرى من املقرر
اإجراؤها عىل الاقرتاح من بيهنا بيان أأنه ل ينبغي تضمني معارف تقليدية رسية مرتبطة مبوارد وراثية يف قاعدة البياانت ألن
املعلومات غري املتاحة للجمهور ل ميكن اعتبارها من حاةل التقنية الصناعية السابقة يف معرض تبني حتقق رشطي اجلدة
والنشاط الابتاكري للحامية مبوجب الرباءة ،وبيان أأوحض يفيد أأن املادة غري املتاحة للجمهور ،مثل قاعدة بياانت حمدودة
النفاذ ،ل حيظر اس تخدام فاحص براءات لها مكرجع لتبني اإماكنية امحلاية مبوجب الرباءة .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة
نظام قاعدة البياانت عالو ًة عىل القضااي اليت أأاثرهتا وفود أأخرى سعي ًا يف اإضفاء مزي ٍّد من التحسني عىل الاقرتاح .وقال اإنه
من شأأن الاقرتاح يف ر أأيه أأن يعني اللجنة عىل معاجلة الانشغالت املتعلقة مبنح الرباءات عن خطأأ .وبني الوفد ،رد ًا عىل
مداخةل وفد الربازيل ،أأن املواصفات املقرتحة لإجراء دراسة عىل النحو الوارد يف الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/27/8
س تعني اللجنة عىل فهم الكيفية اليت نفذت هبا رشوط الكشف عىل ا ألصعدة الوطنية وابلتايل تتيح للجنة تركزي طاقاهتا عىل
التوصل اإىل فهم أأفضل لالقرتاحات اخملتلفة .و أأفاد الوفد رد ًا عىل الانشغالت اليت أأاثرها وفد الهند فامي يتعلق بقامئة ادلراسات
احملمتةل اليت قد تنشأأ خالل الولية احلالية للجنة أأنه مل يقرتح اإل اإجراء دراسة واحدة يف الوقت الراهن و أأن نوااي حمصورة
حالي ًا عىل تكل ادلراسة الوحيدة املقرتحة.
 .243و أأيد وفد نيجرياي البياانت اليت أأدىل هبا وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية ووفد جنوب أأفريقيا ووفد الهند ووفد
الربازيل .وقال فامي يتعلق ابلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/7اإنه مع قيام احلاجة اإىل الإقرار ابملبادرات اليت من شأأهنا
اإفادة اللجنة يف حتقيق هدفها احملدد وإاعانهتا عىل ذكل فاإنه من املهم اإدراك أأن مثة اقرتاحات أأخرى كثرية من شأأهنا ،رمغ ما فهيا
من فائدة مرجوة ،أأن تس هتكل الوقت و أأن تشتت الرتكزي .و أأعرب الوفد عن قلقه حتديد ًا من أأربعة عنارص ،أأل ويه اإماكنية
التسبب يف تش تيت العملية بل وحدوث ذكل يف الواقع ،وإاغراء التشويه ،وحمتية التسبب يف تأأخري ،وا ألىس الناجت اذلي
للك من امجلاعات ا ألصلية والبدلان اليت لها اهامتم طال أأمد ابلقضااي اخلاضعة للنقاش واليت تدرك أأمهية معاجلة
سيسببه ذكل ٍّ
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية واحلاجة امللحة اإىل ذكل .وشدد الوفد عىل أأمهية متتع الواثئق الواردة بتأأييد امجلاعات
ا ألصلية وإان مل يظهر لالقرتاحات أأي رضر حممتل ،ألنه ل مناص من تأأثريها يف أأوجه ا ألذى اليت تتابعت اإشارات الشعوب
ا ألصلية اإلهيا طوال دورات اللجنة مجيع ًا .وذكر أأنه حىت لو اكنت الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/27/7عىل سبيل
املثال ،تسهم يف حتقيق الهدف الضيق املمتثل يف منع منح براءات عن خطأأ ،فستبقى احلاجة قامئة اإىل حتديد ما يشلك
معارف تقليدية غري رسية مث ًال .و أأعرب الوفد عن اعتقاد أأنه حىت لو حظي الاقرتاح يف هناية املطاف بتأأييد ،فسيتعني رهنه
حبل القضااي اخلاضعة للتفاوض حالي ًا .ورضب ذلكل مثا ًل ابلتقدم املعترب اذلي حيرز حالي ًا يف توضيح تعريف املعارف التقليدية
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غري الرسية ،حيث أأعرب عن اعتقاد أأنه س ينبغي أأخذ ذكل يف احلس بان اإذا ما انهتىى املطاف هبذ التوصية املشرتكة اإىل
بناء عىل ذكل اإىل أأنه ابلرمغ من احامتل عدم تعمد التسبب يف تأأخري العملية عن طريق طرح هذا الاقرتاح،
التنفيذ .وخلص ً
فاإن هذا التأأخري س يكون حمتي ًا ل ألسف .و أألقى الوفد الضوء عىل انشغالت عامة تتعلق ابلقرتاحات الثالثة ،مما تضمن عىل
سبيل املثال التاكليف الباهظة املقرتنة ابإنشاء قواعد البياانت وتعهدها وتصحيحها ،واملدى الزمين الالزم لإنشاء قواعد
البياانت ،ومتويل هذا املسعى من مزيانية الويبو ،وعواقب هذا الاستامثر الضخم عىل جمالت العمل ا ألخرى .وذكر أأخري ًا من
حيث تركزي اللجنة عىل معاجلة قضية منح الرباءات عن خطأأ أأن عدد ماكتب الرباءات اليت تنخرط فعلي ًا يف حفص الرباءات
حفص ًا مسهب ًا حمدود .و أأعرب عن اعتقاد  ،يف ضوء ذكل ،أأنه جيدر النظر يف وجوب معاجلة هذا الاقرتاح يف حمفل أآخر مثل
"ماكتب امللكية الفكرية امخلسة" بد ًل من الويبو.
 .244وذكر وفد الرنوجي فامي يتعلق ابلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/8أأن مثة وهجات نظر متباينة فامي بني املؤيدين
بشأأن اإدخال رشط كشف اإلزايم للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من عدمه .و أأعرب عن اعتقاد رمغ ذكل أأن
من شأأن مجع مزي ٍّد من املعلومات عن خمتلف اخلربات الوطنية املتعلقة ابإدخال رشوط الكشف أأن يفيد املناقشات ادلائرة يف
اللجنة .وكرر التعبري عن وهجة نظر أأن عواقب رشوط الكشف مازالت غري واحضة ل ألطراف وذكر أأن الإسهام الفعيل لهذا
الرشط يف ضامن الامتثال لترشيعات النفاذ وتقامس املنافع مازال حمل نزا ع .كام ذكر أأن مدى ا ألعباء اليت تلقهيا رشوط
الكشف عىل ماكتب الرباءات وعىل املودعني عالو ًة عىل ما تضفيه من عدم تيقن اإضايف مضن نظام الرباءات مل يزل جمهو ًل.
و أأشار اإىل أأن املواصفات املقرتحة يف النسخة املعدةل تس هتدف اإلقاء الضوء عىل هذ القضااي .وبني أأنه يرى ،مع تأأييد لرشط
الكشف الإلزايم ،أأنه ينبغي أأن يكون مجع مزي ٍّد من املعلومات عن الآاثر اليت رمبا تكون رشوط الكشف املطبقة عىل
الصعيد الوطين قد جلبهتا ،سواء فامي يتعلق بضامن الامتثال لترشيعات النفاذ وتقامس املنافع أأو فامي يتعلق بأآاثرها السلبية
احملمتةل عىل مودعي طلبات الرباءة ويف الابتاكر ،حمل اهامتم ابلغ دلى الوفود ا ألخرى اليت تؤيد رشط الكشف الإلزايم هذا
أأيض ًا .و أأعرب عن اعتقاد أأن من شأأن هذ املعلومات أأن تعني اللجنة عىل تأأطري رشط الكشف عىل حن ٍّو حيقق تواز ًان
منصف ًا بني املصاحل اخملتلفة املعرضة للخطر .وقال رد ًا عىل وهجة النظر اليت عربت عهنا عدة وفود من اس هتداف اقرتاح اإجراء
ادلراسة تأأخري املناقشات بشأأن رشوط الكشف اإنه ل يرى أأي مربر للتخوف من ذكل ،بل ذكر عىل العكس من ذكل أأن
النقاش ادلائر حول رشط الكشف الإلزايم أأثبت ابلفعل أأن قدر ًا معترب ًا من اخلالف حييط به و أأن اللجنة بعيدة لك البعد عن
التوصل اإىل اتفاق بشأأن هذ القضية .و أأعرب عن اعتقاد أأن مطالبة الوفود اليت تعارض اإدخال رشط كشف مبزي ٍّد من
املعلومات ترحج أأن يسهم اإجراء ادلراسة املقرتحة يف اإحراز تقدم ل يف تأأخري العملية .وذكر الوفود بأأن توصل اللجنة اإىل
اتفاق بشأأن مرشو ع صك ينطوي عىل رشط كشف اإلزايم يتطلب اإقنا ع سائر الوفود بأأن هذا هو احلل ا ألمثل .و أأعرب
عن اعتقاد كذكل أأن أأفضل الس بل اإىل حتقيق ذكل هو توفري معلومات وبياانت تثبت أأن هذا الرشط أأفاد وصب يف
مصلحة مجيع ا ألطراف .واختمت ابلإشارة اإىل امجلةل ا ألخرية يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/8اليت تفيد أأنه ينبغي
اس تكامل ادلراسة يف أأقرب وقت ممكن لضامن اختاذ قرار مس تنري دون أأي تأأخري اإضايف.
 .245وتوجه وفد أأسرتاليا ابلشكر اإىل الرعاة املشاركني للوثيقتني WIPO/GRTKF/IC/27/7
و WIPO/GRTKF/IC/27/8عىل اقرتاحاهتم .وقال اإنه يرى قمية يف اس تخدام قواعد البياانت كحل لبعض املشالك اليت
تعاجلها اللجنة .لكنه أأعرب عن اعتقاد أأنه ينبغي ،مع ذكل ،أأن يراعي العمل عىل قواعد البياانت مصاحل الشعوب ا ألصلية
بقدر ٍّ
اكف .وعرب عن تأأييد مجلع املعلومات وتبادلها ،مما من شأأنه أأن يكفل ملناقشات اللجنة
وامجلاعات احمللية وانشغالهتا ٍّ
أأقىص قدر ممكن من الاستنارة والاستناد اإىل احلقائق .وذكر أأن للمعلومات املتعلقة اب ألنظمة الوطنية قمية ابلغة يف اإعانة
اللجنة عىل فهم الظروف الوطنية املتنوعة واحللول احملمتةل اليت س بق دلول عضاء خمتلفة تنفيذها .و أأعرب الوفد عن اعتقاد
يف هذا الس ياق أأن مثة قمية لتحديث املعلومات املتاحة لدلول ا ألعضاء بشأأن رشوط الكشف ملنح الرباءة و أأنظمة النفاذ
وتقامس املنافع ذات الصةل .وذكر أأنه من املمكن اإجراء تبادل املعلومات هذا ابلتوازي مع لمل اللجنة و أأن من شأأن ذكل أأن
ييرس لمل اللجنة .و أأعلن عن اس تعداد لتأأييد أأي توافق يف الآراء يلوح يف هذا الصدد.
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 .246وتوجه وفد السلفادور ابلشكر اإىل الرعاة املشاركني للوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/6و أأقر ،يف ضوء الفقرة ،3
بأأن التوصية املشرتكة موهجة اإىل منع منح براءات عن خطأأ لخرتاعات تتضمن موارد وراثية ومعارف تقليدية .وقال اإن بذل
هذ اجلهود الرامية اإىل منع منح الرباءات عن خطأأ س يكون يف هناية املطاف وفق ًا للقانون الوطين ،غري أأنه يلزم كذكل
مواصةل املفاوضات اجلارية يف اللجنة يف س ياق ا ألطر القانونية ادلولية .وتوجه ابلشكر اإىل مؤيدي الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/7عىل هجودمه و أأعرب عن تقدير لس تخدام قواعد البياانت .وبني أأنه جيد الاقرتاح مؤاتي ًا
و أأعرب عن اعتقاد أأنه ميثل بيا ًان اإجيابي ًا للغاية ألن من شأأن قواعد البياانت أأن حتقق فوائد مجة ابلنس بة اإىل لمل فاحيص
الرباءات يف اإجراء لمليات حبث فعاةل متعلقة حباةل التقنية الصناعية السابقة والنشاط الابتاكري .وذكر الوفد فامي يتعلق
ابلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/8أأنه درس الوثيقة و أأهنا انلت تقدير البالغ من وهجة النظر التقنية .و أأعرب عن
اعتقاد أأن الوثيقة مفيدة للغاية وتوجه ابلشكر اإىل املؤيدين عىل قامئة ا ألس ئةل اليت يعتربها مذكية للفكر .وذكر أأنه يرغب يف
مواصةل دراسة الوثيقة و أأعرب عن عزمه عىل الإدلء مبزي ٍّد من التعليقات بشأأهنا يف ادلورة التالية .و أأعلن عن الزتامه الاكمل
ابملفاوضات اجلارية وابستيفاء ولية اللجنة.
 .247وقال وفد بنغالديش اإنه يرى فامي يتعلق ابلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/8أأن ادلراسات مفيدة مىت ما اكنت
الإجاابت لقضية ما غري معلومة أأو مىت ما اكن مزيد من ا ألفاكر حول قضية ما منشود ًا .و أأعرب عن اعتقاد أأن اللجنة حترز
تقدمي ًا جيد ًا يف املفاوضات املستندة اإىل نصوص ومل تعرتضها حىت الآن أأي قضية تعجز عن حلها من خالل املناقشات
اجلارية يف اللجنة .و أأقر ابحامتل نشوء رضورة لإجراء دراسات يف املس تقبل اإذا ما تعذر التوصل اإىل اإجاابت لس تفسارات
حمددة ،لكنه ل يرى حاجة ملحة لإجراء أأي دراسة يف الوقت احلايل و أأعرب عن اعتقاد أأنه ينبغي للجنة بد ًل من ذكل
استامثر وقهتا وهجدها حالي ًا يف مفاوضاهتا املستندة اإىل نصوص.
 .248وذكر ممثل قبائل التولليب فامي يتعلق ابلوثيقتني WIPO/GRTKF/IC/27/7
و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11أأن الشعوب ا ألصلية عربت عن انشغالت مس مترة منذ زمن بعيد بشأأن قواعد
البياانت .و أأعرب عن تقدير للجهد املبذول يف سبيل معاجلة املسائل اليت أأاثرهتا قبائل التولليب وغريها وقال اإنه جيد الواثئق
بشلك ما ،غري أأنه بني أأن التحليالت الواردة يف الواثئق ُحرصت عىل املتطلبات الوظيفية مضن نظام الرباءات
املعنية مفيدة ٍّ
من وهجة نظر ادلول ا ألعضاء ،لكنه نبه اإىل وجود وهجات نظر عدة جيب مراعاهتا .و أأبرز احلاجة اإىل مراعاة وهجات نظر
ادلول عالو ًة عىل وهجات نظر الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية اليت متكل املعارف التقليدية .و أأعرب عن اعتقاد أأن جيب
يف أأي تقيمي للمخاطر حتقيق التوازن وتقيمي التاكليف واملنافع والفرص واخملاطر ،ذاكر ًا أأنه جيب يف أأي تقيمي من هذا النو ع عدم
الاقتصار عىل النظر اإىل املنافع املرجوة من نظا ٍّم ما حفسب ،بل اخملاطر احملمتةل كذكل .ورصح بأأن الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11طرحت وهجات نظر خمتلفة ،لكن املنظور اذلي انبنت عليه أأىت حمدود ًا كذكل.
و أأفاد أأنه جيب يف اإنشاء قواعد البياانت املقرتحة واس تخداهما الامتيش مع املواصفات متواصةل التطور يف مفاوضات اللجنة
احلالية وذكر أأنه ملس يف الوثيقة املعنية استباق ًا لتحديد النواجت .وكرر التعبري عن وهجة نظر أأن مثة حاجة اإىل مزي ٍّد من
التفاصيل ،حيث اإن الاس تعراض العام اذلي تقدمه الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/7بشلكها الراهن مفيد ،اإل أأنه ل
ميثل حتلي ًال اكم ًال .وقال اإن امليض قدم ًا ابلواثئق يتطلب يف ر أأيه لملية لتلقي التعليقات من مجيع ادلول ا ألعضاء ومجيع
املراقبني بشأأن الاقرتاحات بغية اخلروج بدراسة متوازنة .و أأعرب عن اعتقاد أأنه من غري املالمئ يف الوقت الراهن اخلوض يف
تنفيذ هذ التوصية اإل اإذا عوجلت مجيع القضااي ا ألساس ية ،سواء اكنت قانونية أأو ثقافية أأو اجامتعية أأو غري ذكل مما تنطوي
عليه ادلعوة اإىل التوسع يف اإنشاء قواعد بياانت وتوس يع نطاقها ،معاجل ًة اكمةل .وبني أأنه ينبغي أأل ينظر اإىل الاقرتاح يف ضوء
قضااي الرباءات حفسب بل أأيض ًا من حيث املنطق اجلاري تطبيقه بشلك عام يف تدبر ا ألمر .و أأكد إابرصار عىل وجود حاجة
اإىل النظر اإىل ا ألرضار اليت تعالَج عالو ًة عىل املنافع املراد التكفل بتحققها من منظور الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية
وا ألطراف املعنية.
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 .249و أأعربت ممثةل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية ( )InBraPiعن تأأييدها ملداخليت وفدي مرص
والربازيل بشأأن الكشف الإلزايم عن املنشأأ ،كام أأعربت عن تقديرها ملداخةل وفد نيجرياي ،وامتناهنا للجهود اليت بذلها مؤيدو
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/7ملراعاة اخملاوف اليت أأثريت خالل دورات سابقة بشأأن التوصية املشرتكة .غري أأهنا
أأشارت ،فامي يتعلق ابلفقرة  5من التوصية املشرتكة اإىل أأنه يوجد ،من منظور برازييل ،تنو ع كبري يف الس ياقات .و أأوحضت أأن
هناك  63جامعة أأصلية يف الربازيل ،مما يعكس تنو ع الشعوب ا ألصلية يف هذا البدل ،كام أأوحضت أأن هناك مئات اللغات
املس تعمةل يف الربازيل اليت مل يُدرس أأي مهنا حىت الآن .و أأفادت بأأن هذ الشعوب ا ألصلية ل تتحدث الربتغالية ،كام أأن
معارفها التقليدية ولغاهتا ل تدون يف كثري من ا ألحيان .وقالت اإهنا بقدر ما تتوىخ اإنشاء قواعد بياانت محلاية املعارف
التقليدية يف الربازيل ،فاإهنا تؤكد جمددا أأمهية احرتام حقوق التشاور للشعوب ا ألصلية .و أأردفت أأن الشعوب ا ألصلية يف
الربازيل ل ميكهنا حىت الآن املوافقة عىل اإنشاء قواعد البياانت نظرا اإىل احلاجة اإىل التشاور داخليا أأول ،فضال عن دراسة
مسائل التقنية السابقة واجلوانب التقنية للمقرتح .و أأشارت أأيضا اإىل أأن الشعوب ا ألصلية ترغب يف النص عىل مس توايت
خمتلفة من امحلاية ملس توايت خمتلفة من املعرفة مبوجب الصك ،ومضت تقول إان الشعوب ا ألصلية ل ميكهنا املوافقة عىل هذا
احلق يف الوقت الراهن؛ ألن هذا ا ألمر يتطلب مزيد من التفكري ،ور أأت أأنه رمبا يكون من السابق ألوانه بعض اليشء
مناقشة موضو ع قواعد البياانت لتفادي منح الرباءات ابخلطأأ.
 .250و أأيد ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة ا ألنديز ا ألوائل) )CAPAJالر أأي القائل إان الاقرتاحات
الواردة يف الواثئق  WIPO/GRTKF/IC/27/6و WIPO/GRTKF/IC/27/7وWIPO/GRTKF/IC/27/8
يمكل بعضها بعضا .ور أأى أأن هذ املقرتحات ل يستبعد بعضها بعضا وإامنا ميكن أأن يعزز بعضها بعضا .وفامي يتعلق ابدلراسات،
أأشار اإىل أأن هناك مجموعة شديدة التنو ع من التجارب وا ألوضا ع القامئة دلى الشعوب ا ألصلية اليت ،ويه جتارب و أأوضا ع
يعتقد أأهنا جيب أأن تنعكس و /أأو تُس تخدم أكساس ملفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية "اللجنة" .و أأشار اإىل أأن الشعوب
ا ألصلية ستسعد كثريا ابإدراج جتارهبا وعرض أأوضاعها يف دراسات .و أأيد الر أأي القائل بأأن هذ ادلراسات الشامةل لن تؤخر
لمل اللجنة ،بل س متنح املزيد من الزمخ والوضوح للك مادة من املواد اليت جيري مناقش هتا ،ومن هذا املنطلق ،دعا الوفود
اإىل تأأييد املقرتح بشأأن ادلراسات.
 .252و أأيد وفد اإكوادور الر أأي القائل اإن حمتوايت الوثيقتني WIPO/GRTKF/IC/27/6
و WIPO/GRTKF/IC/27/7تتوىخ مجموعة من العنارص اليت تتطلب النظر فهيا عىل املس توى ادلاخيل لتحديد ما اإذا
اكنت تتفق مع الترشيعات الوطنية والنظام ادلاخيل للبدل .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف حني أأنه هيمت فيه حبامية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية لشعبه ،فاإنه يعتقد أأن املفاوضات اجلارية للجنة ميكن أأن توفر نو ع امحلاية اليت ينشدها .وقال اإنه يؤيد
البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي بشأأن التاكليف اللوجستية والاقتصادية الباهظة املرتبطة ابإنشاء قاعدة بياانت .و أأضاف أأن
هذا املرشو ع يلقي أأيضا بقدر كبري من العمل عىل ماكتب امللكية الفكرية؛ ذلا ،هناك حاجة اإىل النظر فيه بعناية .و أأعرب
الوفد عن تأأييد للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري  ،LMCوتأأييد لبياانت الوفود اليت
أأشارت إاىل رضورة ضامن أأل تؤثر ادلراسات املقرتحة عىل الولية اخملوةل للجنة .و أأكد مرة أأخرى رضورة وضع معاهدة دولية
بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية.
 .252و أأيد وفد بريو وهجة النظر بأأن تقدما قد ُأحرز يف مفاوضات اللجنة القامئة عىل نصوص ،ور أأى أأن اللجنة ينبغي أأن
تواصل لملها ابتبا ع هذا الهنج حىت يتس ىن توفري حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي.
 .253واختمتت انئبة الرئيس املداخالت بشأأن الواثئق  WIPO/GRTKF/IC/27/6وWIPO/GRTKF/IC/27/7
و .WIPO/GRTKF/IC/27/8وشكرت مجيع الوفود عىل اإسهاماهتا ،و أأشارت اإىل أأن مؤيدي الواثئق أأوحضوا جبالء أأن
اقرتاحاهتم ليست سوى توصيات ل ينبغي أأن جتذب انتبا اللجنة بعيدا عن هدفها ،و أأهنم اكنوا يسعون ببساطة اإىل احلصول
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عىل معلومات اإضافية ول حياولون تأأخري العملية .و أأشارت اإىل أأن بعض الوفود قد لحظت تعارض التوصيات املشرتكة مع
الولية اخملوةل للجنة ،ور أأت أأن من املهم معرفة الس بل اليت متكن من مواءمة التوصيات املشرتكة مع لمل اللجنة يف اإطار
الولية اخملوةل لها .أأما فامي يتعلق ابلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/8فقد أأشارت اإىل أأن عدة وفود غري مقتنعة متاما بأأن
ادلراسة املقرتحة س تحقق قمية اإضافية للعملية .وقالت اإهنا تدرك أأن الواثئق WIPO/GRTKF/IC/27/6
و WIPO/GRTKF/IC/27/7و WIPO/GRTKF/IC/27/8س تكون موضع دراسة مس تفيضة يف دورات مقبةل.
وعندئذ علقت اجللسة العامة.
[ .254مالحظة من ا ألمانة :انعقد هذا اجلزء من اجللسة بعد انهتاء اثين اجامت ع لفريق اخلرباء يف اإطار البند  6من جدول
ا ألعامل .وعاد الرئيس يف هذا التوقيت اإىل رئاسة اجللسة] .و أأعاد الرئيس عقد اجللسة العامة ،و أأعلن أأن فريق اخلرباء قد أأمكل
مراجعته للتنقيح ( ،)2كام ُوزعت نسخة منقحة أأخرى للنص املتعلق ابملعارف التقليدية ("التنقيح  )"2أأعدها امليرسون بغية
تقدمي النص املنقح اإىل اجللسة العامة لإبداء التعليقات وإاجراء التصويبات وتدارك الإسقاطات .وذكر الرئيس بأأنه وفقا
للمهنجية وبرانمج العمل املتفق عليه ،ستمتكن اجللسة العامة من توضيح و تصحيح أأي أأخطاء أأو اإسقاطات واحضة يف
التنقيح  .2و أأضاف أأن تقرير ادلورة احلالية سيتضمن ،اكلعادة ،الإشارة اإىل تكل ا ألخطاء الواحضة والإسقاطات ،عالو ًة عىل
أأي تعليقات أأخرى ،مبا يف ذكل حتسينات الصياغة وغري ذكل من الاقرتاحات النصية .وقال اإنه ستمت يف هناية املناقشة احلالية
الإحاطة علام ابلتنقيح  2بعد تصحيحه من جانب امليرسين يف ضوء تكل ا ألخطاء الواحضة والإسقاطات ،وإارساهل اإىل امجلعية
العامة املقرر عقدها يف سبمترب  ،2024مع مراعاة أأي تعديالت أأو تغيريات بشأأن املسائل املتداخةل جترى خالل ادلورة
الثامنة والعرشين للجنة ،املقرر عقدها يف يوليه  .2024وستتاح النسخ املصوبة من التنقيح  2قبل اجلزء الثاين من مناقشات
اليوم واحد بشأأن املسائل املتداخةل املرتبطة ابملعارف التقليدية  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املقرر اإجراؤها يف ا ألس بو ع
الثاين من ادلورة احلالية .وقال اإن الهدف يمتثل يف الوقوف عىل مدى وجود عنارص لتقارب يف الآراء أأو لتقدم املناقشات
بشأأن املسائل املتداخةل يف التنقيح 2ميكن أأن تُس تخدم مكرجع يف مناقشة املسائل املتداخةل املرتبطة بأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .ودعا الرئيس امليرسين إاىل تقدمي التنقيح .2
 .255وحتدث الس يد نيكول لوس يور نيابة عن امليرسين ،وقدم حملة عامة عن لمل امليرسين يف اإعداد التنقيح  ،2واعتذر
عن أأي أأخطاء أأو اإسقاطات ،وقال اإهنا غري مقصودة  ،وتعهد يف حال وجود بعض الآراء اليت مل تُنقل ،أأو ن ُقلت بصورة غري
دقيقة ،بأأن يقوم امليرسون بتعديل النسخة احلالية من التنقيح  2لتدارك هذ الاخطاء والاسقاطات  .و أأضاف أأن امليرسين
أأضافوا بعض العبارات اإىل بند ادليباجة /املقدمة ليعكس بعض الإضافات املقرتحة ،كام واصلوا اإعادة تنظمي بند أأهداف
الس ياسة العامة استنادا اإىل فهمهم ل ألهداف ا ألساس ية للنص يف ضوء املناقشات اليت جرت يف اجللسة العامة ومع فريق
اخلرباء .ويف بند اس تخدام املصطلحات ،أأضاف امليرسون تعريفات ملصطلحات "سوء الاس تخدام" و"املكل العام" و"
الاس تخدام غري املرصح به" مبا يعكس مقرتحات بعض ادلول ا ألعضاء ،كام أأضيف تعريف ملصطلح" املعارف التقليدية"
وقامئة غري شامةل ألمثةل مرتبطة ابملعارف التقليدية ،ونو اإىل أأن هذا التعريف ليس جديدا و أأنه ورد يف الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/27/4ومىض يقول اإنه جرى تعديل عنوان املادة  2وبعض العبارات الواردة هبا وذكل لإضافة
مصطلح "صك" وبند "معايري ا ألهلية" بناء عىل طلب من أأحد الوفود .أأما يف املادة  ،2فقد أأضيف مصطلح "ا ألمم" ،كام
وضعت الفقرة  2.2بني قوسني معقوفني بناء عىل طلب واحد عىل ا ألقل يف هذا الشأأن .واقرتح امليرسون صيغة بديةل
تتناول مسأأةل ا ألمم من خالل حاش ية ،عىل أأن تُقر أأ احلاش ية كجزء اكمل من الصيغة البديةل ل كتعليق من امليرسين .وقال اإن
الغرض من اإضافة الفقرة  3.2هو أأن تعكس الهنج املتبع يف مادة أأخرى تتعلق بتبليغ املكتب ادلويل هبوية الإدارة .كام ُأدخل
عىل املادة  3املزيد من التعديالت ،مثل اإضافة عبارات وردت يف بديلني يتعلقان بوضع رشوط الاس تخدام .ويف املادة 3
(اثني ًا)ُ ،أدجمت ا ألحاكم املتعلقة بقواعد البياانت اليت وردت يف املادتني  8بشأأن الرشوط الشلكية و 22بشأأن التدابري
العابرة للحدود يف الفقرة ( 3اثني ًا) (2-أألف) ،ور أأى امليرسون أأن هذا ادلمج يتيح قدرا كبري من التبس يط للامدتني  8و . 22
ويف املادة  5أأضيف مفهوم "املصاحل " ،بيامن ُحذفت املادة ( 5اثني ًا) املتعلقة بتطبيق احلقوق امجلاعية لتداخلها حاليا مع املادة
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 ،5خاصة ابلنظر اإىل مضمون املادة  .3و أأوحض أأن احلقوق اليت تتوىخ بعض أأحاكم املادة  3النص علهيا تتسم بطابع جامعي؛
وابلتايل فاإن تقس مي اإدارة احلقوق يف حمكني غري رضوري ،بل وزائد عن احلاجة يف الواقع .ويف املادة  6بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات ،ن ُقلت الفقرة  2.6اإىل ادليباجة لتعكس املناقشات اليت دارت يف فريق اخلرباء .وبشلك أأمع ،عُدلت املادة  6يف
ضوء تقيمي امليرسين للطريقة اليت ن ُظمت هبا املادة  3املتعلقة بنطاق امحلاية اليت تنص ،يف الوقت الراهن ،عىل تقييدات
واس تثناءات متضمنة .كام ُرشدت املادة  7بشأأن مدة امحلايةُ ،وربطت ابملادة  3بشأأن نطاق امحلاية ،اليت تتضمن الآن مفاهمي
تتعلق مبدة امحلاية .عالوة عىل ذكل ،ن ُقلت بعض عنارص املادة  8بشأأن الرشوط الشلكية اإىل املادة ( 3اثني ًا) ،ل س امي الفقرة
 2.8املتعلقة ابلسجالت واحملارض .و ُأجري تعديل طفيف عىل املادة  9بشأأن التدابري الانتقالية متاش يا مع لمل فريق اخلرباء،
مع الاعرتاف ،مرة أأخرى ،برضورة بذل املزيد من العمل .ومىض يقول اإن امليرسين سعوا اإىل تبس يط املادة  20من خالل
الامتس التوجيه والإرشاد من نصوص أأخرى تقوم اللجنة ابلنظر فهيا .وفامي يتعلق ابملادة  2بشأأن املعامةل الوطنية ،واجه
امليرسون بعض الصعوبة ،عىل غرار فريق اخلرباء ،ور أأوا أأن هذ املادة حباجة اإىل اإنعام النظر فهيا يف مرحةل لحقة .وحاول
امليرسون تبس يط املادة  22ابلنظر يف نصوص أأخرى مطروحة أأمام اللجنة ويف الصكوك ادلولية القامئة .و أأخرياُ ،أجريت
بعض التغيريات عىل النص بأأمكهل .فقد سعى امليرسون اإىل اإدراج بدائل ملصطلح "املوضو ع" يف مجيع أأجزاء النص ،كام
ُأجريت تغيريات مماثةل فامي يتعلق مبصطلح "المتكل غري املرشو ع" ،اذلي يقرتن اس تخدامه الآن مبصطلحات "سوء
الاس تخدام" و"الاس تخدام غري املرصح به" .و أأشار اإىل اس تعداد امليرسين للرد عىل أأي أأس ئةل ،وإاجراء أأي تصويبات
مطلوبة.
 .256وفتح الرئيس ابب اللكمة لإبداء التعليقات ،وتدارك ا ألخطاء والإسقاطات ومسائل تسجيل املواقف.
 .257وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر امليرسين عىل هجدمه يف اإعداد
التنقيح  ،2ولحظ الوفد أأن العديد من املفاهمي الواردة يف النص ل تزال بني قوسني ،وقال اإنه يفهم أأن هذا يعين أأن هذ
املفاهمي حباجة اإىل مزيد من املناقشة والتوضيح .و أأضاف أأنه يود الاحتفاظ لموما حبق التعليق يف مجيع املناقشات املقبةل
للجنة والتعليق عىل النص ،ومع ذكل أأبدى رغبته يف تقدمي بعض التعليقات احملددة يف تكل املرحةل ،وقال يف اإشارة اإىل
املقدمة ،اإنه مل جتر مناقشة اكمةل بشأأهنا يف فريق اخلرباء ،وإانه حيتفظ حبقه يف الإدلء بتعليقات موضوعية يف اترخي لحق.
وفامي يتعلق بأأهداف الس ياسة العامة ،طلب الوفد وضع النقطة (ابء) بني قوسني .وفامي يتعلق ببند اس تخدام املصطلحات،
أأشار اإىل حذف قوس الإغالق يف هناية تعريف مصطلحي "الاس تخدام" "/الاس تعامل" .وفامي يتعلق ابلفقرة  ،2.2لحظ
وجود قوس افتتايح يف بداية الفقرة  ،2.2بيامن ُحذف قوس الإغالق يف هناية النقطة (دال) .و أأردف ،فامي يتعلق ابلفقرة ،3.2
أأن هناك اإشارة اإىل سلطة وطنية وإاىل الارتباط ابلفقرة  ،2.2وقال إان موقفه فامي يتعلق ابلسلطات الوطنية مل ُحيسم بعد؛ ذلا
فاإنه يود ،يف تكل املرحةل ،وضع هذ الفقرة بني قوسني .وفامي يتعلق ابملادة  ،3أأكد الوفد جمددا موقفه العام أأنه مل يُتح هل
الوقت ليدرس بصورة وافية مفهوم امحلاية املتدرجة اذلي ُطرح ،وقال اإنه حيتفظ حبقه يف التعليق ابلاكمل يف اترخي لحق.
و أأشار اإىل رضورة وضع الفقرة  ( 2.3أألف) (اثلثا) بني قوسني يف تكل املرحةل .وذكر بطلبه وضع مصطلحي "الرسية" و
"املقدسة" بني قوسني يف أأي ماكن يف النص؛ اإذ مل يس تكشف ابلاكمل بعد تعريف هذين املصطلحني .وفامي يتعلق ابملادة 3
(اثني ًا) ،لحظ الوفد بعض العنارص اليت مل تكن موجودة يف النص السابق ،و أأبقى عىل حتفظه العام وعىل حقه يف التعليق.
و أأشار اإىل أأن فريق اخلرباء مل ُجير مناقشة اكمةل بدءا من املادة  4وما يلهيا .وعىل غرار الكثري من احلالت ،مثة حاجة اإىل
وضع أأحاكم للمواد  2و  2و  3عىل ا ألقل ،قبل أأن يمتكن من التعليق علهيا ابلتفصيل؛ وهكذا ،فاإنه حيتفظ مبوقفه وحبقه يف
التعليق ابلاكمل .وكنقطة أأخرية ،وعىل النحو املبني يف تدخالت سابقة ،هناك بعض احلالت اليت اس ُتخدم فهيا مصطلح
"الشعوب" يف النص دون قوسني .و أأعرب الوفد عن تقدير أأن هذ مسأأةل مثرية للمشاعر ،لكنه أأكد تفضيهل للحل اذلي مت
التوصل اإليه فامي يتعلق بلك من اتفاقية التنو ع البيولويج وبروتوكول انغواي.
 .258وحتدث وفد من كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر امليرسين لعملهم يف اإعداد التنقيح  .2ور أأى الوفد أأن النص
أأصبح أأكرث وضوحا وتبس يطا ،وميثل خطوة كبرية يف طريق لمل اللجنة .وقال اإنه يود تقدمي بعض التعليقات احملددة عىل
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النص .ابلنس بة ألهداف الس ياسة العامة ،قال اإنه يود يف وضع امجلةل ا ألخرية بني قوسني ونقلها اإىل بند التدابري التمكيلية .وفامي
يتعلق ابس تعامل املصطلحات ،قال اإنه يود وضع تعريف "املكل العام" بني قوسني ،كام يود ،يف املادة  ،2وضع "معايري
ا ألهلية" بني قوسني .و أأشار اإىل أأن هذا احلمك ابلنس بة ملعظم البدلان ا ألفريقية يتسم بقدر كبري من عدم احلساس ية والمتيزي؛
نظرا اإىل أأن معظم البدلان ا ألفريقية مل تمتتع ابلس تقالل لأكرث من  60عاما .ويف املادة  ،2قال اإنه يود وضع الفقرة البديةل 2.2
بني قوسني ،كام يود ،يف املادة ( 4اثني ًا) ،وضع البديل "عدم اشرتاط الإفصاح" بني قوسني ،مشريا اإىل أأنه مل يُتح هل الوقت
للنظر فيه .وفامي يتعلق بـ"الاس تثناءات احملددة" الواردة يف املادة  ،6أأشار اإىل أأن الاس تثناء ينبغي أأن يُعمتد ابلتشاور وابإذن
من املس تفيدين؛ ومن مث ،فاإنه يرغب يف وضع الفقرة  3.6بني قوسني .اإضافة اإىل ذكل ،يود الوفد أأن يضع بني قوسني :عبارة
"يف حالت الاس تخدام غري التجاري ألغراض عامة" يف الفقرة ( 3.6جمي) ،والفقرة (3.6دال) .وبشأأن الفقرة  (4.6أألف)،
قال اإنه يود أأن يضيف عبارة "املس تفيدين من ادلول ا ألعضاء /ا ألطراف املتعاقدة" يف هناية امجلةل .أأما يف الفقرة ( 4.6ابء)
فقال إانه يود أأن يضيف يف هناية امجلةل عبارة "طاملا مت احلصول عىل تكل املعارف ا إلضافية بطرق أأخرى قانونية " يف هناية
امجلةل ،كام يود وضع الفقرة  5.6بني قوسني؛ نظرا اإىل أأن عدم وجود حمك يف ذكل البند يتعلق ابس تثناء أأو تقييد .ويف املادة
 ،7قال اإنه يود وضع ابيق امجلةل اذلي يبد أأ بعبارة "اليت قد" حىت هناية املادة بني قوسني .و أأخريا ،يف املادة  8بشأأن الرشوط
الشلكية ،قال اإنه يود وضع اخليار  2بني قوسني.
 .259وشكر ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب ا ألصلية وساكن اجلزر ( )FAIRAامليرسين وادلول ا ألعضاء عىل
العمل اذلي اضُ لع به خالل ادلورة احلالية .وشكر ،عىل وجه اخلصوص ،ادلول ا ألعضاء اليت اجمتعت مع منتدى الساكن
ا ألصليني الاستشاري ملا أأاتحته من فرصة العمل معهم للوصول اإىل نقاط من الوضوح .واكنت تعليقاهتم موضع تقدير.
 .260وشكر وفد السلفادور امليرسين عىل ما بذلو من هجد لإدراج الاقرتاحات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء وممثيل اجملمتعات
ا ألصلية .و أأعرب عن رسور البالغ ابلنص ،بيد أأنه اكن يفضل حذف املزيد من ا ألقواس املعقوفة .وبشأأن املادة  ،2أأعرب
الوفد عن ارتياحه إازاء الفقرة ( 2جمي) ،اإل أأنه أأبدى قلقا شديدا بشأأن اإدراج " معايري ا ألهلية " ،مشريا اإىل أأنه اكن جيب،
يف حاةل اإدراج هذ املعايري يف النص ،اإجراء مزيد من التشاور مع السلطات اخملتصة يف بدل  .عىل أأي حال ،يود الوفد أأن
يضع لكمة " احلفاظ عىل" بني قوسني .وذكر بأأن دلى بدل وضعا خاصا ملا يعانيه من ش تات امجلاعات ا ألصلية .وبشأأن املادة
 ،4البديل ( 4اثني ًا)  ،4نو اإىل غياب القوس يف بداية تكل الفقرة ،و أأوحض أأن هذا التعليق ُأدرج فقط ألس باب تتعلق
ابلصياغة ،اإذ ل يزال الوفد يتشاور بشأأن مسأأةل حسب الرباءة.
 .262وشكرت ممثةل مؤسسة تيبتيبا ادلول ا ألعضاء اليت أأبدت اس تعداها لإجراء حوار مع الشعوب ا ألصلية اليت حرضت
ادلورة  27للجنة .وشكرت امليرسين عىل النص ا ألصغر جحام والأكرث وضوحا .وفامي يتعلق ابدليباجة ،وذكرت بأأن فريق اخلرباء
والشعوب ا ألصلية اقرتحا حكام ل ينتقص احلقوق وهو ما مل ينعكس يف النص بأأي طريقة من الطرق ،مشرية اإىل أأنه مل يكن
هناك أأي اعرتاض عندما قُدم هذا املقرتح ،بل حظي ابدلمع .و أأعربت عن اعتقادها بأأن هذا الإسقاط غري متعمد من
أ
امليرسين ،و أأضافت اإهنا تود اإدراج احلمك املقرتح يف النص .أأما اجلزء املتعلق بأأهداف الس ياسة العامة فهو أأصغر جحام وأكرث
وضوحا .و أأشارت اإىل أأن مصطلح "الشعوب " ُوضع بني قوسني يف مجيع أأجزاء النص ،وحثت البدلان عىل التفكري يف هذا
ا ألمر ألن صرب الشعوب ا ألصلية املمثةل يف الوطن بد أأ ينفد ،وقالت اإهنا تود أأن ترى حقوقهم كشعوب حتظى ابلحرتام يف
هذا الصك .و أأحاطت علام ابملقرتح اذلي تقدم به وفد الاحتاد ا ألورويب ابتبا ع الصياغة املس تخدمة يف بروتوكول انغواي ،بيد
أأهنا أأشارت اإىل أأن بروتوكول انغواي مقيد ابتفاقية التنو ع البيولويج اليت تتضمن ،بوصفها التفاقية ا ألم ،مصطلح "اجملمتعات
ا ألصلية واحمللية" .و أأشارت اإىل أأن التفاقية قيد املناقشة يف الوقت الراهن لتغيري املصطلح من "اجملمتعات ا ألصلية واحمللية"
اإىل "الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية" ،وقالت اإهنا تفهم أأن هذ النقطة حتديدا س تجري مناقش هتا يف املؤمتر الثاين عرش
ل ألطراف املتعاقدة يف التفاقية هذا العام ،و أأضافت أأنه ل يوجد دلى الويبو قيدا مماثال؛ ومن مث ،فاإهنا ل تقبل اس تخدام
الصيغة املس تخدمة يف اتفاقية التنو ع البيولويج .وفامي يتعلق بنطاق امحلاية ،شاطرت املمثةل الشواغل اليت ُأعرب عهنا بشأأن
املعارف "املقدسة" و"الرسية" ،واقرتحت النظر يف هذ املسأأةل يف من وهجة نظر الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
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 .262وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بعض التعليقات عىل التنقيح  .2وقال بشأأن السطر ا ألول من الفقرة  ،2.2اإنه
يود اإرجا ع القوس املفتوح قبل لكمة " ا ألمم " اإىل الوراء لكمة واحدة ليشمل" وا ألمم" ،ويف الفقرة  ،2.2السطر الثاين  ،قال
اإنه يود اإدراج عبارة " تلبية معايري ا ألهلية "بعد عبارة "املعارف التقليدية" ،مشريا اإىل أأن لك هذ الاقرتاحات قُدمت يف
السابق .ويف الفقرة  ،2.2قال اإنه يود الإشارة اإىل املادة  3بدل من الإشارة اإىل املادة  .2و أأشار ،يف الفقرة نفسها ،اإىل أأنه
اقرتح سابقا وضع الفقرات من (ابء) اإىل (دال) بني أأقواس ،معراب عن رغبته يف اإضافة تكل ا ألقواس .ويف املادة  ،3قال اإنه
يود اإدراج عبارة " املعايري و" قبل عبارة " نطاق امحلاية " يف عنوان املادة ،كام اقرتح سابقا .واكن الوفد قد اقرتح سابقا وضع
الفقرة ( 2.3ابء) بني قوسني ،والإبقاء علهيا بني قوسني ،فضال عن وضع الفقرة ( 2.3جمي) بني قوسني ،كام س بق واقرتح نقل
اخليار  2يف املادة  22اإىل املادة ( 3اثني ًا) ،اإل أأنه يبدو أأنه مت نقل الفقرة ا ألوىل فقط من اخليار .و أأردف أأنه يتفهم أأن امليرسين
قد يساورمه القلق بشأأن التكرار ،لكنه اقرتح نقل الفقرتني الثانية والثالثة عىل ا ألقل من هذا اخليار اإىل املادة ( 3اثني ًا).
واقرتح الوفد اإدراج لكمة "احملمي" قبل عبارة "املوضو ع" يف السطر ا ألول من الفقرة  ،6.4معراب عن رغبته يف أأن ينعكس
هذا الإدراج يف النص .و أأردف أأنه يود وضع عبارة "كشف لحق" يف السطر الثاين من الفقرة ( 4اثني ًا)  4بني قوسني .ويف
املادة  6بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ،أأشار اإىل أأنه قد أأيد يف وقت سابق ،ورمبا اقرتح العديد من الاس تثناءات
املطروحة ،و أأنه يفضل اإعادة اإدراج الصياغات الواردة يف التنقيح  2للفقرات  6.6و  8.6و ( 9.6جمي) و .22.6ويف السطر
الرابع من املادة  ،7اقرتح الاس تعاضة عن الإشارة اإىل "املادة  "2ابلإشارة اإىل "املادة  ."3وفامي يتعلق ابملادة  ،8اقرتح الإبقاء
عىل الفقرة البديةل الواردة يف التنقيح  2من تكل املادة ،مع التعديالت اليت اقرتهحا يف مناقشات غري رمسية .تقيض تكل
الاقرتاحات ابإدراج عبارة "مبوجب املادة  "2.3يف السطر  2من الفقرة البديةل بعد "املعارف التقليدية" ،وإادراج عبارة
"تيسري امحلاية مبوجب املادتني  2.3و  "3.3يف السطر  4من الفقرة البديةل .ويف املادة  9بشأأن التدابري الانتقالية ،اقرتح
الاس تعاضة عن الإشارة اإىل املادة  2ابلإشارة اإىل املادة  3يف امجلةل الثانية من الفقرة  .2.9أأما يف الفقرة البديةل  ( 2.9أألف)،
اقرتح وضع عبارة "رهنا حبق املاكفأأة" يف امجلةل الثالثة بني قوسني ألهنا نص جديد مل تتح للوفد فرصة النظر فيه .و أأخريا ،يف
املادة  22بشأأن املعامةل الوطنية ،قال اإن مثة حاجة اإىل اإضافة قوس اإغالق يف هناية تكل املادة.
 .263وشكر وفد كندا امليرسين ،واحتفظ حبقه يف التعليق عىل النص يف وقت لحق .وقال اإن من دواعي رسور أأن
النص أأصبح يش متل الآن عىل مجموعة من املبادئ وا ألهداف أأكرث متاساك و أأصغر جحام ورمبا أأكرث وسطية تعرتف ،من بني
أأمور أأخرى هممة ،بأأمهية التوصل اإىل نتيجة تعرب عن مصلحة مجيع ا ألطراف اليت ستتأأثر ابلصك قيد التفاوض ،جنبا اإىل
جنب مع مسائل تتعلق ابلبتاكر والإبدا ع .يف ادليباجة ،حتت عنوان " تشجيع الابتاكر" ،ر أأى الوفد أأن املفهوم املعرب عنه
يف تكل الفقرة جيب أأن يكون أأوسع نطاقا ،و أأشار اإىل أأنه يود حذف اجلزء ا ألول من امجلةل .ولحظ وجود نص جديد يف
ادليباجة حتت عنوان " توفري قواعد وضوابط جديدة" ،و أأضاف أأنه يود وضع هذ ا ألجزاء اجلديدة بني قوسني .وحتت
الهدف (ج) للس ياسة العامة ،أأشار اإىل رغبته يف أأن يضيف عبارة " أأو اإقرار ومشاركة " ،و أأن يرسي ذكل عىل النص لكه
يف لك مرة ي ُشار فهيا اإىل املوافقة املس بقة املس تنرية .وحتت الهدف (دال) للس ياسة العامة ،قال اإنه يود وضع عبارة " القامئ
عىل التقاليد "بني قوسني" .وحتت الهدف (هاء) للس ياسة العامة ،اقرتح حذف عبارة "حقوق الرباءات " والاس تعاضة عهنا
بعبارة " امللكية الفكرية " ألنه مفهوم أأوسع نطاقا .ور أأى الوفد أأن البند اخلاص ابس تخدام املصطلحات حباجة اإىل مزيد من
العمل ،ومع ذكل أأشاد مبحاوةل تعريف املفاهمي اليت تعذر عىل اجملمتع ادلويل تعريفها حىت الآن ،مشريا ،عىل وجه التحديد ،اإىل
مفهويم "املكل العام" و"متاحة للجمهور" .وبشأأن تكل النقطة حتديدا ،قال اإن التنقيح  2حباجة اإىل املزيد من التنقية لضامن
وضع عنارص التعريف يف مجيع أأجزاء النص حتت بند اس تخدام املصطلحات .و أأشار ،بوجه خاص ،اإىل الفقرتني  ( 2دال)
و(هاء) ور أأى أأنه جيب أأن نقلهام اإىل بند اس تخدام املصطلحات .وبشأأن تعريف مصطلح "الاس تخدام" ،أأشار اإىل غياب
القوس يف هناية امجلةل ،و أأشار اإىل عدم معاجلة اس تخدام املعارف التقليدية يف الس ياق الإبداعي أأو التعلميي أأو يف احلفظ أأو
التوثيق ،أأو ا ألرشفة ،عىل سبيل املثال ،اإل اإذا اكنت هذ املسأأةل س تعاجل يف اإطار مصطلح "البحث" .وبشأأن املادة : 3
نطاق امحلاية ،ر أأى الوفد رضورة أأن تكون هذ املعايري ترامكية .أأما املادة  ،2فقال الوفد اإنه يفضل البديل ،لكن الوفد حباجة
اإىل التفكري يف الآاثر ا ألخرى املرتتبة عىل احلاش ية و أأن يضعها بني قوسني .وقال اإنه يود اإضافة لكمة " يُبد ع" يف الفقرة . 2.2

WIPO/GRTKF/IC/27/10
52

و أأكد جمددا أأن هذا الصك املقبل جيب أأن يكون لصاحل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية ،و أأنه س يواصل معارضة احملاولت الرامية
اإىل جعل ادلوةل أأحد املس تفيدين ما مل حتدد اجملمتعات ا ألصلية واحمللية ادلوةل بوصفها راعي مناسب ورشعي يف حاةل معينة.
وقال اإنه يفهم أأن هذ مسأأةل حساسة للبعض ،لكنه يتخذ موقفا حازما من هذ املسأأةل .وفامي يتعلق ابملادة  ،3هناك الكثري
اذلي حباجة اإىل الاستيعاب ،لكنه رحب ابلتسمية اجلديدة للحامية ،وخباصة ارتباطها ابملعارف التقليدية احملمية ابلفعل
مبوجب القانون الوطين أأو اليت يف املكل العام .ومع ذكل ،قال اإنه يود أأن يضع املادة بأأمكلها بني قوسني ،كام يود الإعراب عن
بعض خماوفه ألن وصف املعارف التقليدية أأهنا "املقدسة" مصطلح شديد الغموض ،بعكس مصطلح "الرسية" اذلي يش به
اإىل حد ما املصطلحات التجارية الرسية القامئة ،وقد يثري هذا مشالك من منظور اليقني والوضوح .وكام ُذكر أآنفا يف اجللسة
العامة ويف مناقشات فريق اخلرباء ،مثة حاجة اإىل اتساق الصياغة .و أأشار بوجه خاص اإىل الفقرة  ( 2.3أألف) ( أأول) اليت
حتتوي عىل قامئة خمتلفة عن القامئة املوجودة يف املادة  .2وكتعليق أأكرث لمومية ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تبد أأ الوفود يف
جتاوز التفكري فقط يف تقامس املنافع ،والتفكري عىل نطاق أأوسع يف املاكفأأة العادةل واملنصفة اليت ر أأى أأهنا مفهوم أأكرث مشول
للجميع ويتيح مزيد من املرونة للصك .و أأعرب عن رسور لرؤية النص يتعامل مع مسائل هممة لبدل  ،ويه احلاجة اإىل
الابتاكر والإبدا ع للتطور والاس مترار يف الوجود ،وهو ما يصب يف املصلحة العامة .و أأشار اإىل رضورة وضع املادة ( 3اثني ًا)2
بني قوسني ،كام شدد عىل رضورة تدوين املعارف التقليدية الالزمة إلرشاك املس تفيدين .وقال اإنه يود وضع املادة  6بني
قوسني ،و أأشار اإىل أأن الفقرة  3.6لن تنطبق عىل أأنوا ع معينة من املعارف التقليدية ،وهو ما يثري بطبيعة احلال ،بعض
اخملاوف املامثةل للمخاوف اليت أأثريت بشأأن املادة  .2.3واختمت الوفد قائال اإنه حباجة اإىل مواصةل دراسة الآاثر املرتتبة عىل هذا
املقرتح.
 .264وشكر وفد أأسرتاليا امليرسين عىل التحسينات امللموسة اليت ُأدخلت عىل للنص ،كام شكر ادلول ا ألعضاء واملشاركني
الآخرين عىل اإقامة حوار يتسم ابلتعاون خالل ا ألس بو ع .واعرتض الوفد عىل الإشارة يف املادة  2يف البند املتعلق مبعايري
ا ألهلية اإىل اس تخدام املعارف التقليدية ملدة ل تقل عن  50س نة .و أأشار اإىل أأن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية تسكن
يف بدل  ،يف حالت عديدة ،منذ أآلف من الس نني .واعرتض عىل هذا الرشط حتديدا ألن اجملمتعات التقليدية يه جممتعات
حية ،أآخذة يف التطور ،ورمبا ل تزال تطور معارف تقليدية جديدة .ويبدو أأيضا أأن اإدراج مثل هذا الرشط يعد تناقضا مع
املادة ( 2هاء) ،اليت تشري اإىل الطبيعة ادلينامية واملتطورة للمعارف التقليدية.
 .265وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري ،وشكر امليرسين عىل لملهم .ور أأى أأن التنقيح  2ميكن أأن
ي ُس تخدم أكساس للتفاوض .ولحظ أأن النص ل يعكس بعض مواطن القلق اليت أأبدهتا هذ البدلان .وفامي يتعلق بأأهداف
الس ياسة العامة ،قال اإنه يود وضع الإشارة اإىل "حقوق الرباءات" يف الفقرة ا ألخرية بني قوسني ،وكذكل عبارة "واملعارف
التقليدية املقرتنة ابملوارد الوراثية" .ويف اإطار بند اس تخدام املصطلحات ،قال اإنه يفضل اخليار ،2ألنه دليه حتفظات عىل
تعريف مصطلحات "سوء الاس تخدام" و"املكل العام" و"متاحة للجمهور" و" الاس تخدام غري املرصح به" .وفامي يتعلق
مبصطلحي "اس تخدام  /اس تعامل" ،يود الوفد يف ( أألف) اإضافة لكمة " أأو" بعد لكمة " منتج " حبيث تُقر أأ امجلةل عىل النحو
التايل" :يف حال اكنت املعارف التقليدية مشموةل مبنتج أأو يف حال اكن منتج ُمس تحداث  ،" ...ويف (ابء) طلب الوفد اإضافة
لكمة " أأو" بعد لكمة "طريقة صنع " حبيث تُقر أأ امجلةل اكلآيت "يف حال اكنت املعارف التقليدية مشموةل بطريقة صنع [ أأو] يف
حال اكنت طريقة صنع ُمس تحدثة  . "...وقال اإنه يفضل عدم وضع معايري ا ألهلية يف املادة  ،2كام يود وضع الفقرة  3.2بني
قوسني .و أأشار اإىل أأنه يفضل اإعادة صياغة احلاش ية يف املادة  2بلغة أأكرث اإجيابية .ور أأى أأن صياغة الفقرة  ( 2.3أألف) (اثلثا)
جيب أأن تنعكس أأيضا يف صياغة الفقرة  . 2.3عالوة عىل ذكل ،أأعرب عن رغبته يف وضع عبارة "متاحة للجمهور ولكهنا غري
معروفة عىل نطاق واسع وليست مقدسة ول رسية] " يف الفقرة  2.3بني قوسني .و أأضاف أأنه يفضل اس تخدام عبارة " غري
املشموةل ابملادة  " 2.3كبديل .ويف الفقرة  ،3.3السطر  ،2قال اإنه يود وضع مصطلحي " متاحة للجمهور "و" يف املكل العام
" بني قوسني ،واقرتح اس تخدام عبارة "غري مشموةل ابلفقرتني  3.2و  "2.3كبديل .و أأشار اإىل أأن البدلان املتشاهبة التفكري
أأعربت أأيضا قلقها إازاء اإضافة احلقوق الاقتصادية املمكنة يف الفقرة  ،3.3و أأنه يود وضع املادة ( 3اثني ًا) بني قوسني حلاجته اإىل
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اإنعام النظر يف املناقشة اليت جرت بشأأن مس توى امحلاية .وقال اإنه يرغب أأيضا يف وضع الفقرة ( 3اثني ًا)( 2-ابء) بني قوسني.
وابلنس بة للفقرة ( 3اثني ًا)( 2جمي) ،قال اإنه يود الاس تعاضة عن لكمة "براءة "بعبارة" حقوق امللكية الفكرية " .ويف عنوان
املادة  5طلب الوفد وضع عبارة "مصاحل " بني قوسني وكذكل الفقرة  .2.5وفامي يتعلق ابملادة  6بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات ،أأشار اإىل أأنه حباجة اإىل التفكري مليا يف هنج بدل فامي يتعلق مبس توى امحلاية واحلقوق يف املعارف التقليدية ،و أأنه
س يعود اإىل مناقشة تكل املادة يف وقت لحق ،ومع ذكل أأبدى الوفد رغبته يف وضع الفقرة  5.6بني قوسني يف تكل املرحةل.
وكام هو احلال مع املادة  ،6أأشار الوفد اإىل أأنه حباجة اإىل التفكري مليا بشأأن املادة  7و أأنه س يعود اإلهيا يف مرحةل لحقة .وفامي
يتعلق ابلرشوط الشلكية املنصوص علهيا يف املادة  ،8قال اإنه يفضل اخليار .2و أأخريا ،قال اإنه يود وضع املادة  20بني
قوسني ،مشريا اإىل أأن هذ املادة اكن ينبغي اإعادة النظر فهيا عند مواصةل مناقشة مسأأةل املعارف التقليدية والتوصل اإىل
توافق يف الآراء ومس توى امحلاية
 .266وحتدث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية ،وقال اإنه يود حذف عبارة " أأراضهيا " يف الفقرة  ( 2.2أألف) ،والاس تعاضة
عهنا بعبارة " يف أأرايض".
 .267ومض وفد الياابن صوته اإىل صوت املتحدثني السابقني يف الثناء عىل امليرسين ملا بذلو من هجد يف اإعداد التنقيح .2
واحتفظ الوفد حبقه يف العودة لحقا بتعليقات ،ولكنه أأبدى رغبته يف تقدمي تعليقني أأوليني عىل التنقيح  ،2وقال اإنه يود وضع
الفقرة  3.4بني قوسني لحتواهئا عىل نص جديد ،منوها اإىل أأنه ل يتذكر اإجراء مناقشة موضوعية حولها .وبشأأن املادة ،2
قال الوفد اإنه مس تعد للنظر يف تعريف أأوسع نطاقا ملوضو ع امحلاية ما دامت الصةل أأو الارتباط املمزي بني املعارف التقليدية و
الهوية الثقافية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية واحضا .ومع ذكل ،أأبدى الوفد رغبته يف الإبقاء عىل معايري ا ألهلية يف املادة
 2يف الوقت احلارض ،ويُعزى ذكل جزئيا اإىل عدم البت بعد يف مسأأةل ما اإذا اكنت أأمة ما ميكن تعترب ،هبذ الصفة ،أأحد
املس تفيدين .واعرتف الوفد ابحلاجة اإىل رؤية الصك باكمهل ،واقرتح ،يف هذا الصدد ،اختبار مفهوم امحلاية املتدرجة ببعض
ا ألمثةل احملددة ،مثل أأالكت السويش ورشاب مايت وأأغنية "ريترين تو اإنيسونس " ،"Return to Innocenceوالنظر يف
ادلور اذلي س تؤديه أأحاكم مرشو ع الصك يف الواقع العميل يف ادلورة القدمة.
 .268وشكر وفد اجلزائر امليرسين عىل لملهم .و أأشار اإىل أأنه ينبغي اإدراج عبارة "و  /أأو" قبل لكمة "ا ألمم" يف الفقرة ،2.2
كام ر أأى أأن الفقرة  2.2البديل تس تحق املزيد من ادلراسة والنظر.
 .269واحتفظ وفد الهند حبقه يف اإبداء تعليق حمدد عىل النص يف دورات لحقة للجنة .و أأيد الوفد لك التغيريات اليت
اقرتحهتا ادلول املتشاهبة التفكري  .LMCsو أأضاف أأنه يود الإدلء ببعض التعليقات الإضافية .يف املادة  ،2حتت بند املعايري
ا ألهلية ،قال اإنه يرغب يف وضع لكمة "بوضوح" بني قوسني ،وكذكل عبارة "وتكون مس تخدمة ملدة حتددها لك دوةل
عضو /طرف متعاقد عىل أأل تقل تكل املدة عن مخسني س نة" .كام أأبدى رغبته يف أأن توضع أأي اإشارة اإىل ا ألهلية يف املواد
الالحقة بني قوسني .وقال اإنه يود الإبقاء عىل الإشارة اإىل "املادة  "2أأيامن تكون ،والاس تعاضة عهنا ابلإشارة اإىل "املادة ." 3
و أأعرب عن قلقه إازاء التعديالت اليت ُأدخلت عىل الفقرة  2.2وقال اإنه يود حذف تكل التعديالت لغرض الوضوح .وفامي
يتعلق بنطاق امحلاية ،أأعرب عن غبته يف وضع الفقرات (( )2ابء) (اثنيا) و( )2( 3ابء) (اثنيا) البديل بني أأقواس .أأما يف
يف الفقرة  ،2.3فاإنه يود وضع لكمة "ميكل" بني قوسني .وارتأأى الوفد أأن الصيغة اجلديدة للفقرات  2.3و  2.3أأقل وضوحا مما
اكنت عليه يف التنقيح  .2ولحظ يف الفقرة  3.3غياب العبارات احملددة اليت اقرتهحا فامي يتعلق ابحلقوق الاقتصادية ،واقرتح
اإضافة الفقرة الفرعية (جمي) اليت تنص عىل ما ييل "عند الاقتضاء ،اإيدا ع أأي رمس من رسوم املس تخدمني يف الصندوق
اذلي تنش ئه تكل ادلوةل العضو /ينش ئه ذكل الطرف املتعاقد للمس تفيدين" ،ومن شأأن هذا الصندوق أأن هيمت مبسأأةل احلافز
الاقتصادي اذلي يبحث عنه .وطلب الوفد وضع املادة ( 3اثني ًا) بشأأن التدابري التمكيلية بني قوسني .وبشلك أأكرث حتديدا،
الفقرات (3اثني ًا) ( 2هاء) و (واو) و (زاي) ،و( 3اثني ًا)  ، 2كام أأبدى رغبته يف وضع املادة ( 4اثني ًا) بني قوسني .و أأشار اإىل
أأن الفقرة  2.5اكنت بني قوسني يف التنقيح ،2وطلب الإبقاء علهيا بني قوسني يف التنقيح  . 2وقال اإنه يود العودة اإىل
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الاس تثناءات والتقييدات يف مرحةل لحقة؛ ألنه يرى أأن تكل املادة اكن جيب أأن تامتىش مع الصياغة اجلديدة لنطاق امحلاية.
واحتفظ حبقه يف التعليق عىل املواد الالحقة.
 .270وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) امليرسين عىل هجودمه .و أأيد اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس
ادلول املتشاهبة التفكري .وقال الوفد ،بشأأن بند اس تخدام املصطلحات ،اإنه ميكن أأن يقبل تعريف " المتكل غري املرشو ع" يف
اخليار  ،2ويود وضع اخليار  2بني قوسني .وبشأأن املادة  ،2طلب الوفد حذف اجلزء املتعلق مبعايري ا ألهلية .و أأشار اإىل أأن
املادة  2اس تغرقت الكثري من الوقت واجلهد ،لكنه يعتقد أأنه ميكن تقريب وهجات النظر املتباينة ،حبيث متيض املفاوضات
قدما .ور أأى رضورة أأن تضطلع ادلول بدور الراعي .ور أأى أأنه قد يكون من املفيد للصك أأن يعرف "ا ألمم" بأأهنا جممتع
متجانس ،و أأفاد بأأنه ل يود رؤية أأي اإشارة اإىل معايري ا ألهلية يف املادة  .3عالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن احلقوق املشار اإلهيا
يف الفقرة  2.3يه حقوق حرصية ،وقال اإنه يرغب يف التأأكيد عىل هذا الطابع للحق يف الفقرة  ،2.3اليت حذفت من النص
السابق  ،كام يود أأن يضع املادة ( 3اثني ًا) بني قوسني ،و أأشار اإىل أأن نص هذ املادة أأصبح أأكرث تعقيدا نتيجة الإضافات
اجلديدة ،و أأن إاجراء مناقشة حول قواعد البياانت يتطلب تعريف مجموعة من العنارص ا ألساس ية ،مثل ضامن الرسية و
املسؤولية يف حاةل الكشف غري املرصح به أأو يف حاةل الاس تخدام غري املناسب لقواعد البياانت.
 .272وشكر وفد اتيلند امليرسين عىل لملهم .وقال اإنه يود حذف القوسني حول مصطلح "ا ألمم" يف الفقرة  ،2.2ألنه يرى
أأن ا ألمم ميكن أأن تكون أأيضا من املس تفيدين .عالوة عىل ذكل ،قال اإنه يود ،يف الفقرة ذاهتا ،الاس تعاضة عن لكمة "و" قبل
"ا ألمم" بلكمة " أأو" ،حبيث تُقر أأ كام ييل" :الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،أأو ا ألمم" .وقال اإنه يود وضع قوسني حول
املادة ( 3اثني ًا) ،ألهنا نص جديد ،وحتتاج اللجنة اإىل مزيد من الوقت ملناقش ته .و أأضاف أأنه حيتفظ حبقه يف التعليق عىل
املواد ا ألخرى يف مرحةل لحقة.
 .272و أأعرب وفد مرص عن قلقه إازاء نص املادة  2بشأأن املس تفيدين من امحلاية يف التنقيح  .2ولحظ الوفد أأن الفقرة 2.2
متزي بني الفئات اخملتلفة للمس تفيدين .ور أأى أأن الوفود اليت ترغب يف حذف مصطلح "ا ألمم" أكحد املس تفيدين ختاطر ،يف
الواقع ،بتضييق نطاق املعارف التقليدية املزمع حاميهتا مبوجب الصك بأأن تستبعد من نطاق امحلاية املعارف التقليدية اليت
متلكها ا ألمم وحتافظ علهيا وتس تخدهما .وذكر بأأن ولية اللجنة تقيض مبنح حامية فعاةل للمعارف التقليدية ،ل بتضييق نطاق
املعارف التقليدية املزمع حاميهتا .اإضافة اإىل ذكل ،لحظ الوفد أأن الفقرة  2.2متكررة ول تزال حباجة اإىل تبس يط ،وقال اإنه
يود وضع الفقرة  3.2بني قوسني ،لس امي الإشارة اإىل الهوية اليت ل تزال حباجة اإىل مزيد من املناقشة .واحتفظ الوفد حبقه يف
تقدمي حتفظات اإضافية عىل النص حبسب احلاجة والاقتضاء.
 .273و أأشار الرئيس اإىل أأن الوفود ليست حباجة اإىل الاحتفاظ حبقها يف التعليق يف مرحةل لحقة ،اإذ دلهيا ،حبمك س يادهتا،
لك احلق يف أأن تفعل ذكل يف أأي حال .و أأضاف أأنه يف اختتام البند  6من جدول ا ألعامل س ُيحاط فقط علام ابلتنقيح ،2
دون اعامتد .
 .274وعلق وفد أأوروغواي عىل املادة  ،2وقال اإنه اكن عىل بينة ،خالل مناقشات فريق من اخلرباء ،ابلصعوابت اليت
تواجه بعض الوفود مع مصطلح " أأمة" أأو " أأمم" ،وإانه يتحىل ابملرونة يف العمل عىل نص بديل ،ويف حني أأنه يشكر امليرسين
عىل فكرة حاش ية ،فاإهنا ل متثل أأو تعكس حالت حمددة مثل حاةل بدل وحالت بدلان أأخرى كذكل .اإل أأنه ،رمغ ذكل،
س يعمل مع الوفود اليت اختارت مصطلح " أأمة" أأو " أأمم" بغية التوصل اإىل مرشو ع جديد.
 .275وشكر وفد ابراغواي امليرسين عىل التنقيح  .2وقال اإنه عىل الرمغ من أأن الوثيقة تشمل العديد من ا ألقواس
والبدائل ،فاإهنا تعكس ،مع ذكل ،املناقشات اليت دارت يف فريق اخلرباء ويف اجللسة العامة .و أأشار الوفد اإىل احلاش ية يف
الفقرة  2.2البديةل ،و أأفاد بأأنه عىل اس تعداد للعمل من أأجل اإعداد مرشو ع جديد مع الوفود ا ألخرى .وبشأأن املادة 22
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املتعلقة ابلتعاون عرب احلدود ،قال اإنه يفهم أأن مضمون هذ املادة سوف يعمتد اإىل حد كبري عىل التقدم احملرز يف املواد القليةل
ا ألوىل.
 .276و أأعرب وفد الصني عن رغبته يف وضع البديل  3.3والفقرة  5.6بني أأقواس.
 .277وشكرت ممثةل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية ( )InBraPiالرئيس وا ألمانة واملرتمجني الفوريني
وامليرسين عىل لملهم .و أأشارت اإىل أأن اللجنة ل ميكهنا ،مع ذكل ،أأن هت ئن نفسها عىل نتاجئ ادلورة احلالية حىت الآن .و أأشارت
املمثةل اإىل أأن معظم التنقيح  2مؤطر بقوسني .وذكرت بأأن ممثيل الساكن ا ألصليني جاءوا اإىل اللجنة مس تخدمني مواردمه
اخلاصة؛ اإذ مل تتبق أأي أأموال يف صندوق التربعات .اإضافة اإىل ذكل ،مل يُعرتف حبقيقة أأن الشعوب ا ألصلية يه يف الواقع
شعوب ،كام مل يُعرتف بأأنشطهتا الابتاكرية ،وقالت اإن هذ الشعوب يه اليت أأبدعت املعارف اليت من املفرتض أأن حتاول
وفود ،بني قوسني معقوفني ،حاميهتا .و أأشارت اإىل أأنه مل يمت التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن أأي مسأأةل من املسائل
املتداخةل.
 .278وتدخل الرئيس ،وذكر ممثةل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية بأأن الغرض من هذا اجلزء من ادلورة
هو تدارك الإسقاطات وتصويب ا ألخطاء يف التنقيح  .2وقال اإن امليرسين ليس دلهيم سلطة وضع نص من ل يشء ،وليس
من املس تغرب أأن الوفود أأعربت عن حتفظها؛ اإذ صيغ العديد من عنارص التنقيح  2بأأشاكل وطرق جديدة .و أأوحض أأن
ا ألقواس ل تعين ابلرضورة وجود خالفات أأو رفض اتم ،لكهنا ميكن أأن تعكس احلاجة اإىل املراجعة واملشاورة ،وس يأأيت وقت
للنظر بعناية يف الوضع الراهن للجنة ،ولكن يف الوقت الراهن ،جيب أأن يظل حمور هذ املناقشة تدارك الاسقاطات
وتصويب ا ألخطاء يف التنقيح .2
 .279و أأعربت ممثةل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية ( )InBraPIعن دهش هتا ألن معيار الوقت ل يزال
موجودا يف املادة  ،2ألهنا فهمت أأن املشاركني حتلوا ابملرونة يف هذ النقطة املتعلقة مبعايري ا ألهلية .ويف الفقرة  ،2.2أأشارت
املمثةل اإىل غياب فكرة الإبدا ع ،بيد أأهنا فهمت أأن أأاي من املشاركني مل يعرتض عىل هذ اللكمة .أأما بشأأن الفقرة  ( 3.3أألف)
( أأول) ،لحظت املمثةل أأن لكمة "يبد ع" ل تزال بني قوسني ،وقالت اإهنا تود معرفة السبب ،اإذ مل تالحظ أأي تباين يف
وهجات النظر حول هذ النقطة .و أأخريا ،أأوحضت املمثةل أأهنا غري متأأكدة من أأن الشعوب ا ألصلية س تواصل املشاركة يف
اللجنة ،و أأن اليشء الوحيد املتيقن منه هو أأن المتكل غري مرشو ع لهذ املعارف و ألشاكل التعبري والانتفا ع هبا يف املكل عام
ل يزال مس مترا بصورة نشطة.
 .280وشكر وفد نيجرياي الرئيس ،وامليرسين وا ألمانة ومجيع الوفود ألن اللجنة مرت حقا بأأس بو ع شاق ،لكنه ممثر للغاية.
وعىل الرمغ من أأنه ل يزال يتعني القيام ابلكثري من العمل للوصول اىل ختام هذ العملية ،فاإنه يرى أأهنا أأحرزت ،يف الواقع،
تقدما هاما .و أأشار الوفد اإىل أأن هناك ،ابلفعل ،العديد من اللكامت اليت مل تكن بني قوسني .وقال إانه يود أأن يضم صوته اإىل
صوت وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ومجيع الوفود اليت أأعربت عن عدد من الشواغل .وبشأأن الفقرة  ،3.4سأأل الوفد
امليرسين عام اذا اكن ابإماكهنم اإعادة صياغة امجلةل حبيث ل تنهتىي حبرف اجلر "بـ" دون جمرور.
 .282وشكر الرئيس مجيع املشاركني عىل مشاركهتم البناءة .واعرتف ابلنقطة اليت أأاثرهتا ممثةل معهد الشعوب ا ألصلية
الربازييل للملكية الفكرية بأأن النص ميلء اب ألقواس .وقال اإن ا ألمر مرتوك مجليع الوفود لتحقيق تقارب يف وهجات النظر وإاىل
أأن يمت التفاق ،بوجه عام ،عىل النص بأأمكهل ،فاإن لك يشء معرض للخطر .و أأضاف أأن وجود ا ألقواس اإمنا هو اإشارة اإىل مك
العمل اذلي ينتظران .وقال اإن ردة الفعل عىل كرثة ا ألقواس يمتثل يف اإجياد س بل إلقنا ع أأحصاب ا ألقواس اإما ابلرتاجع عن
ا ألقواس أأو ابملساعدة عىل اإجياد حلول حبيث ميكن إازالهتا .وذكر بأأن لمل اللجنة ل ميكن أأن يس متر اإىل ا ألبد ،و أأن صندوق
التربعات استُنفد .و أأضاف أأنه عُهد اإىل اللجنة مبسؤولية مناقشة النص اذلي قد يُتفق أأو ل يُتفق عليه .ودعا الوفود اإىل النظر
يف مشاريع النصوص ،وإاىل التشاور فامي يتعلق ابملصاحل الوطنية وامجلاعية للشعوب؛ وذكل لإجياد نقاط التقاء معقوةل ولملية
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ومفيدة ول تلحق رضرا بأأي طرف .وقر أأ الرئيس مرشو ع القرار يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ومتت املوافقة عليه .مث
اختمت هذا البند من جدول ا ألعامل.

قرارات بش أأن البند  6من جدول ا ألعامل:
 .282و أأعدت اللجنة ،عىل أأساس
الوثيقة ،WIPO/GRTKF/IC/27/4
نصا أآخر بعنوان "حامية املعارف التقليدية:
مرشو ع مواد التنقيح ( ).Rev 2وقررت
اللجنة ،يف هناية هذا البند من جدول
ا ألعامل يف  28مارس  ،2024أأن يُرفع هذا
النص اإىل امجلعية العامة للويبو املقرر عقدها
يف سب مترب  ،2024رهن ًا ب أأي تعديالت أأو
تغيريات بش أأن مسائل متداخةل جترى
خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة،
املقرر عقدها يف يوليه  ،2024وفقا للولية
اخملوةل اإىل اللجنة للفرتة من 2025-2024
وبرانمج العمل  2024كام ورد يف الوثيقة
.WO/GA/43/22
 .283كام أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
WIPO/GRTKF/IC/27/6
و WIPO/GRTKF/IC/27/7
و WIPO/GRTKF/IC/27/8
وWIPO/GRTKF/IC/27/INF/7
و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/8
وWIPO/GRTKF/IC/27/INF/9
و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/10
و.WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11

النظر يف املسائل املتداخةل املرتبطة ابملعارف التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي (اليوم الثاين)
 .284وقدم الرئيس اجلزء الثاين من مناقشات اليوم الواحد بشأأن املسائل املشرتكة املرتبطة ابملعارف التقليدية  /أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن ثقته بأأن هذا اجلزء الثاين سيتعزز كثريا ابدلراسة اليت جرت خالل اجلزء ا ألول من
مناقشات اليوم الواحد للمسائل املتعلقة ابملعارف التقليدية  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشار اإىل أأن قامئة الواثئق
املعدة ليك تنظر فهيا اللجنة قد أأدرجت يف بيانه الافتتايح ،و أأن الواثئق الأكرث صةل يه ":حامية أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي  :مرشو ع مواد " ( )WIPO/GRTKF/IC/27/5و" تقرير حلقة لمل خرباء الشعوب ا ألصلية بشأأن امللكية
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" ()WIPO/GRTKF/IC/27/INF/9
و"املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :بعض القضااي املتداخةل" (،)WIPO/GRTKF/IC/27/INF/10
اليت تضمنت ورقة الرئيس غري الرمسية لإعالم الوفود ،ولس تخداهما عىل النحو اذلي يرونه مناس با .واعرتف الرئيس بأأن
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النسخة املصححة للتنقيح  2بشأأن املعارف التقليدية اليت أأحيلت اإىل امجلعية العامة يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل
تشلك ،اإضافة اإىل ذكل ،جزءا من أأساس العمل احلايل للجنة .وذكر بأأن هذ النسخة ا ألخرية أأتيحت جبميع اللغات ،و أأهنا
ستساعد يف توجيه املناقشات احلالية بشأأن املسائل املتداخةل .و أأشار اإىل أأن الهدف هو أأن تمتكن هذ املناقشات ،يف ضوء
أأوجه التشابه بني نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،من تيسري عقد مقارنة أأكرث مبارشة وتفاعلية بني
النصني ،حبيث يتس ىن ،عىل سبيل املثال ،نقل حمك أأو صيغة أأو نص ما اتفقت عليه اللجنة يف التنقيح  2لوثيقة املعارف
التقليدية اإىل نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وهو ما من شأأنه مييض قدما ابلعمل عىل النص املتعلق بأأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي .و أأشار اإىل أأن املسائل ا ألربعة املتداخةل اليت حددها الرئيس يف ورقته غري الرمسية يه معىن مصطلح
"تقليدي"؛ واملس تفيدون من امحلاية ،ل س امي دور ادلول أأو "الكياانت الوطنية"؛ وطبيعة احلقوق ،مبا يف ذكل معىن
مصطلحي "المتكل غري املرشو ع" و"سوء الاس تخدام"؛ ومعاجلة املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة
للجمهور أأو املنترشة عىل نطاق واسع .وقد جرت أأثناء اجلزء ا ألول من مناقشات اليوم الواحد بشأأن املسائل املتداخةل،
واملناقشات اليت جرت لحقا يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،حوارات هامة حول هذ املسائل ،كام حدث تقدم يف
مفاهمي مفيدة ،و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من الانطالق مهنا يف املناقشات املقبةل .وطلب الرئيس عدم
تكرار النقاط اليت وردت يف املناقشات املتعلقة ابملعارف التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابس تثناء ما يلزم لتأأطري
أأي أأفاكر أأو وهجات نظر جديدة ينبغي التوسع فهيا لس امي من وهجة نظر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واقرتح الرئيس
اإجراء مناقشة أأولية بشأأن املسائل املتداخةل يف جلسة عامة ،تلهيا مناقشة يف فريق اخلرباء ،جنبا اإىل جنب مع مناقشات غري
رمسية كام اكن احلال يف اجلزء ا ألوىل ،مث فتح ابب اللكمة للتعليق عىل املسائل املتداخةل املرتبطة ابملعارف التقليدية /أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي.
 .285و أأحاط وفد كينيا علام ببعض املناقشات املمثرة اليت جرت يف ا ألس بو ع السابق .ور أأى أأن حتقيق الاتساق بني نيص
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي استنادا اإىل تكل املناقشات س تكون ممارسة مفيدة .وسأأل الوفد أأيضا عام
اإذا اكن من املمكن اإاتحة بعض الوقت لالطال ع والتنس يق مع الزمالء اذلين وصلوا للتو من عاُصة بدل  ،حىت يتس ىن هل
العودة اإىل اجللسة العامة بسبيل واحض للميض قدما.
 .286و أأشار الرئيس اإىل أأن وفد كينيا يتجه يف الاجتا اذلي يفكر فيه .و أأعطى اللكمة لوفد نيوزيلندا قبل أأن يقدم اقرتاحا
هبذا الصدد.
 .287و أأيد وفد نيوزيلندا اقرتاح وفد كينيا .و أأشار الوفد اإىل بعض التقدم اجليد اذلي ُأحرز يف ا ألس بو ع السابق ،وقال اإن
هناك عددا من املسائل املتشاهبة بني النصني .ور أأى أأن التنس يق بني النصني عىل النحو املقرتح من لك من وفد كينيا
والرئيس س يتيح للجنة بداية طيبة حقا يف مناقش هتا.
 .288وعلق وفد مرص عىل معىن لكمة "تقليدي" ،و أأوحض أأهنا تعين املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
امجلاعية اليت تنتقل من جيل اإىل أآخر .و أأشار اإىل أأن هذ املعارف وا ألشاكل مبعظمها غري موجودة يف شلك مكتوب ،بل
تتناقل شفواي .ور أأى أأن ما يرسي عىل املعارف التقليدية يرسي أأيضا ،بطريقة أأو أأخرى ،عىل أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي.
 .289واقرتح الرئيس تعليق اجللسة العامة إلاتحة الفرصة للمشاركني لس تعراض التنقيح  2لنص املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،وذكل دلراسة اإماكنية نقل التقدم احملرز يف مناقشات املسائل املتداخةل املرتبطة ابملعارف
التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل حنو مفيد يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واقرتح املسائل التالية لتنظر
فهيا الوفود وسائر املشاركني :هل الطبيعة املتداخةل للمسائل املرتبطة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
س تظل قامئة يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؟ وكيف جيب أأن يمت ذكل؟ هل جيب أأن تُنقل كام يه أأم مع اإجراء
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بعض التعديالت؟ وإاذا اكنت التعديالت رضورية ،مفا يه هذ التعديالت ،وملاذا؟ وإاذا تعذر نقلها لوجود فوارق نوعية
بشأأن نقطة ما متزي أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عن املعارف التقليدية ،ما هو ذكل الاختالف؟ وعندئذ علق الرئيس
اجللسة العامة.
 .290و أأعاد الرئيس عقد اجللسة العامة ،و أأعاد فتح الباب للتعليق عىل أأي مسأأةل من املسائل املتداخةل أأو عىل مجيعها ،أأو
التعليق عىل املسائل الرئيس ية اليت اكن قد أأاثرها بشأأن العالقة بني نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .292وحتدث وفد من الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وعلق عىل مسأأةل التنس يق بني
النصني ،وقال اإنه ل يفهم متاما العملية املتوخاة يف الوقت الراهن ،و أأرص عىل أأن تتسم أأي تغيريات نصية ابلشفافية .و أأشار
اإىل أأن نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ظال منفصلني لعدد من الس نوات ،نظرا لوجود اختالفات
ملموسة يف موضو ع النصني .و أأضاف أأنه ل يرغب يف أأن يُعرض للخطر التقدم اذلي ُأحرز بدمج النصني .ولحظ أأنه مل
توضع بعد تعاريف متفق علهيا للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأن هناك عددا من الاختالفات بني
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تدمع الإبقاء عىل صياغة نصني بشلك منفصل .تُعزى بعض هذ
الاختالفات اإىل أأن حمتوى أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد يكون محميا ابلفعل حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،يف حني أأن
بعض جوانب املعارف التقليدية ل تندرج متاما مضن نظام امللكية الفكرية القامئ .وكام ورد يف الفقرتني  5و 6يف ورقة الرئيس
غري الرمسيةُ ،
اضطلع ابلفعل بقدر كبري من العمل عىل الصعيد ادلويل بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو أأشاكل التعبري
الفوللكوري ،مبا يف ذكل املادة  4.25من اتفاقية برن ،وقانون تونس المنوذيج بشأأن حق املؤلف للبدلان النامية وا ألحاكم
المنوذجية املشرتكة بني الويبو واليونسكو للقوانني الوطنية بشأأن حامية أأشاكل التعبري الفوللكوري من الاس تغالل غري
املرشو ع وا ألفعال الضارة ا ألخرى .ومع أأن الوفد أأشار اإىل عدم وجود قانون مواز معمول به للمعارف التقليدية ،فاإنه اعرتف
بوجود أأوجه تشابه من حيث املس تفيدين ،موحضا أأنه ميكن أأن يقدر أأن اللجنة اكن جيب أأن تكون متسقة يف الر أأي فامي
يتعلق ابس تخدام املصطلحات ،كام ميكنه أأن يتصور أأن من املفيد اتبا ع هنج ماكئف يف اإدارة املصاحل .وفامي يتعلق بسائر
املسائل ،قال اإنه س يحتاج اإىل مناقشة اكمةل يف صورة فريق خرباء عىل أأساس لك مسأأةل عىل حدة .و أأرص الوفد أأن أأي
نص يُنقل من نص املعارف التقليدية اإىل نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي جيب اإدراجه كخيار منفصل بني قوسني للنظر
فيه.
 .292و أأوحض الرئيس أأنه مل يقرتح دمج النصني .و أأنه اكن يس تخدم لكمة "نقل" لالس تفسار عام اإذا اكن هناك أأي جمال من
جمالت املعارف التقليدية ُأحرز فيه تقدم ميكن أأن يُنقل اإىل نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأن ا ألمر مرتوك لدلول
ا ألعضاء أأن تقرر الهنج اذلي س يعمتد وإاىل أأي مدى .وقال اإن التعليقات احملددة اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد ا ألورويب تذهب
ابلضبط يف التوجه اذلي يود أأن تأأخذ املناقشات .و أأشار اإىل أأن وفد الاحتاد ا ألورويب قد أأشار اإىل وجود أأوجه تشابه فامي
يتعلق مثال بأأحاكم املس تفيدين وا إلدارة ،واليت ميكن تعديلها لتدرج يف القضااي املتداخةل .و أأضاف أأن هذا النو ع من النقاش
هو النقاش اذلي اكن يتوقعه .ولكنه أأكد مرة أأخرى أأنه ل ينوي عىل الإطالق يف هذ املرحةل الرشو ع يف مناقشة دمج
النصني.
 .293و أأعرب وفد اإندونيس يا عن اعتقاد بأأن اإحدى النجاحات الكربى اليت أأسفرت عهنا املناقشات اليت جرت أأثناء ادلورة
احلالية بشأأن املعارف التقليدية هو أأن هنج امحلاية املتدرجة ،حسب الطبيعة اخلاصة للمعارف التقليدية اليت حباجة اإىل حامية.
وفامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ر أأى الوفد أأن هناك حاجة اإىل وضع حمك قوي بشأأن نطاق امحلاية ،وقال اإنه
يفضل اخليار  2يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،لكنه اقرتح تعديل ذكل اخليار حبيث يكون مس توى امحلاية حسب
الطبيعة احملددة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت حباجة اإىل حامية .وفامي يتعلق بتعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
قال اإنه يود أأن يأأخذ يف الاعتبار املناقشة حول تعريف املعارف التقليدية ،وحتديدا فامي يتعلق مبعىن لكمة "تقليدية" .و أأردف
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أأنه يود معرفة ما اإذا اكن من املمكن أأيضا ،ابلنس بة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اس تخدام هنج مماثل للهنج املس تخدم
فامي يتعلق ابملعارف التقليدية .و أأشار اإىل أأنه س يقدم تعليقات حمددة يف وقت لحق يف مناقشات فريق اخلرباء.
 .294و أأيد وفد كندا تعليق وفد الاحتاد ا ألورويب بأأن املناقشات بشأأن املسائل املتداخةل تُعد ممارسة مثرية لالهامتم ،لكنه
أأضاف اإىل أأنه ل ينبغي التقليل من شأأن الاختالفات بني املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،لس امي
اختالف واحد حمدد هو رضورة الإعراب عن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وهو ما جيب أأن ينعكس يف تعريف هذ
ا ألشاكل .وليس من الرضوري التعبري عن هذ ا ألشاكل يف س ياق جامعي؛ اإذ ميكن التعبري عهنا بصورة فردية استنادا اإىل
معرفة ذات طابع جامعي ،وهذا اختالف جيب أأن يُراعى فامي يتعلق بأأوىل املسائل املتداخةل اليت أأبرزها الرئيس .واتفق الوفد
أأيضا مع وفدي الاحتاد ا ألورويب وإاندونيس يا عىل أأن املس تفيدين من حامية املعارف التقليدية رمبا يكونوا مه أأنفسهم
املس تفيدون من حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وهنا جيب ،مرة أأخرى ،عىل أأية حال ،حتديد الاختالفات ادلقيقة
ملراعاة الفكرة اليت يقوم علهيا التعبري يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .أأما ابلنس بة لطبيعة احلقوق ،أأشار اإىل أأن الهنج
الامتيزي اذلي ُاقرتح فامي يتعلق ابملعارف التقليدية يبدو مثريا لالهامتم ،وقال اإنه يتطلع اإىل دراس ته بصورة مس تفيضة يف فريق
اخلرباء .وفامي يتعلق مبفهوم "متاحة للجمهور" ،أأكد الوفد أأن الإلهام عنرص أأسايس يف الإبدا ع ،و أأن من املهم معرفة ما اإذا اكن
ما جيري اقرتاحه ميكن أأن يشلك عقبة يف طريق الإلهام .وفامي يتعلق ابلس تعامل ،مثة حاجة أأيضا اإىل حتديد بعض الفروق ،
وهو ما يثري أأيضا مسأأةل حق املس تخدمني ومسأأةل التقييدات والاس تثناءات ،اليت اكن جيب أأيضا أأن تؤخذ بعني الاعتبار
يف س ياق أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .295وحتدث ممثل قبائل تولليب ابمس منتدى الساكن ا ألصليني الاستشاري ،وطرح بندا جديدا ر أأى أأنه متداخل أأيضا.
واقرتح املمثل وضع مادة أأو مادتني بشأأن مسائل اإذاكء التوعية وبناء القدرات .وقال اإن هذ املسائل املتداخةل موجودة يف
النصوص الثالثة مجيعا ،ور أأى أأهنا س تكون ابلغة ا ألمهية يف حتقيق أأهداف هذ الصكوك .ونو اإىل أأن غالبية هذ العنارص
مفقودة يف الواثئق املطروحة؛ فقد أأشري اإىل اإذاكء التوعية يف أأهداف الس ياسة العامة يف التنقيح  2بشأأن املعارف التقليدية،
كام ُأشري اإىل بناء القدرات يف املادة  4من النص املبديئ للمعارف التقليدية ،لكن النسخة املنقحة خلت من اإشارة اإلهيام.
و أأشار ،بصفة عامة ،اإىل أأن منع ا ألرضار أأكرث فعالية من حيث التلكفة من عالهجا .ور أأى أأن تعزيز الوعي واحرتام أأحاكم
هذ الصكوك همم ملنع ا ألرضار يف املقام ا ألول ،وتقليص أأعباء النظام القانوين ملعاجلة هذ املسائل .ويكتيس هذا أأمهية خاصة
يف ا ألرضار اليت يتعذر التعويض عهنا بسهوةل .و أأشار اإىل احلاجة اإىل زايدة الوعي وبناء القدرات لتنفيذ عنارص هذ الصكوك
اليت تُطبق عىل الهيئات احلكومية وامجلهور والشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .ومن املهم أأيضا التأأكد من أأن الشعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية تشارك يف مجيع جوانب اإذاكء التوعية وبناء القدرات ،و أأشار اإىل اإعداد مواد ثقافية مناس بة وفعاةل
يف هذا الشأأن .وذكر املمثل بوجود مادتني يف بروتوكول انغواي ميكن أأن تقدما بعض التوجيه ،وهام املادة  22بشأأن اإذاكء
الوعي واملادة  22بشأأن بناء القدرات .و أأشار اإىل أأن املادة  22بس يطة وتتضمن الزتاما ابختاذ تدابري إلذاكء الوعي بأأمهية
أ
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة املوارد الوراثية ،كام تتضمن قامئة تدابري اإرشادية ،بيامن تتسم املادة  22بقدر أكرب
قليال من التفصيل والإشارة اإىل الاحتياجات اخملتلفة لبناء القدرات .ور أأى املمثل أأنه من املهم أأن تُدرج هذ املسائل يف
النص التنفيذي ،بدل من أأن تبقى بنودا طموحة يف ادليباجة .وقال إانه مس تعد لتوضيح كيفية امليض قدما هبذا املقرتح،
وتوضيح ما اإذا اكن من ا ألفضل وضع مادتني منفصلتني أأم مادة مجمعة .وسأأل عام اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء تؤيد هذا املقرتح.
 .296وسأأل الرئيس عام اإذا اكنت توجد أأي دول أأعضاء تؤيد هذا املقرتح.
 .297و أأيد وفد اتيلند املقرتح اذلي تقدم به ممثل قبائل تولليب ابمس منتدى الساكن ا ألصليني الاستشاري ،ور أأى أأن
اإذاكء الوعي وبناء القدرات عنرصان هامان لهذا النو ع من التفاقيات ادلولية ،كام أأهنام هامان عىل مس توى الس ياسات
الوطنية.
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 .298وشارك وفد أأسرتاليا يف تأأييد املقرتح املقدم من ممثل قبائل تولليب ابمس منتدى الساكن ا ألصليني الاستشاري.
 .299و أأشار الرئيس اإىل أأن املقرتح حيظى ابدلمع املطلوب .ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل التعليق عىل املسائل املتعلقة ببناء
القدرات وإاذاكء الوعي يف املناقشات العامة بشأأن القضااي املتداخةل.
 .200وحتدثت ممثةل مؤسسة تبتيبا ابمس منتدى الساكن ا ألصليني الاستشاري ،وذكرت بأأهنا قد أأشارت يف ختام البند 6
من جدول ا ألعامل ،اإىل رغبهتا يف وضع حمك يف ادليباجة بشأأن عدم انتقاص احلقوق يف التنقيح  2بشأأن املعارف التقليدية.
ور أأت املمثةل أأن هذ اإحدى املسائل املتداخةل املهمة ،كام ر أأت رضورة إادراج حمك يف هذا الشأأن يف نص أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ليكون موضع دراسة اللجنة .و أأوحضت أأنه مت ابلفعل الاعرتاف حبقوق الشعوب ا ألصلية ،ون ُص علهيا يف
املعاهدات والتفاقات و غريها من الرتتيبات البناءة ،و أأن الصكوك اليت جيري التفاوض بشأأهنا يف اللجنة ينبغي أأل تلغي أأو
تنتقص من هذ احلقوق  .واقرتحت أأن يكون نص احلمك كام ييل " ليس يف هذا الصك ما من شأأنه أأن يُفرس عىل أأنه يؤدي
اإىل انتقاص أأو تاليش احلقوق اليت دلى الشعوب ا ألصلية حاليا أأو اليت ميكن أأن تكتس هبا يف املس تقبل . " .و أأعربت عن
اس تعدادها للعمل بشأأن صيغة احلمك .وسأألت املمثةل عام اإذا اكنت هناك دول أأعضاء تؤيد هذا املقرتح.
 .202و أأيد وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات املقرتح اذلي تقدمت به ممثةل مؤسسة تيبتيبا ابمس منتدى الساكن ا ألصليني
الاستشاري .و أأشارت اإىل أأمهية رشط عدم انتقاص احلقوق ،و أأشار اإىل أأن هذا الرشط قد ُحسب قرسا من النسخ السابقة
لنص املعارف التقليدية .و أأيد الوفد أأيضا املقرتح اذلي تقدم به ممثل قبائل تولليب بشأأن التوعية وبناء القدرات.
 .202و أأيد وفد أأسرتاليا أأيضا املقرتح اذلي تقدمت به ممثةل مؤسسة تيبتيبا بشأأن اإدراج رشط عدم انتقاص احلقوق يف
النصوص.
 .203وقال الرئيس اإنه يود أأن ي ُذكر ابلنقاش املس تفيض اذلي جرى يف س ياق اجللسة العامة يف فريق اخلرباء بشأأن رشط
عدم انتقاص احلقوق .و أأحاط علام بأأن اتفاقية فيينا لعام  2969بشأأن قانون املعاهدات ،وغريها من الصكوك اليت تنظم لملية
وضع التفاقات ادلولية ،حتدد س ياقا ما فامي بني ادلول ملعاجلة مدى توافق احلقوق اجلديدة مع احلقوق القدمية.
 .204و أأوحضت ممثةل مؤسسة تيبتيبا أأنه من املهم تناول مبد أأ عدم انتقاص احلقوق رصاحة ،حبيث تُعاجل حقوق امجلاعات
معاجلة رصحية وواحضة يف لمل اللجنة.
 .205وقال الرئيس اإنه يفهم أأن املقرتح قُدم يف ذكل الإطار ،و أأشار اإىل أأن املقرتح حظي ابدلمع ،و أأنه س يظل موضع حوار
مثري لالهامتم يف لمل فريق اخلرباء ،و أأنه س يصبح ،إاضافة اإىل املقرتح السابق اذلي قدمته ممثةل مؤسسة تيبتيبا ابمس منتدى
الساكن ا ألصليني الاستشاري ،جزءا من مناقشات أأكرث تركزيا هبدف التوصل اإىل صيغة يف هناية ا ألمر .ور أأى الرئيس أأن
املاكن املناسب لهذا الإجراء ميكن أأن يكون يف فقرة تتناول عالقة الصك يف ضوء تطور مع غري من التفاقات.
 .206ورحبت ممثةل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية(  (InBraPiاب ألطراف املشاركة يف املناقشات بشأأن
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وقالت اإن شعواب أأصلية يف جنوب أأفريقيا تس تخدم لكمة " ،"Sauabonaويه حتية تعرب
عن الاحرتام ،وتعين" أأان أأحرتمك ،و أأقدرك ،أأنت همم ابلنس بة يل" والرد علهيا يكون بلكمة " "Shikobaوتعين " أأان موجود
ألجكل" .وقالت املمثةل اإهنا تود أأن تقول " ،"Sauabonaوتأأمل يف أأن تمتكن اللجنة من أأن جتيب عىل الشعوب ا ألصلية
اليت متثلها يف الربازيل بلكمة " ."Shikobaو أأشارت اإىل املقرتح اذلي قدمته ممثةل مؤسسة تيبتيبا ابمس منتدى الساكن
ا ألصليني الاستشاري ،و أأكدت جمددا أأن املادة  ( 20أألف) يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/4تضمنت اإشارة
مبدئية اإىل رشط عدم انتقاص احلقوق ،كام ورد يف التنقيح  2بشأأن املعارف التقليدية ،اإل أأنه غري موجود يف التنقيح  2بشأأن
املعارف التقليدية ،حيث اكن ينبغي أأن يُدرج بني قوسني ،كام أأنه مل يُدرج يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/27/5بشأأن
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أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  .وشكرت املمثةل وفدي دوةل بوليفيا املتعددة القوميات واسرتاليا دللمهام مقرتح ممثةل مؤسسة
تيبتيبا اذلي سيناقش خالل ا ألس بو ع .و أأكدت مرة اثنية أأهنا تتحىل ابملرونة بشأأن ماكن وس بل اإدراج بند عدم انتقاص
احلقوق يف النص.
 .207ور أأى وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأن املناقشات بشأأن املسائل املتداخةل ميكن أأن تقدم حلول عاجةل لتقليص
هوة الاختالفات يف الآراء .وفامي يتعلق بنقل املسائل املتداخةل من نص املعارف التقليدية اإىل نص أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،قال اإنه عىل الرمغ من اختالف طبيعة املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف بعض اجلوانب ،فاإن
أأوجه التشابه ل تزال قامئة بني بعض مواد النصني .و أأشار اإىل أأن بعض العنارص ،مثل املس تفيدون من امحلاية وإادارة احلقوق
و املعامةل الوطنية ميكن أأن تُناقش معا ،و أأن تُنقل من نص املعارف التقليدية اإىل نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
وكذكل بعض العنارص املس تخدمة يف تعريف مصطلح املعارف "التقليدية" ،مثل مفاهمي "جامعية" والنقل "من جيل اإىل
أآخر" ،عالوة عىل أأن احلمك اذلي يتناول اإنفاذ احلقوق قد يكون متطابقا يف الك النصني ،مبا يف ذكل ما يتعلق ابلإجراءات
املدنية واجلنائية .وفامي يتعلق بنص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ر أأى الوفد رضورة احملافظة عىل املصاحل الاقتصادية
واملعنوية للمس تفيدين ،كام ر أأى أأن اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ينبغي أأن يكون رهنا ابملوافقة املس بقة املس تنرية
للمس تفيدين ابمحلاية ،فضال عن ضامن امحلاية ضد ا ألفعال الضارة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وعالوة عىل ذكل ،حظر
الانتفا ع بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو املعارف التقليدية عىل حنو من املرحج أأن يضلل امجلهور .و أأردف يقول اإنه ينبغي
 ،أكولوية ،معاجلة املشالك املرتبطة ابلس ياسة العامة يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مبا يف ذكل طبيعة تعريف هذ
ا ألشاكل القامئة ونطاق امحلاية وترس مي حدود الاس تثناءات و التقييدات واختبار اخلطوات الثالث .وتطلع الوفد اإىل
مناقشات مبارشة وتفاعلية ،و أأكد الزتامه ابملشاركة البناءة يف املفاوضات.
 .208و اعترب وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات أأن أأحد الفوائد الكربى اليت متخضت عهنا املناقشات املتعلقة ابملسائل
املتداخةل هو حتديد أأوجه التشابه والاختالف بني نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال اإن اللجنة
ميكن أأن حترز تقدما من خالل مواصةل يف العمل يف ذكل الاجتا  ،وخباصة بشأأن مسائل ،مثل املس تفيدين من امحلاية وإادارة
احلقوق .و أأشار أأيضا اإىل أأن نطاق امحلاية ميكن أأن يتكرر بطريقة ما .و أأضاف أأن هناك حاجة اإىل اإجراء مزيد من املناقشة يف
فريق اخلرباء ،و أأن الوفد هممت ابملشاركة يف تكل املناقشة.
 .209و أأعرب وفد أأسرتاليا عن ترحيبه مبداخاليت وفدي اإيران (مجهورية – الإسالمية) ودوةل بوليفيا املتعددة القوميات ،كام
ر أأى أأن ا ألس بو ع السابق أأنتج بعض املناقشات املمثرة ،و أأن اللجنة أأحرزت بعض التقدم امللحوظ يف مناقشات املسائل
املتداخةل .و أأضاف أأنه يقبل ،كام أأشار أآخرون ،أأن املوضو ع س يختلف يف بعض احلالت ،و أأشار اإىل أأن هناك تداخال كبريا
بني املواد و أأن هناك فرصا لإجاملها ،وخباصة املواد اليت تتناول املوضو ع واملس تفيدين ونطاق امحلاية.
 .220و أأيد وفد نيوزيلندا مقرتح ممثةل مؤسسة تيبتيبا فامي يتعلق بعدم الانتقاص من احلقوق ،و أأوحض أأن البيان اذلي أأدىل به
وفد أأسرتاليا خالل ادلورة احلالية قد خلص ما اعترب الوفد جمالت ذات صةل ابملسائل املتداخةل.
 .222و أأشار ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة ا ألنديز ا ألوائل( )CAPAJاإىل أأن املسائل املتداخةل ا ألربعة
اليت أأبرزها الرئيس اكنت مفيدة للغاية وهممة .وشكر الرئيس عىل الورقة غري الرمسية اليت أأعدها بشأأن هذ املسائل .وقال
اإن جتمع الشعوب ا ألصلية حدد مسائل متداخةل أأخرى لتضاف اإىل القامئة ،ويه مسأأةل "الشعوب ا ألصلية " .و أأضاف أأن
الشعوب ا ألصلية جيب أأن تُعترب من املس تفيدين من امحلاية يف لك أأجزاء النصني .وشدد عىل أأنه من ا ألمهية مباكن أأن تمتكن
الشعوب ا ألصلية من املشاركة يف املفاوضات .مشريا اإىل أأن النقاش ،يف حال عدم ا ألخذ بوهجة نظر املس تفيدين من امحلاية
يف املفاوضات ،س يكون دون طائل .و أأشار اإىل أأن بعض ادلول ا ألعضاء تفضل اإجراء حوار مع الشعوب ا ألصلية ،بيامن اكنت
دول أأخرى أأكرث تقاعسا ،واستبعدت رشط عدم انتقاص احلقوق من املادة  20اليت توحض أأمهية الاس امت ع اإىل الشعوب
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ا ألصلية يف اجللسات العامة ويف مناقشات فريق اخلرباء ،ورمبا يكون للشعوب أأيضا وضع داخل مجموعة امليرسين و أأصدقاء
الرئيس  .وشدد عىل أأمهية أأل تُستبعد اسهامات الشعوب ا ألصلية من أأي وثيقة حالية أأو مس تقبلية تنتج عن هذ العملية.
 .222وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإن املناقشات اكنت ممثرة للغاية حىت الآن خالل ادلورة احلالية .وشكر الرئيس
عىل الورقة غري الرمسية ،مشريا اإىل أأن بعض املسائل املتداخةل اليت حددهتا الورقة ساعدت عىل وضع اللجنة عىل املسار
املناسب ملواصةل اإحراز التقدم .و أأضاف أأن الورقة قدمت بعض املالحظات ا ألولية بشأأن ما هو مامتثل وما هو متباين فامي
يتعلق بنصوص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واتفق الوفد مع وفد كندا يف الرتكزي عىل لكمة "التعبري"،
مشريا اإىل أأن تكل اللكمة رئيس ية يف مناقشة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأهنا متزيها عن املعارف التقليدية .و أأضاف أأن
لكمة "التعبري" قد تشري اإىل طائفة واسعة من املنتجات الثقافية واللغة وا ألدب واملوس يقى والرقص وا أللعاب وا ألساطري
والطقوس وغري ذكل .و أأردف أأن هذا النو ع من الإنتاج الثقايف هو ما اكن عىل جيب أأن تركز عليه اللجنة مثل شعا ع اللزير
عند النظر يف النص املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،كام أأنه أأحد أأس باب ارتباط املناقشات املتعلقة بلك من أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ،لكن مت التعامل معها يف نصوص منفصةل .ورضب الوفد مثال
بناي مصنو ع من اخلزيران لبيان أأن هذ النصوص مرتابطة ولكهنا مامتيزة :ميكن القول جدل أأن اخلزيران يف الناي هو مادة
وراثية؛ والناي نفسه واملعارف التقليدية دلى صانع الناي عوامل هامة نوقشت يف اإطار موضو ع املعارف التقليدية؛ لكن
ا ألحلان وا ألداء عىل الناي هام الذلان دفعا هدف اللجنة بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وتوجد خصائص ممزية ولكن
توجد أأيضا جمالت للتداخل الكبري .و أأشار اإىل اإحراز تقدم ملموس بشأأن املادة  3يف التنقيح  2من النص املتعلق ابملعارف
التقليدية ،موحضا أأن هناك ،دون شك ،جمالت تطبيقية هممة للتداخل .و أأعرب عن رغبته يف مواصةل ذكل النقاش ،حىت
وإان تطلب ذكل بذل هجد كبري ،وهو ما أأبدى الوفد اس تعداد للقيام به .و أأردف أأن هناك أأيضا جمالت اختالف .يف املادة
 ،5وبدءا ابللكمة الاس هتاللية "التعبري" ،ر أأى الوفد أأن معايري حق املؤلف تركز ابلتأأكيد يف الولايت املتحدة ا ألمريكية،
ورمبا يف مجيع أأحناء العامل عىل ا ألعامل التعبريية ،اإذ يرتبط ذكل مع مبد أأ الاس تخدام العادل وامحلاية املكفوةل مبوجب التعديل
ا ألول دلس تور الولايت املتحدة ،كام أأهنا تس تفيد بقوة من تكل التقييدات والاس تثناءات اليت قد ختتلف عن التقييدات
والاس تثناءات اليت تركز عىل املعارف التقليدية .هناك جمالت أأخرى يف الك النصني ختتلف اختالفا واحضا وقاطعا ،وقد ل
يس تلزم ا ألمر ختصيص الكثري من الوقت لها؛ ألهنا متثل عبئا مبالغا فيه عىل املناقشة ،وابلتايل ،لن تكون هناك حاجة اإىل
املادة ( 3اثني ًا) يف النص املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال اإنه مس تعد ملواصةل اإجراء حتليل دقيق ومناقشة
للنصني ملعرفة ما اإذا اكنت هناك عنارص ميكن نقلها من نص اإىل الآخر ،اإن ُوجدت ،وما يه التعديالت املطلوبة ،اإن
وجدت.
 .223و أأشار الرئيس اإىل أأن اإحدى النقاط اليت أأثريت حول المتيزي بني النصني تتعلق مبوازنة احلقوق .وقال اإن حرية التعبري
معرتف هبا دس توراي يف العديد من الولايت القضائية بطرق معينة .و أأشار اإىل أأن اللجنة حباجة اإىل التفكري يف كيفية ضامن
التوازن املناسب بني هذا احلق مقابل امحلاية ،وس بل ترمجة هذا التوازن يف الصك أأو الصكوك .و أأشار اإىل أأن حتديد جمالت
الاختالف مثل هذ س يفيد اللجنة يف لملها.
 .224و أأيد وفد مجهورية فزنويال البوليفارية اإعادة اإدراج رشط عدم انتقاص احلقوق يف املادة  20عىل النحو اذلي اقرتحته
ممثةل مؤسسة تيبتيبا ابمس منتدى الساكن ا ألصليني الاستشاري ،بغض النظر عام قد حتتويه اتفاقية فيينا لعام  2969يف هذا
الصدد .وقال اإنه ل يعتقد أأن هذا جتاوزا للحد املعقول .و أأشار كذكل اإىل أأنه ل ينبغي للميرسين حذف مفاهمي ،بل الاقتصار
عىل حتسني وترتيب الصياغة .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به ممثل قبائل تولليب ابمس منتدى الساكن ا ألصليني
الاستشاري بشأأن اإذاكء الوعي وبناء القدرات .و أأضاف أأنه ينبغي الإشارة اإىل هذا ا ألمر يف النص بطريقة متداخةل .و أأيد
اإدراج مصطلح "الشعوب" قبل "ا ألصلية" يف الك النصني.
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 .225وذكر الرئيس أأن كيفية الإشارة اإىل الشعوب ا ألصلية يف النص تظل واحدة من املسائل املتداخةل اليت يتعني حلها.
و أأضاف أأن اللجنة تسعى اإىل التصدي لشواغل واحدة أأو أأكرث من ادلول ا ألعضاء اليت تواجه صعوبة خاصة مع عبارة
"الشعوب" ا ألصلية ،مشريا اإىل أأنه رمغ التأأييد الواسع ذلكل ،فاإنه مل حيظ بتوافق الآراء .و أأشار اإىل أأهنا س تظل مسأأةل جيب
عىل اللجنة معاجلهتا مكسأأةل متداخةل ألهنا تندرج يف مجيع النصوص الثالثة ،لس امي فامي يتعلق بتحديد املس تفيدين .و أأضاف أأن
املسأأةل تس تلزم /تقتيض اإجراء حوار مس متر بني الوفود واملشاركني.
 .226وحتدث وفد كينيا ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وانضم اإىل الوفود ا ألخرى اليت أأيدت اس تخدام ا ألجزاء ذات الصةل من
النص املتعلق ابملعارف التقليدية يف لمل اللجنة بشأأن نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واقرتح ،يف هذا الصدد ،تلكيف
امليرسين ابس تخدام التنقيح  2من نص املعارف التقليدية يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،حيث عوجلت املسائل
املامثةل ،مع مراعاة الاختالفات القامئة بني املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ور أأى أأن حتديد العنارص
املشرتكة والاختالفات املوجودة يف املواد نفسها يف لك من النصني س ميكن اللجنة من اإحراز تقدم يف لملها ،ويضمن أأيضا،
يف الوقت نفسه ،الاتساق بني النصني .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية س تقدم بعض الاقرتاحات أأثناء مناقشة فريق اخلرباء.
 .227واختمت الرئيس للجزء الثاين من مناقشات اليوم الواحد اليت دارت يف اجللسة العامة بشأأن املسائل املتداخةل بني
املعارف التقليدية  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وعلق اجللسة العامة ،ودعا فريق من اخلرباء اإىل الاجامت ع حتت قيادته يف
الشلك املتفق عليه من أأجل مواصةل مناقشة الآراء اليت ُأعرب عهنا يف اجللسة العامة بشأأن املسائل املتداخةل ،ومناقشة نص
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل ذكل ا ألساس ،حتس با لإنتاج امليرسين نسخة منقحة من النص املتعلق بأأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي يف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل.

البند  7من جدول ا ألعامل :أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 .228و أأعاد الرئيس عقد اجللسة العامة ،وقدم البند  7من جدول ا ألعامل .و أأشار اإىل أأن اللجنة تس تخدم ،يف معرض
تنقيحها مرفق الوثيقة "( WIPO/GRTKF/IC/27/5حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :مرشو ع مواد") ("نص
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي") ،برانمج لمل ومهنجية مماثةل لتكل اليت اس ُتخدمت يف البند  6من جدول ا ألعامل بشأأن
نص املعارف التقليدية .وقال اإن ادلول ا ألعضاء س تقرر بشأأن اإرسال التنقيح الثاين لنص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
النص ("التنقيح  )"2اإىل امجلعية العامة يف هناية ادلورة احلالية ،مع مراعاة أأي تعديالت أأو تغيريات تُسفر عهنا ادلورة الثامنة
والعرشين املقرر عقدها يف يويل .2024 ,وذكر الرئيس بأأنه منذ بداية ادلورة ،أأجرت اللجنة ابلفعل مناقشة مس تفيضة وغنية
ملدة يومني للمسائل املتداخةل بني املعارف التقليدية  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واستنادا اإىل تكل املناقشات وإاىل
التنقيح  2لنص املعارف التقليدية اذلي ُوضع يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،فتح املشاركون يف فريق اخلرباء الطريق
للميرسين لإجراء مزيد من التنقيح لنص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ("التنقيح  . )"2وقال اإنه يفهم أأن املشاركني قد
بد أأوا ابلفعل ،عقب توزيع التنقيح  ،2يف دراسة تكل النسخة املنقحة وإاجراء مشاورات غري رمسية بشأأهنا .و أأشار اإىل أأنه
يعزتم أأن يطلب من امليرسين تقدمي التنقيح  2لنص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي رمسيا يف اجللسة العامة ،وفتح الباب
لإبداء التعليقات ا ألولية عليه .و أأعرب عن تقدير حلضور سعادة السفري وليد عبد النارص محمد ،املمثل ادلامئ مجلهورية مرص
العربية يف جنيف ،يف اجللسة العامة.
 .229ور أأى وفد مرص أأن مثة حاجة قوية اإىل الوصول اإىل تفامه متبادل فامي يتعلق بتعريف املس تفيدين ،لس امي اإدراج ا ألمم
مضن املس تفيدين من امحلاية .و أأكد الوفد أأن هذا الإدراج ابلغ ا ألمهية وادللةل لبدل  .وقال اإنه ينبغي أأن يستند هذا الفهم
املتبادل اإىل ا ألوضا ع اخملتلفة اليت تسود داخل لك دوةل من ادلول ا ألعضاء ،ويف حني أأن مفهوم "الانامتء للشعوب ا ألصلية"
قد نشأأ يف س ياق عدة بدلان أأخرى شهدت اترخيا خمتلفا من الثقافات الواردة اليت تتعايش مع الثقافات املوجودة أأو تطغى
علهيا ،أأشار الوفد اإىل أأن بدلاان مثل بدل اليت لها اترخي متواصل ميتد لآلف الس نني ،انطلقت من فكرة دوةل ا ألمة ككيان
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واحد ل يتجز أأ ،فاإن مفهوم الساكن ا ألصليني غري ذي صةل .ويف هذا الس ياق ،ذكر بأأن اإنشاء املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي يف بدل لملية ممتدة عىل نطاق البدل برمته ،وحىت اإن اكنت بعض أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
نشأأت يف جزء معني من البدل ،فاإهنا قد انترشت يف الواقع يف مجيع أأحناء البدل ،وواصلت التطور من خالل التفاعل اذلي
جرى لحقا .و أأردف أأن ليس مثة تفرد جغرايف بني الساكن يف بدل  ،اإذ تنقلت هذ املعارف وا ألشاكل عرب التارخي وا ألرايض.
ومىض يقول إانه ل ميكن عزو املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف بدل اإىل ماكن واحد أأو قرصها عىل عىل
رشحية واحدة من الساكن ،وذكل نتيجة احلراك الاجامتعي املس متر والاختالط اذلي مزي ا ألمة املرصية بوصفها 'شعبا
واحدا" .ويف هذا الصدد ،لفت الوفد الانتبا اإىل حقيقة أأن عبارة "التقاليد الشعبية" تس ُتخدم يف بدل ل إالشارة اإىل لك من
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية .و أأكد مرة أأخرى ،مع احرتامه لوهجات نظر الوفود ا ألخرى بشأأن هذ
املسأأةل ،فاإنه يرى أأن هناك حاجة ماسة للوصول اإىل فهم متبادل واعرتاف بتباين أأوضا ع ومصاحل لك دوةل من ادلول
ا ألعضاء .و أأشار اإىل أأنه مل يعد يرص عىل اس تخدام لكمة "دوةل" مكس تفيد ،عىل النحو اذلي اكن الوفد قد اقرتحه ،نظرا اإىل
احلساس يات اليت أأعربت عهنا بعض الوفود ا ألخرى إازاء هذ املسأأةل ،اإل أأنه شدد عىل أأنه ل ميكن أأن يرىض بأأقل من
مصطلح "ا ألمم" للأس باب اليت س بق و أأوحضها.
 .220و أأيد الرئيس البيان اذلي أأدىل به وفد مرص ،حيث دعا املشاركني اإىل الاخنراط فامي بيهنا يف اإجراء مزيد من
املناقشات بشأأن املس تفيدين من أأجل الوصول اإىل فهم متبادل بشأأن هذا املوضو ع .ور أأى أأنه ينبغي اإدراج لملية تقيمي سلمية
للروابط بني املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والشعوب اليت أأنشأأهتا يف ُصمي تكل املناقشات  .و أأعرب عن
اعزتامه تعليق اجللسة العامة من أأجل السامح ابإجراء مشاورات حول هذ املسأأةل حتديدا.
 .222وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر امليرسين عىل ما بذلو من هجد يف
اإعداد التنقيح  ،2اإل أأنه أأشار اإىل أأن التنقيح  2قد أأدى اإىل تنس يق لكي غري مرحب به بني نيص املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .واعرتف جبدة الهنج اذلي اتبعه امليرسون  ،و أأن دليه تعليقا مبدئيا عىل الشلك احلايل للتنقيح .2
وذكر بأأنه اكن قد طلب يف وقت سابق ،بشأأن تنس يق النصني ،أأن جتري لملية الصياغة بشفافية اكمةل ؛ وذلكل طلب ،من
أأجل ضامن الشفافية فامي يتعلق بأأي تغيريات تدخل عىل النص ،أأن توضع أأي عبارات س يجري اإدراهجا يف التنقيح  2ألشاكل
التعبري الثقايف التقليدي من التنقيح  2لنص املعارف التقليدية ،كخيار منفصل بني قوسني للنظر فهيا .و أأشار اإىل أأن النص
احلايل للتنقيح 2ل يليب احلاجة اإىل الشفافية  .و أأرص عىل اإعادة تقدمي التنقيح  ،2مع حتديد واحض لالختالفات بني النص
ا ألصيل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي والتنقيح  ،2وحتديد ا ألجزاء املأأخوذة من التنقيح  2لوثيقة املعارف التقليدية بشلك
واحض .واقرتح اإعادة تقدمي النص اجلديد للتنقيح  2يف شلك يبني التغيريات اليت طر أأت علهيا.
 .222و أأبلغ الرئيس أأنه عطفا عىل مشاوراته مع وفد من الاحتاد ا ألورويب حول هذا املوضو ع ،س يظل التنقيح  2لنص
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل النحو اذلي قُدم به ،بيد أأنه أأشار اإىل أأن نسخة تبني التغيريات اليت أأدخلت عىل النص
ا ألصيل ستتاح بناء عىل طلب وفد الاحتاد ا ألورويب و أأي وفد أآخر يرغب يف ذكل .ور أأى الرئيس ،من وهجة نظر تفاوضية،
أأن فائدة النصوص السابقة يه التأأكد من أأن النصوص الالحقة ل تفتقد عنارص يود أأحد الوفود الاحتفاظ هبا ،ول تضيف
عنارص مل يتوخاها وفد أأو اللجنة كلك .و أأيد الر أأي بأأن تعممي النسخة اليت توحض التغيريات اليت أأملت ابلنص من شأأنه أأن
يسمح ابإجراء مثل هذا التنقيح ،وعندئذ علق اجللسة العامة.
 .223و أأعاد الرئيس عقد اجللسة العامة ،و أأبلغ أأن نسخا من النصوص اليت توحض التغيريات اليت أأدخلت عىل التنقيح 2
متاحة للمشاركني لتيسري لملهم .ودعا الس يد جوس ،بصفته صديقا للرئيس ،اإىل تقدمي تقرير عن سلسةل املناقشات غري
الرمسية املفتوحة العضوية اليت أأجراها مع الوفود واملراقبني املهمتني.
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 .224وحتدث الس يد غوس من أأسرتاليا ،ابمس أأصدقاء الرئيس ،و أأبلغ أأن أأول مناقشة غري رمسية ُأجريت تناولت مسأأةل
ا ألمم واملس تفيدين .و أأشار اإىل أأن وفد اإندونيس يا أأدخل ،خالل هذ املناقشة ،مزيد من التحسينات عىل الهنج اذلي نوقش
داخل مجموعة اخلرباء ،مثل اإدراج حاش ية يف املادة  2من التنقيح  2تتعلق ابملس تفيدين .و أأضاف أأن رمغ عدم توافق الآراء يف
هذا الصدد ،فاإن مثة توافقا انش ئا يف الآراء لإدراج احلاش ية املنقحة يف النص .و أأشار اإىل حتقق نتيجة لملية هممة من هذ
املناقشة غري الرمسية ا ألوىل بشأأن مداخةل من وفد مرص هتدف اإىل الوصول اإىل توافق يف الآراء بشأأن ا ألمم بوصفها هوايت
ثقافية مقابل ادلول بوصفها هجات معنية ابحلقوق يف القيام بدور توفري امحلاية .ومع ذكل أأشار اإىل احلاجة اإىل مواصةل
اس تكشاف هذ املسأأةل بغية سد الفجوات القامئة وحتقيق توافق يف الآراء .و أأفاد أأيضا مبناقشة اإطار الصكوك ادلولية ا ألخرى
ودورها ،مثل اتفاقيات اليونسكو ،فامي يتعلق حبامية الرتاث الثقايف الوطين غري املادي .وقال اإن هذا من شأأنه أأن يسهم يف
حتقيق التوازن بني شواغل مجيع الوفود .و أأشار الس يد غوس اإىل أأن املناقشات يف اجلوةل الثانية من املناقشات غري الرمسية
هتدف اإىل توضيح مصطلحي املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 'الرسية' و' املقدسة ' فامي يتعلق جبدوى
اإقامة صةل واحضة بني أأنوا ع احلقوق املعنوية والاقتصادية اليت س ُتمنح يف س ياق الطبيعة املتفاوتة ألشاكل التعبري الثقايف
التقليدي  .و أأشار اإىل أأن املناقشات اكنت وافية ورصحية ،واس تفادت من أآراء جتمع الشعوب ا ألصلية بشأأن فهمها لهذ
املصطلحات من املنظورات الثقافية لهذ الشعوب .و أأشار اإىل أأن التجمع حدد بعض املفاهمي ا ألساس ية يف ما يتعلق بأأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي الرسية اليت مل تُنقل ومل ُيكشف عهنا خارج اجملمتع .كام حدد التجمع ،فامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي املقدسة ،املسائل ا ألساس ية لربط مثل هذ ا ألشاكل بس ياق رويح .و أأشار اإىل أأن مفهوم ا ألرسار التجارية قد
نوقش أأيضا هبدف دراسة املصطلح من وهجة نظر نظام امللكية الفكرية القامئ ،مشريا اإىل رغبة اللجنة القوية يف حتقيق اليقني
القانوين ،لس امي فامي يتعلق ابحلقوق الاقتصادية .و أأوحض أأن املناقشات بشأأن ا ألرسار التجارية دارت حول ثالثة عنارص
داخل حدود الولية القضائية الوطنية ،ويه :أأن هذ املعرفة غري معروفة لموما للجمهور ،و أأن هذ املعرفة عرضة جلهود
معقوةل للحفاظ عىل الرسية ،و أأن هذ املعرفة جتين مزااي اقتصادية من عدم نرشها .ونوقش أأيضا الغرض الرئييس من هذ
العنارص يف مسأأةل نطاق امحلاية ،فضال عن عتبات املس توايت اخملتلفة من امحلاية ألحصاب احلقوق ،وعامة الناس
واملس تخدمني .ويف هذا الس ياق ،تناولت املناقشة غري الرمسية أأيضا ما اإذا اكنت هناك حاجة اإىل النظر يف هنج قامئ عىل
الإخطار أأو عىل الرشوط الشلكية لمتكني املس تخدمني أأو امجلهور من معرفة ما اإذا اكنوا قد جتاوزوا العتبة احملددة للحامية.
وحول هذا املوضو ع ،أأشري اإىل أأن تثقيف امجلهور وتوعيته ميكن أأن يكتيس نفس ا ألمهية اليت يكتس هيا منح احلقوق ،ا ألمر
اذلي قد يساعد يف بناء احرتام حقوق الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية دلى لموم امجلهور وبني املس تخدمني احملمتلني.
واستشهد عىل ذكل مبثال الربوتوكول اذلي وضعه جملس أأسرتاليا للفنون بشأأن الفنون البرصية للساكن ا ألصليني .ونو اإىل
اخملاوف اليت أأثريت بشأأن اس تخدام مصطلح ' مقدسة ' حيث تتجىل املعرفة املقدسة يف طائفة واسعة من اجملمتعات ،قال اإن
بعض هذ اجملمتعات ،مثل اجملمتعات أأو املؤسسات ادلينية ،خارج نطاق تركزي الصك ألهنا ل تشلك اجملمتعات ا ألصلية
واحمللية .واقرتح أأيضا اعتبار املادة  2.32من اتفاق تريبس بياان شامال فامي يتعلق ابملعارف التقليدية الرسية .و أأيد الس يد
غوس الر أأي القائل بأأن عىل الرمغ من عدم توافق الآراء بشأأن الإبقاء عىل معايري "املقدسة" ،فاإن هناك توافقا يف الآراء فامي
يتعلق مبعايري 'الرسية'  ،ولكن مع بعض التوصيف.
 .225ودعا الرئيس امليرسين اإىل تقدمي التنقيح  2من النص املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .226وحتدث الس يد غوس ابمس امليرسين ،ولحظ ،كام هو احلال يف التنقيحات السابقة ،أأن هدف امليرسين هو ا ألخذ
يف احلس بان ،دون حماابة ،مجيع املواقف اليت عربت عهنا ادلول ا ألعضاء يف اجللسة العامة ويف مناقشات فريق اخلرباء .و أأشار
اإىل أأن امليرسين قد أأظهروا ،يف التنقيح  ،2التوافق اذلي ساد داخل فريق اخلرباء ،واذلي حيبذ اتبا ع هنج مماثل للهنج املتبع
يف نطاق امحلاية بصيغته املعمتدة يف التنقيح  2من نص املعارف التقليدية .وفامي يتعلق بأأهداف الس ياسة العامة ،أأوحض أأنه مت
الإبقاء يف ا ألساس عىل ا ألهداف ا ألصلية ،اإل أأنه أأشار اإىل اإجراء بعض التحرير وادلمج لغرض الوضوح .واس تعيض عن
عنوان "املبادئ  /ا ألهداف  /ادليباجة" ،بعنوان "املبادئ  /ادليباجة" ووضع قبل بند 'ا ألهداف' .وذكل بناء عىل حمك
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امليرسين بشأأن الصياغة الواردة يف هذا البند .و أأشار اإىل أأن هذا النص قد يكون طموحا كديباجة ،ويستند أأكرث إاىل
املبادئ ،وعىل هذا ،ل تبدو أأهدافا تتعلق ابلصك .و أأشار اإىل أأنه اإضافة اإىل املناقشات اليت دارت يف فريق اخلرباء ،اعمتد
امليرسون ،فامي يتعلق ابلتنقيح  2من نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،المنوذج املطبق يف املوضو ع كام هو مس تخدم يف
التنقيح  2من نص املعارف التقليدية .و أأدرج امليرسون أأيضا تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف بند جديد بعنوان
"اس تخدام املصطلحات" .و أأبقى تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل احلوايش وهو ما أأاتح التوسع يف تفاصيل ا ألمثةل
العامة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي الواردة يف التعريف .و أأشار اإىل حذف مصطلح "صويت" ،يف ا ألمثةل العامة ألشاكل
التعبري الثقايف التقليدي؛ اإذ مل يكن امليرسون عىل بينة من معىن هذا املصطلح .ودعا مؤيدي اس تخدام مصطلح "صويت" اإىل
توضيح معنا  ،وتوضيح ما اإذا اكنت ل تزال هناك رغبة يف اإدراجه مرة أأخرى يف النص .وفامي يتعلق ابملادة  ،2لحظ اعامتد
الهنج املتبع يف املعارف التقليدية ،ولهذا الغرض أأصبحت معايري امحلاية جزءا ل يتجز أأ من موضو ع امحلاية ،ولهذا السبب ،مل
يُدرج بند ملعايري ا ألهلية كام اقرتحت بعض ادلول ا ألعضاء .و أأضيف نص اإضايف من نص املعارف التقليدية يتعلق مبصطلحي
" أأبدعت و ُأعرب عهنا" و'الفكر الإبداعي" ،كام ن ُص عىل أأن املدة يف معيار ا ألهلية ل تقل عن مخسني عاما ،فضال عن
اإضافة اإشارة اإىل مصطلح " دينامية وتطور" .وفامي يتعلق ابملادة  ،2أأشار ،استنادا عىل توافق الآراء يف فريق اخلرباء ،أأيضا
اإىل اتبا ع الهنج املعمتد يف نص املعارف التقليدية .وعىل غرار نص املعارف التقليديةُ ،أدرجت حاش ية ،كبديل لإدراج ا ألمم،
يف الفقرة  2.2و أأشار اإىل مواصةل تنقيح هذ املادة نتيجة املناقشات غري الرمسية اليت أأجريت حول موضو ع ا ألمم .كام أأحاط
علام ابملداخةل السابقة لوفد مرص ،اليت تعكس الرتاث الثقايف الوطين ،وتبني نية الوفد بشأأن لكمة ' أأمة' ،يف مقابل دوةل
س ياس ية .و أأشار اإىل أأن املادة  3قد تغريت تغريا ملحوظا لتعكس هنجا متدرجا يف احلقوق املعنوية والاقتصادية أأشري اإليه يف
نص املعارف التقليدية اذلي استند اإىل مس توى انتشار املوضو ع واس تخداماته .ويف اإطار صياغة هذ املادة ،أأوحض أأن
امليرسين قاموا بدمج عنارص وتعديلها يف نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مبا يعكس الطبيعة اخملتلفة
ملوضوعات لك مهنام .وو أأشار اإىل أأن هذا يُعد تغيريا جوهراي يتطلب املزيد من التفكري من جانب ادلول ا ألعضاء .ويف املادة
 4اليت تتناول اإدارة احلقوق /املصاحل ،نقلت املادة  2.5اليت تتناول السلطات الوطنية اخملتصة ،من نص املعارف التقليدية
اإىل التنقيح  2لنص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وعالوة عىل ذكل ،جرى تبس يط نص املادة  ،4ونقل العنارص اليت
تتعلق ابإذاكء الوعي اإىل املادة  23اليت تتناول بناء القدرات وإاذاكء الوعي ،وذكل دعام لرغبة ُأعرب عهنا داخل فريق اخلرباء
ابإدراج حمك يتعلق ببناء القدرات وإاذاكء الوعي يف النص .وفامي يتعلق ابملادة  ،5اليت تتناول الاس تثناءات والتقييدات،
اع ُتمد ،مرة أأخرى ،الهنج املتبع يف نص املعارف التقليدية .و أأدرج امليرسون بنودا بشأأن الاس تثناءات العامة والاس تثناءات
احملددة يف املادة ،كام حاولوا أأيضا ربط الهنج املتدرج مع احلقوق املنصوص علهيا يف املادة  .3و أأشار اإىل أأنه ل يزال يتعني
مواصةل العمل يف هذا الصدد .وفامي يتعلق ابملادة  ،6أأبقى اخليار 2عىل الهنُ ج املتبعة يف لك من نيص املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،يف حني احتفظ اخليار  2ابلهنج السابق من النص ا ألصيل ألشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .و أأشار اإىل أأن املادة  7ليست سوى انعاكس للمحاداثت اليت ُعقدت يف فريق اخلرباء حول ما اإذا اكنت هناك
حاجة لوضع رشوط شلكية أأم ل .و أأوحض ان املادة  8صيغت بلغة نشطة ،بيامن نٌقلت املادة  5.4من نص املعارف التقليدية،
اليت تتعلق ابلزناعات ،اإىل املادة  . 2.8ومل تطر أأ أأي تغيريات جوهرية عىل املادة  ،9ابس تثناء تنقيح اللغة ا ألصلية لغرض
الإيضاح .ويف املادة  ،20أأشار اإىل اإدراج اقرتاح ممثةل مؤسسة تيبتيبا ،ابمس منتدى الشعوب ا ألصلية الاستشاري ،اذلي
يتعلق بعدم انتقاص احلقوق القامئة ،و ه الاقرتاح اذلي أأيدته دول أأعضاء أأخرى .و أأشار اإىل أأنه من أأجل تعزيز اليقني
القانوين ،مت توضيح املادة  2.20ألهنا تتعلق ابدلول ا ألعضاء اليت تنفذ الصك .ومل ُجتر أأي تغيريات جوهرية عىل املادتني 22
و 22سوى تنقيح النص لغرض الإيضاح .و أأشار أأيضا اإىل أأن املادة  23مادة جديدة ،مما يتطلب املزيد من ادلراسة
والتوضيح.
 .227و أأفسح الرئيس اجملال أأمام املداخالت بشأأن التنقيح .2
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 .228وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر امليرسين عىل ما بذلو من هجد يف اإعداد التنقيح  .2ور أأى الوفد أأن
النص يوفر أأساسا جيدا للميض قدما ،كام أأنه عكس التوصيات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء يف اجللسات العامة ويف
مناقشات فريق اخلرباء .ولحظ الوفد أأن هدف اللجنة ،عند بدء مناقشة املسائل املتداخةل يف افتتاح ادلورة ،اكن ضامن
الاتساق بني نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بضامن معاجلة املفاهمي واملسائل عىل حنو مماثل أأيامن ترد
يف النصني وتشري اإىل املسأأةل نفسها .ور أأى أأن هذا الهدف قد حتقق ،نظرا اإىل أأن التنقيح  2من نص أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي اس تفاد من املناقشات اليت دارت يف نص املعارف التقليدية.
 .229وشكر وفد اإندونيس يا امليرسين عىل لملهم ،و أأعرب عن اعتقاد بأأن التنقيح  2ميكن أأن يوفر أأساسا للمفاوضات
املس مترة للجنة .واحتفظ حبقه يف تقدمي مزيد من التعليقات عىل النص يف مرحةل لحقة.
 .230وشكر ممثل مؤسسة البحوث من أأجل الشعوب ا ألصلية وساكن اجلزر ( )FAIRAامليرسين عىل لملهم الشاق
و أأشار ،متش يا مع املداخةل اليت قدهما وفد أأسرتاليا يف هذا الصدد ،اإىل أأن الفرتة الزمنية الواردة يف املادة ( 2دال) ل تعكس
فكرة أأن املعارف التقليدية أأو الثقافة التقليدية قد تتسم ابدلينامية والتطور ،مشريا اإىل أأن هذ الطبيعة للمعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ل تزال سارية حىت وإان ظلت هذ املعارف وا ألشاكل قامئة لفرتة أأقل من مخسني عاما.
وقال اإن وفد ابراغواي يؤيد الر أأي بأأن التقدم احملرز يف النص حدث يف الوقت املناسب ،ور أأى أأن هذا التقدم استند اإىل
مناقشة املسائل املتداخةل اليت عوجلت يف اإطار املفاوضات اليت تركز عىل نص املعارف التقليدية .وطلب ،فامي يتعلق
ابملادة ( 2هاء) ،الإشارة أأيضا اإىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ُأعرب عهنا يف شلك مكتوب .وعىل غرار ما حدث
يف تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حتت بند "اس تخدام املصطلحات" ،أأشار اإىل أأن من ا ألمهية مباكن اإدراج اإشارة
اإىل ا ألشاكل املكتوبة للتعبري الثقايف التقليدي.
 .232وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر امليرسين عىل ما بذلو من هجد،
و أأيضا عىل النسخة املنقحة  2اليت تبني التغيري اذلي طر أأ علهيا ،ور أأى أأهنا مفيدة .و أأشار ،مع ذكل ،اإىل ضيق الوقت املتاح
للنظر يف تفاصيل الهنج اجلديد وتنس يق نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وتساءل الوفد عن مزااي
وقمية حماوةل اإجراء تنس يق أأسايس بني نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأيد الر أأي القائل لنئ اكنت
هناك جوانب تأآزر حممتةل بني النصني فامي يتعلق ابملس تفيدين وإادارة احلقوق ،فاإن للك من املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي طبيعة خاصة ممزية ل ميكن خلطها .ور أأى أأن حماولت التنس يق ينبغي أأن هتدف اإىل حتقيق الاتساق بني
النصني من حيث الرشوط ل اإىل ادلمج اللكي بيهنام .و أأضاف أأنه يف وضع خيوهل تقدمي تعليقات أأولية عىل املواد من  2اإىل
 ،4لكنه حباجة اإىل مزيد من الوقت للنظر يف تفاصيل التنقيح .2
 .232وتدخل الرئيس ،وذكر بأأنه مل يقرتح التنس يق بني النصني اإىل درجة دجمهام ،ونفي وجود أأي مقرتح أأو مناقشة يف هذا
الصدد .و أأوحض أأنه ُطلب اإىل امليرسين حماوةل اإدراج نص يف التنقيح  2لنص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،استنادا اإىل
جمالت التداخل احملددة بني النصني يف املناقشات املتداخةل.
 .233وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء والمتس اإضافة لكمة ’مقدمة‘ اإىل العنوان
"املبادئ /ادليباجة" ،حبيث ل يستبق طبيعة الصك .والمتس كذكل اإضافة النص الوارد يف الهدفني  3و 4اإىل
جزء ’املقدمة‘ ،ولكن مع اإبقاء النص داخل اجلزء اخلاص "اب ألهداف" .و أأما ابلنس بة اإىل اس تخدام املصطلحات ،المتس الوفد
أأن توضع املصطلحات " أأشاكل التعريف الثقايف التقليدي" بني قوسني و أأن تُضاف عبارة "اليت جتسد فهيا الثقافة التقليدية"
اإىل ما بعد املصطلح .واقرتح فضال عن ذكل تقدمي تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الوارد يف اس تخدام املصطلحات
قدرا أأكرب من الوضوح عىل املادة .والمتس الوفد اإدراج تعريف "متاحة للجمهور" يف النص
يف فاحتة املادة  2حبيث تضفي ً
اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،حسب ورود يف النسخة املعدةل الثانية من النص اخلاص ابملعارف التقليدية.
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وطلب الوفد وضع أأقواس حول الهدف (2ب) حىت يمت الإملام التام ابلآاثر املرتتبة عىل الهدف .والمتس الوفد فامي يتعلق مبادة
 2وضع لكمة "امحلاية" الواردة يف العنوان بني أأقواس والاس تعاضة عهنا بلكمة "الصون" .وارتأأى الوفد عالوة عىل ذكل
رضورة اعتبار الفقرات من  (2أأ) اإىل (2د) فقرات ترامكية وابلتايل ينبغي ربطها حبرف العطف "واو" .و أأما ابلنس بة للفقرات
(2هـ) و(2و) أأعرب الوفد عن اعتقاد بأأهنام ل يقدمان اإضافة اإىل التعريف وذلا المتس اإحاطهتام بقوسني .والمتس كذكل
اإضافة معايري ل ألهلية داخل املادة مبا حيدد بوضوح أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت جيوز أأن تكون مشموةل ابمحلاية.
و أأحاط الوفد فامي يتعلق مبادة  2اس مترار انشغاهل فامي يتعلق مبسأأةل النص عىل كون ا ألمم من بني املس تفيدين ،حيث أأعرب عن
اعتقاد اإماكنية أأن يؤدي ذكل ل اإىل ممارسات غري أأخالقية فقط بل اإىل توس يع نطاق ما يعرف ابمس أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،وكذكل أأشاكل الصون أأو امحلاية اليت ميكن أأن تشملها .وذلكل أأحاط الوفد ابلنس بة اإىل الفقرة  2.2يف املادة  2بأأن
البنود ( 2.2ب) و( 2.2ج) و( 2.2د) فامي يبدو تعرف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ل ترتبط بأأي شعب أأصيل أأو
جامعة حملية وارتأأى بأأهنا ذلكل تقع خارج نطاق املادة  .2و أأوحض الوفد أأنه عىل الرمغ من مواصلته التدبر يف الفقرة  ( 2.2أأ)،
فاإنه منشغل ابحامتل فتح هذ الفقرة الباب أأمام ادلول ليك تصبح مس تفيدة .وذلا المتس الوفد وضع الفقرة  2.2بأأمكلها وكذكل
احلاش ية السفلية للامدة  2بني قوسني .والمتس الوفد تعديل عنوان املادة ( )3حبيث يصبح "نطاق الصون" .والمتس كذكل
رضورة اإظهار الفقرتني  2.3و 4.3عىل هيئة اخليار املنفصل أأول ،مع حذف العنوان "نطاق امحلاية" اذلي يظهر بني الفقرتني
 2.3و .2.3وطلب الوفد وضع الفقرات  2.3و 3.3و 4.3بني قوسني بوصفها خيار منفصل .واقرتح الوفد فامي خيص املادة
( )4وضع لكمة "مبوجب" عقب العبارة "كام هو منصوص عليه" يف البديل الثاين للفقرة  ،2.4واقرتح كذكل وضع البديل 2
خريا المتس الوفد يف شأأن مسأأةل شامةل رضورة وضع اصطالح "امحلاية" بني
برمته بني قوسني قيد مواصةل النقاش بشأأنه .و أأ ً
قوسني أأيامن اس ُتخدم يف النص مع الاس تعاضة عنه أأو إارفاقه بلكمة "الصون".
 .234و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقدير اجلهود املبذوةل حنو مراجعة النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .و أأقر الوفد برضورة تعديل عنوان املادة  2حبيث يصبح "املوضو ع ا ألهل للحامية" .والمتس كذكل وضع عبارة
"امحلاية" بني قوسني .واقرتح الوفد التقدم بسلسةل من التغيريات ا ألخرى ا ألصغر يف النص املزمع رشهحا أأثناء انعقاد مجموعة
اخلرباء لحقًا .والمتس الوفد فامي يتعلق مبادة  2تعديل العنوان ووضع لكمة "امحلاية" بني قوسني .و أأعرب الوفد عن تدارسه
مجموعة من العنارص اجلديدة املأأخوذة من النص اخلاص ابملعارف التقليدية وإادخالها عىل النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .ومل تناقش بعض من هذ العنارص البتة من قبل ،و أأيامن حددها المتس الوفد وضعها بني قوسني .وعىل ذكل ر أأي
الوفد أأن الفقرات (ب) و(ج) و(د) من املادة  2.2عنارص جديدة ابلنس بة للنقاش بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
و أأعرب الوفد عن احتياجه للمزيد من الوقت للتفكري فهيا وذلا ينبغي وضعها بني قوسني .والمتس الوفد فامي يتعلق مبادة ()3
تغيري العنوان يك يصبح "معايري ا ألهلية للحامية" .ويتبع هذا التغيري ممارسات راخسة يف الويبو فامي يتعلق بعناوين واتفاقيات
مماثةل ،من أأبرزها اتفاقية برن ،و أأعرب الوفد عن اعتقاد أأن هذا التغيري مناسب يف هذا الشأأن .و أأحاط الوفد بوجود عدد
من العنارص اجلديدة املقدمة للمرة ا ألوىل ومل تناقش أأثناء املناقشات ذات الصةل بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي فامي س بق،
وخصوصا يف جمال أأشاكل التعبري الثقايف الرسية واملقدسة .وسوف يعكف الوفد عىل حفص هذ العنارص اجلديدة بعناية.
و أأحاط الوفد عىل وجه اخلصوص بوجود عنرص جديد يف الفقرة ( ( )4أأ) من املادة  ،2.3ورمبا تكون الفقرة برمهتا جديرة
عنرصا جديدً ا يف
ابلعتبار ،ولكهنا عىل جديدة عىل الرمغ من ذكل .والمتس الوفد وضع هذا اجلزء بني قوسني .ووجد الوفد ً
الفقرة (د) من املادة  .3.3و أأعرب الوفد عن اس تعداد للمزيد من تدبر املسأأةل ،ولكنه المتس وضعها بني قوسني .والفقرة 4.3
موضو ع جديد كذكل للنقاش وينبغي وضعه بني قوسني .وسوف ُحتال املزيد من التغيريات يف النص اإىل مجموعة اخلرباء.
و أأعرب الوفد عن عزمه اس تطال ع املادة  5مبزيد من التفصيل أأثناء انعقاد مجموعة اخلرباء .والمتس الوفد ابلنس بة اإىل الفقرة 2.5
اإعادة النظر يف الصياغة اجملزية "جيوز" عىل ا ألقل عند هذ النقطة حبيث تصبح "يتعني /ينبغي" ،و أأن جيري هذا التغيري عىل
الفقرة  5.3عىل حنو مشابه .و أأحاط الوفد أأن املادة ( )8مل تكن عىل حد علمه موضو ع أأي مناقشات يف س ياق أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي عىل مدار فرتة طويةل من الزمن .وذلا ينبغي وضع املادة  8بني قوسني .و أأضاف الوفد تقدميه تعليقات تتعلق
ابملادة  9اإىل مجموعة اخلرباء .و أأفاد أأنه ينبغي وضعها بني قوسني .و أأحاط الوفد ابلتغيريات عن الصياغة السابقة فامي يتعلق ابملادة
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 20و أأوحض أأنه ما زال يتدارس عبارة "دمع متبادل" ،اليت اعتربها الوفد أأضعف و أأقل انضب ًاطا عام جيب بل ومهبمة بعض
اليشء .واقرتح الوفد للوقت الراهن وضع عبارة "دمع متبادل" يف املادة  2.20بني قوسني .ومل تناقش املعامةل الوطنية يف
س ياق أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وذلا ينبغي وضع املادة برمهتا بني قوسني .ومل تناقش املادة  22بتااتً يف س ياق أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي وذلا ينبغي وضعها بني قوسني .و أأفاد الوفد أأن املادة  23يف مجلهتا جديدة عىل النقاش اخلاص بأأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي وذلا ينبغي وضعها بني قوسني كذكل.
 .235و أأحاط الس يد غوس صديق الرئيس أأن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بني عدم مناقشة الفقرة ( ()4أأ) من املادة
 3.2و أأهنا مل تكن جزء من النص السابق .والمتس الوفد توضيح هذ النقطة.
 .236ورد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ً
قائال اإن الفقرة ( ( )4أأ) من املادة  2.3مفهوم ًا جديد ًا عىل حد علمه.
 .237وشكر وفد الاحتاد ا ألورويب الرئيس ً
متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عن التوضيح اذلي تقدم به فامي
يتعلق بضبط النصني وابلغاية الفعلية من لمل الصياغة اجلاري بشأأن النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .238و أأشار وفد سويرسا اإىل املادة  2فامي يتعلق اب ألمم بوصفها من املس تفيدين احملمتلني .ور أأى الوفد أأن الشعوب ا ألصلية
وامجلاعات احمللية يه املس تفيدة املس تحقة محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية اخلاصة هبا .و أأعرب الوفد
عن انشغاهل ،كام هو حال وفود أأخرى أأيضا ،ابحامتل تقدمي اللجنة احلكومية ادلولية حقوق لدلول وابلتايل تعتربها مس تفيدة،
ما س يتيح اإماكنية سوء اس تخدام هذ احلقوق واحامتل عدم وصول هذ املزااي اإىل املس تفيدين املس تحقني لها ،ومه الشعوب
ا ألصلية وامجلاعات احمللية ابلتحديد .ومل ير الوفد فضال عن ذكل الطريقة اليت ميكن لدلول أأن تبد ع من خاللها أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية و أأن تعرب عهنا وتصوهنا وتنقلها .ول يتذكر الوفد أأية بياانت مقدمة من الوفود تبني كيفية
لمل صك ما ينص عىل كون ادلول من املس تفيدين عىل املس توى التطبيقي.
 .239وشكر وفد عُامن امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .ودمع الإشارة اإىل تكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي بوصفهام
عنرصين يف غاية ا ألمهية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإدراج هاتني املادتني بشأأن لك موضو ع من املوضوعات .ودمع الوفد
البيان املقدم من وفد مرص بشأأن رضورة اإدراج ا ألمم بني املس تفيدين .وشدد الوفد عىل رضورة اس تجابة الصكني للوضع
اخلاص وملصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء .ومل ينف الوفد أأن الشعوب ا ألصلية ابلفعل من املس تفيدين من املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ولكنه أأعرب عن رغبته يف أأن يرى النص يوحض اعتبار بعض ادلول ا ألعضاء شعهبا بأأرس
أأمة واحدة .و أأضاف الوفد كذكل تعليقًا بشأأن املادة  3حيث أأعرب عن رغبته يف أأن تدرج املادة الشعوب مبا يامتىش مع
اإدراهجا يف املادتني  2و.2
 .240وشكر وفد مرص امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .و أأعرب عن تطلعه اإىل العمل مع امليرسين بغية التوصل اإىل
حلول وإاحراز تقدم .و أأحاط الوفد أأنه من املفيد يف هذ املرحةل احلديث ن تعريف ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف اجلزء
اخلاص "ابس تخدام املصطلحات" و أأوحض الوفد أأن اللجنة احلكومية ادلولية ابإماكهنا الاس تفادة من التعريف املتاح من خالل
اتفاقيات اليونسكو .و أأضاف الوفد اإماكنية تبس يط املادة  2أأكرث من ذكل ،و أأعلن الوفد عن اس تعداد لتقدمي أأفاكر يف هذا
الصدد .ورحب الوفد ابلبيان املقدم من وفد عُامن فامي يتعلق ابلإشارة اإىل الشعوب يف املادة .3
 .242وشكرت ممثةل معهد الشعوب ألصلية الربازييل للملكية الفكرية امليرسين .و أأحاطت بشلك عام ابلتقدم احملرز فامي
يتعلق ابلنص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وعىل الرمغ من وجود انشغالني دلهيا فامي خيص بعض املواد ،أأعربت
املمثةل عن شكرها لدلول ا ألعضاء اليت دلمت اقرتاحات بشأأن املواد  3و 20و 22مبا فهيا وفد جنوب أأفريقيا .و أأحاطت
ابلامتس بعض الوفود وضع بعض ا ألجزاء بني قوسني ألهنا مل تناقش بعد .و أأعربت عن تفهمها رضورة وضع بعض ا ألجزاء بني
قوسني لغياب توافق الآراء بشأأهنا .و أأضافت أأهنا سوف تعلق كذكل عىل املادة  23أأثناء انعقاد اجامت ع مجموعة اخلرباء.
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و أأوحضت أأن دلهيا بعض ا ألس ئةل خبصوص املس تفيدين وذكرت أأن املشاورات غري الرمسية اكنت ذات جدوى يف هذا
الشأأن ،فاكنت عىل ا ألقل حماوةل لفهم املواقف والآراء املتنوعة .و أأعربت املمثةل عن اتفاقها مع البيان املقدم من وفد سويرسا
برضورة أأن يكون املس تفيدين مه امجلاعات احمللية والشعوب ا ألصلية .وذكرت أأن اللجنة احلكومية ادلولية علهيا أأن تس توعب
مصاحل ادلول مبوجب املادة  4اليت تتناول اإدارة احلقوق بوصفها مؤمتنة.
 .242وشكر وفد الصني امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .ور أأى الوفد أأنه الآراء اليت أأعرب عهنا املشاركون السابقون
ُأخذت يف الاعتبار .و أأردف ً
قائال اإن النسخة املعدةل ا ألوىل عبارة عن أأساس متني نسبيًا ميكن أأن تواصل اللجنة احلكومية
ادلولية مفاوضاهتا بناء عليه .و أأعرب الوفد عن احتياجه املزيد من الوقت للعمل عىل املادة  .23و أأوحض الوفد أأنه سوف يتقدم
ابملزيد من التعليقات أأثناء انعقاد اجامت ع مجموعة اخلرباء.وأعربالوفدعندمعهالبياننياملقدمنيمنوفديمرصوعُامنبشأن
ادراجلكمة"شعوب"يفاملواد1و2و.3
 .243وشكر وفد هندوراس امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .و أأشار الوفد فامي يتعلق ابلهدف  4اإىل حاةل من هندوراس
تتصل بشعب اليناك ا ألصيل .و أأفاد أأنه هذ احلاةل ترتبط كذكل ابخليار  2للامدة  ،3يف النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .كام ينبغي حتسني الهدف  4حبيث ل ينص عىل اس تحاةل تأأثر احلقوق اليت حصل علهيا الغري ابلفعل هبذا الصك.
حيث تصنع جامعة الليناك احمللية مزهرايت مثينة من اخلزف ذات صيت وطين ودويل .ويُصدر هذ املزهرايت كيان أأجنيب
تدلمه املنظامت غري احلكومية بغية حتسني الظروف املعيش ية ألفراد جامعة ليناك احمللية .و أأدى هذا النظام ل ألسف اإىل المتكل
غري املرشو ع حلقوق شعب الليناك .وتبني أأن التصماميت اليت مت احلصول علهيا لهذا الغرض نُرشت بل وحظيت ابمحلاية
مبوجب حق املؤلف لصاحل الكيان ا ألجنيب موضع احلديث .و أأدى هذا المتكل غري املرشو ع اإىل اس تحاةل اس تخدام أأفراد
جامعة ليناك منتجاهتم وبيعها مبارشة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف لفت الانتبا اإىل هذ احلاةل ألنه يعتقد أأن هندوراس ليست
ابدلوةل الوحيدة من بني ادلول ا ألعضاء اليت تعاين من أأوضا ع من هذ الشالكة .و أأعرب الوفد عن أأمهل أأن تؤدي مراجعة
صياغة الهدف  4اإىل احليلوةل دون حدوث مثل هذا املوقف .وينبغي أأن تنص املادة ( )3عىل حنو مماثل عىل اإماكنية اإلغاء
احلقوق املمنوحة للغري وردها اإىل الشعوب ا ألصلية املعنية.
 .244وشكر وفد كندا امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .والمتس الوفد اإضافة النص املتعلق بصون املكل العام بوصفه
واحد من املبادئ املنصوص علهيا مبوجب ادليباجة اخلاصة ابملبادئ .و أأشار يف هذا الصدد اإىل نص الفقرة ( )5من ادليباجة
يف النص اخلاص ابملعارف التقليدية .و أأعرب الوفد عن اهامتمه ابحلصول عىل توضيح كنه الإشارة اإىل "البيئة" يف الفقرة ()7
من حيث كوهنا حرفية أأم جمازية .وإان اكنت النية هنا يه حامية البيئة حرفيًا ،فس يكون ذكل خارج نطاق لمل الويبو .و أأعرب
الوفد عن رغبته يف وضع لكمة "تقليدية" الواردة يف الفقرة ( )6من ا ألهداف واملبادئ بني قوسني .واقرتح الوفد بديال ذلكل
اإضافة مبد أأ واحد ممزي بغية التعبري عن الابتاكر والإبدا ع .ورحب الوفد ابإضافة اجلزء اخلاص ابس تخدام املصطلحات و أأعرب
عن تطلعه اإىل رؤية املزيد من املصطلحات املعرفة وتشمل "مقدس" ،و"رسي" ،و"اس تعامل /اس تخدام" .ورحب الوفد
ابإضافة مصطلح "تعبري" اإىل املادة  .2و أأعرب الوفد عن اعتقاد أأن الفقرة (هـ) واردة مضن ًيا يف التعريف املقرتح ألشاكل
التعبري الثقايف التقليدي الوارد يف اجلزء اخلاص ابس تخدام املصطلحات .و أأضاف الوفد رضورة نقل الفقرة (و) اإىل هذا اجلزء
بوصفها بديل .ور أأى الوفد أأن صياغة النسخة املعدةل ا ألوىل للنص اخلاص ابملعارف التقليدية أأكرث وضو ًحا وابلتايل ميكن
اس تخداهما من بني اخليارات .وتساءل الوفد عن اس تخدام لكمة "تبد ع" .وابلنظر اإىل ما مىض أأعرب الوفد عن تساؤهل عن
هذ اللكمة يف النسخة املعدةل الثانية لنص املعارف التقليدية كذكل .وسأأل الوفد عن النية وراء منح ادلول ا ألعضاء
املس تفيدين وس يةل لإبدا ع أأشاكل التعبري الثقايف املقدسة والرسية اخلاصة هبم .ومل يكن الوفد عىل يقني بأأن هذا مناسب
وطلب وضع هذا اجلزء بني قوسني .وذكر الوفد فامي يتعلق ابملادة  2أأهنا أأساس جيد للمناقشة ،عىل الرمغ من رضورة تقيمي
احلاش ية السفلية بعناية حس امب أأحاطت وفود أأخرى أأثناء املشاورات غري الرمسية اليت حرضها وفد كندا .وينبغي التأأكد أأل
يؤدي هذا الالكم اإىل منح ادلول ا ألعضاء حق الترصف حبرية يف منع امحلاية عن الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية ،وهو
املنع اذلي يتناقض مع النية من اإعداد هذا الصك .و أأحاط الوفد أأن الفقرة  3.2من النسخة املعدةل الثانية للنص اخلاص

WIPO/GRTKF/IC/27/10
71

ابملعارف التقليدية مل جير الاحتفاظ هبا واقرتح اإضافهتا من أأجل اتبا ع ممارسات الشفافية اجليدة .و أأضاف الوفد أأن املادة 3
تتطلب الكثري من التدبر ,و أأوحض الوفد أأن اتبا ع هنج قامئ عىل القياس لهو املناسب يف هذا الصدد .وقدم الوفد تعليقًا مبدئ ًيا
فاقرتح أأن توفري قياس لضامن "اإبدا ع" أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلصورة املبينة يف الفقرة  ( 2أأ) من املادة  2.3لهو
خارج نطاق أأي صك من الصكوك .و أأضاف الوفد أأنه ينبغي أأن تتبع الإشارة اإىل املوافقة املس بقة املس تنرية عبارة " أأو املوافقة
والاخنراط فهيا ".و أأوحض الوفد أأنه يود رؤية تطبيق هذا التغيري عىل مس توى النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
و أأما فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات فأأعرب الوفد عن رغبته يف اس تعراض املادة ذات الصةل هبا لكوهنا مادة جديدة.
وس يعمتد نص هذ املادة كذكل عىل نطاق امحلاية .و أأحاط الوفد أأن النسخة املعدةل ا ألوىل مل تتناول مسأأةل التعدي حبسن نية.
وسأأل الوفد اإن اكنت قد عادت مرة أأخرى اإىل مرشو ع املواد .وينبغي اإدراج البحث بشأأن الفقرة  (3.5أأ) ،مع اإماكنية مناقشة
الرشوط .وابلنس بة للفقرتني (3.5ج) و(4.5ب) وضع الوفد لكمة "مؤلف" بني قوسني اإذ وجد هذا املفهوم حمدود للغاية،
فرمبا ل يس توعب بعض أأشاكل التعبري مثل العروض .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة عبارة "مبوجب امللكية الفكرية مبا يف
ذكل قانون حق املؤلف وقانون العالمات التجارية" عقب لكمة "احملمية" يف الفقرة  ،5.5حيث وجدها الوفد أأمشل ومناس بة
عىل حنو أأفضل .و أأخري ًا ر أأى الوفد أأنه س يكون من ا ألنسب وضع ما يعرف ابمس حمك "عدم التقليص" حتت مقدمة النص،
اتساقًا مع ا ألحاكم القانونية العامة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف جتنب اإنشاء تسلسل هريم من الصكوك ادلولية من خالل
تنصيب صكوك أأخرى يف ماكنة أأعىل من هذا الصك ،ما يتعارض مع الفقرة  2اليت ذكرت عالقة ادلمع املتبادل بني هذ
الصك والصكوك ا ألخرى.
 .245وشكر وفد أأرمينيا امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .وكرر دلمه اإضافة الشعوب بني املس تفيدين يف النص بأأمكهل.
وذكر الوفد بتقدمي وفد مرص بدل بوصفها شعب واحد و أأهنا كذكل منذ قدمي ا ألزل .ويرسي الوضع ذاته عىل أأرمينيا .وذكر
الوفد أأنه عىل الرمغ من تقلص أأرمينيا اإىل عرش أأراضهيا التارخيية ،فاإن لها دوةل خاصة هبا و أأهنا شعب هل معارفه التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاص به منذ أآلف الس نني .ونتيجة ملسار التارخي كلك دلى أأرمينيا جامعات حملية يف ش ىت
بقا ع العامل .وقد ُحفظت املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة بأأرمينيا وتناقلهتا ا ألجيال دون أأن تفقد
طابعها الوطين .ودمع الوفد بشدة الاعرتاف اب ألمم كجهات مس تفيدة يف الصكوك املقبةل من أأجل احرتام وحامية حقوق ا ألمم
فامي لها من معارف تقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ابعتبارها مس تنبط وصاحب تكل املعارف وا ألشاكل .وشدد
الوفد عىل أأن وضع الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية وا ألمم بوصفها مس تفيدة من شأأنه اإظهار لحرتام البرشية بل منح أأفراد
هذ الشعوب وا ألمم القدرة عىل احلفاظ عىل هويهتم والمتتع حباميهتا من املزيد من أأشاكل سوء الاس تخدام والمتكل غري
املرشو ع .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل احرتام ا ألمم والشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية عىل حد سواء .وذكر الوفد أأنه
سوف يرص عىل موقفه يف حاةل الإبقاء عىل لفظ " أأمم" بني قوسني يف النص.
 .246و أأعرب وفد كينيا عن رغبته يف العودة اإىل مسأأةل املزامنة ،مع الاعتبار أأنه اكن أأول من أأىت هبذ الفكرة .وذكر الوفد
ابس تخدامه مصطلح "الاتساق" عند وصف الطريقة اليت تأأخذ هبا هممة الصياغة للنص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي يف الاعتبار الطبيعة الشامةل لبعض هذ املسائل.
 .247وشكر وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .و أأعرب الوفد عن اعتقاد أأن املادة 2
ليست ابملاكن املناسب ذلكر معايري ا ألهلية .و أأضاف الوفد أأنه ل يفضل ذكر أأي مدة لها عالقة ابلزمن عند الإشارة اإىل
"جيل اإىل أآخر" يف املادة  .2ور أأى الوفد كذكل أأن خمتلف الفقرات يف املادة  2ينبغي أأل تعترب ترامكية .و أأقر الوفد ابلنس بة
اإىل املادة  2أأن املس تفيدين ا ألساس يني من حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ل بد و أأن يكونوا من امجلاعات احمللية
والشعوب ا ألصلية ولكن دون أأن يكون ذكل عىل حنو اس تئثاري .وذكر الوفد أأنه ل يزال يعتقد بأأن احلفاظ عىل احلزي
الس يايس لدلول ا ألعضاء حبيث تقرر املس تفيدين داخل حدود وليهتا الوطنية هو السبيل للخروج من املأأزق القامئ.
واس ً
تكامل لهذا املنطق ينص تعريف املس تفيدين يف النص ا ألصيل عىل احلل البس يط والشامل .وذلا ينبغي الاحتفاظ هبذا
احلل .وشدد الوفد عىل أأمهية الهنج القامئ عىل احلقوق فامي يتعلق ابملادة  .3ودمع الوفد الاحتفاظ ابخليار  2للفقرة (د) فامي
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يتعلق ابلفقرة  2.3حس امب ترد يف النص ا ألصيل اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،حبيث ميكن منح حق اس تئثاري
اإىل املس تفيدين "ملنع الاس تخدام أأو التغيري اذلي حيرف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو يشوهها أأو ييسء اإلهيا أأو يرض
هبا أأو ينتقص من أأمهيهتا الثقافية دلى املس تفيدين ".وذكر الوفد أأن تقدمي مفهوم الاختبار املكون من ثالث خطوات فامي
يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات وتطبيقه علهيا لن يتوافق مع طبيعة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
تبارا من هذ النقطة] .وحتدث ممثل قبائل
[ .248ملحوظة من ا ألمانة :توىل انئب الرئيس الس يد جيالين رئاسة اجللسة اع ً
التولليب ابمس منتدى الساكن ا ألصليني الاستشاري وشكر امليرسين عىل لملهم .و أأعرب عن تقدير للمناخ الودي والبناء
عىل مدار ا ألس بو ع ا ألول من ادلورة احلالية و أأكد جمددا عىل رضورة مواصةل التفاوض بنية حس نة ونية سلمية .و أأوحض الوفد
تفسريا ملعىن هذا الالكم .وسأأل املمثل عىل وجه العموم ادلول
حفصه عن كثب استبدال "الصون" "ابمحلاية" والمتس ً
ا ألعضاء تفسري معىن الاقرتاحات اليت تقدموا هبا والآاثر القانونية املرتتبة علهيا .فقد حان الوقت ليك تفهم الشعوب ا ألصلية
القيود اليت تفرضها امحلاية املقدمة ونقاط القوة اليت متدها هبا .وذكر املمثل بأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ليست ببساطة
جمرد شلك من أأشاكل امللكية الفكرية بل اإهنا شلك من أأشاكل ترااها الثقايف يف ا ألساس .وقد اس متتعت أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ابمحلاية مبوجب مجيع الصكوك ذات الصةل والتفاقات البناءة واملبادئ والرتتيبات املربمة مع ادلول ،مبا فهيا
حقوق الرتاث الثقايف وحقوق الإنسان .ول بد أأن تدخل لك هذ احلقوق يف جمال النقاش ومن الاعرتاف هبا .و أأعرب الوفد
عن تطلعه اإىل وجود صياغة يف الصك تقر ابللزتام ا ألسايس حبقوق الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية .و أأعرب املمثل عن
انشغاهل مبسائل الاس تخدام العادل وحرية التعبري واملكل العام وحقوق الغري مبا يف ذكل التعدي الربيء وتراث البرشية
املشرتك .ومل ينكر الوفد أأمهية لك تكل ا ألمور يف قانون عادي للملكية الفكرية ،بل ر أأى اإماكنية اس تخدام هذ املسائل
بوصفها سقاطة أأو مضخة قانونية لتجريد الشعوب ا ألصلية من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبا ،وإالغاء حقوقها اليت
تكفلها صكوك أأخرى مبا يس بغ رشعية عىل مظامل املايض .ومع مرور الوقت سوف تؤدي هذ املبادئ اليت ل ختضع اإىل قيود
اإىل التشبيه عىل ا ألرحج .ذلا دعا اجملمتعات املفتوحة التحيل ابلعدل والاستناد اإىل العداةل .وجيب أأل تُرمغ املبادئ الشعوب
ا ألصلية وامجلاعات احمللية عىل الامتثال اإىل توقعات اجملمتعات املس يطرة ،ولكن علهيا أأن تضع وسائل محلاية الضعفاء ،بلك ما
أأوتيت من اإماكنية .ور أأى املمثل يف املادة  3غياب أأي ذكر للحق يف املشاركة والاعرتاض والوساطة .و أأشار اإىل رغبته يف
الانتقال اإىل هنج تدرجيي ولكن مبا أأن هذا الهنج جديد فهو حيتاج اإىل أآليات محلاية حقوق الشعوب ا ألصلية يف الاعرتاض
عىل التصنيفات جبانب الآليات ا ألخرى اليت قد جتردمه من حقوقهم مرة أأخرى .وذكر املمثل رضورة الامتنا ع عن اإحداث
الرضر .فالشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية يف عالقة متباينة اإذ هام يواهجان هتديد .ومل ير الوفد أأن املكل العام همدد بأأي
شلك اكن و أأعرب عن رغبته يف فهم كيف ميكن للمكل العام أأن يهتدد .وتساءل من اذلي يلحق به الرضر أالكرب ومن اذلي
يتحمل عبء هذا الرضر .فتحقيق التوازن ل يعرب ابلرضورة عن الاحتياجات املرشوعة للشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية
ووضعها اخلاص ،يف حني ينبغي النظر يف حتقيق النسبية.
 .249ودمع وفد جنوب أأفريقيا البيان املقدم من وفد كينيا عن مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأعرب الوفد عن تقدير العمل اذلي
قام به امليرسون والرئيس و أأبرز ا ألفاكر اليت أأتيحت من خالل املشاورات غري الرمسية بشأأن خمتلف املسائل .وذكر الوفد
بأأن ولية اللجنة بينت بوضوح رضورة تفاوض اللجنة بشأأن نص قانوين دويل معين بتوفري امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف ظل س ياق الويبو .و أأما مسأأةل الصون فقد تناولهتا اليونسكو بكفاءة.
وحث الوفد املتفاوضني عىل الرتكزي عىل ولية اللجنة احلكومية ادلولية ،اليت ل تتعلق بوضع صك للصون ،بل بوضع صك
محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وابلنس بة للمسائل املتعلقة بأأساليب اإدراج لكامت
من بروتوكولت أأخرى مثل "الصون" و"الاس تخدام العادل" ،ر أأى الوفد رضورة الامتنا ع عن اإحقام توقعات عىل هذ
الشالكة واردة من اتفاقيات أأخرى تتناولها اللجنة احلكومية ادلولية .وذكر الوفد أأن هذ النقطة قد أأثريت فامي س بق ،عند
الإشارة اإىل بروتوكول انغواي وإاىل اتفاقية التنو ع البيولويج .وقيل من قبل أأن املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا
ليست مببادئ ترغب اللجنة يف عرضها للنقاش .ول حيق للوفود اليت تتناقش من هذا املنطلق الآن أأن جتلب ً
رشوطا أأخرى

WIPO/GRTKF/IC/27/10
73

من بروتوكولت أأخرى وتدخلها يف النقاش .فهذا ليس من سبيل الإنصاف .و أأوحض الوفد املالحظة اليت قدمت أأثناء ادلورة
اجلارية بشأأن املسائل الإجرائية وتساءل بشأأن نزاهة الرئيس وقيادته .جفميع املشاركني يف لملية التفاوض يتأأثرون هبا بقدر
تأأثر الرئيس هبذ املسائل .و أأعرب الوفد عن انشغاهل هبذ املسائل اإذ من شأأهنا زعزعة لملية التفاوض وتأأخريها .وتمتتع ادلول
ا ألعضاء ابلس يادة اليت تسمح لها ابلتدخل يف أأي مسأأةل وتس تحق أأن حتظى هذ الس يادة ابلحرتام ،وحيتاج الرئيس بدور
بصفته الشخص املنوط بقيادة العملية اإىل المتتع ابلقدر ذاته من الاحرتام.
 .250و أأحاط انئب الرئيس ابلنقاط املقدمة من وفد جنوب اإفريقيا .وذكر بأأن اللجنة علهيا الرتكزي عىل وليهتا.
 .252و أأيد وفد اململكة املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ابمسه وابمس دوهل ا ألعضاء ،اإذ يشاركه العديد
وخصوصا التعليقات اخلاصة ابملادة  .4وشدد الوفد عىل رغبته يف شكر الرئيس
من التعليقات والانشغالت اليت أأعرب عهنا
ً
ملخصا وافيًا حلاةل اس تقالل الك النصني ،وحافظت عىل الامتيز
عىل مداخلته اليت أأوحض فهيا مسأأةل مزامنة النصني .فقد اكنت ً
جوهراي يف النصني .وطلب وفد الاحتاد ا ألورويب نسخة جديدة من
بني عنارصهام وعىل اإبراز النصوص اخملتلفة اختالفًا
ً
النسخة املعدةل ا ألوىل تش متل عىل اإحالت مرجعية يف احلوايش السفلية أأو تعىن بأأي طريقة اكنت ابلتحديد ادلقيق للصياغات
املأأخوذة من النص اخلاص ابملعارف التقليدية واملدرجة يف النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،بغية التحيل
ابلشفافية التامة وطرح أأي شكوك بشأأن منشأأ بعض الصياغات .ومل يمتكن الوفد من قراءة أأجزاء خمتلفة من الصياغة الواردة
يف النسخة املعدةل ا ألوىل بسالسة وذلا ر أأى أأن اإعداد نسخة جديدة س يكون من املفيد ل للوقت الراهن فقط ولكن فامي بعد
كذكل .وشدد الوفد عىل تفضيهل وضع هذ الصياغة يف النسخة املعدةل ا ألوىل بصحبة الإحاةل املرجعية اإىل ا ألجزاء اخملتلفة يف
النص.
 .252و أأيد وفد السويد البياانت املقدمة من وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء والبيان القد من
وفد اململكة املتحدة .وشكر امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .و أأوحض أأن الهدف ( )4هدفًا هم ًما ابلنس بة للوفد .ووجد
الوفد بعض اجلدوى من تعريف املكل العام يف النص اخلاص ابملعارف التقليدية فامي يتعلق ابس تخدام املصطلحات ،و أأعرب
عن رغبته يف اإدراج هذا التعريف يف النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للمزيد من التدبر بشأأنه .و أأعرب الوفد
عن رغبته يف اإضافة لكمة "فين أأو أأديب" اإىل نص املادة (2ج) عقب عبارة "النشاط الفكري الإبداعي ".و أأعرب الوفد عن
رغبته يف وضع عبارة "دون املساس ابلتقييدات الواردة يف الفقرة  "2والاس تعاضة عهنا بعبارة "فضال عن" .و أأعرب الوفد
عن رغبته يف صياغة فاحتة الفقرة  4.5عىل النحو الآيت" :ينبغي السامح اب ألفعال التالية ،سواء اكن مسموحا هبا أأم ل" .و أأوحض
الوفد أأنه يفضل وضع اإشارة اإىل قانون التصاممي الصناعية يف الفقرة  .5.5و أأراد الوفد اإضافة عبارة " أأو أأخرى" عقب لفظ
"اإدارية" يف الفقرة  2.8من اخليار  .2واقرتح الوفد استبدال عبارة "جيوز للطرفني التفاق املتبادل" بعبارة "للك طرف" يف
الفقرة  .2.8والهدف من ذكل تأأمني احلق ا ألسايس يف حتقيق العداةل أأو احلق يف حل املسأأةل من خالل حممكة .وتتصل املواد
من املادة  9اإىل  22ابلطبيعة القانونية للصك وذلا ل بد من وضعها بني قوسني .و أأحاط الوفد فامي يتعلق ابملادة  23بأأهنا
جديدة متا ًما ول بد من وضعها بني قوسني ،اإذ تتطلب املزيد من التدبر بشأأهنا.
 .253وحتدث وفد أأوروغواي عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وتقدم خبالص تقدير اإىل الرئيس عىل العمل اذلي
أأجنز و أأقر ابلعمل اذلي أأجنز بصحبة امليرسين .وكرر الوفد ما ذكر وفد جنوب أأفريقيا يف هذا الصدد .فأأعرب عن اعتقاد أأن
النسخة املعدةل ا ألوىل اكنت خطوة كبرية اإىل ا ألمام .ويه ابلرضورة نقطة انطالق جيدة للمزيد من املناقشات يف مجموعة
اخلرباء ،وشدد عىل أأن مجموعة اخلرباء يه املنتدى املناسب لإحراز املزيد من التقدم .و أأوحض الوفد أأنه س يكون من املفيد
الامتنا ع عن تكرار الفكرة نفسها يف العديد من املواد .فعىل سبيل املثال ينبغي التعامل مع معايري املقبولية يف املادة  2أأو
املادة  3بني قوسني ولكن ليس يف لكهيام.
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 .254وحتدث وفد أأوروغواي بصفته الوطنية وشكر وفد اندونيس يا عىل الاقرتاح اذلي قدمه بشأأن املادة  ،2وهو الاقرتاح
تعبريا مناس ًبا عن أأوضا ع مثل تكل اخلاصة بأأوروغواي .ور أأى
اذلي اعمتد امليرسون يف احلاش ية السفلية .فعرب هذا النص ً
الوفد أأن احلاش ية السلفية مناس بة بصحبة الفقرة  .2.2و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يرى هذا الاقرتاح مضافًا اإىل النص
تئثاراي"
اخلاص ابملعارف التقليدية يف مرحةل لحقة .وساورت الشكوك الوفد عىل الرمغ من ذكل ولكن فامي يتعلق بلفظ "اس ً
يف احلاش ية.
 .255وشكرت ممثةل واكةل حق املؤلف احملدودة ،امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به بشأأن النسخة املعدةل ا ألوىل .واعتربهتا
ساسا جيدً ا للمزيد من املفاوضات .وشكرت كذكل ادلول ا ألعضاء اليت أأيدت الاقرتاحات املقدمة من الشعوب
املمثل أأ ً
ا ألصلية و أأعربت عن تطلعها اإىل العمل مع املزيد من ادلول ا ألعضاء عىل حنو تعاوين .ور أأت املمثةل أأن املادة  5هبا مشالك
ألن الاس تثناءات املنصوص علهيا مبوجهبا واسعة للغاية .وتتيح هذ الاس تثناءات الفرصة للغري وا ألشخاص من خارج
الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية فرصة المتكل غري املرشو ع ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي واس تغاللها .و أأشارت املمثةل
عىل وجه اخلصوص اإىل الفقرات  3.5و 4.5و 5.5اليت تنافت مع الهدف من الصك ،أأل وهو حامية أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي للشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية .وعىل الرمغ من توافر بروتوكولت عظمية غري ملزمة قانوانً يف أأسرتاليا فامي يتعلق
بفنون الشعوب ا ألصلية ،ل حيمي قانون حق املؤلف يف أأسرتاليا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حامية اكمةل ،اإذ تقيدت فرتة
امحلاية ومل يتوافر فهيا الاعرتاف ابحلقوق امجلاعية .و أأمعنت الاس تثناءات يف قانون حق املؤلف ل ألغراض البحثية يف اإحلاق
الرضر بل وفتحت اجملال أأمام المتكل غري املرشو ع ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي املقدسة والروحية .وإان اكنت س ُتدرج
بعض الاس تثناءات اخلاصة ابس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي فينبغي أأن تمت هذ الاس تثناءات فقط ابلتشاور مع
مؤخرا يف أأسرتاليا تكل اليت انطوت عىل
الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية ومعها
ً
حرصاي .ومن بني ا ألمثةل اليت وقعت ً
مجموعة من الباحثني اذلين دخلوا عددًا من امجلاعات ا ألصلية احمللية غريب وجنوب وشاميل أأسرتاليا و أأخذوا بعض أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي دون احلصول عىل اإذن مناسب ودون التشاور مع تكل امجلاعات .واكن امس هذا املرشو ع ابلتحديد
سونغاليزن  .senilgnoSواكن الهدف من املرشو ع اإمتام "مرشو ع حبيث عابر للثقافات وتعاوين ومتعدد التخصصات فامي بني
شعوب مارتو ( ،)utraMوانغانياتيارا ( ،)atittnataatrrtوبيتيانتياتيارا (، )agaatnaataatrtواينكونيتياتيارا
( )atnjMnaaataatrtومؤسسات الرتاث الثقايف الوطين التابعة جلامعة أأسرتاليا الوطنية واملتحف الوطين ألسرتاليا".
واحتوى املرشو ع عىل جتوركواب أأو حاكايت أأحالم رسية وعىل معارف اإيكولوجية وعىل قصص وعىل نقوش خصرية
غان وقصص و أأعامل فنية .وحصل هؤلء الباحثون كذكل عىل منح من مركز البحوث ا ألسرتايل ليك
ومصنوعات أأثرية و أأ ٍّ
يمتكنوا من اإمتام مرشوعهم ،عىل الرمغ من عدم حصول الباحثني عىل موافقة اكمةل من مجيع ا ألطراف املعنية من امجلاعات
ا ألصلية احمللية .واكنت بعض امجلاعات ا ألصلية احمللية قد أأعطهتم موافقهتا ولكن العديد من الش يوخ بيتيانتياتيارا من جنوب
ترحااب ابملعرض ،ألهنم مل يقدموا موافقهتم والتف الباحثون علهيم .ونُرش مقال قبل أأس بوعني يف الصحيفة
أأسرتاليا مل يبدو ً
الوطنية "ذي أأسرتاليان" خبصوص التنديد هبذا املعرض .وصدر أأمر حممكة بوقف املعرض .وذكر الش يوخ أأهنم مل يرغبوا يف
الكشف عن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية واملقدسة اخلاصة هبم من خالل املرشو ع من جراء جتارب سيئة سابقة
فامي يتعلق ببعض أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت نُسخت عرب الإنرتنت .وزار ممثلو واكةل حق املؤلف احملدودة أأراض
بيتيانتياتيارا يف أأكتوبر  ،2022و أأبلغهم الش يوخ بعدم رضامه عن مرشو ع سونغاليزن  .senilgnoSفليس من املفرتض أأن
تُعرض حاكايت ش يوخهم من الرجال عىل امل أل ومل يرغبوا يف مواصةل العرض .وما دامت ل تتوافر س بل للرقابة عىل أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي الرسية واملقدسة حال ًيا يف أأسرتاليا ول تتوافر قوانني يف أأسرتاليا حتول دون سوء اس تخدام
املس تخدمني ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومتلكها غري املرشو ع ،س تظل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عرضة لقطا ع
أأكرب من امجلهور .واكن هذا جمرد مثال أأخري وخشيص عن الطبيعة الإشاكلية لتطبيق اس تثناء عىل اس تخدام أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ألغراض املؤسسات البحثية والثقافية ابلنس بة للجامعات ا ألصلية احمللية اليت ل ترغب يف عرض أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبا عىل امجلهور.
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 .256وشكر وفد اتيالند امليرسين واملشاركني عىل لملهم وعىل مداخالهتم .و أأضاف أأن النسخة املعدةل ا ألوىل ينبغي أأن
ساسا جيدً ا ملواصةل النقاش .ودمع الوفد بشدة بشأأن املادة  2البيان املقدم من وفد مرص والوفود ا ألخرى خبصوص
تشلك أأ ً
اإضافة ا ألمم بني املس تفيدين وهو املوقف اذلي يتوافق مع ما بينه فامي س بق .واقرتح الوفد حذف لكمة "تبد ع" اإذ ر أأى أأهنا ل
تتناسب وطبيعة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واقرتح الوفد اإعادة النظر يف اس تخدام لكمة "تبد ع" أأو "اإبداعية" عند
وصف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف مواضع أأخرى من النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واقرتح كذكل
حذف امجلةل اخلتامية "اليت تس تويف معايري ا ألهلية للحامية املعرفة يف املادة  ،"2ألن هذ امجلةل مل تعد سارية .ور أأى الوفد أأن
احلاش ية السفلية اليت اقرتهحا وفد اندونيس يا مفيدة .ولكهنا تش متل عىل حمتوى جوهري وليست جمرد وصف جلزء من أأجزاء
النص .وذلا تس تحق احلاش ية السلفية أأن توضع يف فقرة مس تقةل بذاهتا عقب الفقرة  ،2.2اإما برمق  2.2اثني ًا أأو  .2.2وشعر
تئثاراي" قد تُنشئ صعوبة كبرية عند تفسريها وتنفيذها وذلكل اقرتح التخيل عن هذ اللكمة .و أأعرب
الوفد بأأن لكمة "اس ً
الوفد عن رغبته يف حذف مجةل " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تس تويف معايري ا ألهلية الواردة يف املادة  "2من الفقرة
 2.2اليت سوف تتحول اإىل الفقرة  .3.2ور أأى الوفد أأن النص املعدل اجلديد للامدة  3يف حاجة اإىل املزيد من التفكري .وللفقرة
 2.3فاحتة ممتازة لو أأن امجلةل توقفت عند لكمة "املس تفيدين" يف السطر الثاين ،اإذ يبدو ما تبقى من الكم مكرر .و أأما لكمة
"الصون" يف السطر ا ألول من الفقرة  2.3فال بد من تبديلها بعبارة "كفاةل حامية" .و أأوحض الوفد أأن مصطلح "الصون" وفقا
لس تخدامه يف اتفاقية اليونسكو محلاية الرتاث الثقايف غري املادي  ،2003يعين احلفاظ علهيا من الانداثر ،ولكن ل يعين توفري
حامية قانونية للملكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف الاحتفاظ ابلفقرة الفرعية (د) من الفقرة  2.3يف اخليار  2من املادة
همم من عنارص امحلاية .واحتفظ الوفد حبقه يف التقدم
 3يف الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/27/5حيث تش متل عىل عنرص ً
ابملزيد من التعليقات بشأأن النسخة املعدةل ا ألوىل يف مرحةل لحقة.
 .257وشكر وفد اإيطاليا امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .و أأيد الوفد البيان املقدم من وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ووفد اململكة املتحدة .واعترب الوفد أأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
موضوعان خمتلفان متا ًما .وذلا ليس من املمكن اعتبارهام متداخلني .وعالوة عىل ذكل مل تأأخذ النسخة املعدةل ا ألوىل من النص
اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف اعتبارها توافقها مع حق املؤلف ابلقدر الاكيف .وتتوافر ابلطبع بعض جوانب
التداخل بني النص وحق املؤلف اليت حتتاج اللجنة احلكومية ادلولية اإىل التوصل اإىل حلول مناس بة بشأأهنا .فيمتتع الإبدا ع
الفردي الصادر عن الإلهام واذلي يؤدي اإىل اإنتاج مصنفات ثقافية ابمحلاية مبوجب حق املؤلف ،ألن العمل اجلديد صاحبه هو
املؤلف حىت وإان أأىت الإلهام من مصنفات قامئة .ومل حيظ هذا اجلانب من اإبدا ع الإبداعات الفردية مقارنة اب ألعامل اليت تبدعها
عنرصا أآخر هم ًما ألي صك اكن .فأأي يشء
امجلاعة ابلتقيمي الاكيف من خالل النص .واكن الاعرتاف املناسب ابملكل العام ً
متاح ابلفعل يف املكل العام ينبغي أأل ينشغل هبذا الصك .واكنت مدة امحلاية من اجلوانب ا ألخرى اليت ينبغي أأل تتقيد.
وينبغي أأن تش متل املادة  2.2عىل تعريف ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اإذ مل يدرج يف "اس تخدام املصطلحات" .وينبغي
وضع التعريف مع النصوص التنظميية ل يف موضع أآخر ،فهذا هو ما مت يف حاةل معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل
الصويت .و أأعرب الوفد عن رغبته كذكل يف حذف القوسني من عبارة " أأدبية وفنية" يف التعريف مع اإضافة لكمة "اإبداعي".
ولهذ اللكامت الثالث أأمهية قصوى ابلنس بة للوفد .وينبغي أأن يقترص نص املادة  3عىل الفقرات  2.3و ( 3.3أأ) والفقرة
البديةل  .4.3ور أأى الوفد ابلنس بة اإىل مفهوم ا ألمم الوارد يف املادة  2أأن احلل قدمته املادة  ( 2.2أأ) ابلفعل ،اإذ أأىت نصها
اكلآيت" :مملوكة من قبل جامعة يف أأرايض تتطابق أأراضهيا بشلك اكمل وحرصي مع أأرايض تكل ادلوةل العضو ".وذكر الوفد
أأن هذا احلل مريض بل ويتجاوب مع انشغالت وفد مرص والوفود ا ألخرى .ودمع الوفد اخليار  2من املادة ( )6مبا يتوافق مع
ما ذكر ابلنس بة اإىل فرتة امحلاية .و أأعرب الوفد عن وهجة نظر تأأييدً ا ملا ذكر وفد السويد خبصوص طبيعة الصك رضورة
وضع املواد من  9اإىل  22بني أأقواس ألهنا تتصل بطبيعة الصك.
 .258وركز وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عىل املواد الواردة يف النسخة املعدةل ا ألوىل اليت مل
يكن قد علق علهيا بعد .و أأحاط الوفد حبذف أأحد القوسني املفتوحني يف فاحتة الفقرة  2.5ابلنس بة اإىل املادة  .5ور أأى الوفد
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أأن معىن "اخلاضعة للتقييدات" يف الفقرة  2من الفقرة  3.5غري واحض .وسأأل الوفد كذكل عن املنطق وراء وضع امجلةل
اخلتامية يف الفقرة  3.5اليت ذكرت أأن هذا احلمك ينبغي /يتعني أأل يرسي عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املوحضة يف
الفقرة  .2.3مفن الواحض أأن الاس تثناءات جيب تطبيقها عىل حنو شامل .وذلا طلب الوفد وضع هذ امجلةل بني قوسني .وسأأل
الوفد خبصوص الفقرة  5.5تبديل الإشارة اإىل قانون حق املؤلف والعالمات التجارية بعبارة "حقوق امللكية الفكرية" ،حبيث
تمتتع التصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية وغريها من حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى املناس بة ابمحلاية الشامةل .ور أأى الوفد
أأن ا ألثر التنفيذي للامدة  6مل يتقرر بعد وذلا فاإنه من السابق ألوانه أأن يتخذ موق ًفا حا ًمسا حيال املادة  .6ولكن مع ذكل
طلب الوفد تعديل العنوان حبيث يش متل عىل لكمة "الصون" .ور أأى الوفد أأن عبارة "بوصفها مبد أأ عاما" الواردة يف النص
ا ألصيل غري موجودة يف اخليار  2من النسخة املعدةل ا ألوىل .والمتس الوفد ذلكل اإما اإدراج العبارة أأو وضعها بني قوسني.
و أأعرب الوفد عن رغبته يف وضع لكمة "احلقوق" الواردة يف عنوان املادة  8بني قوسني مع تعديل امجلةل الافتتاحية يف اخليار
 2حبيث تكون" :التدابري القانونية أأو الس ياس ية أأو الإدارية املناس بة أأو أأية تدابري أأخرى" ،ألن هذ الصياغة تتيح قدرا أأكرب
من املرونة اإىل ادلول ا ألعضاء .وطلب الوفد الاس تعاضة عن عبارة "للك طرف" يف املادة  2.8بعبارة "جيوز للطرفني
التفاق املتبادل" .والمتس الوفد وضع املواد  9اإىل  22بني قوسني حبيث ل يقطع حبمك مس بق عىل طبيعة النص .وينبغي
حذف املادة  .3.9ومبا أأن املادة  23مادة جديدة متام ًا المتس الوفد وضعها بني قوسني اإىل أأن يمت النظر فهيا .واحتفظ الوفد
حبقه يف اإبداء مزي ٍّد من التعليقات بشأأن صياغة النص يف مجمهل يف مرحةل لحقة.
 .259و أأشار وفد السلفادور اإىل املادة  2وذكر أأنه عىل الرمغ من وضوح موقفه للجميع ،فاإنه سوف يكرر تعبري عن انشغاهل
فامي يتعلق هبذ الوثيقة .وذكر الوفد بأأن السلفادور لها العديد من املغرتبني مع فقداهنا جيل بأأمكهل ل ألسف .والوفد منشغل
بتعريف املوضو ع اذلي يعترب موضع تناقل من جيل اإىل أآخر عىل التوايل .وشكر الوفد امليرسين عىل وضع عبارة "بصورة
متوالية أأم ل" يف الصياغة ما أأدى ابلتايل اإىل استيعاب موقفه اذلي مل يتغري .وشدد الوفد عىل حنو مشابه عىل اس تحاةل دلمه
عبارة "عىل أأل تقل تكل املدة عن  50س نة ".وذكر الوفد فامي خيص املادة  2أأن املس تفيدين مه الشعوب ا ألصلية وامجلاعات
احمللية .و أأحاط الوفد بشلك مناسب ابلبيان املقدم من وفد مرص فامي يتعلق مبصطلح " أأمة" وذكر أأنه سوف يواصل التفكري
فامي قيل .وابلنس بة اإىل نطاق امحلاية رحب الوفد بصياغة املادة ،ولكنه اعترب املادة  4.3عىل وجه اخلصوص اإشاكلية والمتس
اإجراء املزيد من املشاورات مع سلطاته .ودمع الوفد اخليار  2فامي يتعلق ابملادة  .5و أأيد الوفد البيان املقدم لتو من وفد
الاحتاد ا ألورويب بشأأن املادة  5.5ألن من شأأن استيعاب مجيع مس توايت احلقوق .واتفق الوفد مع اخليار  2خبصوص مدة
امحلاية املنصوص علهيا يف املادة  6ودلمه .وكذكل دمع الوفد اخليار  2فامي يتعلق ابملادة  .7ورحب الوفد ابملادة  23و أأعرب
عن رغبته يف تضميهنا يف النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بل ويف النص املتعلق ابملعارف التقليدية والنص
املتعلق ابملوارد الوراثية كذكل.
 .260و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا نيابة عن مجموعة البدلان الإفريقية .و أأعرب عن انشغاهل خبصوص
العديد من البياانت اليت ُقدمت يف هذ ادلورة اجلارية .ورحب الوفد ابلتوضيح اذلي بينه الرئيس ووفد كينيا ابمس مجموعة
البدلان ا ألفريقية بأأن هممة حتديد املسائل املتشاهبة ليست معنية بدمج النصني ول "مبزامنهتام" هبذا املعىن ،بل ابلبحث عن
أأوجه التشابه فامي بيهنام ،بغية كفاةل اتساق النص املعين ابملعارف التقليدية مع ذكل املعين بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اإن
وجدت أأوجه تشابه اكفية بني املسائل واملفاهمي .واكن وفد الاحتاد ا ألورويب هو اذلي ذكر دمج النصني للمرة ا ألوىل ،دون
أأن يرد ذكل خباطر أأي وفد من الوفود .و أأعرب الوفد كذكل عن انشغاهل ابجلهود اليت تبذلها بعض الوفود للتعامل مع حامية
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من منظور قانون حق املؤلف .واتفق الوفد مع البيان املقدم من وفد اإيطاليا خبصوص وجود
بعض التداخل بني النصني .ولكن مع ذكل مل يشارك الوفد يف اللجنة احلكومية ادلولية بناء عىل أأهنا تس تحدث ملحقًا لتفاقية
برن .وذكر الوفد أأن اللجنة احلكومية ادلولية دلهيا ولية الاخنراط يف مفاوضات قامئة عىل نص بغية التوصل اإىل صك أأو
صكوك دولية متعلقة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذلا فاإن متتع اللجنة احلكومية ادلولية مبزية نظام حقوق املؤلف ونظام
العالمات التجارية ونظام قانون التصاممي الصناعية اليت ميكن لهذا الصك الاس تفادة مهنا ل يستبدل الغرض املمزي وا ألسايس
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اذلي حصلت اللجنة احلكومية ادلولية عىل ولية مواصلته .وقد تكون احملصةل "اإضافة اإىل حق املؤلف" أأو "بدون حق
املؤلف" أأو "تاكفؤ مع حق املؤلف" ولكن ليس "جمرد حق املؤلف" ألن هذا الصك معين بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
والسبب الثالث لنشغال الوفد هو فكرة املكل العام اليت ظهرت مر ًارا وتكرا ًرا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تكرار امللحوظة
املقدمة من ممثل قبائل تولليب :هل املكل العام يهتدد اخلطر؟ وشكك الوفد يف أأمهية انشغال اللجنة احلكومية ادلولية
ابملكل العام بوصفه مفهوم دويل .فاإىل الآن مل يصدر أأي صك دويل يعرف املكل العام .فاإن اكنت اللجنة احلكومية ادلولية
ترغب يف تويل هذ املهمة الهائةل من خالل وليهتا فال يرفض الوفد هذ املهمة يف حد ذاهتا .ولكن ينبغي أأل يمت ذكل مع
اعتبار املكل العام وفق تعريفه يف هذا النص التعريف اذلي يرسي عىل مجيع الصكوك ا ألخرى املعنية ابمللكية الفكرية .فاإىل
الآن ر أأى السابقون عىل اللجنة احلكومية ادلولية العاملون يف جمال امللكية الفكرية مثل اخلرباء يف جمال القانون حمكة ترك
ادلول ا ألعضاء تقرر ما يشلك املكل العام داخل حدودها الوطنية .وابلإشارة اإىل هذا الصدد ل يظن الوفد أأن اجليل احلايل
يتسم بقدر أأكرب من اذلاكء أأو احلمكة حبيث ل يس تفيد من حمكة السابقني .و أأحاط الوفد يف الوقت نفسه بأأن هذا السؤال
ليس جزء من ولية اللجنة احلكومية ادلولية يف الوقت الراهن .ومن بني أأس باب انشغال الوفد ا ألخرى مسأأةل ومصطلح
"الصون" اليت أأثريت عدة مرات أأثناء ادلورة اجلارية .ولفظ "الصون" يف جمال امللكية الفكرية من شأأنه أأن يعين وجود نظام
قامئ للحامية يتعني صونه أأو حاميته يف حد ذاته .وعىل حد فهم الوفد تعكف اللجنة احلكومية ادلولية عىل التفاوض بشأأن صك
أأو صكوك تعمل عىل سد الثغرات القامئة حبيث تمتتع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية القمية واليت تعتربها
الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية قيمة ابلعرتاف اذلي مل حتظ به من خالل صك دويل للملكية الفكرية عىل الرمغ من
اس تحقاقها هل عن جدارة .ويتطلب مفهوم الصون بعض التقارب عىل مس توى القانون العريف ادلويل وابلتأأكيد عىل املس توايت
الوطنية اليت متنح هذ امحلاية ابلفعل .وإان اكن هذا هو الوضع مفن الواحض أأن اللجنة احلكومية ادلولية قد أأنفقت لك هذ
الس نوات سدى .والمتس وفد الاحتاد ا ألورويب ً
متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء فامي يتعلق بنطاق امحلاية
الاحتفاظ خبيار منفصل جيمع بني املادة  2.3والبديل  .4.3و أأحاط وفد نيجرياي يف هذا الصدد أأن وفد اإيطاليا أأضاف املادة
 ( 3.3أأ) اإىل هذا الاقرتاح ،ما يعين أأن ادلول ا ألعضاء ابلحتاد ا ألورويب غري متوافقة بشأأن هذ النتيجة .وعىل أأية حال،
لحظ الوفد أأن املادتني  2.3و 4.3هام يف ا ألساس أأحاكم الوضع الراهن ول تعين أأن من سيمتتع ابمحلاية أأو ل يمتتع هبا لحقًا
يف ادلول ا ألعضاء من شأأنه أأن يظل عىل ما هو عليه كام اكن يف املايض .وشدد الوفد عىل أأن اإضافة أأحاكم تتيح لدلول
ا ألعضاء الفرصة يف مواصةل ما اكنت تفعهل أأو تس تخدم نظام امللكية الفكرية اإىل احلد اذلي ترغبه أأو ختتار ل يتوافق مع
ولية اللجنة احلكومية ادلولية .وإان مل تكن اللجنة احلكومية ادلولية منعقدة للتفاوض بشأأن صك دويل محلاية أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي فينبغي أأن يذكر هذا بوضوح .ولهذا السبب المتس الوفد بيان تشكيل الفقرتني  2.3و 4.3مادة بديةل مع
بعضهام البعض .وليس دلى الوفد تفضيل بشأأن وضعها بني قوسني ولكنه أأوحض أأهنام ليسا جزء من املادة  3ول يتسقان مع
الولية كذكل .واقرتح الوفد اإمتام املشاورات بشأأن العملية حتت قيادة الرئيس اإذ بدا أأن اللجنة احلكومية ادلولية تغامر
بتضييع وقهتا .والوفد اإىل جانب ذكل لن يدمع اإصدار صكني مت ألهام احلوايش السفلية والإحالت املرجعية فتجعلهام
مس تعصيان عىل الفهم .ويف هذا الصدد من املمكن أأن تش متل املناقشات اخلاصة ابلعملية عىل القواعد ا ألساس ية اليت ينبغي
أأن تلزتم هبا اللجنة احلكومية ادلولية لإصدار الصكني.
 .262واختمت انئب الرئيس النقاش بشأأن النسخة املعدةل ا ألوىل يف اجللسة العامة .ودعا مجموعة اخلرباء اإىل العودة اإىل
الانعقاد وإاىل الإعداد لإصدار امليرسين النسخة املعدةل الثانية من النص اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .مث رفع انئب
الرئيس اجللسة العامة.
[ .262ملحوظة ا ألمانة :مت هذا اجلزء من ادلورة عقب اجامت ع مجموعة اخلرباء للمرة الثانية مبوجب البند  7من جدول
ا ألعامل] .و أأعاد انئب الرئيس افتتاح اجللسة بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل و أأشار اإىل النسخة املعدةل الثانية من النص
اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تداولها احلضور و أأعدها امليرسون .وشكر امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به
ودعامه اإىل تقدمي النسخة املعدةل الثانية.
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وخصوصا ا ألقواس اليت
 .263أأشاد الس يد غوس متحد ًاث ابمس امليرسين ابجلهد اذلي بذهل امليرسون ليتأأكدوا من أأن النص
ً
المتس هتا الوفود تعرب عن مواقف مجيع ادلول ا ألعضاء دون تفضيل ألحد عىل الآخر .وذكر الس يد غوس بأأن بروتوكول انغواي
احتوى عىل  3000قوس عند بداية املفاوضات الهنائية .ويف الوقت الراهن تش متل النسخة املعدةل الثانية عىل  2500قوس.
واعتذر الس يد غوس عن أأية حاةل من السهو أأو اخلطأأ مقد ًما .فقد حاول امليرسون جاهدين التعبري عن مجيع املداخالت
ولكهنم مع ذكل عدلوا أأجزاء من النص ألغراض الوضوح .و أأبرز التغيريات ا ألساس ية مقارنة ابلنسخة املعدةل ا ألوىل .و أأضيفت
فقرتني جديدتني يف اجلزء اخلاص ابدليباجة /املبادئ تتعلقان ابلهنوض ابلبتاكر والاعرتاف بقمية املكل العام .وذكر أأن لفظ
"مقدمة" سوف يضاف اإىل العنوان كذكل .و أأما يف اجلزء اخلاص ابس تخدام املصطلحات فقد ُأخذت تعريفات "املكل العام"
و"الاس تخدام /الاس تعامل" من النص اخلاص ابملعارف التقليدية .وعدلوا كذكل تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ليك
تشمل العبارة الآتية "اليت قد تبقى عىل هيئة كتابية أأو مقننة أأو شفهية أأو عىل أأي هيئة أأخرى ".و مل تمت أأي تغيريات
جوهرية يف ا ألهداف ابس تثناء اس تخدام "املوافقة املس بقة املس تنرية" بغية حتقيق الاتساق عىل مس توى النص بأأمكهل.
ووضعت يف املادة  2عناوين اإضافية بني أأقواس تعرب عن عدم توافر توافق يف الآراء بشأأن العنوان .و أأضيفت بني قوسني
عبارة " أأو نتا ًجا فريدً ا لها" يف الفقرة الفرعية (ب) .و أأعادوا ترتيب الفقرات الفرعية ليك تعرب عن وهجة النظر اليت أأثريت أأثناء
اجامت ع مجموعة اخلرباء بأأن الفقرات الفرعية ( أأ) اإىل (ج) ترامكية و أأن املفاهمي متفق علهيا بشلك عام ،دون التفاق عىل مجيع
اللكامت احملددة ،يف حني مل يمت التفاق بشأأن املفاهمي الواردة يف الفقرتني الفرعيتني (د) و(هـ) .كام وضعوا الفقرة الفرعية
السابقة اليت تبد أأ "اليت قد تبقى ( ")...يف التعريف اإذ وجدوا ذكل أأنسب .واكن لزا ًما فصل عبارة "مدة من الس نوات"
نتيجة لعدم توافر توافق يف الآراء بشأأن تضمني فرتة زمنية .والمتس من اللجنة احلكومية ادلولية اإماكنية التوصل أأثناء اجللسة
العامة اإىل حذف لكمة ً
"ملاك هلم" وحذف ا ألقواس احمليطة بعبارة ً
"حمافظا عليه" يف الفقرة الفرعية ( أأ) .وغري امليرسون يف
املادة  2عنواهنا مبا يعرب عن غياب توافق الآراء بشأأن امحلاية أأو الصون .و أأشارت املادة الآن اإىل "ا ألمم" بوصفها من
املس تفيدين .ودار جدل موسع بشأأن هذا ا ألمر وذلا فصياغته غري هنائية بل مطروحة للنظر فهيا .واس ُتخدمت احلاش ية
السفلية الواردة يف النسخة املعدةل ا ألوىل بوضعها يف املنت عىل هيئة الفقرة  ،2مبا يعرب عن ظهور بعض التوافق يف الآراء
بشأأهنا .و أأضافوا كذكل "الهوية الثقافية والاجامتعية" وفقا لطلب ادلول ا ألعضاء ،واس تعاضوا عن الإشارة اإىل مواد حمددة
بلكمة "صك" عىل مس توى النص لكه يك يتسم بقدر أأكرب من املرونة .و أأدخلوا بعض التغيريات عىل الفقرة  3.2بغية املزيد
من الوضوح وحذف التكرار ،نتيجة لوجود التباس بشأأن الفقرة الفرعية ا ألخرية يف النسخة املعدةل ا ألوىل .وعربت املادة 3
عن خيارين بديلني .واش متل اخليار البديل الثاين عىل الفقرات السابقة  2.3و .4.3بيامن عرب اخليار البديل ا ألول عن هنج
تدرجيي أأساسه النسخة املعدةل ا ألوىل مع حذف الفقرتني السابقتني  2.3و ،4.3حيث شالك اخليار البديل الآن .و أأدخلوا
املزيد من التعديالت عىل البديل ا ألول مبا يف ذكل اإضافة املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا يف ا ألقسام ذات
الصةل هبا .و أأضافوا فقرة فرعية جديدة رمق ( )5اإىل الفقرة  .2.3وكذكل أأضافوا "محمية" قبل عبارة " أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي" .و أأضافوا حاش ية سفلية من النص ا ألصيل اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لتعريف "الاس تخدام".
و أأضيف عدد من ا ألقواس عىل امتداد نطاق امحلاية .ومل تشهد املادة ( )4أأي تغيريات جوهرية .و أأضافوا اإىل املادة (ً )5
بديال
للفقرة  2.5مأأخوذ مبارشة من النص ا ألصيل اخلاص بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ووجد امليرسون صعوبة يف المتيزي عىل
مس توى املفهوم الفعيل بني "رهن التقييدات املنصوص علهيا يف الفقرة  "2و"ابلإضافة اإىل" يف الفقرة  ،3.5حيث بدا ا ألمر
و أكهنام يعربان عن يشء واحد .وذلا وضع اخليارين بني أأقواس .و أأدخلوا تعديالت عىل الصياغة كذكل مبا يعرب عن املداخالت
املقدمة من مجموعة اخلرباء ومشلت التعديالت املوافقة املس بقة املس تنرية والربوتوكولت املوضوعة وطن ًيا" ،و"مستندً ا اإلهيا"،
تعارا مهنا فامي يتعلق ابلفقرة الفرعية (ج) .و أأضيفت فقرتني فرعيتني اإىل الفقرة  4.5وهام (ج) و(د) وفقا لطلب مجموعة
و"مس ً
اخلرباء .واش متلت الفقرة  5.5عىل املوافقة املس بقة املس تنرية و أأضيفت عبارة لتتضمن خمتلف أأشاكل حقوق امللكية الفكرية.
و أأضيفت لكمة "صون" اإىل عنوان املادة  .6واس تخدموا لكمة "صك" بدل من الإشارة املبارشة اإىل مواد حمددة و أأضافوا
"وابلتشاور مع املس تفيدين" يف الفقرة  .2.6و أأضيف اقرتاح أآخر يف املادة  7اإىل اخليار  ،2يف الفقرة  2.7يشرتط حظر أأية
رشوط شلكية فامي خيص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية .و أأضيف مفهوم التعدي حبسن نية اإىل املادة  8حس امب
يتضح من الفقرة  .5.8و أأثري جدل كبري بشأأن وضع املفهوم ولكن اع ُتربت هذ املادة يه ا ألنسب .والفقرة  4.8جديدة ودلمهتا
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مجموعة اخلرباء .و ُأدخلت بعض التعديالت عىل اخليار  2من الفقرة  .2.8واكن التغيري ا ألسايس ابلنس بة للامدة  9اإضافة عبارة
"السامح ابس مترارها" يف ختام الفقرة  .2.9ومل يدخل امليرسون أأية تغيريات تُذكر عىل املادة  .20و أأحاط الس يد غوس بوجود
طلب بوضع الفقرة  20.2يف ادليباجة ،ولكن مل يكن هناك توافق يف الآراء بشأأن هذا الطلب ،ذلا ظلت يف ماكهنا احلايل.
وخصوصا فامي يتعلق ابلفقرة  2.22من
و أأعيدت صياغة املادة  22متا ًما نتيجة لوجود قدر من الإهبام يف الصياغة ا ألصلية
ً
النسخة املعدةل ا ألوىل واس تعاض عهنا امليرسون بفقرة أأكرث دقة ما أأزال الالتباس ،مع الاس تعانة جزئيا بنص من اتفاق
تربس .ومل تشهد املادة  22تغيريات تذكر .وتغريت املادة  23مبا يعرب عن توافق الآراء داخل مجموعة اخلرباء بشأأن درجة املرونة
فامي يتعلق بتنفيذ ا ألحاكم .ومل ير امليرسون طائال من وراء وضع قامئة .حفاولوا أأن يعربوا عن رشط توفري تكوين الكفاءات
خريا حاول امليرسون التعبري عن مجيع ا ألقواس
ابلنس بة للمس تفيدين وهو ا ألمر اذلي نوقش من خالل مجموعة اخلرباء .و أأ ً
ولكن لصعوبة املهمة فاإهنم يرحبون ابلتصويبات من الوفود يف هذا الشأأن.
 .264وشكر انئب الرئيس امليرسين عىل املقدمة الشامةل للنسخة املعدةل الثانية .وذكر انئب الرئيس أأنه بناء عىل املهنجية
وبرانمج العمل املتفق علهيام سوف يدعو اجللسة العامة لتحديد حالت السهو واخلطأأ البارزة يف النسخة املعدةل الثانية.
واملقصود ها هنا الاقرتاحات املقدمة من ادلول ا ألعضاء أأثناء انعقاد اجللسة العامة أأو مجموعة اخلرباء اليت مل تلق اعرتاضً ا علهيا
سهوا .و أأشار كذكل اإىل الاقرتاحات املقدمة من املراقبني اذلين حصلوا عىل دمع من ادلول ا ألعضاء دون أأن يظهر
و ُحذفت ً
ذكل يف النص .ووحض أأن أأية اقرتاحات جديدة أأو تعليقات جوهرية مبا يف ذكل حتسينات الصياغة والاقرتاحات النصية
فسوف تُسجل اكلعادة يف التقرير الاكمل الصادر عن ادلورة .ودعا انئب الرئيس الوفود اإىل التعبري بوضوح عن كون املداخةل
ذات صةل خبطأأ أأم بسهو ،ومن مث يراجع امليرسون جسالهتم وعقب التأأكد من املداخةل يدرجون التعديل .و أأما البياانت
ا ألخرى مجيعها فسوف تسجل ابلطريقة املعتادة يف التقرير .وقال اإن املناقشة احلالية س تختمت ابإثبات النص بعد تصحيحه
وإارساهل اإىل امجلعية العامة املقرر عقدها يف سبمترب  ،2024رهنًا بأأي تعديالت أأو تغيريات بشأأن قضااي شامةل جتري خالل
ادلورة الثامنة والعرشين للجنة .وهو الهنج ذاته اذلي اتبعته اللجنة فامي يتعلق ابلنسخة املعدةل الثانية ذات الصةل ابملعارف
التقليدية مبوجب البند  6من جدول ا ألعامل.
 .265وشكر وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء امليرسين عىل لملهم لإعداد النسخة املعدةل
الثانية .وقال اإنه ممل بصعوبة املهمة املولكة اإلهيم وابجلهد احلثيث اذلي بذلو  .ومع احتفاظه حبقه يف التعليق عىل النص يف
وقت لحق أأوحض أأن دليه بعض التعليقات ا ألولية اليت أأراد التقدم هبا فامي يتعلق ببعض حالت السهو .وشكر الوفد
امليرسين عىل اإضافة "املقدمة" اإىل املبادئ /ادليباجة .والمتس نسخ صياغة الهدفني  3و 4من املقدمة مع الاحتفاظ هبام بني
ا ألهداف كذكل .و أأشار الوفد اإىل تغيري نوقش داخل مجموعة اخلرباء مع الامتسه يف اجللسة العامة يف وقت سابق من هذا
ا ألس بو ع .ففي اجلزء اخلاص ابس تخدام املصطلحات أأعرب الوفد عن رغبته يف وضع عبارة " أأشاكل التعبري الثقايف" بني
تغيريا المتس ته اجللسة العامة يف وقت سابق وانقش ته مجموعة اخلرباء ،وعىل الرمغ
قوسني ونقلها اإىل فاحتة املادة  .2واكن هذا ً
من غياب توافق الآراء بشأأن هذا التغيري المتس الوفد من امليرسين بيان موقف الوفد بوضوح منه يف النص .و أأحاط الوفد
سهوا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة
عىل حنو رسيع حبذف القوس ا ألول السابق عىل "الاس تخدام  /الاس تعامل" ً
تعريف "متاحة للجمهور" حسب اس تخدامه يف النص اخلاص ابملعارف التقليدية .واكن هذا من التغيريات اليت المتس هتا
اجللسة العامة يف وقت سابق .والمتس الوفد ابلنس بة اإىل املادة  2حس امب أأوحضت املداخالت السابقة متيزي الفقرات الفرعية
( أأ) اإىل (و) بوصفها ترامكية مع ربطها حبرف العطف "و" .و أأضاف أأن احلمك اخلاص ابلصون يف املادة  3أأضيف بوصفه مادة
منفصةل ولكن دون اتفاق يف هذا الصدد داخل مجموعة اخلرباء وطلب الوفد وضع هذا احلمك عىل هيئة خيار منفرد يف املادة
 ،3وفق ما يفضهل وحس امب أأوحض مس بقًا .والمتس الوفد فامي يتعلق مبادة  4وضع لكمة "احلقوق" بني قوسني يف لك من العنوان
والبديل  2من الفقرة  .2.4والمتس الوفد ابلنس بة للفقرة  5.3وضع عبارة "ومبوافقة مس بقة مس تنرية أأو اإقرار ومشاركة من
قبل املس تفيدين" بني قوسني اإذ اكنت مدرجة حديث ًا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف صياغة فاحتة الفقرة  4.5عىل النحو الآيت:
"ينبغي /يتعني السامح اب ألفعال التالية ،سواء اكن مسموحا هبا أأم ل" ويه الصياغة اليت اكن وفد السويد قد اقرتهحا ابلفعل
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خريا أأحاط الوفد ابلنس بة اإىل املادة  23عرضً ا
أأثناء انعقاد مجموعة اخلرباء .والمتس الوفد وضع الفقرة  4.8بني قوسني .و أأ ً
ابإسقاط قوس الإغالق.
 .266وشكر وفد السلفادور امليرسين وهنأأمه عىل خفض ا ألحاكم املنصوص علهيا يف املادة  2.23عىل حنو موضوعي .ودمع
الوفد يف هذا الصدد البيان املقدم من ممثةل معهد الشعوب أأ ألصلية الربازييل للملكية الفكرية .وتساءل الوفد اإن اكن امليرسون
أأوجزوا هذا املوقف املادة  .2.23وذكر الوفد ابختالفه مع عبارة "عىل أأل تقل تكل املدة عن  50س نة" الواردة يف املادة
(2د) ،اليت تس ببت يف قدر كبري من التحزي ضد وفد .
 .267وحتدث الس يد اإاين غوس ابمس امليرسين ً
قائال اإن النية املزمعة اكنت التعبري عن الاقرتاح املقدم من ممثةل معهد
الشعوب أأ ألصلية الربازييل للملكية الفكرية برتكزي عىل املس تفيدين.
 .268وقال وفد السلفادور اإنه قد يتفق معه ولكنه رغب عىل الرمغ من ذكل يف التشاور مع ممثةل معهد الشعوب أأ ألصلية
الربازييل للملكية الفكرية ألن النص عىل الرمغ من تعبري عن حفوى الاقرتاح فاإنه مل يتحسن .واحتفظ الوفد حبقه يف التقدم
ابملزيد من التعليقات بشأأن هذا الاقرتاح.
 .269وحتدث وفد اندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري وشكر امليرسين عىل لملهم واجلهود اليت بذلوها عىل مدار
ا ألس بوعني املاضيني .ومل تناقش ادليباجة /ا ألهداف مناقشة متعمقة أأثناء انعقاد مجموعة اخلرباء .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
وضع املادتني  9و 20بني قوسني .فسعى يف الفقرة  9اإىل توضيح عدم معارضته مبد أأ التوازن .واكن من الرضوري اإعادة
تعبريا فعل ًيا عن نطاق امحلاية .و أأما ابلنس بة اإىل اس تخدام املصطلحات فاكن الاقرتاح املقدم من
النظر يف الصياغة حبيث تعرب ً
البدلان املتشاهبة التفكري هو وضع حاش ية سفلية تتعلق "ابلس تخدام" يف املادة  .3وذلكل ليس من الواحض ابلنس بة للوفد
اإضافة "الاس تخدام /الاس تعامل" يف اس تخدام املصطلحات .وطلب الوفد وضع " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" قبل
"املكل العام" ألهنا يه املوضو ع ا ألسايس اخلاضع للنقاش .و أأعرب الوفد عن رغبته يف حذف لكمة "اململوكة" مع فتح
القوسني احمليطني بعبارة ً
"حمافظا علهيا" .وكذكل رغب الوفد يف اإضافة لكمة "تُنشأأ" يف الفقرة ( أأ) ألهنا تعرب عن املبد أأ .7
وينبغي فضال عن ذكل أأن تكون تكل العنارص بدائل ل ترامكية .وذلا أأعرب الوفد عن رغبته يف عطفها عىل بعضها ابإضافة
" أأو" .ومن الرضوري التعبري عن هذ الانشغالت يف النص ذاته .و أأعرب الوفد عن رغبته يف وضع لكمة "صون" الواردة
يف املادة  2ويف النص لكه بني قوسني .و أأراد الوفد حذف لكمة "متلكها" من املادة  .2.2و أأوحض رغبته يف وضع عبارة "اليت
تس تنبط  ....أأو تعرب( )...هويهتا الاجامتعية" بني قوسني .وكذكل ر أأى الوفد أأن الفقرتني ( 3.2ب) و(ج) متناقضتني وذلا
ً
ملحوظا .ويه هنج جيد وسبيل رش يد ألخذ املشالكت اليت تتناولها يف الاعتبار
يتعني حذفهام .و أأوحضت املادة  3تقد ًما
وينبغي أأن يكون هذا هو هنج اللجنة ،ومن مث أأعرب الوفد عن رغبته يف حذف بديل املادة  .3واحتفظ الوفد حبقه يف
التقدم ابملزيد من التعليقات عىل ذكل .وعالوة عىل ذكل اإن اكنت معايري ا ألهلية سوف يمت تناولها ابلفعل فينبغي تناولها يف
املادة  3وليس يف موضع أآخر من النص .ول بد من وضع لكمة "محمية" اليت تس بق أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" بني
قوسني ألهنا تعرب عن مس توى معني من املعايري الرضورية ل ألهلية .واقرتح الوفد خيار أآخر وهو الاس تعاضة عن هذا
"ابملوضو ع" .وقال اإنه ينبغي اإعادة النظر يف املادة  5يف ضوء النقاش بشأأن نطاق امحلاية يف املادة  .3وهذا النص حال ًيا عام
جدً ا يف شأأن اإضافة "املكل العام" عىل سبيل املثال .و أأعرب الوفد عن رغبته يف وضع الفقرات  ( 3.5أأ) و( 3.5ب) و4.5
( أأ) بني قوسني .ودمع الوفد الصياغة املقرتحة املقدمة من وفد الهند فامي يتعلق ابملادة " :2.6حتمي املوضو ع احملدد يف املادة 2
طاملا اس متر املس تفيدون من امحلاية يف المتتع بنطاق امحلاية املبني يف املادة  ".3و أأعرب الوفد عن تفضيهل اخليار  2للامدة .7
واحتفظ الوفد لنفسه حبقوقه يف التقدم بتعليقات يف مرحةل لحقة.
 .270وشكرت ممثةل معهد الشعوب أأ ألصلية الربازييل للملكية الفكرية امليرسين ابمس جتمع الشعوب ا ألصلية .و أأعربت عن
رسورها لرؤية الاقرتاحات املقدمة من ممثيل الشعوب ا ألصلية متضمنة يف النص .و أأضافت أأهنا قدمت اقرتاهحا بشأأن املادة
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 23كتابة وهو الاقرتاح اذلي دلمه وفد السلفادور ،ولكن نص النسخة املعدةل الثانية مل يعرب عن الصياغة املقرتحة .وقالت
اإهنا سوف تقدم النص ذاته اإىل امليرسين .وهذا نص توافقي صادر عن مسار اتفاقية التنو ع البيولويج .وجشعت املمثةل كذكل
املزيد من دمع ادلول ا ألعضاء يف حال وجود .
 .272وشكر وفد اإيران (مجهورية –الإسالمية) امليرسين عىل تفرغهم والزتاهمم .ودمع الوفد البيان املقدم من وفد اندونيس يا
ابمس البدلان املتشاهبة التفكري .و أأوحض الوفد أأنه اكن من الرضوري أأن يتسم تعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املادة
 2ابلقدر الاكيف من الاتسا ع حبيث يشمل مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وينبغي أأل يقيد النص موضو ع امحلاية
ابحتوائه عىل صياغات مثل "نتا ًجا فريدً ا" و"متصةل بوضوح" ويه العبارات اليت من شأأهنا استبعاد بعض أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي .ور أأى الوفد كذكل أأن فقرات املادة  2ينبغي أأل تعترب ترامكية .ويعرب النص احلايل عن موقف ادلول ا ألعضاء
اليت طلبت صياغة ترامكية وذلا أأعرب الوفد عن رغبته يف وضع حرف العطف " أأو" فامي بني الفقرات وبعضها البعض.
و أأعرب الوفد عن تفضيهل الهنج القامئ عىل حقوق عىل مس توى النص بأأمكهل .ور أأى الوفد أأن الهنج التدرجيي للحامية حل
منطقي ومرن محلاية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وهذا الهنج اجلديد اإجناز مت يف هذ ادلورة ويتسق مع طبيعة املوضو ع.
وتمكن املادة  3يف قلب النقاش وميكن تعريف املواد ا ألخرى مبا يف ذكل املادة  5وفقًا لهذا الهنج اجلديد .ويف هذا الس ياق لن
يمت متكل التقييدات والاس تثناءات اخلاصة بأأشاكل التعبري الثقايف الرسية ولكن قد يؤخذ هبا ابلنس بة ألشاكل أأخرى من
أأشاكل التعبري الثقايف اخلاضعة ملوافقة املس تفيدين املس بقة املس تنرية .و أأعرب الوفد كذكل عن انشغاهل بتقدمي مفاهمي مثل
" أأشاكل التعبري الثقايف احملمية" و"الصون" داخل النص .فال تتناسب هذ املفاهمي وولية الدلنة .حفامية امللكية الفكرية
ختتلف عن حفظ الرتاث الثقايف وصونه والهنوض به .واللجنة احلكومية ادلولية اإمنا تسعى لوضع اإطار قانوين فعال محلاية
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من منظور امللكية الفكرية .ويمكن تأأثري أأي نظام قانوين يف توافر أآليات اإنفاذ متينة دلى
املس تفيدين محلاية حقوقهم املعنوية والاقتصادية من خالل الإجراءات املدنية واجلنائية .وينبغي أأن يكون هذا الإطار القانوين
قادر عىل منع أأي اس تخدام أأو تغيري يف أأشاكل التعبري الثقايف يؤدي اإىل حتريف أأو تشويه أأشاكل التعبري الثقايف .ول تزال
اللجنة تواجه صياغة معقدة عىل الرمغ من التفاوض املكثف بشأأن املادة  .2و أأدجمت الصياغة ش به املتفق علهيا والبس يطة من
النصوص السابقة اخلاصة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع معايري ا ألهلية ،ما أأضاف اإىل هذا الإهبام .واكن من الرضوري
أأن يظل هذا التعريف منفردًا فيكون نصه ببساطة" :املس تفيدون مه الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية أأو من حيددمه
القانون الوطين" .ور أأى الوفد رضورة وضع املادة  5بني قوسني .مفن الالزم اإعادة صياغهتا وفقًا للهنج اجلديد اخلاص بنطاق
احلقوق وخمتلف التصنيفات اخلاصة بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومل جيد الوفد جدوى من ذكر فرتة امحلاية كام تنص املادة
 .6ودمع الوفد حذف هذ املادة .و أأعرب الوفد عن رغبته وضع الفقرتني اجلديدتني املدرجتني يف ادليباجة بني قوسني.
 .272وشكرت ممثةل واكةل حق املؤلف احملدودة ابمس جتمع الشعوب ا ألصلية امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .وشكرت
كذكل ادلول ا ألعضاء اليت دلمت جتمع الشعوب ا ألصلية وممثيل الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية .واس تجدت املمثةل ادلول
ا ألعضاء ابلنظر يف الاعرتاف حبقوق الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية فامي خيص املادة  2وفقًا لتعريفها الوارد يف اتفاقية
منظمة العمل ادلولية رمق  269وإاعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية .ويف شأأن املادة  ،23أأعربت املمثةل عن
رغبهتا يف تكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي بشأأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي داخل
امجلاعات .و أأفادت أأنه فامي يتعلق ابملادة  5ينبغي أأل توضع اس تثناءات وتقييدات عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومل
تعارض املمثةل التعاون مع الباحثني واملتاحف واملكتبات وغريها من املؤسسات الثقافية ول تقامس بعض املعارف مع امجلهور
ا ألوسع ،ولكن ل بد من اإمتام هذا ا ألمر مبشاركهتم وعقب احلصول عىل املوافقة املس بقة احلرة واملس تنرية .وذكرت أأن كنوزمه
اغ ُتصبت ابلقوة ومبوجب رشوط غري واحضة و أأن تكل الكنوز اليت ل تزال حبوزهتم من أأمثن الكنوز .وطاملا ُأشري اإلهيم بوصفهم
متخلفني ورجعيني .و ُمنعوا احلديث بلغاهتم والاخنراط يف ممارساهتم الروحانية وفُرض علهيم اعتناق دايانت وممارسات غريبة.
وعقب هذا التارخي املديد من عدم الاحرتام ترى املمثةل أأنه من املثري للسخرية أأن جتد بعض ادلول تسعى للوصول اإىل س بل
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ألخذ املزيد مهنم دون احلصول عىل املوافقة املس بقة احلرة واملس تنرية .ولكهنا مع ذكل أأحاطت أأن الفقرات  3.5و( 4.5ب)
و 5.5تنص عىل املوافقة املس بقة احلرة واملس تنرية وشكرت ادلول ا ألعضاء اليت دلمهتا.
 .273وقال وفد كندا اإن ادلورة احلالية اكنت ممثرة للغاية .و أأعرب عن شكر للميرسين .وافرتض الوفد أأن النص ل يزال بني
قوسني واحتفظ حبقه يف التعليق عليه يف وقت لحق .وسوف يركز الوفد اس تجابة لطلب انئب الرئيس عىل املراجعات
والتغيريات النصية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة مبد أأ جديد برمق  9حتت قسم املبادئ /املقدمة ،ونصه اكلآيت" :وإاذ
تؤكد عىل أأنه ليس يف هذا الربوتوكول ما يفرس عىل أأنه يقلل أأو يلغي احلقوق اململوكة للمجمتعات ا ألصلية واحمللية" .ويه
العبارة املقتبسة من ديباجة بروتوكول انغواي مبارشة .و أأفاد الوفد أأن الصياغة اليت اقرتهحا بشأأن فاحتة ا ألهداف يف الهدف 2
غري موجودة ونصها" :الوسائل الترشيعية أأو الس ياس ية أأو الإدارية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف الاس تعاضة عن عبارة
"تقامس املنافع" بلفظ "التعويض" والتخلص من عبارة "اإقرار ومشاركة" ألهنا مكررة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة
عبارة " أأو اإقرار ومشاركة" يف الهدف  3عقب الإشارة اإىل املوافقة املس بقة املس تنرية .ومبوجب اس تخدام املصطلحات يف
تعريف املكل العام ،أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة لكمة "املادية" قبل لكمة "غري املادية" .ولحظ الوفد اس تخدام عبارة
"و أأشاكل أأخرى يف تعريف أأشاكل التعريف الثقايف غري التقليدي وسأأل عن ا ألشاكل ا ألخرى املمكنة .وبدا التعريف املقرتح
ابلنس بة لتعريف "الاس تخدام /الاس تعامل" أأقرب اإىل املعارف التقليدية منه اإىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و أأنه يتطلب
تكييفه بعض اليشء يف وقت ما .ودمع الوفد املادة  3.2املنبثقة من املادة  2ولكنه نظر يف مدى جدوى نقلها حتت املادة .4
و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة "من ادلول ا ألعضاء عقب الإشارة اإىل "بذل هجود معقوةل" .واقرتحت مجموعة اخلرباء
اإضافة الفقرة  3.2من النسخة املعدةل الثانية لنص املعارف الوراثية ،اليت ذكرت أأنه "ينبغي اإخطار أأمانة املنظمة العاملية
للملكية الفكرية هبوية الإدارة الوطنية ".وطلب الوفد اإضافة هذا النص اإىل املراجعة الهنائية للنسخة املعدةل الثانية .ول يزال
الوفد يدرس الهنج التدرجيي فامي يتعلق ابملادة  .3و أأحاط الوفد فامي يتعلق ابلفقرة  2.3بأأن فكرة "عند الاقتضاء ووفقا للقانون
الوطين" مل تطبق عىل مجيع الفقرات الفرعية .وذكر أأن هذ الفكرة ينبغي أأن توضع يف الفاحتة يك تغطي مجيع الفقرات الفرعية
كام هو احلال ابلنس بة اإىل الفقرة  .2.3و أأحاط الوفد ابلنس بة للفقرة  ( 2.3أأ)  2أأن تعريف "الاس تخدام" يف احلاش ية السفلية
خيتلف عن التعريف املقدم حتت اس تخدام املصطلحات .ومل يكن الوفد متأأكد من مدى فائدة وضع تعريفني ملفهوم واحد يف
الصك نفسه .وذكر الوفد أأن "الإقرار واملشاركة" املنصوص علهيام يف الفقرة الفرعية ( )3اكن جيب وضعهام قبل عبارة "رشوط
متفق علهيا ".و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة عبارة "عند الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين" اإىل الفقرة الفرعية  3.3يف اجلزء
اخلتايم من الفاحتة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة عبارة " أأو اإقرار ومشاركة" اإىل الهدف  2.4عقب الإشارة اإىل املوافقة
املس بقة املس تنرية .و أأراد الوفد اإضافة "و" قبل " أأو" يف فاحتة املادة  .3.5ور أأى الوفد أأن العرض املنصوص عليه يف الفقرة
الفرعية ( 3.5ب) شلك من أأشاكل المتثيل ،وذلا أأعرب الوفد عن رغبته يف حذف لكمة "عرض" .ومن املفرتض تطبيق
خريا اقرتح الوفد ابلنس بة للامدة  5.8تنوي ًعا بس ًيطا عىل الصياغة حبيث تنص
ا ألمر نفسه عىل الفقرة الفرعية  ( 4.5أأ) .و أأ ً
اكلآيت" :ينبغي يتعني عىل ادلول ا ألعضاء أأل تفرض عقوابت أأو تنص عىل جزاءات يف حالت ( :أأ)
الاس تخدام/الاس تعامل/الإدراج العريض لتعبري ثقايف تقليدي محمي يف مصنف أآخر أأو موضو ع أآخر ،أأو(ب) يف احلالت
اليت ل يكون دلى املس تخدم فهيا أأي عمل ،أأو أأية أأس باب اكفية للعمل ،بأأن التعبري الثقايف التقليدي محمي ".وميكن أأن تتناول
النقطة الثانية مسأأةل العناية الواجبة.
 .274ولفت انئب الرئيس الانتبا اإىل احلقيقة القائةل بأأن هذ املهمة معنية ابلرتكزي عىل التصويبات والتغيريات النصية .وذكر
أأن الوفود الراغبة يف اقرتاح أأي حذف ينبغي علهيا تسجيل طلهبا ابقرتاح قوسني.
متحداث ابمس مجموعة البدلان الإفريقية امليرسين عىل لملهم ً
 .275وشكر وفد كينيا ً
وصول اإىل النسخة املعدةل الثانية .و أأردف
ً
قائال اإن هذ النسخة خطوة هائةل عىل طريق لمل اللجنة حنو مفاوضات قامئة عىل نصوص خبصوص أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .و أأعرب الوفد عن رغبته وضع املبد أأ  20يف ادليباجة /املبادئ بني قوسني .و أأعرب الوفد عن رغبته يف وضع عبارة
"محمية" قبل " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" يف الفقرة  ( 2.3أأ) ( )4وعىل مس توى النص لكه .واكن هذا اقرتاح قُدم يف
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مجموعة اخلرباء .و أأوحض الوفد أأنه يرغب يف اإضافة قوس مفتوح اإىل بديل املادة  3فقرة  .2.3و أأوحض الوفد أأنه يرغب يف وضع
بديل الفقرة  2.5والفقرة  ( 4.5أأ) بني قوسني .واقرتح ابلنس بة للخيار  2من املادة  2.8الوفد اإضافة لكمة "توفري" عقب
"قانوهنا الوطين" ليك تكون الصياغة أأكرث سالسة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف وضع اخليار  2اخلاص ابملادة  2.9بني قوسني.
 .276و أأشار وفد ابراغواي اإىل النص اجلديد اخلاص ابملادة  4.8اذلي اقرتحه وفد هندوراس .واقرتح الاس تعاضة عن لفظ
"اإلغاء" "ابإبطال" و أأعرب عن رغبته يف التوسع يف احلقوق لتشمل أأي نو ع من أأنوا ع حقوق امللكية مبا يف ذكل امللكية
الفكرية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة عبارة "مبا يتوافق مع ادلساتري الوطنية" .ودمع الوفد كذكل اإضافة املادة  23اإىل
الصك وفق اقرتاح ممثةل معهد الشعوب أأ ألصلية الربازييل للملكية الفكرية.
 .277و أأعرب وفد الياابن عن ابلغ تقدير لعمل امليرسين بشأأن النسخة املعدةل الثانية يف هذا الوقت الوجزي .ومل توضع أأي
لكمة يف املادة ( 2.3د) بني قوسني ابس تثناء عبارة "خمالف للحقيقة" يف حني أأنه يتعني وضع عبارة "اس تخدامات خمالفة
للحقيقة ومضلةل" بني قوسني .وفامي يتعلق بنطاق الصون أأو امحلاية املنصوص عليه يف املادة  ،3فضل الوفد بديل املادة .3
وابلنس بة للهنج التدرجيي أأعرب الوفد عن احتياجه املزيد من الوقت دلراس ته .وتظل بعض املسائل قامئة ملناقش هتا فامي بعد.
فعىل سبيل املثال فامي بني الفئات الثالث ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي كيف ميكن صون لك فئة مهنا واس تخدام الغري لها
وإاىل ما غري ذكل .واحتفظ الوفد لنفسه حبق التقدم بتعليقات يف مرحةل لحقة .ور أأى الوفد فامي يتعلق مبتطلب الرشوط
وخصوصا
الشلكية ر أأى الوفد أأن الرشوط الشلكية من شأأهنا املساعدة عىل صون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بكفاءة
ً
تكل ا ألشاكل القامئة يف البدلان ا ألجنبية .وليس من السهل حرص عدد الشعوب ا ألصلية ول امجلاعات احمللية القامئة يف العامل
وحتديد انامتء لك مهنا لبدل .فقد يقوض مثل هذا الوضع اإماكنية التنبؤ بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املزمع صوهنا .ومييل
الوفد بشدة اإىل النص عىل الرشوط الشلكية.
 .278وشكر وفد اتيلند امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به .وشكر كذكل مجيع الوفود عىل مناقشاهتا الإجيابية والصادقة
وعىل تبادلها ا ألفاكر طوال الاجامت ع ،ما أأاتح الفرصة أأمام اللجنة لتكوين وهجات نظر أأفضل بشأأن مجيع اجلوانب اليت
نوقشت .و أأبدى الوفد اتفاقه مع البيان املقدم من وفد اندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري .و أأعرب عن رسور حلصول
املبادئ /ادليباجة وا ألهداف عىل الاهامتم الواجب ،حبيث ظهرت الآن بوصفها جزء من النص عىل حنو واحض وابرز.
ورحب الوفد كذكل ابس تخدام املصطلحات اإذ اكن مفيد .وذكر الوفد رضورة أأن يظهر مصطلح " أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي" أأول عىل قامئة املصطلحات .ولكنه احتفظ حبقوقه يف اإعادة النظر يف ا ألهداف واملبادئ واس تخدام املصطلحات
يف وقت لحق .وكرر الوفد ابلنس بة اإىل املادة  ( 2أأ) رضورة اإضافة لفظ "تنشأأ" اإذ اكنت اللكمة غري متوافقة مع صياغة الفقرة
 7من املبادئ /ادليباجة .واتفق الوفد مع اإضافة لكمة " أأو" عقب لك فقرة فرعية من فقرات املادة  .2و أأعرب الوفد عن
تفضيهل عدم اإضافة بديل ابلنس بة اإىل الفقرة  3اإذ مل تتسق مع الهنج التدرجيي ،ولكنه أأعرب عن رغبته يف الاس امت ع اإىل املزيد
ساسا ملواصةل النقاش.
من التفسريات يف هذا الشأأن ،اإذ قد يشلك هذا أأ ً
 .279وكرر وفد عامن أأمهية تضمني ا ألمم بني املس تفيدين .وشكر الوفد ادلول ا ألعضاء اليت حنت النحو نفسه .و أأقر الوفد
بأأمهية املادة  23واقرتح جمددًا فصلها اإىل مادتني ،أأل وهام :املادة  23بشأأن تكوين الكفاءات واملادة  24بشأأن اإذاكء الوعي.
 .280و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اعتقاد أأن املادة  2ترامكية وليست قامئة عىل بدائل .وطلب الوفد وضع
لكمة " أأو" عقب لك فقرة فرعية بني قوسني .و أأعرب الوفد ابلنس بة اإىل املادة  3عن رغبته يف وضع عبارة "غري القابل
للترصف والتقس مي والتقادم" بني قوسني .فهذ العبارة ل عالقة لها ابملادة  6اثنيا من اتفاقية برن اجلديدة اليت اس ُتلهمت مهنا.
و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة لفظ "محمية" قبل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اإىل بديل املادة  .2.3والمتس الوفد
اإضافة عبارة "مبوجب هذا الصك" عقب "احملمية" يف املادة  .2.3و أأعرب الوفد عن تقدير هجود امليرسين للسري حنو حتقيق
دقة التعبري ابلنس بة اإىل املادة  .23و أأردف الوفد ً
قائال اإنه من املفيد الاحتفاظ بقامئة من اخليارات مبوجب الفقرة  3.23اليت
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تنص عىل تكوين الكفاءات .واكن املنطق وراء ذكل أأن هذا حمك جديد ،وسوف يكون من املفيد المتسك هبذ الصياغة
ملواصةل النظر بشأأهنا أأثناء ادلورة املقبةل .وشكر امليرسين عىل العمل اذلي قاموا به عىل مدار ادلورة .و أأحرزت اللجنة تقد ًما
ً
ملحوظا نتيجة لروح التعاون فامي بني ادلول ا ألعضاء وبعضها البعض وكذكل بفضل الرئيس وانئبيه وا ألمانة وامليرسين.
 .282ومض وفد الهند صوته اإىل صوت الوفود ا ألخرى يف هتنئة امليرسين عن العمل اذلي قاموا به بشأأن النسخة املعدةل
الثانية بغية التعبري عن الآراء اليت عربت عهنا خمتلف ادلول ا ألعضاء .وتقدم الوفد ببعض املالحظات لتسجيل موقفه اذلي مل
يعرب عنه يف اجللسة العامة ،عىل الرمغ من مشاركته البناءة والإجيابية يف مجموعة اخلرباء و"املشاورات غري الرمسية" .و أأعرب
الوفد عن تقدير للنتيجة اليت أأدت اإلهيا ولية اللجنة ملناقشة املسائل الشامةل اخلاصة ابملعارف التقليدية /أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي من سبيل التوصل اإىل اإجاابت عىل القضااي البارزة اخلاصة ابملواد ا ألربع ا ألساس ية .و أأعرب الوفد عن رسور
ابلإحاطة بأأن النسخة املعدةل الثانية عربت عن الهنج اجلديد املتبع يف وثيقة املعارف التقليدية الصادرة مبوجب البند  6من
جدول ا ألعامل .واس توعب هذا الهنج مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي القمية اليت حيافظ علهيا املس تخدمون ويس تخدموهنا
لتضميهنا بوصفها موضو ع امحلاية ويف الوقت نفسه اقرتاح حلول للمشالكت اليت تشلكها اإاتحة بعض أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي بدون قيود .وبدت ا ألحاكم اجلديدة املنصوص علهيا يف املادة  3بناء عىل توصيف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واس تخداهما واعدة ابلتوصل اإىل حلول صاحلة بغية التعامل مع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اجملانية .ودمع الوفد فامي يتعلق
ابلتعليقات اخلاصة ابلنسخة املعدةل الثانية مجيع التغيريات اليت اقرتهحا وفد اندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري .وكرر
الوفد وهجة نظر القائةل جبعل املادة  2مادة منفردة .و أأعرب الوفد عن اضطرابه لعودة ظهور "املنتج الفريد" اذلي نوقش لفرتة
طويةل ،عىل الرمغ من وجود تفامه لستبعاد من النص .وجاء تفضيهل لس تخدام لكمة "مرتبطة" لكفاةل حصول أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي اليت حتافظ علهيا امجلاعات احمللية عىل امحلاية املناس بة مبوجب املادة  .3و أأما ابلنس بة للامدة  2جاءت
وهجة نظر الوفد املتسقة اس تحاةل وجود رشوط اإضافية لتحديد املس تفيدين من امحلاية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يرى
مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت مشلهتا امحلاية يف املادة  3لها مس تفيدين .ومن مث دمع الاقرتاحات املقدمة من وفد
اندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري بشأأن الفقرتني  2.2و .2.2وشدد الوفد عىل أأن املادة  3يه احلصيةل الإجيابية
ا ألساس ية الكربى لدلورة اجلارية .ودمع الوفد الهنج التدرجيي .ولكن ل يزال بعض الوضوح رضوري ابلنس بة لبعض
املصطلحات يف هذ املادة وكذكل المتيزي الواحض بني الفقرتني  2.3و .3.3واحتفظ الوفد حبقه يف العودة اإىل هذ املسأأةل عىل
حنو بناء ابلنظر اإىل حداثة هذا الهنج .وكرر الوفد قوهل اإن مفهوم املكل العام اذلي مل ينبين عىل فكرة نظرية يف جمال امللكية
الفكرية ليس ابملفهوم املناسب لتحديد طبيعة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املزمع حاميهتا مبوجب هذ املادة .و أأعرب الوفد
عن حتفظه عىل التعريف املقرتح يف النص .ول يزال الوفد عىل قناعة بأأن التقييدات والاس تثناءات ينبغي أأل ختفف من
مس توى امحلاية املمنوحة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي بال مربر فامي يتعلق ابملادة  ،5ول من أأساس دلمع اإبدا ع الغري ممن
وخصوصا اإن اكن ذكل ألغراض الكسب التجاري عىل حساب املس تفيدين .وابلنس بة ملصطلح
يس تخدموهنا بدون ترصحي،
ً
امحلاية مل يعرب النص عىل حنو سلمي عن اقرتاحه املقدم أأثناء اجامت ع مجموعة اخلرباء وفق ما قدمه وفد اندونيس يا ابمس البدلان
متشاهبة التفكري" :حتمي ادلول ا ألعضاء /ا ألطراف املتعاقدة املوضو ع احملدد يف املادة  2طاملا اس متر املس تفيدون من امحلاية
يف المتتع بنطاق امحلاية املبني يف املادة  ".3واقرتح الوفد كذكل اإضافة "من امحلاية" عقب لفظ "مس تفيدون" ولفظ "نطاق"
وخصوصا املادة .3
قبل لكمة "امحلاية" .واحتفظ الوفد حبقه يف العودة اإىل مجيع املواد مرة أأخرى يف ضوء التغيريات يف الوثيقة
ً
و أأعرب الوفد عن اعتقاد رضورة مواصةل العمل بغية حتسني النص حبيث يتناول انشغالت خمتلف ادلول ا ألعضاء .واكن
توقع الوفد تناول هذا ا ألمر أأثناء انعقاد ادلورة الثامنة والعرشون للجنة احلكومية ادلولية أأثناء النقاش بشأأن املسائل الشامةل.
 .282ودمع وفد بريو البيان املقدم من وفد اندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري .فال ميكن أأن تكون الفقرات الفرعية
املنصوص علهيا يف املادة  2ترامكية نتيجة لوجود تعارض فامي بيهنا .وفضل الوفد ربطها حبرف العطف " أأو" .وذكر الوفد اإماكنية
توضيح املادة  2عىل حنو أأفضل بأأن تذكر ببساطة أأن املس تفيدين مه الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية .فلكام زاد عدد
املفاهمي تعقدت ا ألمور .ودمع الوفد يف هذا الصدد الاقرتاح املقدم من ممثل معهد الشعوب أأ ألصلية الربازييل للملكية الفكرية
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بشأأن املادة  .23واكن تكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي من املفاهمي القمية للغاية .ومن املمكن مناقشة املادة مبزيد من التفاصيل
أأثناء انعقاد ادلورة الثامنة والعرشين للجنة.
 .283و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد اندونيس يا ابلنيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري .وشكر امليرسين عىل
العمل اجلاد اذلي أأدو  .وذكر الوفد أأن هذ يه ادلورة ا ألوىل اليت يناقش فهيا الهنج التدرجيي و أأوحض أأن هذا ميثل تقد ًما.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف متكن مجيع الوفود يف ادلورات املقبةل من الاخنراط يف مناقشة الهنج التدرجيي ما يؤدي اإىل مواصةل
التقدم وإاىل ادلفع ابملفاوضات قد ًما .و أأعرب الوفد عن رغبته يف وضع معايري ا ألهلية يف جزء واحد فقط من النص بدل من
النص علهيا يف املواد  2و 2و 3عىل ما يه عليه .وذلا ينبغي وضع معايري ا ألهلية يف املادة  3اإن اكنت هناك حاجة اإلهيا.
والمتس الوفد ابلنس بة للامدة  5.8وضع الإضافة اجلديدة املقرتحة من وفد كندا ونصها " أأو تنص عىل جزاءات " بني قوسني اإذ
مل تأأخذ نصيهبا الاكيف من النقاش يف مجموعة اخلرباء .واحتفظ الوفد حبقه يف العودة اإىل الوثيقة ومناقش هتا يف مجملها يف ادلورات
املقبةل.
 .284واقرتح وفد الاحتاد الرويس نقل النص الوارد يف احلوايش السفلية يف اس تخدام املصطلحات اإىل منت النص اخلاص
بتعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأحاط كذكل بأأن تعريف "الاس تخدام /الاس تعامل" أأشار اإىل الاس تخدامات
خارج الس ياق التقليدي .ولكنه لكمة "الاس تخدام" ذاهتا يف املادة  2أأشارت اإىل اس تخدام املس تفيدين .وبذكل مل تس تخدم
خريا ر أأى الوفد كذكل أأن فقرات املادة  2ينبغي أأن تعترب ترامكية.
اللكمة الواحدة مبعىن واحد مع اختالف الس ياق .و أأ ً
 .285وقر أأ انئب الرئيس مرشو ع القرار مبوجب البند  7من جدول ا ألعامل و أأقرته اللجنة .مث اختمت بند جدول ا ألعامل.

قرارات بش أأن البند  7من جدول ا ألعامل:
 .286أأعدت اللجنة ،استنادا اإىل الوثيقة
ً 5Ra2/CI/FK/RG/27/5نصا أآخر بعنوان
حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :مرشو ع
مواد  -الصيغة املعدةل  .")2 .IoR( 2وقررت
اللجنة أأن يُرفع ذكل النص ،ابلصيغة اليت ورد هبا
عند اختتام النظر يف هذا البند من جدول ا ألعامل
يف  4أأبريل  ،2024اإىل امجلعية العام للويبو اليت
س ُتعقد يف سبمترب  ،2024مع مراعاة أأية تصويبات
أأو تعديالت قد يُتفق عىل اإدخالها بشأأن املسائل
املتداخةل يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة املزمع
عقدها يف يوليو  ،2024طبقا لولية اللجنة للثنائية
 2025-2024وبرانمج العمل لعام  ،2024عىل
النحو الوارد يف الوثيقة .52/C4/43/22
 .287كام أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
5Ra2/CI/FK/RG/27/RaK/7
و5Ra2/CI/FK/RG/27/RaK/8
وRaK/9/5Ra2/CI/FK/RG/27
و.5Ra2/CI/FK/RG/27/RaK/20
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البند  8من جدول ا ألعامل :أأية مسائل أأخرى
 .288حتدثت ممثةل واكةل حق املؤلف احملدودة ابمس منتدى الساكن ا ألصليني الاستشاري قائةل اإهنا أأتت من بالد بعيدة
بغية التأأكيد جمددًا عىل أأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة ابلشعوب ا ألصلية يه جوهر ثقافاهتا
و أأهنا أآلت اإلينا عن طريق املرياث من خالق الكون .وتتجاوز قميهتا احلقوق الاقتصادية أآلهة نظام امللكية الفكرية .فأأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي غري قابةل للقسمة وغري قابةل للترصف حبمك كوهنا جزء أأصيل من معتقداتنا الروحانية ومن هويتنا ومن
الإرث الثقايف اذلي ورثه لنا أأجدادان .و أأبدعت الشعوب ا ألصلية هذ ا ألشاكل وحفظهتا وغريهتا ونقلهتا وفقًا لس تخداماهتا لها
ولعاداهتا وتقاليدها اليت تشلك القانون العريف للك شعب من الشعوب ا ألصلية ولك جامعة من امجلاعات احمللية .ول تزال
احلقوق ادلائرة حول أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للشعوب ا ألصلية موضع متيزي ضدها بل وموضع هتميش وتقويض من
جراء خصخصة ادلول والرشاكت اخلاصة حلقوق الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية .ويف الس نوات ا ألخرية ظهرت املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل جداول أأعامل خمتلف املؤسسات مثل منظمة التجارة العاملية ،واتفاقية التنو ع
البيولويج ،ومنظمة ا ألغذية والزراعة واليونسكو ومفوضية ا ألمم املتحدة السامية حلقوق الإنسان ،ألهنا مسأأةل أأساس ية.
وذكرت املمثةل ادلول ا ألعضاء بأأن ولية اللجنة احلكومية ادلولية يه كفاةل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وس بع وعرشون دورة للجنة مثن غالٍّ يدفع مقابل عدم التوصل اإىل حد أأدىن يف توافق
الآراء.

البند  9من جدول ا ألعامل :اخلتام
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ً
 .289أأردف وفد أأوروغواي ً
قائال اإن ادلورة احلالية أأحرزت تقد ًما هم ًما
خبصوص النصني املتعلقني ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب الوفد عن رغبته يف بيان تشكيل الك
النصني املزمع نقلهام اإىل امجلعية العامة أأساس املفاوضات لحقًا .وبدا ابلنس بة للمجموعة أأن نقطة الرتكزي واملهنجية املقرتحة من
الرئيس للتعامل مع املسائل الشامةل اكان عنرصان أأساس يان يف النقاش .وهنأأ الوفد الرئيس عىل مبادراته وعىل الطريقة اليت
أأدار هبا اجللسة العامة ومجموعة اخلرباء .واقرتح الوفد فامي يتعلق ابدلورة الثامنة والعرشين مواصةل اللجنة نقاشها العام بشأأن
املسائل الشامةل املتعلقة ابلنصني موضع التفاوض .و أأحاطت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب برضا ابش امتل النص
اخلاص ابملعارف التقليدية عىل مادة تشري اإىل تكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي .وشدد الوفد عىل الطبيعة الشامةل لهذ املسأأةل
بل وعىل أأمهية مناقش هتا يف ادلورة املقبةل .فسوف يُنئب اإدراج هذ املادة ابس تجابة ادلول ا ألعضاء اإىل اجملموعات الضعيفة يف
جممتعاهتا عىل مس توى تكوين الكفاءات ا ألمر اذلي يتسم بأأمهية ابلغة ابلنس بة لها .وينبغي أأن ينطوي أأي صك دويل فعال
عىل اإذاكء الوعي عىل مس توى اجملمتع كلك بغية التعامل مع سائر املسائل مثل المتكل غري املرشو ع للمعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية .و أأعرب الوفد عن امتنانه للرئيس ونوابه وكذكل اإىل امليرسين عن اإدارهتم
ومساهامهتم أأثناء ادلورة احلالية .فقد اكنت احلصيةل يه تقريب اللجنة احلكومية ادلولية من صك أأو صكوك من شأأهنا كفاةل
امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .290و أأعرب وفد اندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري عن اعتقاد أأن اللجنة احلكومية ادلولية أأجرت مناقشات بناءة
وممثرة عىل مدار ادلورة .و أأقر الوفد ابلتقدم اذلي أأحرز يف مناقشاتنا بشأأن املسائل الشامةل ومرشوعي النصني خبصوص
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وس يكون حري ابدلول ا ألعضاء مع ذكل النظر يف بقاء بعض هذ
املسائل عالقة .مفن اجلدير الإحاطة بأأن اللجنة احلكومية ادلولية أأحرزت تقد ًما ابتبا ع هنج جديدة و أأفاكر بناءة أأثناء مناقشاهتا.
ومتكنت اللجنة من حتديد املسائل الشامةل املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومناقش هتا مناقشة
متعمقة .كام اس تخدمت اللجنة هنج احلقوق التدرجيي اس تخدا ًما رش يدً ا كام بدا أأثناء انعقاد اجامت ع ابيل التشاوري .و أأعرب
الوفد عن اعتقاد أأن تبادل ا ألفاكر والآراء أأثناء املناقشات بشأأن الهنج التدرجيي من شأأنه تقدمي أأساس جيد لدلفع مبواصةل
املفاوضات بشأأن لك من املسائل الشامةل واخلاصة ابملوضوعات قيد النقاش .وذكر الوفد بقرار امجلعية العامة املتعلق بتجديد
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ولية اللجنة للثنائية  .2025-2024وال ُتمست اللجنة اب إلرسا ع بعملها بشأأن املفاوضات القامئة عىل نص بغية التوصل اإىل نص
هنايئ خاص لصك أأو صكوك دولية معنية حبامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بكفاءة .وحتتاج ادلول
ا ألعضاء يف هذا الس ياق اإىل التأأكيد جمددًا عىل حسن نيهتا يف مواصةل لملية املفاوضات ابخنراط اكمل ومفتوح .واكن
الاتساق واملثابرة رشطان رضوراين لستيفاء ولية اللجنة .وكرر الوفد موقف البدلان املتشاهبة التفكري الصارم بشأأن عقد
مؤمتر دبلومايس يف س نة  .2025و أأعرب كذكل عن اعتقاد أأنه عىل الرمغ من صعوبة فصل الصكوك فصال ات ًما عن نظم
امللكية الفكرية ا ألخرى القامئة ،فاإنه ر أأى أأن العقلية ا أليديولوجية وإاطار التفكري يف النظم املعارصة للملكية الفكرية ل ميكن
تطبيقها تطبيقًا ً
اكمال عىل نيص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب الوفد عن تقدير لرئيس اللجنة
جلهود احلثيثة ولقيادته اجامت ع اللجنة .و أأعرب الوفد عن ثقته التامة يف قدرة الرئيس عىل مواصةل قيادة اللجنة حنو سريها
قدُ ما .وشكر الرئيس النواب الثالثة اذلين ساعدوا اللجنة أأثناء لملية املفاوضات وكذكل ا ألمانة العامة للويبو وشكر كذكل
املرتمجني الفوريني عىل مساعدهتم .و أأعرب الوفد عن اعتقاد أأن لمل اللجنة اجلهيد ل يقدر بمثن بل و أأشاد بدور البارز يف
كفاةل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .292وحتدث الس يد نيكولس ليس يور ابمس امليرسين وشكر املشاركني يف اللجنة عىل ادلمع اذلي قدمو وكذكل تقدم
بشكر ا ألمانة مبا يف ذكل املرتمجني الفوريني ومقديم الطعام عن ادلمع اذلي وفرو للميرسين.
 .292وتقدم انئب الرئيس ابمس الرئيس ونوابه بشكر خاص اإىل صديق الرئيس الس يد غوس وإاىل امليرسين الآخرين الس يد
ابغيل والس يد ليس يور والس يد سوبيون والس يد سوخاانندان ملا بذلو من دمع .و أأعرب الرئيس عن امتنانه للمنسقني
ا إلقلمييني ولتجمع الشعوب ا ألصلية .وختا ًما شكر انئب الرئيس مجيع الوفود واملراقبني وكذكل ا ألمانة واملرتمجني الفوريني عىل
ادلمع اذلي قدمو .

قرار بش أأن البند  9من جدول ا ألعامل:
 .293اع متدت اللجنة قراراهتا بش أأن البنود 2
و 3و 4و 5و 6و 7من جدول ا ألعامل يف
 4أأبريل  .2024واتفقت عىل اإعداد مرشو ع
تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذ القرارات
املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا
أأمام اللجنة ،وتعم ميه قبل  4يونيو .2024
وس يُدعى املشاركون يف اللجنة اإىل تقدمي
تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه
مدرجة يف مرشو ع التقرير قبل أأن تعمم
الصيغة الهنائية ملرشو ع التقرير عىل املشاركني
يف اللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة الثامنة
والعرشين للجنة.
[ييل ذكل املرفق]
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Lalita KAPUR (Ms.), Executive Officer, Intellectual Property Section, Ministry of Foreign Affairs
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of Justice, Vienna

BAHAMAS
Rhoda JACKSON (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

BANGLADESH
Mohamed Nazrul ISLAM, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BARBADE/BARBADOS
Marion WILLIAMS (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva

BELGIQUE/BELGIUM
Natacha LENAERTS (Mme), attaché, Service de propriété intellectuelle, Ministère de
l’économie, de la classe moyenne et de l’énergie, Bruxelles

WIPO/GRTKF/IC/27/10
Annex
3
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Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, Ministerio de Relaciones Exteriores, La Paz

BRÉSIL/BRAZIL
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Cleiton SCHENKEL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BULGARIE/BULGARIA
Vassil PETKOV, Head of Department, United Nations and Cooperation for Development
Directorate, Ministry of Foreign Affairs, Sofia
Boryana ARGIROVA (Mrs.), Third Secretary, United Nations and Cooperation for Development
Directorate, Ministry of Foreign Affairs, Sofia
Vladimir YOSSIVOF, Adviser, Delegation of the Republic of Bulgaria, Geneva

BURUNDI
Espérance UWIMANA (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève

CAMEROUN/CAMEROON
Emmanuel TENTCHOU, chef, Cellule des études et de la règlementation, Ministère des arts et
de la culture, Yaoundé
Edwige Christelle NAAMBOW ANABA (Mme), experte, Comité national de développement des
technologies (CNDT), Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation, Yaoundé
Boubakar LIKIBY, secrétaire permanent, Comité national de développement des technologies
(CNDT), Ministère de la Recherche, Yaoundé
Félix Romy MENDOUGA, délégué, Direction des nations unies et de la coopération
décentralisée, Ministère des relations extérieures, Yaoundé

CANADA
Nathalie THEBERGE (Ms.), Director, International Negotiations Department, Ministry of
Canadian Heritage, Quebec
Nicolas LESIEUR, Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division,
Ministry of Foreign Affairs, Trade and Development, Ottawa
Nadine NICKNER (Ms.), Senior Trade Policy Advisor, Intellectual Property Trade Policy
Division, Foreign Affairs, Trade and Development, Ottawa
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Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Copyright and Trade-Mark Policy Directorate,
Ministry of Industry, Ottawa
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
CHILI/CHILE
Christian Alejandro BAEZ ALLENDE, Jefe, Sección Patrimonio Inmaterial, Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, Valparaíso
Marcela Verónica PAIVA VELIZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Andrés GUGGIANA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC), Ginebra

CHINE/CHINA
DENG Yuhua (Mrs.), Division Director, Copyright Department, National Copyright Administration
of China (NCAC), Beijing
SHEN Yajie (Mrs.), Section Chief, Department of Laws and Regulations, National Copyright
Administration of China (NCAC), Beijing
WANG Yanhong (Mrs.), Investigator, Department of Treaty and Law, State Intellectual Property
Office (SIPO), Beijing
ZHANG Ling (Ms.), Project Administrator, International Cooperation Department, State
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing
WANG Yi (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA
Juan José QUINTANA ARANGUREN, Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
María Margarita JARAMILLO (Sra.), Abogada en Propiedad Intelectual, Dirección de Inversión
Extranjera y Servicios, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá D.C.
María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

CONGO
Célestin TCHIBINDA, secrétaire, Mission permanente, Genève
Nilce EKANDZI, stagiaire, Mission permanente, Genève

CÔTE D'IVOIRE
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

CUBA
Ernesto VILA GONZÁLEZ, Director General, Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA),
Ministerio de Cultura, La Habana
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DJIBOUTI
Kadir Elmi AFFASSE, chef, Service de la documentation, de la formation et de la publication,
Office de la propriété industrielle et commerciale, Ministère du commerce et de l’industrie,
Djibouti
Mahamoud Ali DJAMA, conseiller, Mission permanente, Genève

ÉGYPTE/EGYPT
Walid M. ABDELNASSER, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Ahmed ALY MORSI, Director, National Archives of Folk Tradition, Ministry of Culture, Cairo
Karima HUSSEIN (Mrs.), Legal Patent Examiner, Academy of Scientific Research and
Technology, Egyptian Patent Office, Cairo
Mokhtar WARIDA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR
Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR
Lilian CARRERA GONZÁLEZ (Srta.), Directora, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales,
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
Fernando NOGALES, Experto Principal, Unidad de Conocimientos Tradicionales, Dirección
Nacional de Obtenciones Vegetales, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI),
Quito
Crissie ZAMBONINO CASTAÑO (Sra.), Funcionaria, Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, Quito

ESPAGNE/SPAIN
Juan José CLOPÉS BURGOS, Jefe de Área, Subdirección General de Propiedad Intelectual,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid

ESTONIE/ESTONIA
Kätlin TAIMSAAR (Ms.), Chief Specialist, Legal Department, Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Dominic KEATING, Director, Intellectual Property Attaché Program, United States Patent and
Trademark Office (USPTO), Alexandria
Michael SHAPIRO, Senior Counsel, Office of the Administrator for Policy and External Affairs,
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
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Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Chambésy
Karin L. FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Chambésy

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Minelik Alemu GETAHUN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Berhanu Adello GEBREMARIAM, Director General, Ethiopian Intellectual Property Office
(EIPO), Addis Ababa

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Natalia BUZOVA (Ms.), 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

FINLANDE/FINLAND
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Culture Division, Ministry of Education and
Culture, Helsinki

FRANCE
Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture
et de la communication, Paris
Nestor MARTINEZ-AGUADO, rédacteur propriété intellectuelle et lutte anti contrefaçon,
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, Ministère des
affaires étrangères, Paris

GHANA
Sarah Norkor ANKU (Mrs.), Assistant Registrar General, Registrar General Department,
Ministry of Justice, Accra
Alexander BEN-ACQUAAH, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE
Irini STAMATOUDI (Mrs.), Director, Hellenic Copyright Organization, Ministry of Culture and
Sports, Athens
Maria SINANIDOU (Mrs.), Counsellor at Law, Hellenic Copyright Organization, Ministry of
Culture and Sports, Athens
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
Aikaterini EKATO (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva
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GUATEMALA
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

GUINÉE/GUINEA
Abass BANGOURA, directeur général adjoint, Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA),
Ministère de la culture, des arts et du patrimoine historique, Conakry
Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), conseillère, chargée des affaires économiques et
commerciales, Mission permanente, Genève

HONDURAS
Emilio DELCID, Asesor Técnico de Fomento de Transferencia de Tecnología, Dirección
General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH), Tegucigalpa

INDE/INDIA
N. S. GOPALAKRISHNAN, Director, Cochin University of Science and Technology, Kerala
Ghazala JAVED, Assistant Director, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani,
Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi
Digvijay Nath PANDEY, Senior Ecologist, Ministry of Culture, Kolkata

INDONÉSIE/INDONESIA
Abdulkadir JAILANI, Director, Economic and Socio-cultural Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
Jakarta
Nugroho MUJIANTO, Head, United Nations and Multilateral Affairs, Coordinating Ministry of
Politics, Law and Security, Jakarta
Mashita KAMILIA (Ms.), Staff, Directorate of Economic and Socio-cultural Affairs, Ministry of
Foreign Affairs, Jakarta
Muhammad SURADIN, Acting Head, Creative Economic Cooperation Section, Ministry of
Tourism and Economic Creative, Jakarta
Arifin SYLVIA (Mrs.), Assistant Deputy, Coordinator of Multilateral Affairs, Coordinating Ministry
of Politic, Law and Security Affairs, Jakarta
Erik MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Ali NASIMFAR, Deputy Director, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL
Ayelet FELDMAN (Mrs.), Advisor, Intellectual Property Division, Ministry of Justice, Jerusalem
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ITALIE/ITALY
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Vittorio RAGONESI, Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Rome

JAPON/JAPAN
Satoshi FUKUDA, Director, International Intellectual Property Policy Planning, International
Policy Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Kazuhide FUJITA, Deputy Director, International Policy Division, General Affairs Department,
Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Yoshito NAKAJIMA, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs,
Tokyo
Ryoji SOGA, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs,
Tokyo

JORDANIE/JORDAN
Moh'd Amin Younis ALFALEH ALABADI, Director General, Department of the National Library,
Amman

KENYA
John KAKONGE, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Catherine BUNYASSI KAHURIA (Mrs.), Senior Counsel, Legal, Traditional Knowledge Division,
Kenya Copyright Board, Nairobi
Timothy KALUMA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Liene GRIKE (Mrs.), Member, Permanent Mission, Geneva

LUXEMBOURG
Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mme), ministre conseiller, représentant permanent adjoint,
Mission permanente auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Genève

MADAGASCAR
Haja Nirina RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève

MALAISIE/MALAYSIA
Kamal Bin KORMIN, Head, Patent Examination Section Applied Sciences, Intellectual Property
Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism,
Kuala Lumpur
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Mohd Syahrin ABDULLAH, Senior Officer, World Heritage Committee, Kuala Lumpur
Ribhiyah SALEH (Mrs.), Principal Assistant Secretary, Ministry of Tourism and Culture, Kuala
Lumpur
Syuhana KHALIDI (Ms.), Staff, Department of Orang Asli Development, Kuala Lumpur

MALAWI
Janet BANDA (Mrs.), Solicitor General and Secretary for Justice, Ministry of Justice and
Constitutional Affairs, Lilongwe
Chikumbutso NAMELO, Assistant Registrar General, Registrar General Department, Ministry of
Justice and Constitutional Affairs, Blantyre

MAROC/MOROCCO
Abdellah OUADRHIRI, directeur général, Bureau marocain du droit d'auteur (BMDA), Ministère
de la communication, Rabat

MAURITANIE/MAURITANIA
Seyidna Oumar EL HADRAMY, chef, Service de la propriété industrielle, Direction de l’industrie,
Ministère du commerce et de l’industrie, Nouakchott
Sidi Ahmed Lebatt AMAR OULD DIDI, conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora, Dirección de Patentes, Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F.

MOZAMBIQUE
Pedro COMISSARIO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Felisbela GASPAR (Ms.), Director, National Institute for Traditional Medicine, Ministry of Health,
Maputo
Djalma Luiz Féliz LOURENÇO, National Director of Culture, Ministry of Culture, Maputo
Margo BAGLEY (Ms.), Professor of Law, University of Virginia, Virginia
Miguel Raul TUNGADZA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MYANMAR
Zeyar Tun WIN, Counsellor, Economic Section, Permanent Mission, Geneva

NAMIBIE/NAMIBIA
Anna HUSSELMANN (Mrs.), Senior Economist, Ministry of Trade and Industry, Windhoek
Ainna Vilengi KAUNDU, Principal Economist, Ministry of Trade and Industry, Windhoek
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NÉPAL/NEPAL
Bishnu Prasad DHAKAL, Under Secretary, Intellectual Property Section, Ministry of Industry,
Kathmandu
Ghanshyam BHANDARI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NICARAGUA
Carlos ROBELO RAFFONE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Néstor CRUZ TORUÑO, Consejero, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente,
Ginebra
Jenny ARANA VIZCAYA (Srta.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

NIGER
Amadou TANKOANO, professeur de droit de propriété industrielle, Université Abdou Moumouni
de Niamey, Niamey

NIGÉRIA/NIGERIA
Ruth OKEDIJI (Mrs.), Professor of Law, University of Minnesota, Minneapolis

NORVÈGE/NORWAY
Marthe Kristine Fjeld DYSTLAND (Mrs.), Adviser, Legislation Department, Ministry of Justice
and Public Security, Oslo
Jon Petter GINTAL, Head of Section, Sami Parliament - Samediggi, Tromsø

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Dominic KEBELL, Acting Principal Policy Advisor, Intellectual Property, Ministry of Business,
Innovation and Employment, Wellington

OMAN
Khamis AL SHAMAKHI, Director, Cultural Relations Department, Ministry of Heritage and
Culture, Muscat
Fatima AL GHAZALI (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva

OUGANDA/UGANDA
Eunice KIGENYI (Mrs.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN
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Muyassar UMIROVA (Mrs.), Head, Division of Formal Examination of Intellectual Property
Objects, Agency on Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

PAKISTAN
Humera IHSAN (Ms.), Assistant Director, Intellectual Property Organization (IPO), Cabinet
Division, Islamabad

PANAMA
Lorenza SÁNCHEZ DE VALENZUELA (Sra.), Abogada, Ministerio de Comercio e Industrias,
Panamá
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

PARAGUAY
Juan Antonio GARCÍA DOMÍNGUEZ, Director General, Dirección General de Propiedad
Intelectual (DGPI), Ministerio de Industria y Comercio, Asunción
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
Antonia Aurora ORTEGA PILLMAN (Sra.), Ejecutiva 1, Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima
Luis MAYAUTE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

POLOGNE/POLAND
Wojciech PIĄTKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
HWANG Sangdong, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon
OH Ahrum (Ms.), Assistant Director, Copyright Policy Division, Ministry of Culture, Sports and
Tourism, Sejong
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KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Ion TIGANAS, Deputy Director General, Administration Department, State Agency on
Intellectual Property (AGEPI), Chisinau
Igor MOLDOVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Pavel ZEMAN, Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague
Petra MALECKOVA (Ms.), Senior Official, International Department, Industrial Property Office,
Prague
Michal DUBOVAN, Desk Officer, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague
Jan WALTER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
Leonila Kalebo KISHEBUKA (Mrs.), Acting Chief Executive Officer, Business Registrations and
Licensing Agency, Dar es Salaam

ROUMANIE/ROMANIA
Constanta MORARU (Mrs.), Head, Legal Affairs and International Cooperation Division, State
Office for Inventions and Trademarks, Bucharest
Oana MARGINEANU, Legal Counselor, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest
Cristian Nicolae FLORESCU, Legal Adviser, Romanian Copyright Office (ORDA), Bucharest
Ana-Maria TUNARU (Ms.), Adviser, Romanian Copyright Office (ORDA), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Nicholas ASHWORTH, Copyright Policy Advisor, Department of Business, Innovation and
Skills, Intellectual Property Office (IPO), Newport
Beverly PERRY (Mrs.), Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual Property
Office (IPO), Newport
Grega KUMER, Senior Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève
Carlo Maria MARENGHI, membre, Mission permanente, Genève
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SÉNÉGAL/SENEGAL
Ndeye Fatou LO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Emil ZATKULIAK, President's Office, Industrial Property Office, Banská Bystrica

SRI LANKA
Piyaseeli Dayaratne KARIYAWASAM WERANIYAGODAGE (Mrs.), Acting Secretary, Ministry of
Indigenous Medicine, Colombo
Dilini GUNASEKERA (Ms.), 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, Division de
droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Cyrill BERGER, conseiller juridique, Division de droit et affaires internationales, Institut fédéral
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Noémie GONSETH (Mme), collaboratrice scientifique, Office fédéral de l’environnement,
Neuchâtel
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère propriété intellectuelle, Mission permanente, Genève

THAÏLANDE/THAILAND
Thani THONGPHAKDI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Veerasak PRAPHAWATWET, Director, Bureau of Local Wisdom and Community Enterprise
Promotion, Community Development Department, Ministry of Interior, Bangkok
Darunee THAMAPODOL (Ms.), Director, International Relations Bureau, Office of the
Permanent Secretary, Ministry of Culture, Bangkok
Ruengrong BOONYARATTAPHUN (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual
Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi
Nutchanika JITTNARONG (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property,
Ministry of Commerce, Nonthaburi
Savitri SUWANSATHIT (Mrs.), Adviser, Ministry of Culture, Office of the Permanent Secretary,
Ministry of Culture, Bangkok
Chonlatee CHANRACHAKUL (Mrs.), Counsellor, Department of International Economic Affairs,
Ministry of Foreign Affairs, Bangkok
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Kakanang AMARANAND (Ms.), First Secretary, Department of Treaties and Legal Affairs,
Ministry of Foreign Affairs of Thailand, Bangkok
Panupat CHAVANANIKUL, First Secretary, Department of International Economic Affairs,
Ministry of Foreign Affairs, Bangkok
Chuthaporn NGOKKUEN (Ms.), Second Secretary, Department of International Economic
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok
Kanita SAPPHAISAL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Varapote CHENSAVASDIJAI, Counsellor, WIPO Affairs, Permanent Mission, Geneva

TOGO
Balom'ma BEDABA, ministre conseiller, Mission permanente, Genève
Edoh AKAKPO, président du conseil d'administration, Bureau togolais du droit d'auteur
(BUTODRA), Ministère de la communication, de la culture, des arts et de la formation civique,
Lomé
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
Justin SOBION, First secretary, Permanent Mission, Geneva

UKRAINE
Oleksiy SHANCHUK, Chief Expert, European Integration and International Cooperation
Division, State Intellectual Property Service of Ukraine, Kyiv

URUGUAY
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

VIET NAM
TRAN Thi Tram Oanh (Ms.), Examiner, Patent Division, National Office of Intellectual property
(NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi

YÉMEN/YEMEN
Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZAMBIE/ZAMBIA
Lillian BWALYA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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ZIMBABWE
Cliford CHIMOMBE, Principal Examiner, Zimbabwe Intellectual Property Office (ZIPO), Ministry
of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II. DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION

UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION
Michael PRIOR, Policy Officer, European Commission, Brussels
Katja MUTSAERS (Ms.), Policy Officer, Copyright Department, Directorate General for Internal
Market and Services, Brussels
Oliver HALL-ALLEN, First Counselor, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva

III. OBSERVATEURS/OBSERVERS

SOUDAN DU SUD/ SOUTH SUDAN
Nadia Arop Dudi MAYOM (Mrs.), Minister, Ministry of Culture, Youth and Sports, Juba
Gloria Gune LOMODONG (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PALESTINE
Ali THOUQAN, General Director, Intellectual Property Rights Directorate, Ministry of National
Economy, Ramallah

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Tobias KIENE, Treaty Support Officer, International Treaty on Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture, Rome

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA
CULTURE (UNESCO)/UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL
ORGANIZATION (UNESCO)
Kerstin HOLST (Mrs.), Head of Delegation, Geneva
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ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)
Olga KVASENKOVA (Ms.), Deputy Director, Division of Chemistry and Medicine, Examination
Department, Moscow

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)
Enrico LUZZATTO, Director, Munich
Anna BACCHIN (Ms.), Lawyer, Munich

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
Aïda BOUGUENAYA (Mlle), assistante de coopération aux affaires économiques, Genève

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges Remi NAMEKONG, Minister Counselor, 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

UNITED NATIONS UNIVERSITY (UNU)
Paul OLDHAM, Researcher, Institute of Advanced Studies, Yokohama

V. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Art Law Center
Adriana BESSA (Ms.) (Post-Doctoral Researcher, Geneva)
Asociación Kunas unidos por Napguana/Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA)
Nelson DE LEON KANTULE (Directivo-Vocal, Panamá)
Australian Centre for Intellectual Property in Agriculture (ACIPA)
Brendan TOBIN (Research Fellow, Brisbane)
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones/Indigenous
Peoples’ Centre for Documentation, Research and Information (doCip)
David MATTHEY-DORET (directeur, Genève); Pierrette BIRRAUX (Mme) (conseillère
scientifique, Genève); Patricia JIMENEZ (Mme) (coordinatrice, Genève); Sophie CADENE
(Mme) (interprète, Genève); Delphine JAOUËN (Mme) (interprète, Genève); Claudinei NUNES
(Mme) (interprète, Genève); Corrèze LECYGNE (représentant, Genève); Aude LERNER (Mme)
(représentante, Genève); Leonardo RODRIGUEZ PEREZ (volontaire, Genève)
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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 (Senior Programme Manager, Geneva)
Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara (CEM-Aymara)/Center for Multidisciplinary
Studies Aymara (CEM-Aymara)
Marcial ARIAS (Experto, Panamá)
Civil Society Coalition (CSC)
Marc PERLMAN (Fellow, Providence)
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)
Catherine FERREY (Sra.) (Asesora Pedagógica, San Julián); Rosario LUQUE GIL (Sra.)
(Experta, Quito)
Conseil international des organisations de festivals de folklore et d’arts traditionnels
(CIOFF)/International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF)
Jacques MATUETUE (représentant officiel, Kinshasa); Joseph MOKE SAMBA (attaché de
presse, Kinshasa)
Conseil national pour la promotion de la musique traditionnelle du Congo (CNPMTC)
Odette KASONGO KANZA (Mme) (secrétaire générale, Kinshasa)
Copyright Agency Limited
Patricia ADJEI (Ms.) (Indigenous lawyer, Sydney)
CropLife International
Tatjana SACHSE (Ms.) (Legal adviser, Geneva)
Culture of Afro-indigenous Solidarity (Afro-Indigène)
Ana LEURINDA (Mrs.) (Adviser, Geneva)
EcoLomics International
Noriko YAJIMA (Ms.) (Research Director, Grand-Saconnex)
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Benoît MUELLER (Legal Advisor, Brussels)
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Axel BRAUN (Minister, Geneva); Ernest KAWKA (Policy Analyst, Geneva)
Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA)
JIM WALKER (Director, Brisbane)
Health and Environment Program (HEP)
Pierre SCHERB (conseiller juridique, Yaoundé); Madeleine SCHERB (Mme) (économiste et
présidente, Yaoundé)
Incomindios Switzerland
Brigitte VONÄSCH (Ms.) (Temporary Representative, Zürich)
Indian Council of South America (CISA)
Tomás CONDORI (Representative, Geneva)
Indian Movement - Tupaj Amaru
Lázaro PARY ANAGUA (Coordinador General, Bolivia)
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Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM (Representative, Geneva)
Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
Claudio CHIAROLLA (Research Fellow, Paris)
Instituto Indígena Brasilero da Propriedade Intelectual (InBraPi)
Lucia Fernanda INACIO BELFORT SALES (Mrs.) (Executive Director, Tenente Portela)
Nigeria Natural Medicine Development Agency (NNMDA)
Tamunoibuomi F. OKUJAGU (Director General, Lagos)
Sámikopiija The Saami Reproduction Rights Organization
John Trygve SOLBAAK (Head of Secretariat, Karasjok); Jovnna GUTTORM SOLBAKK
(Student, Karasjok)
Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and
Education
Jennifer CORPUZ (Ms.) (Legal Adviser, Manila)
Traditions pour Demain/Traditions for Tomorrow
Christiane JOHANNOT-GRADIS (Mme) (vice-présidente, Rolle); Françoise KRILL (Mme)
(déléguée, Rolle); Claire LAURANT (Mme) (déléguée, Annemasse)
University of Tromsø, Norway’s Arctic University (UiT)
Jacob Ryan ADAMS (Research Fellow, Tromsø)
World Trade Institute (WTI)
Hojjat KHADEMI (Researcher, Bern)

VI. GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/
INDIGENOUS PANEL

Pavel SULYANDZIGA, President of Batani Fund and member of the United Nations Working
Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business
Enterprises, Moscow, Russia
Edith BASTIDAS (Sra.), Asesora Legal, Centro de Promoción y Desarrollo Indígena y Social
Yanapanakuy, Nariño, Colombia
Preston HARDISON, Policy Analyst for the Tulalip Tribes of Washington, Washington,
United States of America

VII. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Wayne McCOOK (Jamaïque/Jamaica)

Vice-présidents/Vice-Chairs:

Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle/Ms.) (Algérie/Algeria)
Alexandra GRAZIOLI (Mme/Ms.) (Suisse/Switzerland)
Abdulkadir JAILANI (Indonésie/Indonesia)

Secrétaire/Secretary:

Wend WENDLAND (OMPI/WIPO)
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VIII. 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
Daphne ZOGRAFOS JOHNSSON (Mme/Mrs.), juriste, Division des savoirs traditionnels/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
Christian ARNESEN, stagiaire, Division des savoirs traditionnels/Intern, Traditional Knowledge
Division

][هناية املرفق والوثيقة

