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 .1عقدت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة" أأو
"اللجنة احلكومية ادلولية") دورهتا الثامنة والعرشين ("ادلورة  28للجنة احلكومية ادلولية") يف جنيف يف الفرتة من  7اإىل 9
يوليو  ،2014بدعوة من املدير العام للويبو.
 .2واكنت ادلول التالية ُممث َّ ةل :أأفغانس تان ،واجلزائر ،و أأنغول ،وا ألرجنتني ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،و أأذربيجان ،وجزر الهباما،
وبنغالديش ،وروس يا البيضاء ،وبلجياك ،وبوليفيا (دوةل – املتعددة القوميات) ،وبوتسواان ،والربازيل ،وبلغاراي ،وبوروندي،
ومكبوداي ،والاكمريون ،وكندا ،وش ييل ،والصني ،وكولومبيا ،والكونغو ،وكوس تارياك ،وكوت ديفوار ،وامجلهورية التش يكية،
ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،وجيبويت ،وامجلهورية ادلومينيكية ،وإاكوادور ،ومرص ،والسلفادور ،واس تونيا ،وإاثيوبيا،
وفنلندا ،وفرنسا ،و أأملانيا ،وغاان ،وغواتاميل ،وغينيا ،والكريس الرسويل ،وهنغاراي ،والهند ،وإاندونيس يا ،وإايران (مجهورية –
الإسالمية) ،وإايطاليا ،وجاماياك ،والياابن ،وا ألردن ،وكينيا ،وقريغزيس تان ،ولتفيا ،ولبنان ،وليبيا ،وليتوانيا ،ومالوي،
ومالزياي ،واملكس يك ،وموانكو ،واملغرب ،وموزامبيق ،وميامنار ،وانميبيا ،ونيبال ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،ونياكراغوا ،والنيجر،
ونيجرياي ،والرنوجي ،وعامن ،وابكس تان ،وبامن ،وابراغواي ،وبريو ،والفلبني ،وبولندا ،والربتغال ،وقطر ،ومجهورية كوراي،
ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،ورواندا ،واململكة العربية السعودية ،والس نغال ،ورصبيا ،وس نغافورة ،وجنوب أأفريقيا،
وإاس بانيا ،ورسي لناك ،والسودان ،والسويد ،وسويرسا ،وطاجيكس تان ،واتيالند ،وترينيداد وتوابغو ،وتوغو ،وتونس،
وتركيا ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأوروغواي وفزنويال (مجهورية – البوليفارية) ،وفييت انم ،والمين،
وزامبيا وزميبابوي ( .)109واكن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء الس بع والعرشين ُممث َّ ةال أأيض ةا بصفته عضو ةا يف اللجنة.
.3

و ّمت متثيل املراقبني التاليني :فلسطني وجنوب السودان (.)2

 .4وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (،)ARIPO
والاحتاد ا ألفريقي ) ،(AUواللجنة الاستشارية القانونية الآس يوية  -ا ألفريقية ( ،)AALCCواملنظمة ا ألوروبية الآس يوية
لرباءات الاخرتاع ) ،(EAPOوا ألمانة العامة جملموعة بدلان منطقة ا ألنديز ،ومنتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي
الشعوب ا ألصلية ( ،(UNPFIIواملنظمة العاملية ل ألرصاد اجلوية ) (WMOومركز اجلنوب (.)8
 .5وشارك ممثلون عن املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب :منظمة نساء الشعوب ا ألصلية ا ألفريقية؛ ومركز
أأسرتاليا لقانون الفنون؛ ومجعية ا ألرمن يف أأرمينيا الغربية؛ ومجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان /قبائل كوان املتحدة من أأجل
ا ألرض ا ألم )(KUNA؛ ومركز ادلراسات املتعددة التخصصات أأميارا )(CEM-Aymara؛ وائتالف اجملمتع املدين
)(CSC؛ واللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة ا ألنديز ا ألوائل )(CAPAJ؛ والش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية
)(CropLife International؛ وثقافة تضامن الشعوب ا ألصلية ا ألفريقية )(Afro-Indigène؛ ومنظمة اإيكولوميكس
ادلولية؛ وبرانمج الصحة والبيئة )(HEP؛ واللجنة ادلولية للساكن ا ألصليني ل ألمريكتني (Incomindios
)Switzerland؛ واجمللس الهندي ألمرياك اجلنوبية )(CISA؛ وحركة "توابج أأمارو" الهندية؛ ومركز الشعوب ا ألصلية
للتوثيق والبحث واملعلومات ()doCip؛ ومعهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية )(InBraPi؛ وامجلعية ادلولية
محلاية امللكية الفكرية ()AIPPI؛ واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )(ICTSD؛ وغرفة التجارة ادلولية )(ICC؛
والاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني )(IFPMA؛ وامجلعية ادلولية للعالمات التجارية )(INTA؛ ومركز التجارة
ادلولية للتمنية )(CECIDE؛ والاحتاد ادلويل للفيديو )(IVF؛ واملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة )(KEI؛ وجتربة
املاساي )(Maasai Experience؛ ومنظمة Ngà Kaiawhina a Wai 262؛ والواكةل النيجريية لتطوير الطب الطبيعي
)(NNMDA؛ ومنظمة التضامن من أأجل عامل أأفضل )(SSM؛ وقبائل التولليب يف واش نطن (.)29
.6

وقامئة املشاركني مرفق ٌة هبذا التقرير.
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وقدَّمت الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/28/INF/2حملة عامة عن الواثئق امل ُ َّوزعة لدلورة الثامنة والعرشين للجنة.
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ودونت ا ألمان ُة املداخالت ،وجرى بث حمارض ادلورة وتسجيلها عىل ش بكة الإنرتنت .ويُل ِّّخص هذا التقرير
.8
َّ
املناقشات ،ويُ ِّّقدم جوهر املداخالت ،دون أأن يعكس لك املالحظات اليت ُأبديت ابلتفصيل أأو أأن يتّبع ابلرضورة الرتتيب
الزمين للمداخالت.
.9

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

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .10افتتح رئيس اللجنة احلكومية ادلولية ،سعادة السفري واين ماكوك من جاماياك ،ادلورة الثامنة والعرشين للجنة .و أأقر
ابلروح الإجيابية اليت سادت خالل اجللس تني ا ألخريتني .و أأشار اإىل أأن الاجامتعات والتحيات غري الرمسية اليت س بقت
ادلورة احلالية أأشارت كيف تقصد الوفود مواصل املشاركة يف العملية بشلك اكمل .وحث أأن تسود هذه الروح خالل اكمل
هذه ادلورة .وذكر أأنه ّ
متت ا إلشارة بصورة متكررة يف املنتدايت ادلولية ،ول س امي يف س ياق التمنية املس تدامة واحلد من
الكوارث وحقوق الإنسان ،اإىل مسأأةل التعامل مع املعارف التقليدية والقضااي ذات الصل .وذكر أأن مسؤولية ادلول ا ألعضاء
يف الويبو ل تمكن فقط يف مطابقة جدول أأعامل املنظمة ،ولكن يف أأن يدركوا أأن اللجنة قد أأعطيت مسؤولية داخل النظام
املتعدد ا ألطراف كلك .وقال الرئيس أأنه اكن املس تفيد ،يف مثل هذا الس ياق ،من معظم املداخالت املثرية لالهامتم بشأأن
أأمهية معاجلة هذه املسائل فامي يتعلق ابلشعوب ا ألصلية .وقال اإنه يفهم أأن اللجنة ميكن أأن تواجه التحدي أأو تتخىل عنه.
ولكن ينبغي الاعرتاف أأنه مل ي ّمت يف أأي منتدى أآخر الرتكزي عىل النقاش بشأأن معاجلة هذه املسائل حيث اكن ي ّمت الاعامتد
كثريا ةعىل التوصل اإىل نتيجة انحجة .ويف ر أأيه ،فاإن فشل معل اللجنة احلكومية ادلولية لن يكون جمرد فشل يف نظام الويبو،
ولكن يف النظام ادلويل كلك .وشكر املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري ،حلضوره مرة أأخرى ،كام اكنت عادته يف
مس هتل لك دورة للجنة احلكومية ادلولية ،للتأأكيد عىل ا ألمهية الشامل لعمهل .و أأعلن الرئيس أأن املدير العام س يويل اهامتم ةا
خاص ةا بصندوق الويبو للتربعات ،وا ألسس اليت ميكن ضامهنا ابلنس بة للمشاركة الفعاةل للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية،
ابعتبارمه رشاكء ل غىن عهنم يف معل اللجنة احلكومية ادلولية.
 .11وتو َّجه املدير العام ابلشكر للرئيس عىل بيانه الاس هتاليل ورحب ابملشاركني .و أأشار اإىل عددمه الكبري ،ور أأى أأنه
انعاكس للازام ادلول ا ألعضاء يف اللجنة احلكومية ادلولية ،ول ألمهية اليت يعلقوهنا عىل معلها .و أأعرب عن تأأييده ملا قاهل
الرئيس يف لكمته الافتتاحية .ووجد أأن هذه اللكمة فهمت جوهر العملية بشلك جيد جد ةا .وذكّر اللجنة بأأن امجلعية العامة
لشهر سبمترب  2013قد اعمتدت برانمج معل ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،WO/GA/43/22اليت تضم ،أأو ةل ،جلسة
بشأأن املوارد الوراثية اليت انعقدت يف الفرتة من  3اإىل  7فرباير ( 2014ادلورة  26للجنة احلكومية ادلولية) واليت طورت
نسخة منقّحة من الوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ("( )WIPO/GRTKF/IC/28/4نص املوارد
الوراثية")؛ اثني ةا ،جلسة عرشة أأايم معل بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت جرت يف الفرتة من
 24مارس اإىل  4أأبريل ( 2017ادلورة  27للجنة احلكومية ادلولية) واليت وضعت نسخة منقّحة من النصوص التفاوضية يف
هذا الصدد ،ويه "حامية املعارف التقليدية :مرشوع مواد" ("( )WIPO/GRTKF/IC/28/5نص املعارف التقليدية")
و"حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :مرشوع مواد ("( )WIPO/GRTKF/IC/28/6نص أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي") .ووفق ةا لربانمج معل اللجنة ،س تكون ادلورة احلالية دورة شامل لثالثة أأايم س تقوم بتقيمي التقدم احملرز وتقدمي
توصية اإىل امجلعية العامة يف سبمترب  .2014وعالوة عىل ذكل ،فقد قررت اللجنة يف دورتهيا السادسة والعرشين والسابعة
والعرشين أأن ُحتال النصوص املنقّحة اإىل امجلعية العامة اليت تُعقد يف سبمترب عام " ،2014رهن ةا بأأي تعديالت أأو تغيريات
بشأأن قضااي شامل جترى خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية ،وفق ةا لولية اللجنة احلكومية ادلولية 2014-
 2015وبرانمج العمل لعام  2014عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ".WO/GA/43/22و أأشار املدير العام اإىل واثئق العمل
ا ألخرى" :التوصية املشرتكة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املقرتنة هبا" ((W )WIPO/GRTKF/IC/28/7
اليت شاركت يف رعايهتا وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية؛ "التوصية املشرتكة بشأأن
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اس تخدام قواعد البياانت للحامية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية"
( ،)WIPO/GRTKF/IC/28/8اليت شاركت 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/28/9اليت شاركت يف رعايهتا وفود كندا والياابن والرنوجي
ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأشار كذكل اإىل وثيقة بعنوان" مشاركة امجلاعات ا ألصلية
واحمللية :اقرتاح للمساهامت الفرعية يف صندوق التربعات" اليت قدمهتا وفود من أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا وسويرسا .ومردد ةا
ما ذكره الرئيس يف لكمته الافتتاحية ،أأكد املدير العام أأن هذه الوثيقة أأاثرت مسأأةل أأساس ية للجنة احلكومية ادلولية .و أأشار
اإىل أأن اللجنة قد اس تفادت كثري ةا من مشاركة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية يف مجيع دوراهتا .وقد ّمت متويل قدر كبري من هذه
املشاركة من خالل أآلية صندوق التربعات ،ويه الآلية اليت أأنشأأهتا ادلول ا ألعضاء من أأجل ضامن مشاركة اجملمتعات ا ألصلية
واحمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية .وكام أأشار مرار ةا يف ادلورات السابقة ،مل يعد دلى صندوق التربعات أأي أأموال دلمع مثل
هذه املشاركة .و أأشار املدير العام اإىل أأن الاقرتاح اذلي ّمت طرحه سعى اإىل معاجلة هذا الوضع من خالل الطلب من املزيانية
العادية للويبو متويل مشاركة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية .وسيتطلّب هذا الإجراء املهم جد ةا ابلطبع موافقة ادلول ا ألعضاء يف
جلنة الربانمج واملزيانية مبا أأن تكل اللجنة يه الكيان الوحيد اخملول للقيام ابلعامتدات املالية أأو التوصية هبا .ومع ذكل ،ذكّر
أأن جلنة الربانمج واملزيانية ستتأأثر اإىل حد كبري مبا س تويص به ادلول ا ألعضاء يف اللجنة احلكومية ادلولية .و أأضاف أأن البديل
لس تخدام املزيانية العادية س يكون ،ابلطبع ،صندوق التربعات نفسه وجتديد موارده .وذلكل ،جشع املدير العام مجيع الوفود
اإىل النظر جبدية اتمة فامي اإذا اكن ميكهنا تقدمي مساهامت يف صندوق التربعات .واعرتف بكرم هذه ادلول ا ألعضاء واملسامهني
الآخرين اذلين سامهوا حىت الآن .وفامي يتعلّق جبوهر اللجنة ،نقل املدير العام للجنة رسالتني اإضافيتني .أأو ةل ،انضم للرئيس يف
تشجيع ادلول ا ألعضاء عىل اإظهار نفس الروح البنّاءة واملشاركة اليت أأعربت عهنا يف ادلورتني السابقتني من دورات اللجنة
احلكومية ادلولية .مفثل هذا الالازام يف غاية ا ألمهية ،مبا أأن اجملال اذلي جيري تناوهل ليس سه ةال .وقال اإن العمل اذلي تقوم به
اللجنة عىل مدار الس نوات اكن غري عادي ،وكام قال الرئيس ،أأصبح نقطة مرجعية يف مجيع أأحناء النظام املتعدد ا ألطراف.
اثني ةا ،جشع اللجنة عىل تسوية رشوط توصية مقدمة اإىل امجلعية العامة يف س ياق ادلورة احلالية نفسها .و أأشار اإىل أأن امجلعية
العامة ليست هيئة تداولية ،ولكن اكن من املفرتض بد ةل من ذكل أأن حتصل عىل توصيات من اكفة اللجان اخملتلفة .وابلتايل،
مل تكن امجلعية العامة ،أأثناء الاجامتعات اليت اس مترت مخسة أأو س تة أأايم ،حيث اكن علهيا أأن تتعامل مع لك معل املنظمة،
يف موقف يسمح لها ابلتداول والتفاوض اإل عىل النقاط ادلقيقة ،ول ب ّ
تويل وظائف جلنة خرباء مثل اللجنة احلكومية ادلولية.
و أأخري ةا ،أأعرب املدير العام عن تقديره حلضور الس يدة ضالع سامبو دورو ،أألساك ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،رئيسة
املنتدى ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية التابع ل ألمم املتحدة ( ،)UNPFIIوالس يد مارس يال أآرايس ،مستشار
الس ياسة ،مجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان ) (KUNAمدينة بامن ،بامن ،والس يدة لويس مولينيك ،املديرة التنفيذية،
ش بكة معلومات الساكن ا ألصليني ) ،(IINنريويب ،كينيا ،اذلين سيشاركون يف منرب امجلاعات ا ألصلية يف ادلورة حول
"امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والتعبري الثقايف التقليدي :تطلعات الشعوب ا ألصلية حول املسائل
املتداخل يف اللجنة احلكومية ادلولية للويبو ".و أأعرب كذكل عن تقديره حلضور الس يدة ماراي شوك كيس يب من بوليفيا،
انئبة رئيسة املنتدى ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية التابع ل ألمم املتحدة ،اليت سرت أأس املنرب.
 .12وانضم الرئيس اإىل املدير العام من خالل التأأكيد عىل أأمهية التوصل اإىل توصية تُقدم اإىل امجلعية العامة بشأأن برانمج
معل  .2015وفامي خيص اعامتد املقررات وتقرير ادلورة احلالية ،ذكر أأنه سي ّمت تعممي مشاريع املقررات اكملعتاد للحصول عىل
يوزع عىل اكفة الوفود للتعليق ،ويف الوقت
تأأكيد رمسي قبل هناية ادلورة و أأنه سي ّمت حتضري تقرير ادلورة بعد ادلورة ،و ّ
املناسب س ُيعرض ،بلغات ا ألمم املتحدة الست ،لعامتده يف ادلورة القادمة للجنة احلكومية ادلولية.
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البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .13اكن وفد الياابن ،متحد ةاث ابمس اجملموعة ابء ،واثق ةا من أأن اللجنة س تكون قادرة عىل اإحراز تقدم يف ظل القيادة القديرة
للرئيس .وذكر الوفد أأن اجملموعة ابء ل تعارض اإدراج البند  7من جدول ا ألعامل يف جدول ا ألعامل ("مسامهة اللجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور يف تنفيذ ما خيصها من توصيات جدول أأعامل
التمنية") ،ولكنه أأوحض موقفه بأأن هذا النوع من بند جدول ا ألعامل ل ينبغي أأن يكون بند ةا دامئ ةا من جدول ا ألعامل ولكن بند ةا
مؤقت ةا من جدول ا ألعامل.
 .14و أأحاط الرئيس علامة ابلبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء بشأأن الهنج اذلي ترغب يف أأن ت ّمت دراس ته فامي
يتعلق ابلبند  7من جدول ا ألعامل.

قرار بش أأن البند  2من جدول ا ألعامل:
 .15قدم الرئيس مرشوع جدول ا ألعامل
ا ُملعمَّم يف الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/28/1
 Prov.لعامتده ،فمتّ اعامتده.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة السابعة والعرشين
قرار بش أأن البند  3من جدول ا ألعامل:
 .16قدم الرئيس مرشوع التقرير املعدل
لدلورة السابعة والعرشين للجنة
()WIPO/GRTKF/IC/27/10 Prov. 2
لعامتده ،فمتّ اعامتده.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد بعض املنظامت
 .17شكر ممثل توابج أآمارو املدير العام عىل بيانه الاس هتاليل وعىل اجلهود املبذوةل دلمع مشاركة الشعوب ا ألصلية .وفامي
يتعلق ابعامتد التقرير يف اإطار البند  3من جدول ا ألعامل ،اكن ر أأي املمثل أأن التقرير مل يأأخذ ابملساهامت البنّاءة اليت قامت
هبا بعض منظامت الشعوب ا ألصلية .و أأشار اإىل أأن املقرتحات اليت قدمت من قبل توابج أآمارو ،عىل سبيل املثال ،يبدو أأنه
قد ّمت استبعادها .وفامي خيص البند  4من جدول ا ألعامل ،لحظ أأن اللجنة ،يف ر أأيه ،قد اس مترت لفرتة طويل من الزمن عىل
املوافقة ابلإجامع عىل اعامتد املنظامت دون مراعاة تفاصيل املنظامت اليت قدمت الطلب أأو ما اإذا اكنت املنظامت املقدمة
للطلب يه منظامت الشعوب ا ألصلية أأو ا ألقليات أأو منظامت تقدم الطلب من أأجل دمع الرشاكت املتعددة اجلنس يات.
و أأشار اإىل أأنه يف مجيع املنظامت ادلولية ،حيث جيري البحث عن الاعامتد ،جرت مناقشات بشأأن هوية لك منظمة عىل
حدة .و أأشار املمثل اإىل أأن العديد من املنظامت املعمتدة يف اللجنة احلكومية ادلولية مل تقدم أأي اإسهام يف معلية التفاوض.
 .18ودعا الرئيس ممثل توابج أآمارو لتوضيح ما اإذا اكن دليه أأي اعرتاض عىل اعامتد املنظمتني مرشوع ا ألنرثوبولوجيا
العشبية ) (HAPوجملس منتجات العناية الشخصية ) ،(PCPCاليت وردت طلباهتام يف
الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/28/2
 .19وقال ممثل توابج أآمارو أأنه مل يكن عىل دراية خبلفية وتفاصيل املنظامت الواردة يف
الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/28/2و أأوحض أأنه اكن يشري اإىل قضية الاعامتد بصفة عامة .ولحظ أأنه مل يكن هناكل أأي
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نقاش حول هذا داخل اللجنة ،ويعتقد أأن اللجنة مل تنظر يف قضااي ،اكلطريقة اليت تعمل هبا لك منظمة ،مثل تكوين
املنظامت ،أأو املساهامت اليت ميكن للمنظامت املعنية أأن تقوم هبا يف معل اللجنة .ور أأى أأن العديد من الطلبات سعت
للحصول عىل املوافقة جملرد احلصول عىل وضع الاعامتد ،وكذكل احلق يف الاس تفادة من صندوق التربعات .وهذا خيالف
املنطق اذلي ُأنشئ عليه صندوق التربعات ولن يساعد اللجنة ولن تس تفيد منه الشعوب ا ألصلية.

قرار بش أأن البند  4من جدول ا ألعامل:
 .20وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد مجيع
املنظامت املذكورة يف مرفق الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/28/2بصفة مراقب
مؤقت ،ويه مرشوع ا ألنرثوبولوجيا العشبية
) (HAPوجملس منتجات العناية
الشخصية ).(PCPC

البند  5من جدول ا ألعامل :مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية
 .21ذكّر الرئيس أأن املدير العام قد أأشار مطو ةل اإىل الوضع املايل املستنفد لصندوق الويبو للتربعات .و أأيد نداء املدير
العام أأن تنظر الوفود ببالغ اجلدية ابملسامهة يف صندوق التربعات و أأن ي ّمت اإيالء اهامتم دقيق بطريقة بنّاءة لالقرتاح املقدم من
ِّقبل وفود أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا وسويرسا هبذا الصدد (الوثيقة  .)WIPO/GRTKF/IC/28/10و أأشار اإىل أأن هذا
الاقرتاح قد ّمت توفريه يف ادلورة  27للجنة احلكومية ادلولية ،و أأن اللجنة احلكومية ادلولية قررت بعد ذكل تأأجيل مناقش ته
اإىل ادلورة احلالية .ولفت الرئيس الانتباه اإىل الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/28/INF/4أأيض ةا ،اليت قدمت معلومات
عن احلاةل الراهنة للمساهامت وطلبات ادلمع ،وإاىل الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/28/3اليت دعت اللجنة اإىل امليض
قدم ةا يف تعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري لصندوق التربعات .وس تعود اللجنة احلكومية ادلولية اإىل هذه املسأأةل يف وقت
لحق .و أأبلغ الرئيس اللجنة أأنه دعا الس يدة الكس ندرا جرازيويل ،انئبة رئيس اللجنة ،لتكون رئيسة اجمللس الاستشاري.
وسي ّمت الإبالغ عن نتاجئ مداولت اجمللس الاستشاري يف وقت لحق يف ادلورة احلالية للجنة احلكومية ادلولية يف الوثيقة
.WIPO/GRTKF/IC/28/INF/6
 .22و أأشارت ممثل منظمة نساء الشعوب ا ألصلية ا ألفريقية ( )AIWOمتحدث ةة ابمس جت ّمع الشعوب ا ألصلية ،اإىل الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/28/10وشكرت ادلول ا ألعضاء واملسامهني الآخرين اذلين سامهوا يف صندوق التربعات حىت
الآن .وقد دمع هؤلء املسامهون ادلور احليوي اذلي لعبته الشعوب ا ألصلية يف أأعامل الويبو .و أأكدت أأن الشعوب ا ألصلية
قد أأدركت أأن صندوق التربعات مستنفد يف الوقت احلارض و أأن مشاركة الشعوب ا ألصلية يف اللجنة احلكومية ادلولية مل تعد
مضمونة .وابلتايل ،دمع جت ّمع الشعوب ا ألصلية الاقرتاح اذلي تقدمت به وفود أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا وسويرسا لطلب
تنفيذ وسائل بديل لضامن مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية و أأن حتدث تغيريات مقابل يف قواعد صندوق التربعات.
وابلإضافة اإىل ذكل ،حثت املمثل ادلول ا ألعضاء اليت سامهت يف صندوق التربعات للحفاظ عىل دمعها ،من أأجل ضامن
مشاركة الشعوب ا ألصلية يف مجيع مراحل معل اللجنة احلكومية ادلولية.
 .23و أأحاط الرئيس علامة بدمع ممثل منظمة نساء الشعوب ا ألصلية ا ألفريقية ( ،)AIWOمتحدثة ابمس جت ّمع الشعوب
ا ألصلية ،اذلي أأعربت عنه لصاحل الاقرتاح املقدم يف الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/28/10و أأعلن أأنه س يفتح ابب
التعليقات ملناقشة اكمل يف اجللسة العامة بشأأن حق الاقرتاح مبارشة بعد الانهتاء من منرب امجلاعات ا ألصلية.
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 .24و أأشارت ممثل برانمج الصحة والبيئة ) (HEPأأن الربانمج اكن أأحد املشاركني عىل املدى الطويل يف معل اللجنة
احلكومية ادلولية .و أأرادت أأن تلفت انتباه اللجنة اإىل الطريقة اليت حدد هبا التج ّمع نفسه ومتنت أأن ّ
يوحض التج ّمع ،فامي لو اكن
يسمى "جت ّمع الشعوب ا ألصلية" أأو "منتدى الساكن ا ألصليني الاستشاري" ،يف تسمية نفسه أأنه يشمل أأحصاب املعارف
التقليدية يف أأفريقيا أأيض ةا .وفكرت أأن عبارة جت ّمع الشعوب ا ألصلية ينبغي الاس تعاضة عهنا بتسمية مثل "جت ّمع الشعوب
ا ألصلية و أأحصاب املعارف التقليدية" .وينبغي أأيض ةا أأن تؤخذ حقوق أأولئك ا ألحصاب بعني الاعتبار مضن التج ّمع نفسه.
 .25وذ ّكر الرئيس أأنه ليس من شأأن الرئاسة أأو اللجنة احلكومية ادلولية حتديد كيفية وصف اجملموعات لنفسها .وقال اإنه
سريد عىل لك الوصف اذلي س ُيحال اإليه .وابلتايل فقد دعا القميني عىل املعارف التقليدية أأن يقولوا للجنة احلكومية ادلولية
ماذا يرغبون أأن يسمى جت ّمعهم ،ألن هذا ا ألمر مرتوك هلم.
 .26ووفق ةا لقرار اللجنة احلكومية ادلولية ( WIPO/GRTKF/IC/7/15الفقرة  ،)63س بق ادلورة الثامنة والعرشين
منربٌ من عروض اخلرباء عىل مدار نصف يوم (انظر  .)WIPO/GRTKF/IC/28/INF/5وتر أأس منرب امجلاعات
ا ألصلية الس يدة ماراي شوك كيس يب من بوليفيا ،انئبة منتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية .وتقدَّم
رئيس املنرب بتقرير كتايب عن املنرب اإىل أأمانة الويبو ،ويرد نصه فامي ييل:
"عُقد منرب امجلاعات ا ألصلية بتارخي  7يوليو  .2014واكن موضوع املنرب هو" :امللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و التعبري الثقايف التقليدي :تطلعات الشعوب ا ألصلية حول املسائل الشامل يف اللجنة احلكومية
ادلولية للويبو".
واكنت املتحدثة الرئيس ية ملنرب امجلاعات ا ألصلية يه الس يدة ضالع سامبو دورو ،رئيسة منتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ
املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية .واكن املوضوع الرئييس لعرض الس يدة دورو هو طبيعة حقوق الساكن ا ألصليني ،مبا
يف ذكل حق النفاذ اإىل الثقافة والرتاث الثقايف للشعوب ا ألصلية .وذكرت أأن اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق
الشعوب ا ألصلية ( )UNDRIPأأنشأأ بعض أأساس يات "القانون العريف ادلويل" يف أأحاكمه .وابلتايل ،فاإنه وضع
الازامات دولية ملزمة قانو ةان لدلول ،مثل حقوق الشعوب ا ألصلية اليت تضمنت احلق يف تقرير املصري ،واحلق يف
املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية )" ،("FPICواحلق يف الثقافة واحلق يف الهوية .كام لحظت أأن الساكن ا ألصليني
ميلكون حقوق ملكية ممتزية ككياانت جامعية .ودعت اللجنة احلكومية ادلولية اإىل القيام بدراسة متأأنية إلعالن ا ألمم
املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية و أأحاكمه ذات الصل إلنشاء نظام مبتكر وممزي س يتناول بشلك اكمل حقوق
الشعوب ا ألصلية وحيمهيا .واختمتت الس يدة دورو ابدلعوة اإىل بذل اجلهود لضامن احلقوق ا ألساس ية للشعوب ا ألصلية
واملشاركة الاكمل والفعاةل للشعوب ا ألصلية من أأجل ضامن التوصل اإىل نتيجة عادةل ومنصفة يف اللجنة
احلكومية ادلولية.
واكن املتحدث الثاين هو الس يد مارس يال أآرايس ،مستشار الس ياسة مجلعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان
( .)KUNAوشدد عىل املساهامت الهامة اليت قامت هبا الشعوب ا ألصلية يف اللجنة احلكومية ادلولية .وابلتايل اكن
من الرضوري لرشعية اللجنة احلكومية ادلولية أأن تضمن مشاركة الشعوب ا ألصلية .وركز العرض عىل قضااي شامل
رئيس ية للشعوب ا ألصلية يف معل اللجنة احلكومية ادلولية :فهم شامل للمعارف التقليدية ،والس يطرة عىل املعارف
التقليدية ،وتعريف املعارف التقليدية ،وا ِّملكل العام والمتكل غري املرشوع .و أأكد أأن الشعوب ا ألصلية مل ّمتزي أأبد ةا بني
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذلكل ينبغي عىل اللجنة احلكومية ادلولية النظر يف هنج مشويل.
وقد أأبرز الس يد أأرايس مثا ةل وسؤا ةل :هل ينبغي اعتبار أأغنية تقليدية اكن لها اس تخدامات يف الشفاء كشلك من
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو/و املعارف التقليدية؟ ول جيب أأن تقلّل النصوص احلالية من حقوق الساكن
ا ألصليني اليت تعرتف هبا الصكوك ادلولية ،ول س امي احلق يف تقرير املصري كشعوب أأصلية ،واحلق يف املوافقة احلرة
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املس بقة املس تنرية .وتضمن هذه احلقوق س يطرة الشعوب ا ألصلية عىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي اخلاصة هبم .ويف ر أأي الس يد أأرايس فاإن وضع تعريف للمعارف التقليدية ميكن أأن ّميزي بني أأنواع خمتلفة من
املعارف التقليدية ومعلية الابتاكر اخلاصة هبا .و أأشار اإىل أأن املعرفة دلى الشعوب ا ألصلية حباجة اىل امحلاية الفكرية
غري القابل للتقادم ،علام بأأن املعارف التقليدية مترر من جيل اإىل جيل .وينبغي ضامن الس يطرة عىل املعارف التقليدية
ل ألجيال القادمة .وإان متكل واس تخدام املعارف التقليدية من دون املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية للشعوب ا ألصلية
جيب أأن يُفهم عىل أأنه متكل غري مرشوع للمعارف التقليدية .و أأخري ةا ،أأشار الس يد أأرايس اإىل أأن املعارف التقليدية
مرتبطة مبجموعة من القضااي ا ألخرى املتعلقة ابلشعوب ا ألصلية ،مثل الهوية الثقافية والاجامتعية والصحة والتغذية.
وسلطت الس يدة لويس مولينيك ،عضوة شعب املاساي يف كينيا واملديرة التنفيذية لش بكة معلومات الساكن
ا ألصليني يف كينيا ،الضوء عىل أأمهية املعارف التقليدية للهوية الثقافية للشعوب ا ألصلية ،ويف معيش هتم اليومية وكرتاث
ل ألجيال القادمة .وذكرت أأن تكل القضااي اكنت مصدر قلق معيق للعديد من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،مبا
يف ذكل الشعوب ا ألصلية يف أأفريقيا .ومل تقترص مناقشات وخماوف الشعوب ا ألصلية بشأأن حامية املعارف التقليدية
عىل جمال امللكية الفكرية :مساهامت من اتفاقية التنوع البيولويج ومناقشة بشأأن بروتوكول انغواي بشأأن النفاذ اإىل
املوارد الوراثية والتقامس املنصف والعادل للمنافع املس متدة من اس تخداهما ("بروتوكول انغواي") جيب أأن ترثي النقاش
يف اللجنة احلكومية ادلولية .كام ّمت زايدة الاعرتاف ابحلقوق ا ألساس ية امجلاعية للشعوب ا ألصلية يف العقود ا ألخرية.
و أأكدت الس يدة مولينيك احلاجة يف أأن تؤخذ هذه احلقوق امجلاعية املعرتف هبا يف عني الاعتبار يف معل اللجنة
احلكومية ادلولية .و أأوصت بأأن ي ّمت تأأمني ادلمع املايل ملشاركة الشعوب ا ألصلية يف اللجنة احلكومية ادلولية .و أأوصت
أأيض ةا بتطوير القدرات احمللية ،من خالل قواعد بياانت للشعوب ا ألصلية اليت جيب وضعها عىل املس توى احمليل و أأن
يس يطر علهيا املالكون التقليديون .ودعت أأيض ةا اللجنة احلكومية ادلولية اإىل تطوير حلول مبتكرة .وجيب اس تخدام
نفس التكنولوجيا اليت أأاتحت بعض معارف الشعوب ا ألصلية للجمهور لضامن ممارسة الشعوب ا ألصلية الس يطرة
عىل معارفها.
و أأغلقت الس يدة شوك منرب امجلاعات ا ألصلية بشكر احملارضين يف املنرب وادلول ا ألعضاء و أأمانة الويبو عىل تنظمي
املنرب .كام دعت ادلول ا ألعضاء اإىل املسامهة يف صندوق الويبو للتربعات ،من أأجل ضامن مشاركة الشعوب ا ألصلية
يف معل اللجنة احلكومية ادلولية".
 .27و أأعاد الرئيس فتح ابب النقاش بشأأن البند  5من جدول ا ألعامل ،ودعا مؤيدي الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/28/10اإىل تقدمي الاقرتاح.
 .28وقال وفد سويرسا ،متحد ةاث ابمس املؤيدين ،ويه وفود أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا وسويرسا ،إان الاقرتاح هيدف اإىل
حتديد مصادر اإضافية لمتويل صندوق التربعات من أأجل متكني اللجنة يف املس تقبل من مواصل تأأمني مس توى متويل مناسب
ملمثيل امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة ،أأي أأولئك املعمتدين دلى الويبو و /أأو اللجنة احلكومية ادلولية .واكنت تنوي الوثيقة
احلالية WIPO/GRTKF/IC/28/10أأن تويص اللجنة احلكومية ادلولية اإىل امجلعية العامة أأن ي ّمت تعديل قواعد صندوق
التربعات مكرحل أأوىل .ويف وقت لحق يف سبمترب  ،2014س ُيدخل املؤيدون اقرتاح ةا أآخر ليك تنظر فيه جلنة املزيانية
والربانمج وتعمتده واذلي س يويص امجلعية العامة أأن ي ّمت ختصيص املال يف املزيانية العادية دلمع مشاركة ممثيل اجملمتعات ا ألصلية
واحمللية املعمتدة يف اللجنة احلكومية ادلولية ،اإىل ما يصل اإىل املبلغ اذلي حتدده جلنة املزيانية والربانمج .وستس تخدم أأمانة
الويبو ،يف اختيار املتقدمني وتوفري ادلمع املايل ،هذا املبلغ من املال وفق ةا للتوصيات اليت قدهما اجمللس الاستشاري لصندوق
التربعات .وستتعلّق التغيريات يف قواعد صندوق التربعات عىل النحو املنصوص عليه يف الصفحة  3من املرفق هبذا الاقرتاح
ابملادة  6الفقرة ( أأ) وإادراج فقرة جديدة ( 6ب) .واكن القصد من هذه التغيريات عدم استبعاد ،بعد اليوم ،احامتل أأن يؤخذ
المتويل يف املس تقبل من املزيانية العادية هبدف تغطية مشاركة بعض ممثيل اجملمتعات احمللية وا ألصلية املعمتدة يف اللجنة
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احلكومية ادلولية ،اإذا اكن متويل صندوق التربعات غري ٍ
اكف .ومع ذكل ،أأضاف الوفد أأنه قام مبشاورات معمقة أأكرث حول
هذه القضية منذ ادلورة  27للجنة احلكومية ادلولية ،ابلشرتاك مع دائرة ختطيط الربامج واملالية يف ا ألمانة العامة للويبو .وقد
ُأشري أأثناء تكل املشاورات أأن نظام الويبو املايل ولحئته مل يسمح أأن ي ّمت حتويل ا ألموال اخملصصة يف املزيانية العادية وفق ةا
للقرار اذلي اختذته جلنة املزيانية والربانمج اإىل صناديق مس تقل .واكن جيب أأن تبقى هذه ا ألموال متاحة بد ةل من ذكل مضن
املزيانية العادية ليك تس تخدهما لحق ةا ا ألمانة العامة وفق ةا للقرارات اليت اختذهتا جلنة املزيانية والربانمج .وذلكل نظر املؤيدون اإىل
هذا الاقرتاح و أأدركوا أأن اإضافة فقرة جديدة رمق ( 6ب) قد يكون اكفي ةا ،يمكلها قرار من جلنة املزيانية والربانمج بشأأن
ختصيص متويل يف املزيانية العادية دلمع اجملمتعات احمللية وا ألصلية املعمتدة يف اللجنة احلكومية ادلولية ،وا ألساليب اليت ستسود
بشأأن اس تخدام ا ألموال اخملصصة نتيجة ذلكل .ويف اخلتام ،شكر الوفد تكل الوفود واملراقبني اذلين أأعربوا عن دمعهم أأو
اهامتهمم ابلقرتاح .وبقي موجود ةا ،جنب ةا اإىل جنب مع مؤيدين أآخرين ،للرد عىل أأية أأس ئل أأو تقدمي مزيد من املعلومات عىل
النحو املطلوب بشأأن الاقرتاح .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعمتد اللجنة احلكومية ادلولية توصية من شأأهنا أأن تفتح اجملال
إلماكنية قيام جلنة املزيانية والربانمج مث امجلعية العامة بتخصيص متويل فرعي مضن املزيانية العادية دلمع مشاركة املمثلني
املعمتدين للمجمتعات ا ألصلية واحمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية حتت رشوط و أأساليب دقيقة.
 .29ودعا الرئيس الوفود اإىل الإحاطة علامة ابلقرتاح واخلطوات اليت أأشار وفد سويرسا أأهنا س تلزم .و أأعطى اللكمة لتلقي
الآراء ا ألولية بشأأن املبد أأ الوارد فيه.
 .30وشكر وفد أأسرتاليا ،مكشارك يف الاقرتاح ،وفد سويرسا عىل عرضه لالقرتاح .و أأكد ،كام اعرتف بذكل املدير العام،
أأن املشاركني من اجملمتعات ا ألصلية واحمللية سامهوا بشلك هام وإاىل حد كبري يف معل اللجنة احلكومية ادلولية .واكن صندوق
التربعات همامة يف هذا الصدد ألنه سهّل مشاركة الشعوب ا ألصلية .ووجد الوفد ابلتايل أأنه من املؤسف جد ةا ،واب ألخص عند
هذه النقطة اخلاصة من مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية ،أأن صندوق التربعات قد استنفد متام ةا .و أأوحض أأن هذا الاقرتاح،
كام ذكر وفد سويرسا ،يركز عىل تعديل قواعد صندوق التربعات جملرد توفري احامتل توفري مصادر بديل للمتويل .و أأشار أأن
هناك حاجة اإىل اقرتاح أآخر س يقدم اإىل جلنة املزيانية والربانمج ليك تنظر فيه ادلول ا ألعضاء وتتخذ قرار ةا بشأأنه هبدف
ختصيص ا ألموال ،من املرحج من الربانمج  4للربانمج واملزيانية دلمع مثل هذه املشاركة .ودعا الوفد ادلول ا ألعضاء اإىل النظر
بشلك اإجيايب يف الاقرتاح ،و أأعرب عن اس تعداده دلراسة ومناقشة أأي مشاغل قد تكون دلهيم .وشكر الوفد املشاركني يف
الاقرتاح والعديد من الوفود اليت أأبدت دمعها.
 .31ودمع وفد نيوزيلندا ،مكشارك يف الاقرتاح ،مداخالت وفود سويرسا و أأسرتاليا .وقال إان الاقرتاح حبث عن أآلية من
شأأهنا أأن تسمح املشاركة املس مترة للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية ،حيث أأن هذه املشاركة
هممة جد ةا .ودعا الوفد الوفود ا ألخرى ملناقشة الاقرتاح وتبادل أأي اقرتاحات أأو مشاغل قد تكون هلم يف هذا الصدد.
 .32وشكر وفد ش ييل الوفود اليت شاركت يف الاقرتاح .ووجد الوفد أأنه من املفيد التعامل مع الوضع املايل لصندوق
التربعات وابلتايل نقص المتويل دلمع مشاركة الشعوب ا ألصلية .وشدد عىل أأن مشاركة اجملمتعات ا ألصلية اإىل جانب ادلول
ا ألعضاء يف اللجنة احلكومية ادلولية اكنت مفيدة ومرثية جد ةا .و أأوحض منرب امجلاعات ا ألصلية هذه ا ألمهية .وسوف ميكّن
المتويل الفرعي من املزيانية العادية من اس مترار مثل هذه املشاركة ورمبا متديدها .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل النظر
بشلك اإجيايب يف الاقرتاح ،كجزء من الطرق اخملتلفة اليت من شأأهنا ضامن املشاركة الف ّعاةل للشعوب ا ألصلية.
 .33وكرر وفد بريو أأن مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية رضوري جد ةا .وقد
عكست مساهامت الشعوب ا ألصلية اهامتماهتا ووهجات نظرها وساعدت ادلول ا ألعضاء عىل امليض قدم ةا ابملفاوضات .ومل
تكن مثل هذه املساهامت رضورية وجوهرية جد ةا فقط ،ولكهنا مضنت الرشعية يف معل اللجنة احلكومية ادلولية .وقد قدم
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الاقرتاح اس تجابة معلية ملشلكة معلية .وكرر الوفد تأأييده لالقرتاح ،كام فعل خالل ادلورة  27للجنة احلكومية ادلولية.
و أأعرب عن أأمهل أأن تأأييد مثل هذا الاقرتاح من شأأنه أأن يكون اإحدى النتاجئ احملددة وامللموسة لدلورة احلالية.
 .34و أأحاط وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية علامة ابلوثيقة WIPO/GRTKF/IC/28/10اليت أأوصت بتعديل قواعد
صندوق التربعات لمتكني حسب املساهامت من املزيانية العادية للويبو اإىل صندوق التربعات .و أأعرب الوفد عن دمعه القوي
للمشاركة النشطة جملموعات الشعوب ا ألصلية يف الاجامتعات واملناقشات القامئة عىل النصوص يف اللجنة احلكومية ادلولية.
وعىل الرمغ من هذه احلاجة الرضورية لوجود ا ألطراف املعنية يف تكل اجللسات واملناقشات ،مل يمتكّن الوفد من دمع توصية
من شأأهنا أأن تسمح ملزيانية الويبو ا ألساس ية من املسامهة يف املشاريع املموةل طوع ةا .و أأشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو
وافقت عىل برانمج العمل ومزيانية معل الويبو ا ألساس ية و أأن مس تخديم أأنظمة التشغيل قد دفعوا قسم كبري مهنا .وهتدف
املشاريع املموةل طوع ةا ،واليت تكون بني دوةل أأو أأكرث من ادلول ا ألعضاء واملنظامت ،لتغطية التاكليف املبارشة وغري املبارشة
املتعلقة ابملرشوع .وقال إان هذه التوصية اكنت احلاةل ا ألوىل من نوعها يف منظومة ا ألمم املتحدة حيث يقوم متويل من املزيانية
ا ألساس ية لواكةل ا ألمم املتحدة بمتويل مرشوع ممول طوع ةا .وابلتايل ،مل يدمع الوفد هذه التوصية .ومع ذكل فاإنه أأحاط علامة
بتعليقات وفد سويرسا بشأأن املزيد من التفكري يف هذه املسأأةل .وتطلع اإىل تلقي نسخة من املقرتح املنقّح كام وصفه وفد
سويرسا ورحب مبزيد من املناقشات مع وفد سويرسا بشأأن ذكل .ويف البداية ،أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن
رغبته ابإاثرة بعض النقاط بشأأن التعليقات اليت أأدىل هبا وفد سويرسا .ور أأى أأن الاقرتاح اجلديد كام مت ّت صياغته اكن أأحسن
مقارنة ابلوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/28/10اليت أأوصت بأأن تُس تخدم مزيانية الويبو ا ألساس ية لمتويل مرشوع ممول
طوع ةا ،واذلي اكن يعترب من مشاغل الوفد بشأأن السوابق .ففي حني سيسعى الاقرتاح املنقّح لتخصيص أأو زايدة املزيانية
لضامن مشاركة مجموعات الشعوب ا ألصلية يف اللجنة احلكومية ادلولية ،اكن عليه طرح بعض ا ألس ئل :كيف س يضمن
الاقرتاح من أأن ختصيص املزيانية لن يشلك سابقة لتوس يع مزيانيات جلان أأخرى لتشمل مشاركة ادلول غري ا ألعضاء يف تكل
الاجامتعات؟ وكيف ميكن لالقرتاح توفري الشفافية بشأأن الإنفاق املقرتح ،وكيف ميكن أأن يكون جزء ةا من معلية وضع املزيانية
يف الويبو ،أأي هل سي ّمت تسليط الضوء عليه عىل أأنه طلب لبند املزيانية يف أأي برانمج معني ،عىل افرتاض الربانمج ،4
وهل سي ّمت توفري معلومات عن النفقات الفعلية يف املزيانية؟
 .35و أأشار ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة ا ألنديز ا ألوائل ) )CAPAJأأن مشاركة ومسامهة الشعوب
ا ألصلية يف اللجنة احلكومية ادلولية قد وضعت ا ألساس .و أأتت التربعات الطوعية اليت مضنت مشاركة الشعوب ا ألصلية من
الاعرتاف بوضعها اخلاص .وقد ّقرب مثل هذا المتويل الشعوب ا ألصلية اإىل ادلول ا ألعضاء .و أأشار اإىل أأن الشعوب ا ألصلية
شاركت بنفس رغبة واهامتم الوفود احلكومية .ومل يعترب أأن الاقرتاح يشلك سابقة من خالل التوصية بأأن ي ّمت اس تخدام مزيانية
الويبو العادية للمشاركني اذلين ليسوا من ادلول ا ألعضاء ،مبا أأن تأأسيس اللجنة احلكومية ادلولية نفسها يتطلّب عىل وجه
التخصيص مشاركة الشعوب ا ألصلية .و ّمت الاقرار بأأن الشعوب ا ألصلية يه شعوب اكنت موجودة قبل فرتة طويل من
تشكيل ادلول ا ألعضاء .و ّمت الاقرار بوضعها اخلاص .وابلتايل فاإن متويل مشاركة الشعوب ا ألصلية ابس تخدام مزيانية الويبو
العادية يبدو أأنه خمصص متام ةا.
 .36وقال ممثل توابج أأمارو إانه س يقول ما ييل بروح من الاحرتام ،ولكن أأيض ةا ينوي أأن يقول ما رأآه عىل أأنه احلقيقة.
و أأشار اإىل الاعرتاضات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الاقرتاح املقدم يف الوثيقة
 .WIPO/GRTF/IC/28/10ففي ر أأيه ،فاإن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ووفد الاحتاد ا ألورويب يعرقالن التقدم
داخل اللجنة احلكومية ادلولية منذ اثين عرش عام ةا ويؤذاين الشعوب ا ألصلية .ويف ر أأيه ،فقد حرم هذان الوفدان أأيض ةا
النصوص التفاوضية من املضمون احلقيقي .ومل يمتكّن املمثل من املوافقة عىل تكل النصوص .ولكنه اكن عىل يقني أأن الرئيس
دليه قدر كبري من اخلربة هبذه املسائل .وذلكل ،اكن مقتنع ةا بأأن الرئيس سيتخذ التدابري الالزمة لتحسني النصوص
وجعلها مقبوةل.
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 .37و أأشار اإىل أأن اخملاوف املرشوعة ألي وفد ،مثل تكل اليت أأعرب عهنا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لبد من
مناقش هتا ومعاجلهتا بطريقة مالمئة عن طريق مزيد من املشاورات واملناقشات .و أأوحض أأنه ،مبثابة رئيس ،مل يكن طرف ةا متفاوض ةا
يف اللجنة احلكومية ادلولية.
 .38و أأراد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية كذكل أأن يوحض أأكرث أأن النقطة اذلي ذكرها فامي يتعلق بمتويل صندوق التربعات
يه متابعة لنقطة ذكرها وفد سويرسا نفسه ،وهو أأن اس تخدام املزيانية العادية للربامج املموةل طوعي ةا يعترب مشلكة .و أأشار اإىل
أأن وفد سويرسا انقش ا ألمر مع دائرة ختطيط الربامج واملالية يف ا ألمانة العامة للويبو ،يف حني أأن وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية نظر أأيض ةا اإىل هذه القضية احملددة داخلي ةا .واعترب أأن هناكل خط أأمحر يف أأن تقوم مزيانية الويبو ا ألساس ية بمتويل
صندوق التربعات وجتديد موارده .ولكن هذا الاهامتم اختلف عن النظرة ا ألحدث ،واليت اكن الوفد همامتة هبا جد ةا ،يف معرفة
كيف ميكن أأن حتصل الويبو عىل ختصيص معني ،حيمتل أأن يكون مضن الربانمج  ،4لضامن مشاركة مجموعات الشعوب
ا ألصلية .وأأكد الوفد أأنه يعترب مشاركة هذه اجملموعات همامة للغاية يف املسأأةل اليت عاجلهتا اللجنة احلكومية ادلولية .ومع ذكل،
اكن للوفد بعض ا ألس ئل يف هذا الصدد .وشعر بأأنه جيب عىل مجيع ادلول ا ألعضاء التفكري يف التأأكد من أأن يتوصلوا اإىل
اإجابة س تكون مامتش ية مع معلية وضع املزيانية يف الويبو.
 .39وشكر وفد سويرسا وفد الولايت املتحدة لتعليقاته .و أأكد أأنه قد حدد ابلفعل نفس القضية كام فعل الوفد ا ألخري،
دلى دراسة اقرتاحه ا ألصيل ،وابلتايل فاإن تغيري القواعد اليت قد حتتاج النظر فهيا ختص فقط فقرة جديدة ( 6ب) ،تُس تمكل
بقرار من جلنة املزيانية والربانمج لتخصيص متويل دلمع مشاركة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية .و أأبدى
الوفد اس تعداده ،اإىل جانب مؤيدين أآخرين ،للتفاعل مع الوفود ا ألخرى يف اإجياد أأفضل صيغة ممكنة من شأأهنا أأن تسمح
للجنة ابإحراز تقدم يف هذا الصدد هبدف وضع أآلية من شأأهنا أأن تامتىش مع النظام املايل للويبو ولحئته.
 .40و أأحاط الرئيس علامة ابلترصحيات املتعلقة هبذا الاقرتاح .وابعتبار أأن سلسل أأخرى من البياانت الرمسية لن تسمح
مطوةل يف اجللسة العامة بشأأن
للجنة بتحقيق تقدم يُذكر بشأأن هذه املسأأةل ،دعا الوفود اإىل عدم الرشوع يف مناقشة ّ
الاقرتاح .ففي ر أأيهُ ،طرحت مسأألتان رئيسيتان هام :من هجة ،رضورة و أأمهية جتديد وسائل ادلمع للمشاركة ،اذلي مل يكن
موضع نزاع ،ومن هجة أأخرى ،مسأأةل ا ألس بقية اليت قد خيلقها الاقرتاح .واكن دلى الرئيس شعور قوي بأأنه ل جيب ادخار
أأي هجد من أأجل التوصل اإىل حل بشأأن مسأأةل دمع مشاركة الشعوب ا ألصلية قبل هناية ادلورة .و أأشار اإىل أأنه يف هناية
املطاف س يكون احلل البس يط هو عودة الوفود يف وقت لحق خالل ادلورة احلالية مع الازامات لصندوق التربعات من
شأأهنا ضامن اس تدامته .وهذا يف الواقع ما يفضهل الرئيس ،حيث أأن الاقرتاح قيد املناقشة قدم مكالذ أأخري ،نظر ةا لتجفيف
املساهامت الطوعية واس تزناف صندوق التربعات نتيجة ذلكل .وبشلك أأمع ،حث اللجنة عىل التفكري يف ما ييل :هل ما
زالت الوفود حتافظ عىل الالازام اذلي قامت به اللجنة لضامن تقدمي ادلمع ملشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية؟ ور أأى
أأن اللجنة احلكومية ادلولية ل تس تطيع أأن تعطي وعود ةا اكذبة لهذا الالازام .ذلا اكنت اخلطوة التالية اإما اس تعادة المتويل يف
صندوق التربعات أأو حسب املال من مورد أآخر .و أأكد أأن هذه القضية اكنت مضن س يطرة ادلول ا ألعضاء وتتطلب
مسؤوليهتم .مث علق البند  5من جدول ا ألعامل للتشاور بشأأن هذه املسأأةل.
 .41و أأعاد الرئيس فتح البند  5من جدول ا ألعامل ،وطلب من مؤيدي الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/28/10تقدمي
تقرير بشأأن املشاورات اليت أأجروها مع الوفود ا ألخرى.
 .42وشكر وفد سويرسا ،متحد ةاث ابمس مؤيدي الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/28/10مجيع الوفود واملراقبني اذلين
معلوا معهم عىل حلول مقبوةل يف س ياق ادلورة احلالية .وسعى املؤيدون اإىل حتديد الآلية ا ألنسب اليت ميكن أأن تُس تخدم يف
ختصيص موارد اإضافية من مزيانية الويبو العادية دلمع مشاركة ممثيل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة يف دورات اللجنة
احلكومية ادلولية ،من أأجل ضامن ادلمع املس متر بطريقة ما ،يف حال ّمت استنفاد صندوق التربعات ،كام هو احلال يف الوقت
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احلارض .وكام ذكر سابق ةا ،قام الوفد ببعض املناقشات مع دائرة ختطيط الربامج واملالية يف ا ألمانة العامة للويبو .واعرتف الوفد
بعد ذكل ابلصعوبة اليت س تواهجها الويبو يف تقدمي مسامهة مبارشة اإىل صندوق التربعات .وعىل أأساس اإجراء مزيد من
املشاورات ،وصل اإىل فهم أأنه ليس هناك حاجة بعد الآن لتعديل قواعد صندوق التربعات ليصبح من املمكن تقدمي
خمصصات مضن اإطار املزيانية العادية للويبو من أأجل توفري المتويل ملمثيل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة دلمع مشاركهتم يف
دورات اللجنة احلكومية ادلولية .واكن الوفد يعتقد جنب ةا اإىل جنب مع مؤيدين أآخرين أأنه ألس باب تتعلق ابلشفافية اكن ميكن
أأن يكون من املفيد الاس مترار يف اقرتاح تعديل املادة  ( 6أأ) من قواعد صندوق التربعات .ولكن منذ أأن أأدرك الوفد أأن هذا
التغيري مل يعد رضور ةاي ،مل يقرتح اإحداث أأي تغيري يف قواعد صندوق التربعات .بيد أأن النقاش مع دائرة ختطيط الربامج
واملالية للويبو أأكد اإماكنية توفري مبلغ معني من املال من مزيانية الويبو العادية لمتويل مشاركة ممثيل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية
املعمتدة يف اللجنة احلكومية ادلولية ،و أأن خيضع اس تخدام ا ألمانة لهذا املبلغ للرشوط التالية :أأو ةل ،أأن يتفق هذا الاس تخدام
مع التوصية امللزمة اليت تصدر عن اجمللس الاستشاري لصندوق التربعات متش ي ةا مع قواعد صندوق التربعات ،واثني ةا ،أأن ي ّمت
اس تخدام هذا املبلغ اخملصص فقط كوس يل فرعية للمتويل ،وبشلك خاص فقط اإذا اكنت الوسائل املتاحة يف صندوق
التربعات غري اكفية لهذا الغرض .ومن الواحض أأن هذه الآلية لكها حتتاج أأن تستند اإىل قرار هبذا الشأأن تتخذه جلنة املزيانية
والربانمج .و أأضاف الوفد أأنه اكن عىل هذا ا ألساس وعىل ضوء هذا الفهم أأن املؤدين ل يزالون ينوون تقدمي اقرتاح اإىل
الاجامتع القادم للجنة املزيانية والربانمج ،كام ُأعلن يف ادلورة  27للجنة احلكومية ادلولية .ويعتقد أأن هذا الهنج لن خيلق أأي
سابقة معينة ابلنظر اإىل الطبيعة اخلاصة جد ةا للجنة احلكومية ادلولية ،والطابع الفريد لصندوق التربعات وطريقة معهل واذلي
معل مضن أآلية واحضة املعامل حمددة داخل قواعده ،عندما يقوم عىل سبيل املثال بتحديد أأولئك اذلين ينبغي أأن يتلقوا ادلمع
املايل .والقرار اذلي اكن ينوي املؤيدون تقدميه للحصول عىل موافقة اللجنة اكن من شأأنه ضامن الشفافية املطلوبة يف ختصيص
ا ألموال وكذكل حتديد مكيهتا وطريقة اس تخداهما .وس تكون الشفافية يف الواقع طلب مرشوع مجليع ادلول ا ألعضاء عىل حد
سواء .وس تكون الطرائق املعتادة ل إالبالغ داخل جلنة املزيانية والربانمج وتكل اليت اكنت حمددة لصندوق التربعات ممكّل
للشفافية فامي خيص الاس تخدام الفعيل ل ألموال اخملصصة .وتطلّع املؤيدون اإىل مواصل ،بني ادلورة احلالية وادلورة القادمة
للجنة املزيانية والربانمج ،تبادل ممثر للآراء اذلي قاموا به لغاية الآن هبدف حتقيق القرار اذلي أأرادوا أأن ي ّمت اعامتده .ومن
شأأن مثل هذا القرار أأن ميكّن الويبو من الاس مترار يف املسامهة يف دمع املشاركة الفعاةل ملمثيل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية
املعمتدة يف اللجنة احلكومية ادلولية .و أأكد الوفد أأن امجليع اعرتفوا ابملسامهة احلقيقية واملفيدة اليت قدمهتا اجملمتعات ا ألصلية
واحمللية اإىل معلية التفاوض .و أأوحض أأن بيانه خدم غرض اإبالغ اللجنة بشأأن نتاجئ املشاورات اليت جرت قبل وخالل ادلورة
احلالية بشأأن الاقرتاح ،وكيف ينوي املؤيدون مواصل هجودمه ابلعمل مع الوفود ا ألخرى املهمتة حنو دورة سبمترب للجنة املزيانية
والربانمج .ودعا اللجنة اإىل الإحاطة علامة ببيانه وتأأمل بشدة أأن ي ّمت اختاذ قرار بشأأن ختصيص ا ألموال يف اجامتع جلنة املزيانية
والربانمج ،من أأجل ضامن ،كوس يل بديل ،مشاركة ممثيل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة يف اللجنة احلكومية ادلولية.
 .43وشكر الرئيس وفد سويرسا عىل بيانه بشأأن الإبالغ عن املشاورات اليت عقدها مع الوفود املهمتة ،مع املؤيدين
ال آخرين .وقال اإنه يفهم أأن املؤيدين ينوون الانطالق ابلقضية اإىل ا ألمام اإىل ادلورة املقبل للجنة املزيانية والربانمج اليت
س تلتقي يف سبمترب  .2014وقر أأ مرشوع قرار اللجنة احلكومية ادلولية يف هذا الصدد ،و ّمت اعامتده.

قرار بش أأن البند  5من جدول ا ألعامل:
 .44أأحاطت اللجنة عل ةام ابلواثئق
، WIPO/GRTKF/IC/28/3
و،WIPO/GRTKF/IC/28/INF/4
و.WIPO/GRTKF/IC/28/INF/6
 .45وجشعت اللجنة بشدة أأعضاء اللجنة
واكفة اجلهات العامة أأو اخلاصة امله متة ودعهتم
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للمسامهة يف صندوق الويبو للتربعات للمج متعات
ا ألصلية واحمللية املع متدة.
 .46واقرتح الرئيس ا ألعضاء الامثنية التالية
أأسامؤمه ،وانتخبهتم اللجنة ابلازكية ،يف اجمللس
الاستشاري للعمل بصفهتم الفردية :الس يد أأرسني
بوغاترييف ،ملحق ،البعثة ادلامئة لالحتاد الرويس،
جنيف؛ الس يدة هامي برود ،ممثل ،اإنغا اكايوينا أأواي
 )NKW262( 262نيوزيلندا؛ الس يدة اكثرين
بونيايس اكهوراي ،كبرية املستشارين القانونيني،
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 ،سكرترية أأوىل ،البعثة ادلامئة
جلاماياك ،جنيف؛ الس يد ي-هيونغ كمي،
مستشار ،البعثة ادلامئة مجلهورية كوراي ،جنيف؛
الس يد اكرلو ماراي مارينغي ،ملحق معين ابمللكية
الفكرية والتجارة ،البعثة ادلامئة للكريس الرسويل،
جنيف؛ الس يدة لويس مولنيك ،ممثل ش بكة
املعلومات عن الشعوب ا ألصلية ،نريويب ،كينيا.
 .47وقد ّعني رئيس اللجنة الس يدة أألكس ندرا
جرازيويل ،انئبة رئيس اللجنة ،لتعمل كرئيسة
للمجلس الاستشاري.
 .48و أأحاطت اللجنة عل ةام ابلقرتاح الوارد يف
الوثيقة  WIPO/GRTKF/28/10واملعلومات
املقدمة خالل ادلورة من ِّقبل مؤيدي الوثيقة
املذكورة بش أأن املشاورات اليت عقدوها مع الوفود.
كام أأحاطت اللجنة عل ةام بنية املؤيدين تقدمي اقرتاح
يتضمن طرائق مفصل يف هذا الش أأن ليك تنظر
فيه جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا القادمة.

البند  6من جدول ا ألعامل :اس تعراض القضااي املتداخل بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي وجرد التقدم احملرز والتقدم بتوصية اإىل امجلعية العامة
 .49قدم الرئيس البند  6من جدول ا ألعامل .و أأبلغ اللجنة احلكومية ادلولية أأن الس يد اإاين غوس من أأسرتاليا س يكون
مبثابة صديق للرئيس ،كام فعل يف ادلورات ا ألخرية .وابلإضافة اإىل ذكل ،اعمتد الرئيس املندوبني الآيت بياهنم بعد للعمل
مكيّرسين مضن هذا البند من جدول ا ألعامل :الس يد اإميانويل سايك من املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ،والس يد
نيكول لوس يور من كندا ،والس يدة الس يدة مارغو ابجيل من موزامبيق والس يد جوس تني سبيون من ترينيداد وتوابغو.
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و أأشار ،كام فعل املدير العام ،أأن ادلورة احلالية للجنة احلكومية ادلولية تلقت تعلاميت من قبل امجلعية العامة يف سبمترب عام
 ،2013طبق ةا لولية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية  2014-2015وبرانمج العمل لعام  ،2014عىل النحو الوارد يف الوثيقة
 ،WO/GA/43/22لتقيمي التقدم احملرز وتقدمي توصية اإىل امجلعية العامة لسبمترب  .2014وفامي يتعلق ابلتوصية اإىل امجلعية
العامة ،أأوىص الرئيس بأأن تقدم الوفود بياانهتا العامة يف اجللسة العامة للسجل ،ولكن أأن تقوم يف أأقرب وقت ممكن
مبشاورات مع صديق الرئيس ،اذلي من شأأنه تسهيل اإعداد مرشوع ،استناد ةا اإىل املداخالت اليت مت ّت يف اجللسة العامة
واملالحظات اليت أأبديت أأثناء تكل املشاورات .وعالوة عىل ذكل ،اكن من املفرتض أأن تقوم اللجنة احلكومية ادلولية
ابس تعراض شامل للنصوص املرتبطة ويه نص املوارد الوراثية ( ،(W )WIPO/GRTKF/IC/28/4ونص املعارف
التقليدية ( )WIPO/GRTKF/IC/28/5ونص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي (.)WIPO/GRTKF/IC/28/6
وستُنقل تكل النصوص اإىل امجلعية العامة اليت س ُتعقد يف سبمترب عام " ،2014مع مراعاة أأية تصويبات أأو تعديالت موافق
علهيا انجتة عن القضااي املتداخل يف ادلورة احلالية ".و أأشار الرئيس أأن هذا ل يعين أأن اللجنة احلكومية ادلولية من الرضوري
أأن تقوم مبثل هذه التصويبات أأو التعديالت .ومع ذكل جشع القيام مبناقشة جادة بشأأن الس بل املمكنة لتحقيق توافق يف
الآراء حول أأي حتسينات للنصوص احلالية .وقال اإن تسعني يف املائة عىل ا ألقل من القضااي املتداخل اكنت معروفة ومفهومة
ومقبوةل أأن تكون كذكل من ِّقبل مجيع املشاركني .و أأشار اإىل أأن بعض ا ألفاكر ظهرت يف ادلورتني  26و 27للجنة احلكومية
ادلولية واليت ،اإذا ّمت البناء علهيا ،ميكن أأن يساعد ذكل يف وضع ا ألساس للمزيد من العمل الفعال يف املرحل التالية من معل
اللجنة احلكومية ادلولية .وقد أأجرى مشاورات مع املنسقني ا إلقلمييني بشأأن الطريقة اليت تنوي اللجنة احلكومية ادلولية العمل
بناء عىل قراءة مجمعة لولية  ،2014 2015وبرانمج العمل لعام  2014وكذكل قرارات اللجنة احلكومية
هبا يف تكل ادلورة .و ة
ادلولية يف ادلورتني السابقتني ،اكن واحض ةا أأن اس تعراض القضااي املتداخل جيب أأن يس هتدف العنارص الشامل املتأأتية من
اجملالت الثالثة للعمل :املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ودعا الرئيس الوفود اإىل تركزي
املداخالت عىل عنارص النص اليت تعترب شامل ،هبدف اإحداث تقارب بشأأن بعض التصويبات أأو التعديالت املمكنة أأو
وضع ا ألساس اذلي ميكن أأن تبين عليه اللجنة احلكومية ادلولية عندما س تعود اإىل املناقشات حول النصوص املوضوعية يف
املرحل املقبل من معلها .و أأشار اإىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية تلقت النصوص اليت ظهرت من ادلورتني  26و 27للجنة
احلكومية ادلولية ،فض ةال عن واثئق أأخرى عىل النحو ّ
املبني يف جدول ا ألعامل ( )WIPO/GRTKF/IC/28/1يف اإطار
البند  6من جدول ا ألعامل .ودعا الوفود اإىل النظر كذكل يف ورقة القضااي هذه غري الرمسية بشأأن بعض القضااي املتداخل
املقرتحة مكوضوع للتفكري .و أأكد أأن ورقة القضااي مل يكن دلهيا أأي وضع واكنت قد قدمت للنظر فهيا ابعتبارها وس يل لتيسري
املناقشة ،وليس مكسأأةل ي ّمت التفاوض بشأأهنا .و أأضاف أأنه بعد بياانت اجللسة العامة ،س يجمتع فريق اخلرباء غري الرمسي من
امليرسين ،ومضن الشلك املعتاد اذلي اع ُتمد يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية
أأجل مواصل النقاش حتت قيادته ،بدمع من ّ
املاضية .و أأفسح اجملال لتقدمي املداخالت أأثناء اجللسة العامة بشأأن القضااي املتداخل و أأي وهجات نظر حول التوصية اليت
يتعني تقدميها اإىل امجلعية العامة.
 .50وقال وفد إاندونيس يا ،متحد ةاث ابلنيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري ،اإنه واثق من أأنه يف ظل القيادة احلكمية للرئيس،
س يكون دلورة اللجنة احلكومية ادلولية مناقشة بنّاءة وممثرة .ولكفت اللجنة احلكومية ادلولية عىل مواصل ترسيع معلها،
ابنفتاح والازام اتم ،خبصوص املفاوضات املستندة اإىل النصوص هبدف التوصل اإىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل أأو
أأكرث .وكرر الوفد موقف البدلان املتشاهبة التفكري أأن وجود هذا الصك أأو أأكرث ،وخاصة لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،يتّسم بأأمهية قصوى .وساند وهجة النظر القائل بأأن نظام امللكية الفكرية
احلايل ل ميكن أأن حيمهيا بدرجة اكفية .وغياب مثل هذا الصك امللزم قانو ةان أأو أأكرث قد مسح ابس مترار المتكل غري املرشوع
وسامه يف اختالل التوازن لنظام امللكية الفكرية العاملي .و ّاطلع عىل هممتني هامتني للتعامل معهام لتحريك العملية اإىل ا ألمام.
أأو ةل ،جيب أأن تناقش اللجنة احلكومية ادلولية القضااي املتداخل للنصوص الثالثة .وأأشار اإىل حصول تقدم يف املفاوضات يف
ادلورتني  26و 27للجنة احلكومية ادلولية .واكنت اللجنة احلكومية ادلولية حباجة لتحديد املزيد من العنارص الشامل من
النصوص الثالثة يف ادلورة  28للجنة احلكومية ادلولية .وبذكل ففي تسهيل املفاوضات ،ينبغي اس تخدام ادلورة احلالية
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بشلك فعال وينبغي صياغة النصوص يف فريق اخلرباء غري الرمسي لعرضها عىل اجللسة العامة واحلصول عىل موافقهتا ،حبيث
ميكن أأن ينعكس التقدم احملرز يف النص (النصوص) يف النسخ الهنائية .وميكن أأن جيلب ذكل النضج للنصوص قبل اإحالهتا
مجيع ةا اإىل امجلعية العامة لختاذ املزيد من القرارات .و ّاطلع الوفد عىل الرضورة امللحة ملناقشة بعض القضااي املتداخل ،ويه:
أأهداف النص (النصوص) ،ومعايري ا ألهلية ،ونطاق امحلاية ،واملس تفيدين ،وقواعد البياانت ،ورشط الكشف،
والاس تثناءات والتقييدات ،ورشوط امحلاية وبناء القدرات واملساعدة التقنية .ومع ذكل مل تكن القامئة شامل ،واحتفظ الوفد
حبقه يف الإدلء مبزيد من التعليقات بشأأن القضااي املتداخل للنصوص الثالثة خالل اجامتعات فريق اخلرباء غري الرمسية .اثني ةا،
جيب عىل اللجنة احلكومية ادلولية التوصل اإىل توصية للجمعية العامة القادمة .وكام هو منصوص عليه يف قرار امجلعية العامة
يف عام  ،2013لكفت اللجنة احلكومية ادلولية بوضع الصيغة الهنائية للنص ( أأو النصوص) يف غضون فرتة الس نتني -2014
 ،2015مبا يف ذكل من خالل عقد اجامتعات اإضافية .ودعيت اللجنة احلكومية ادلولية اإىل توصية امجلعية العامة يف سبمترب
 2014ابلقيام مبا ييل :أأو ةل ،عقد ثالثة اجامتعات دلورة اللجنة احلكومية ادلولية يف عام 2015؛ اثني ةا ،عقد اجامتعات للسفراء/
كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص يف عام 2015؛ اثلث ةا ،عقد اجامتعات ما بني ادلورات واجامتعات عرب إاقلميية؛ رابع ةا،
عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 2015؛ خامس ةا ،أأن تطلب من امجلعية العامة للويبو وجلنة املزيانية والربانمج ختصيص مزيانية
اكفية لربامج اللجنة احلكومية ادلولية لعام  .2015وعن طريق ترسيع معلية التفاوض ،اكنت اللجنة احلكومية ادلولية حباجة
لطريقة معل مع جدول زمين واحض .واقرتح الوفد ما ييل :أأو ةل ،توفري نصف يوم للبياانت العامة؛ اثني ةا ،توفري نصف يوم لنظرة
عامة عىل القضااي املتداخل؛ اثلث ةا ،يومني لعملية الصياغة وصياغة التوصية .وابلنس بة للتوصيات املشرتكة املقدمة من عدد من
الوفود ( WIPO/GRTKF/IC/28/7و  ،)WIPO/GRTKF/IC/28/8قال إان تكل القضااي قد ُذكرت بشلك ٍ
اكف
يف مرشوعات النصوص .ذلكل ينبغي أأن يكون قد انهتىى أأي نقاش أآخر بشأأن التوصيات املشرتكة يف الوقت اذلي ستناقش
فيه اللجنة احلكومية ادلولية املواد املعنية يف النصوص الثالثة .وفامي يتعلق ابملعلومات ا ألساس ية املوجزة رمق " 7القانون العريف
واملعارف التقليدية" ،ساند وهجة النظر القائل بأأن وجود قانون وطين فقط مل يكن اكفي ةا .وشدد عىل أأن هناكل حاجة ملحة
لوجود صك قانوين دويل أأو أأكرث مبا أأن اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اكن
بال حدود ،ليس فقط عىل الصعيد الثنايئ وا إلقلميي ،ولكن أأيض ةا عىل الصعيد العاملي.
 .51و أأعرب وفد بنغالديش ،متحد ةاث ابلنيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،عن تقديره العميق للتوجهيات املقدمة من
الرئيس .وقدمت ورقة ابلقضااي املطروحة اليت اكن قد أأعدها فهامة أأفضل للرشوط والقضااي ،وستساعد عىل تقدم املفاوضات
اجلارية .و أأظهرت الورقة ابلقضااي املطروحة الازام الرئيس العميق بعمل اللجنة احلكومية ادلولية واس تفادة مجموعة أآس يا واحمليط
امليرسين وصديق الرئيس عىل معلهم الشاق املقبل ومساهامهتم الهامة .كام شكر
الهادئ مهنا .وشكر الوفد نواب الرئيس ،و ّ
املدير العام عىل لكمته الافتتاحية الهامة .وتعتقد مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ أأن املصلحة املشرتكة لدلول ا ألعضاء يف أأن
تظل تعمل هبدف اإجياد حلول عادةل ومنصفة للمسائل ذات الاهامتم فامي يتعلق بنظام امللكية الفكرية القامئ قد جنحت حىت
الآن من خالل التأأجيل املتعاقب لولية اللجنة احلكومية ادلولية .وشكر الوفد ادلول ا ألعضاء للازاهمم املس متر وروح التفامه
اليت يتحلون هبا .ومع ذكل ،توقع أأن تتجاوز ادلول ا ألعضاء جمرد جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية ،و أأن حترز تقدم ةا
ملموس ةا لوضع صك قانوين دويل أأو أأكرث عىل النحو املقرر يف امجلعية العامة لعام  .2013وتوقع أأيض ةا أأن تقوم ادلورة 28
للجنة احلكومية ادلولية ابملزيد من التبس يط لصياغة النصوص من أأجل وضع الصيغة الهنائية ملرشوع املواد للصكوك ادلولية
املقبل .ومن الناحية التارخيية ،اكنت منطقة أآس يا واحمليط الهادئ واحدة من أأكرث املناطق الزاخرة ابملوارد يف العامل لوفرة
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الغنية جد ةا فهيا .ويف تكل املنطقة الشاسعة ،سواء اكنوا
أأغنياء أأو فقراء ،صغار ةا أأو كبار ةا ،اس متر امجليع من الاس تفادة عىل قدم املساواة من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املمزية .وذلكل ،اكن من ا ألمهية القصوى التوصل اإىل اتفاق بشأأن حامية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وجيب معاجلة المتكل غري املرشوع املس متر ل ألصول التقليدية بفعالية من
خالل اإنشاء أآلية تضمن النفاذ السلمي وتقامس املنافع .وابلإضافة اإىل اإنشاء أآلية للنفاذ وتقامس املنافع من خالل املوافقة احلرة
بناء عىل الرشوط املتفق علهيا ،اعرتفت مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ أأيض ةا عىل أأمهية اإرساء قواعد البياانت
املس بقة املس تنرية ة
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ونظم املعلومات ا ألخرى مع ماكتب امللكية الفكرية وذكل ملساعدهتا عىل جتنب منح براءات اخرتاع خاطئة خاصة ابلنس بة
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .وجيب أأن ختدم النصوص احلالية أكساس ملزيد من املفاوضات .ومل يعرتف
الوفد بأأي تسلسل هريم بني القضااي اخملتلفة يف اللجنة احلكومية ادلولية .وتوقع التوصل اإىل نفس املس توى من النضج مجليع
القضااي هبدف حتقيق صك قانوين دويل مناسب أأو أأكرث للحامية .كام أأن معاجلة وحل قضااي الس ياسات الشامل ،وخاصة
تكل اليت حددها وذكرها الرئيس ،س تكون مفيدة وس توفر عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأي معل ازدوايج حممتل يف
املس تقبل .واكن دور ادلوةل اإحدى أأمه القضااي اليت ستناقش يف اللجنة احلكومية ادلولية .فبيامن تناقشت ادلول ا ألعضاء بشأأن
مدى وجدارة واختصاص هذا ادلور فامي يتعلق حبقوق امللكية ،اعتربت مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ أأنه جيب أأن يكون
بناء عىل مبادئ العدل
هناكل جما ةل واسع ةا للمرونة املناس بة للترشيعات الوطنية لتنفيذ ا ألحاكم املتفق علهيا .وتوقعت أأنه ،ة
والإنصاف ،ستتخذ اللجنة احلكومية ادلولية القرار الصحيح اذلي يعكس روح التفامه .و أأكدت مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ
اس تعدادها للمسامهة بطريقة فعاةل وبناءة بأأهداف اللجنة احلكومية ادلولية لختتام انحج لدلورة  28للجنة احلكومية ادلولية.
ونظر ةا ألمهية وتعقيد العمل ،ستتدخل ادلول ا ألعضاء املتعلقة مبجموعة أآس يا واحمليط الهادئ عند الرضورة وبصفهتا الوطنية
خالل املناقشات املوضوعية بشأأن قضااي حمددة.
 .52وكرر وفد الياابن ،متحد ةاث ابمس اجملموعة ابء ،اعرتافه بأأمهية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
تروج الابتاكر والإبداع ول متنعه .وشدّ د عىل أأن
التقليدي ،وموقفه بأأن امحلاية املتعلقة بتكل املواضيع جيب أأن تُص َّمم بطريقة ّ
شلك أأي صك قانوين دويل أأو أأكرث اذلي جتري متابعته جيب أأن يتبع جوهر الصك املمكن أأو الصكوك املمكنة ،وينبغي
للجنة أأن تركز هجودها عىل التوصل اإىل رؤية مشرتكة حول اجلوهر .وخالل فرتة الس نتني احلاليةّ ،مت اختاذ مهنجني جديدين.
أأحدهام اكن الاجامتع الرفيع املس توى ،وهو اجامتع للسفراء /كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص اذلي عقد يف ادلورة 26
للجنة احلكومية ادلولية ،ومشل الآخر اجامتعات مناقشة القضااي املتداخل .ففي الاجامتع الرفيع املس توى ،الشعور املتقامس هو
أأن عدم وجود فهم مشرتك و أأهداف الس ياسات واملبادئ التوجهيية تسبب يف وهجات نظر متباينة و أأحيا ةان متضاربة انعكست
يف مرشوعات النصوص احلالية .فبيامن اعرتفت اجملموعة ابء مبصلحة الالازام رفيع املس توى ،اكن معل اللجنة الفين أأفضل
طريقة للميض قدم ةا يف العمل .وفامي خيص اجامتع مناقشة القضااي املتداخل ،فقد اكن خطوة أأوىل جيدة لإجياد حلول مامتسكة
لبعض القضااي املشرتكة بني املوضوعات ،ولكن اكنت هناكل حاجة للقيام مبزيد من العمل من أأجل التوصل اإىل فهم مشرتك
بشأأن القضااي الرئيس ية وأآليات معاجلهتا .ورحبت اجملموعة ابء ابدلورة احلالية الشامل واخلاصة ابلتقيمي .أأما ابلنس بة لالجامتع
الشامل ،فقد تطلعت اإىل اختاذ املزيد من اخلطوات لإجياد حلول مامتسكة للقضااي املشرتكة ،ليس فقط بني املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت نوقشت يف ادلورة املاضية ،ولكن أأيض ةا بني املوضوعات اليت تشمل املوارد الوراثية.
وشكرت هجود الرئيس لإعداد هذه الورقة ابلقضااي املطروحة .و أأعربت عن اعتقادها أأن قامئة القضااي يف العمود اليساري
الثاين من ورقة القضااي املطروحة للرئيس قد متكّنت من القيام مبناقشة منظمة وهميلكة يف الاجامتع الشامل ،مشرية اإىل أأن
الرئيس قد ذكر أأن ورقة القضااي مل يكن لها أأي وضع ،ومل تكن املوضوع اذلي سي ّمت التفاوض بشأأنه واكنت فقط مادة ميكن أأن
تس تخدهما ادلول ا ألعضاء اإذا رغبت يف ذكل .وفامي خيص دورة التقيمي ،ينبغي ختصيص وقت ٍ
اكف ذلكل للسامح للجنة
احلكومية ادلولية بصياغة توصية للجمعية العامة .وينبغي أأن تتجنّب اللجنة احلكومية ادلولية اإثقال اكهل امجلعية العامة عن
طريق حل القضية عىل مس توى اللجنة ،كام حث عليه رئيس امجلعية العامة يف س ياق ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة
لعام  .2013وقد اس تفاد املزيد من التقدم بشلك كبري من مناقشة أأمثل حمددة من املواقف والتدابري الوطنية ،فض ةال عن
أأمثل حمددة عن املواضيع اليت جيب حاميهتا ومواضيع للمكل العام .وبيامن اعرتف الوفد ببعض التقدم يف ا ألشهر الثين عرش
املاضية ،اكنت النصوص تتطلّب املزيد من العمل .وينبغي أأن تركز اللجنة هجودها عىل التوصية بربانمج معل معقول وجمدي
من امجلعية العامة .وظلت اجملموعة ابء ملازمة ابملسامهة بشلك بنّاء من أأجل حتقيق نتيجة مقبوةل للطرفني.
 .53و أأشاد وفد امجلهورية التش يكية ،متحد ةاث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ابجلهود اليت يبذلها الرئيس
للسري قدم ةا جبدول ا ألعامل املعقد للجنة احلكومية ادلولية .وبقي ملازم ةا ابلعملية و أأيد متام ةا اتباع هنج متوازن جتاه املوضوعات
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اليت مت ّت مناقش هتا .واعرتف بأأمهية اجامتعات مناقشة القضااي املتداخل اليت ساعدت اللجنة احلكومية ادلولية عىل حتسني
التفامه املتبادل لعدة مفاهمي خمتلفة .ويف الوقت نفسه ،اكن يدرك أأن هناكل عدد ةا من املسائل اليت ما زالت مفتوحة للمزيد
من املناقشات .وفامي يتعلق ابملوارد الوراثية ،هناكل حاجة ملناقشة عدة جوانب ابلتفصيل ،واكن ل بد من اإيالء اهامتم خاص
لتأأثري رشط الكشف يف طلبات الرباءات ،للتأأكد من أأنه مل خيلق عدم يقني قانوين .وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،وعىل الرمغ من أأن الوفد أأقر ببعض أأوجه الش به اليت ّمت حتديدها عرب اجامتعات مناقشة القضااي
املتداخل ،خصوص ةا بشأأن تعريف املس تفيدين ،اعتقد أأنه ينبغي التعامل مع املوضوعني بشلك منفصل .واكن هناك عدد من
الاختالفات الهامة بني املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واليت اكن ل بد من أأخذها يف الاعتبار عند
التفكري يف ا ألدوات الالزمة محلايهتا احملمتل .وكررت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عىل رضورة التوصل اإىل توافق
أأسايس يف الآراء عىل مبادئ و أأهداف ومضمون امحلاية قبل التفكري يف الطابع القانوين ألي صكوك دولية حممتل ذات الصل
يف هذا اجملال .وإاىل أأن ي ّمت التوصل اإىل هذا الفهم ،ظل موقفها هو نفسه كام أأعربت عنه يف مناس بات عديدة .وواصلت
الإعراب عن ر أأهيا بأأنه جيب تقدمي ومناقشة أأدةل أأفضل بشأأن الآاثر الاقتصادية والاجامتعية والقانونية احملمتل .ومن دون هذه
ا ألدةل الواحضة ،لن تكون دلينا فكرة اكفية عن كيفية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .و أأعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن اس تعدادها للمشاركة يف مناقشات أأخرى للجنة .ور أأت أأن
معل اللجنة احلكومية ادلولية سينفذ بطريقة معلية وفعاةل ومتوازنة.
 .54و أأعرب وفد ابراغواي ،متحد ةاث ابمس مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن ارتياحه لقيادة الرئيس لدلورات الثالث
للجنة اليت عقدت عىل مدى العام .و أأدت قيادة الرئيس والالازام الثابت لدلول ا ألعضاء اإىل حتقيق تقدم كبري يف البحث عن
اتفاق حول نص أأو نصوص لصك واحد أأو أأكرث لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي .واكن لدلورة احلالية ثالثة أأهداف حمددة :دراسة القضااي املتداخل املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وتقيمي التقدم احملرز ،وتقدمي توصية اإىل امجلعية العامة .وبشأأن القضااي املتداخل،
أأكد تقديره لورقة القضااي املطروحة غري الرمسية اليت أأعدها الرئيس ،واليت اكنت مفيدة جد ةا وسهلت معل خرباهئا .واكنت مثرة
هذا التحليل هو اإدراج يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لبند حول "تكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي" .واكنت مجموعة
أأمرياك الالتينية والاكرييب هممتة ابحامتل مناقشة اجلانب الشامل لهذه املسأأةل .وفامي يتعلق بتقيمي التقدم احملرز خالل العامّ ،مت
اإحراز تقدم كبري يف جمالت مثل معىن لكمة "التقليدية" ،واملس تفيدون من امحلاية وطبيعة احلقوق ،اب إلضافة اإىل التعامل مع
النص املنقّح يف لك من اجملالت الثالثة .وينبغي للجنة النظر يف التقدم احملرز هبدف اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس.
أأما فامي يتعلق ابلتوصية اإىل امجلعية العامة ،فقد أأشار أأنه خالل ادلورة  26للجنة احلكومية ادلولية ،اكن هناك اجامتع لكبار
املسؤولني لتبادل وهجات النظر حول قضااي الس ياسات الرئيس ية فامي يتعلق ابملفاوضات .وكام ورد يف اجلزء (ب) من قرار
امجلعية العامة لعام  ،2013قد تقرر اللجنة عقد املزيد من هذه الاجامتعات يف ادلورات املقبل هبدف مواصل تدعمي العملية.
واقرتحت مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب اإدراج الاجامتع الرفيع املس توى يف القرار ليك تعمتده امجلعية العامة يف سبمترب
 .2014وينبغي عقد الاجامتع الرفيع املس توى بعد ادلورة ا ألخرية للجنة اليت س تعقد يف عام  ،2015وابلتايل الاس تفادة من
س نة اإضافية من العمل الفين ،واذلي من شأأنه أأن يساعد عىل زايدة تنقيح النصوص قيد التفاوض .ومن شأأن ذكل أأن يوفر
أأساس ةا متين ةا لعمل اللجنة احلكومية ادلولية يف عام  .2015وابلعامتد عىل العمل املوضوعي اذلي سي ّمت يف عام ،2015
سيمتكّن كبار املسؤولني من صياغة توصية من شأأهنا أأن تؤدي اإىل اتفاق عىل النص أأو النصوص قيد التفاوض .واكنت
دورات اللجنة احلكومية ادلولية ذات أأمهية كبرية للمجموعة .ومن بني التوصيات اليت ّ
يتعني القيام هبا ،اعتربت مجموعة أأمرياك
الالتينية والاكرييب أأن السامح بتعريف برانمج معل متوازن لعام  2015أأمر وثيق الصل بصورة كبرية ،وذكل لضامن املزيد من
التقدم يف املفاوضات أأم ةال يف عقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب.
 .55وشكر وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحد ةاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،الرئيس عىل قيادته القديرة ادلامئة
للجنة احلكومية ادلولية و أأعاد التأأكيد عىل الازامه ابلعملية .و أأعرب عن تأأييده التام لهدف الهنج املتوازن إازاء املواضيع قيد
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املناقشة و أأقر بأأمهية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وادلور اذلي تلعبه يف الرتاث الثقايف
والطبيعي .وفامي يتعلق ابملوارد الوراثية ،أأظهر الوفد وادلول ا ألعضاء فيه الازام ةا ومرونة فامي خيص معل اللجنة احلكومية
ادلولية .واقرتح أآلية ميكن يف اإطارها أأن ينظر يف املوافقة عىل رشط الإفصاح عن منشأأ أأو مصدر املوارد الوراثية يف طلبات
احلصول عىل الرباءات .وهذا ل يعين أأنه س يقبل أأي شلك من أأشاكل رشوط الإفصاح .وليك ي ّمت قبوهل ،فاإن رشط الإفصاح
جيب أأن تتوفر معه ضامانت كجزء من اتفاق شامل لضامن اليقني القانوين والوضوح واملرونة املناس بة .ويف حال ّمت ح ّل هذه
املسأأةل ،ووفق ةا ملوقفه املعلن يف الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/8/11ميكن للوفد يف هناية املطاف النظر يف رشط اإلزايم
يف هذا الصدد .ور أأى أأن رشط الكشف اذلي يعرقل الانتفاع بنظام الرباءات أأو خيلق حاةل من عدم اليقني القانوين لن
يُي َِّّرس تقامس املنافع ولن يصب يف صاحل أأي طرف من ا ألطراف .ومع ذكل ،ظلت قضية العقوابت وس بل الانتصاف
احلامسة دون قرار .واكن من الرضوري جتنب أأي نتاجئ من شأأهنا أأن تؤثر سلب ةا بأأي شلك من ا ألشاكل عىل حصة حقوق
الرباءات وإانفاذها الفعال .وإاذا مل تمتكّن اللجنة احلكومية ادلولية من التوصل اإىل اتفاق حول هذه املسأأةل الرئيس ية ،رمبا
س يكون أأفضل لها أأن تعمل عىل وضع تدابري دفاعية فعاةل ملنع منح الرباءات عن خطأأ .وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية ،أأشار
اإىل أأن مجيع مكوانت اللجنة احلكومية ادلولية عبارة عن قضااي معقدة قد يكون لها تداعيات بعيدة املدى .واكن من احملمت أأن
تضع اللجنة اكفة ا ألمور يف نصاهبا الصحيح وميكن ضامن ذكل فقط اإذا اسرتشد معل اللجنة احلكومية ادلولية بأأدةل دامغة عن
الآاثر واجلدوى من الناحية الاجامتعية والاقتصادية والقانونية .وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية ،اكن هناكل غياب ا ألدةل عن
الآاثر اليت ستشلكها الصكوك قيد التفاوض عىل أأحصاب املصلحة ،سواء اكنوا مالكني أأو مس تخدمني أأو اجملمتع بوجه عام.
وترى بعض ادلول ا ألعضاء أأن معل اللجنة احلكومية ادلولية يمتثل يف اس تحداث حقوق ملكية فكرية فريدة متنح حامية
اقتصادية ،ومتنح احلق يف استبعاد الآخرين من اس تخدام املعارف اليت ُا ْع ُتربت "تقليدية" ،بغض النظر عن وجود أأو عدم
وجود هذه املعارف يف ا ِّملكل العام .وإاذا وضعت اللجنة احلكومية ادلولية نظام ةا من هذا القبيل ،فسوف يستند اإىل خربات
وطنية حمدودة ويتصف بعدم وضوح الرؤى فامي يتعلق ابلآاثر احملمتل .وينبغي أأن يتأأسس معل اللجنة عىل توفر دليل عىل أأن
التدابري املتوخاة سوف تؤدي اإىل تشجيع الابتاكر والإبداع مع احلفاظ عىل حقوق اجملمتعات ا ألصلية واحمللية وكذكل عىل
ورصح الوفد بأأنه ل يرى توفر أأدةل
حقوق مجيع أأفراد اجملمتع ،و أأن يكون ذكل هو ا ألساس يف امليض قدم ةا يف معل اللجنةّ .
من هذا القبيل حىت ذكل الوقت .واكن ذكل عىل ا ألرحج أأحد أأس باب عدم متكّن اللجنة احلكومية ادلولية ،بعد عدة س نوات
من العمل ،من وضع أأهداف مشرتكة لعملها .وكام هو احلال مع معل املعارف التقليدية ،اعتقد الوفد أأن نص أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي اذلي ت ّمت مناقش ته اكن معقد ةا جد ةا .وواصل الالازام بشلك اإجيايب بعمل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
ولكن اكن هناك مجموعة واسعة من القضااي العالقة مع النص ،واليت ل تزال حباجة اإىل توضيح وصقل .وفامي يتعلق بأأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،مل يكن هناكل أأي دليل عن الآاثر اليت ستشلكها الصكوك قيد التفاوض عىل أأحصاب املصلحة،
سواء اكنوا مالكني أأو مس تخدمني أأو اجملمتع بوجه عام .وينبغي أأن يتأأسس معل اللجنة عىل توفر دليل عىل أأن التدابري
املتوخاة سوف تؤدي اإىل تشجيع الابتاكر والإبداع مع احلفاظ عىل حقوق اجملمتعات ا ألصلية واحمللية وكذكل عىل حقوق مجيع
أأفراد اجملمتع ،و أأن يكون ذكل هو ا ألساس يف امليض قدم ةا يف معل اللجنة .وحىت ذكل الوقت ،مل تتوفر أأي أأدةل من هذا
القبيل .وابلرمغ من لك اجلهود والالازام من جانب الوفود يف ادلورات القليل املاضية ،مل يتحقق أأي تقدم حقيقي يف مجموعة
واسعة من القضااي العالقة .وفامي يتعلق ابلقضااي املتداخل ،فاإنه حافظ عىل موقفه من أأن نصوص املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ينبغي أأن تظل نصوص منفصل .واكن هناك عدد من الاختالفات الهامة بني القضيتني .وعند النظر
يف القضااي املتداخل ،لحظ أأن اللجنة احلكومية ادلولية تعاملت مع مجموعة واسعة من املوضوعات ،ومجعت مع ةا خرباء يف
براءات الاخرتاع وحقوق املؤلف وحقوق امللكية الفكرية بصفة عامة ،وحقوق الإنسان ،والرتاث الطبيعي والثقايف .ونظر ةا
للعبء الثقيل من حيث عدد أأايم الاجامتعات يف الس نة ،غالب ةا ما خصص هؤلء اخلرباء حمكهتم وخربهتم دلورات حمددة
للجنة احلكومية ادلولية .وذلكل ،يف التفكري يف القضااي املتداخل ،ينبغي للجنة أأن تكون حذرة للحفاظ عىل هجود هؤلء
اخلرباء والتقدم اذلي ّمت اإحرازه .وابلتايل ،ينبغي أأن تعمل اللجنة احلكومية ادلولية مبهارة و أأن تكون حذرة من اإجراء تغيريات
عىل هذه النصوص اليت ُأرسلت ابلفعل اإىل امجلعية العامة من ِّقبل ادلورتني  26و 27للجنة احلكومية ادلولية .ومن حيث
التشاهبات الشامل ،أأقر بأأنه فامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي رمبا تكون هناكل بعض أأوجه
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الش به من حيث املس تفيدين اذلين جيب تعريفهم ،وقد يُرغب بهنج معادل ألي تدابري اإدارية .وينبغي للجنة أأيض ةا أأن تسعى
جاهدة لتحقيق الاتساق يف اس تخدام املصطلحات يف النصني .و أأشار الوفد أأن عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تمتكّن من
وضع تعريفات للك من املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأن هناك عدد ةا من الاختالفات املهمة بني
الثنني .فعىل سبيل املثال ،خبصوص العديد من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،قد يكون احملتوى محمي ةا ابلفعل عن طريق
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،يف حني أأنه ابلنس بة للمعارف التقليدية ،قد تكون هناك بعض اجلوانب اليت مل تقع حالي ةا مضن
نظام امللكية الفكرية القامئ .وكام هو ّ
مبني يف ورقة الرئيس بشأأن القضااي املطروحة اليت قدمت يف ادلورة  27للجنة احلكومية
ادلولية ،اكن قد ُأجنز فع ةال الكثري من العمل عىل املس توى ادلويل بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو أأشاكل التعبري
الفوللكوري ،مبا يف ذكل املادة  15.4من اتفاقية برن بشأأن حامية املصنفات ا ألدبية والفنية ،وقانون تونس المنوذيج بشأأن
حق املؤلف وا ألحاكم المنوذجية املشرتكة بني الويبو واليونسكو للقوانني الوطنية بشأأن حامية أأشاكل التعبري الفوللكوري من
الاس تغالل غري املرشوع وا ألفعال الضارة ا ألخرى .وما زالت هناكل حاجة ليك تنظر اجلنة يف مدى تناول هذه الصكوك
ابلفعل لالحتياجات اليت حددها املطالبون قبل النظر يف اخلطوات اجلديدة .و أأشار الوفد اإىل الاقرتاح اذلي قُدم يف ادلورة
 27للجنة احلكومية ادلولية ،واصف ةا المنوذج السلس للك من املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واذلي ميزي
ة
الك من املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل أأساس مس توى نرشها .ويف حني أأن هذا المنوذج ميثل
تطور ةا مثري ةا لالهامتم ،ظلت جدواه من حيث الآاثر القانونية والعملية غري واحضة .ويبقى المتيزي بني املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي "اململوكة بشلك وثيق"" ،الواسعة الانتشار و"املتاحة للعموم" غري واحض ،واكن من الصعب أأن نرى
أأي تعريفات جيري تطويرها واليت لن تكون خاضعة خلالف دامئ .وبدا احلل العميل قانوني ةا هو اذلي ّمزي بني تكل املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت اكنت معروفة فقط مضن جممتعات أأصلية وحملية معينة وتكل اليت انترشت
خارج تكل اجملموعة .ومع ذكل ،قد يكون ذكل ضيق ةا جد ةا ليناسب مجموعة واسعة من املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي عىل الصعيد العاملي ،عرب اجملمتعات ا ألصلية واحمللية اخملتلفة .وبيامن ظل الوفد منفتح ةا لنقاش هذه املسأأةل ،قد
يتوقف التقدم عىل حتديد ا ِّملكل العام ،ويه ممارسة ميكن أأن تثبت صعوبهتا .وبناء عىل ذكل ،فقد أأصبح من الواحض بصورة
مازايدة أأن اللجنة احلكومية ادلولية لن تنجح يف حتقيق التوازن بني الوصول اإىل اعرتاف أأفضل ابملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي وبني صيانة احلرايت القامئة وا ِّملكل العام ،اإذا واصلت اللجنة العمل يف اإطار صكوك ملزمة .وطوال
اللجنة احلكومية ادلولية ،اكنت هناك مطالب بتوس يع حامية امللكية الفكرية لتشمل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،ولكن عند النظر يف تفاصيل هذه املقرتحات ،أأصبح من الواحض أأننا خناطر جملرد املساعدة محلاية ما ميكن تسميته
عىل نطاق واسع "اخلصائص الوطنية" .وميكن أأن تكون عواقب ذكل واسعة النطاق وضارة جد ةا ،مع احامتل قطع التبادل
الثقايف والتكنولويج عاملي ةا .ذلا ،مل يكن بسبب قل الطموح أأن اقرتح الوفد أأنه جيب النظر يف حلول أأخرى غري ملزمة .واكن
يعترب احلفاظ عىل احلرايت الفنية وادلينية والثقافية وغريها املوجودة يف عامل متعدد الثقافات الازام ةا قو ةاي ،وهذا اذلي جعل
الوفد يأأخذ هذا املوقف .وبشلك ملموس ،ومن منظور امللكية الفكرية ،فاإن الإجراءات اليت تشمل إازاكء الوعي وتشجيع
اس تخدام ا ألطر القانونية الوطنية القامئة ،مبا يف ذكل أأنظمة الرباءات والعالمات التجارية والتصممي وحقوق النرش ،وحتسني
الوصول اإىل تكل ا ألطر ،محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل حد سواء ،ميكن ،يف ر أأيه ،أأن ي ّمت
اس تكشافها كطريقة للتقدم ،ولها القدرة عىل حتسني حقوق الساكن ا ألصليني للوصول اإىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي بدرجة كبرية .وقد يمكل هذا الهنج املامرسات القامئة ،مثل تشجيع منع الإفصاح غري املرصح به ،واحلفاظ عىل
الاس تخدام يف الس ياق التقليدي واس تخدام املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بشلك غري همني للقواعد
الثقافية وممارسات أأحصاب هذه احلقوق ،والإس ناد .ويف اخلتام ،أأكد الوفد بوضوح الازامه بعمل اللجنة احلكومية ادلولية،
و أأعرب عن تأأييده التام والازامه ابملفاوضات املس مترة واليت س يلازم هبا بشلك بنّاء وبمتثيل مالمئ .بيد أأنه ل ينبغي أأن يس متر
معل اللجنة دون وضوح ،وإامنا ينبغي أأن يكون معلي ةا وفعا ةل و أأن يسرتشد بأأدةل اقتصادية و أأهداف واحضة وصورة واحضة عن
ال آاثر احملمتل.
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 .56وقال الرئيس اإن البيان امل ّفصل واملركّز اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحد ةاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه ،يشلك يف ر أأيه الازام ةا مفيد ةا .وجشع الوفود عىل امليض قدم ةا بنفس السالسة .و أأشار اإىل أأنه ّمت التأأكيد عىل املهارة
فامي يتعلق بأأي حماوةل لتعديل النصوص القامئة ،ويبدو أأن هناك تقار ةاب داخل اللجنة بشأأن ذكل .كام أأحاط علامة مبسأأةل تقيمي
ا ألثر .ومت ّت تسوية مبد أأ اس تخدام تقيمي ا ألثر لتعزيز هنج املفاوضات .ويف س ياق اللجنة احلكومية ادلولية ،النقطة اليت أأاثرها
وفد الاحتاد ا ألورويب خبصوص رضورة الانتباه لتأأثري أأي تدبري يتخذ جيب أأن يفرتض أأن يكون جزء ةا من الهنج التحضريية
مجليع ا ألطراف ،وابلتايل ،يقع العبء عىل مجيع الاطراف .وقد انشد الرئيس لختاذ هذا املفهوم عىل النحو الوارد وقال اإنه
يس تحق الاهامتم الاكمل .ول ميكن ألحد التفاوض عىل اتفاقية ثنائية ا ألطراف للتجارة احلرة دون أأن يقوم بتقيمي ا ألثر،
مفصل .ويف هذا الس ياق ،اع ُترب أأن الهنج القامئ عىل ا ألدةل مضني ةا أأيض ةا .وحقيقة أأنه قد ّمت التعبري عنه بطريقة بس يطة
بشلك ّ
من ِّقبل أأحد الوفود يء مفيد ومساعد .واكنت اللجنة احلكومية ادلولية حباجة دلراسة النتاجئ املتوقعة ،الإجيابية مهنا وتكل
اليت قد تكون سلبية اإذا مل تكن خمففة .وتوقع الرئيس أأن ت ّمت املناقشات يف فريق اخلرباء بنفس درجة التفصيل املتبع يف هنج
القضااي املتداخل.
 .57و أأكّد وفد كينيا ،متحد ةاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،دمعه الاكمل للرئيس وشكره عىل الورقة املفيدة اليت أأعدَّها بشأأن
القضااي املطروحة .ولحظ اإحراز الكثري من التقدم يف مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية يف مجيع النصوص الثالثة .وينبغي
أأن ميكّن التقدم احملرز اللجنة من تقدمي توصية اإىل امجلعية العامة يف سبمترب  2014لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2015لعامتد
صك دويل ملزم قانو ةان أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املرتبطة هبا بشلك
ف ّعال .واكنت مجيع النصوص الثالثة أأمام اللجنة انجضة ،وتعكس بوضوح القضااي وموقف ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق اب ألحاكم
اخملتلفة .وتطلّع الوفد اإىل برانمج معل واحض لمتكني اللجنة احلكومية ادلولية من الوفاء بوليهتا ،مبا يف ذكل اإماكنية عقد
اجامتعات ما بني ادلورات .وفامي خيص العمل خالل ادلورة احلالية ،اكن الوفد يتوقع حتقيق الامتسك يف الواثئق ،وخاصة
مشاريع املواد محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،واليت دلهيا الكثري من أأوجه التشابه .ومل يتوقع اإعادة
فتح املفاهمي أأو الواثئق ،وإامنا معلية بس يطة أأدت اإىل استبدال النصوص ،وخاصة يف واثئق املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي بنص أأكرث تقدم ةا يف أأي من الواثئق اليت اكنت املفاهمي واملعىن املقصود هو نفسه .وفامي يتعلق بوثيقة املوارد
الوراثية ،لوحظ عدم وجود العنارص اليت ميكن تطبيقها عىل واثئق أأخرى ،وابلتايل ،فاإنه ل يتوقع اإعادة فتح أأي عنارص يف
هذا النص .ويف حال اعامتد هذه العملية ،كام ورد بشأأن نص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،جيب أأن
تكون اللجنة احلكومية ادلولية قادرة عىل الانهتاء من معلها بأأكرث طريقة فعاةل ويف الوقت املناسب .وساند وهجة النظر القائل
بأأن اللجنة جيب أأن جتد أآلية لمتكني مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،مبا أأهنا اكنت حامسة يف اإضفاء الرشعية عىل
معل اللجنة احلكومية ادلولية .و أأعرب عن أأمهل ابلتوصل اإىل حل أأثناء ادلورة بشأأن هذه املسأأةل الهامة.
 .58وقدّر وفد اإيران (مجهورية  -الاسالمية) هجود الرئيس ادلؤوبة يف قيادة اللجنة بدرجة عالية من القيادة واحلمكة .واكن
يأأمل أأن حترز اللجنة تقدم ةا وحتقق جناح ةا .وساند البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري،
ووفد بنغالديش ابلنيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .ويف ادلورة  27للجنة احلكومية ادلولية ،ركزت اللجنة مداولهتا
عىل القضااي املتداخل ووضعت هنج ةا تدرجيي ةا محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومبوجب هذا الهنج
اجلديد ،س تكون مسأأةل امحلاية أأكرث مرونة ،وميكن التنبؤ هبا ويف الوقت نفسه معقوةل .ونظر ةا لالجنازات الكبرية اليت حتققت،
فقد زادت الآمال لتحقيق تقدم كبري يف معل اللجنة بشلك معقول .وفامي يتعلق ابلقضااي املتداخل بشأأن املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،يف حني نعرتف بأأن خصائص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي وبشلك خاص املوارد الوراثية يف مجيع أأحناء العامل ختتلف كثري ةا ،قال الوفد اإن مثل هذه املامرسة يف بعض املناطق
يرسع معل اللجنة ،خاصة عندما تكون هناكل تداخالت هممة بني القضااي ،مثل املوافقة املس بقة املس تنرية،
ميكن أأن ّ
والرشوط املتفق علهيا ،وامحلاية ادلفاعية وعالقهتا مبسأأةل اإنشاء قاعدة بياانت ومسؤولية ماكتب امللكية الفكرية يف حال سوء
الاس تخدام ،وكذكل تسوية املنازعات .وينبغي أأن ّمتزي اللجنة احلكومية ادلولية بني مفهوم امحلاية ،من هجة ،واحلفاظ عىل
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الرتاث الثقايف وصونه وتعزيزه ،من هجة أأخرى .وقد خرج هذا ا ألخري عن نطاق ولية اللجنة ووقع مضن ولية اليونسكو.
وجيب أأن تتناول اللجنة احلكومية ادلولية قضااي مثل العقوابت وس بل الانتصاف وممارسة احلقوق ،واليت ميكن مناقش هتا
حتت مظل الإنفاذ .ولضامن امحلاية الفعاةل ،س يكون من الرضوري التأأكد من أأن اإجراءات الإنفاذ متاحة للسامح ابختاذ
اإجراءات فعاةل ضد المتكل غري املرشوع وسوء اس تخدام املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.
وجيب أأن تكون هذه الإجراءات صارمة ليك تشلك رادع ةا للمزيد من التعدي عىل احلقوق .ومن دون وجود اإجراءات اإنفاذ
هادفة وقوية ،مبا يف ذكل التعويض املعقول يف حال سوء الاس تخدام والمتكل غري املرشوع ،لن يرى املس تفيدون أأن حقوقهم
محمية بشلك ف ّعال .ونتيجة ذلكل ،فاإن صالحية أأي نظام للحامية القانونية والف ّعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي من منظور امللكية الفكرية س يكون موضع شك .وتطرق الوفد اإىل قضية التوصية اإىل امجلعية العامة بشأأن اخلطوات
املس تقبلية للمفاوضات .وقال إانه من املؤسف أأنه عىل الرمغ من تزايد اجلهود اليت تبذلها ادلول ا ألعضاء وكذكل ولية امجلعية
العامة لعام  2009اليت أأعطت تعلاميت للجنة احلكومية ادلولية أأن جتري مفاوضات ابلستناد اإىل النصوص هبدف عقد مؤمتر
دبلومايس واعامتد صك أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مل تصل اللجنة
احلكومية ادلولية بعد اإىل هذا املس توى من النضج اذلي من شأأنه أأن ميكّن ادلول ا ألعضاء من عقد مؤمتر دبلومايس .ومع
ذكل ،ويف ضوء التقدم ا ألخري اذلي ّمت اإحرازه يف اللجنة ،ل س امي اذلي يشمل الهنج التدرجيي ،فض ةال عن الرضورة احليوية
لوضع مثل هذا الإطار القانوين لصاحل البدلان النامية ،ينبغي أأن تقوم امجلعية العامة بدعوة اللجنة لختتام املفاوضات يف أأقرب
وقت ممكن هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .2015وشددت عىل أأن ا إلرادة القوية وحسن النية وكذكل الوقت الاكيف،
لكها رشوط للتقدم يف اللجنة .واكن من املهم عدم فقدان الزمخ احلايل وترسيع هذه العملية ،من أأجل الوفاء بولية امجلعية
العامة .واكن الوفد ملازم ةا ابملشاركة بشلك بنّاء يف مفاوضات اللجنة هبدف اإجياد حل رسيع للخالفات القامئة.
 .59و أأعربت ممثل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية ) ،(INBRAPIمتحدثة ابمس جتمع الشعوب ا ألصلية،
عن الازاهما القوي للميض قدم ةا حنو اعامتد صك قانوين دويل أأو أأكرث اذلي من شأأنه ضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وحثت ادلول ا ألعضاء عىل حامية ،خالل املناقشات الشامل ،التقدم
اذلي ّمت اإحرازه ابلفعل .ودعا جتمع الشعوب ا ألصلية ادلول ا ألعضاء عىل العمل بصورة بناءة هبدف التوصل اإىل اإجامع بشأأن
طريقة مس تدامة دلمع املشاركة الاكمل والفعاةل للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،واليت بدوهنا س ُيلحق الرضر بولية اللجنة
احلكومية ادلولية .ويف هذا الصدد ،كررت ادلمع املمنوح من ِّقبل جتمع الشعوب ا ألصلية اإىل وفود أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا
وسويرسا لالقرتاح اذلين طرحوه يف الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/28/10كام شكرت وفد بريو ووفد ش ييل للتعبري
عن تأأييدهام لالقرتاح .وينبغي الاعرتاف حباجة الشعوب ا ألصلية وطلهبا محلاية تراهثا الثقايف واحرتامه .وتضمن مثل هذا
الرتاث قامية مقدسة جتاوزت قمي السوق وتوارخي انهتاء الصالحية .واكن الصك املقبل أأو الصكوك املقبل حباجة اإىل الاتساق
مع عادات ومؤسسات وتقاليد الشعوب ا ألصلية وقانوهنا العريف .وشددت عىل أأن الشعوب ا ألصلية يه املبدعة ،واملالكة،
و أأحصاب احلقوق احلرصية والس يادية للمحافظة عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
والتحمك فهيا وحاميهتا وتطويرها كجزء من هويهتا وتراهثا الثقايف ،واكنعاكس حلقها يف تقرير املصري .وتطلّب الوصول اإىل تراهثا
الثقايف املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية للشعوب ا ألصلية كحامل لهذا الرتاث .وينبغي أأن يكون اعامتد صك قانوين دويل محلاية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي متسق ةا متام ةا مع الصكوك ادلولية ا ألخرى اليت تعرتف
حبقوق الشعوب ا ألصلية ،مثل اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية ( )UNDRIPواتفاقية منظمة العمل
ادلولية  .169و أأكد جت ّمع الشعوب ا ألصلية أأنه ل ينبغي وضع أأي صك يف الويبو يقلص أأو يُبطل حقوق الشعوب ا ألصلية
اليت س بق و ّمت الاعرتاف هبا يف النصوص ادلولية ا ألخرى .وينبغي أأن ينعكس هذا املبد أأ املؤسس يف فقرة تنفيذية داخل
النصوص التفاوضية الثالثة .و أأكدت املمثل أأن الشعوب ا ألصلية تسامه بشلك كبري يف احلفاظ عىل الرثوة الثقافية والتنوع
البيولويج .وميكن أأن تسامه أأيض ةا يف نظام شامل للملكية الفكرية س يعرتف مبوضوع جديد للحقوق ،الشعوب ا ألصلية،
وموضوع جديد للحامية ،معارفها التقليدية ومواردها الوراثية و أأشاكلها يف التعبري الثقايف التقليدي .وقد عانت الشعوب
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ا ألصلية عرب التارخي من المتيزي .واكن جتمع الشعوب ا ألصلية يأأمل أأن تسهم اللجنة احلكومية ادلولية يف تصحيح هذه
املشلكة الكبرية.
 .60و أأعرب ممثل ا ألمانة العامة مجلاعة البدلان ا ألندية عن ارتياحه العميق لس مترار قيادة الرئيس لعمل اللجنة احلكومية
ادلولية .وكام أأكد الرئيس يف لكمته الافتتاحية ،اكنت اللجنة احلكومية ادلولية مثقل ابإحدى القضااي املوجودة يف صدارة
جدول ا ألعامل ادلويل احلايل .واكنت اللجنة احلكومية ادلولية تبحث عن أأفضل الوسائل لتسخري الإبداع البرشي بطريقة
مس تدامة .و أأشار املمثل اإىل الاس تدامة من منظور اجامتعي واقتصادي وبييئ ،وكذكل من منظور زمين .وينبغي أأن يشلك
أأي اتفاق الازام ةا حيال ا ألجيال القادمة اليت ترغب يف احملافظة عىل اترخيها وتقاليدها .وهنأأ الس يد غري عىل اإعادة انتخابه
مؤخر ةا مكدير عام .ومل يكن دليه شك يف أأن ولية املدير العام اجلديدة س تتسم بتوس يع أأنشطة الويبو وتوس يع هماهما ،واليت
دلى املدير العام وفريق املهنيني عايل القدرة للمنظمة لك التفويضات الالزمة للقيام بذكل .وميكن للمدير العام أأن يعول عىل
امليرسين وكذكل ا ألمانة العامة ،اذلين
املشاركة النشطة وادلمع الاكمل مجلاعة البدلان ا ألندية .كام هنأأ املمثل نواب الرئيس و ّ
ساعدوا الرئيس يف املهمة الصعبة والهامة لتوجيه اللجنة .وقد ّمت اإحراز تقدم كبري يف املفاوضات .واكنت اللجنة احلكومية
ادلولية قد اعرتفت ابلعالقة امحلمية بني عبقرية الإنسان والبيئة ،والثقافة واملعرفة اليت مررهتا الشعوب واجملمتعات من جيل اإىل
جيل .و أأشار ابرتياح اإىل ما ّمت حتقيقه يف جمال املوارد الوراثية ،عىل النحو املبني يف الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/28/4
وتضمن النص بشأأن املوارد الوراثية مفاهمي حامسة مثل املش تقات واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،ومتطلبات الإفصاح،
والتقامس العادل للمنافع ،واملوافقة املس بقة املس تنرية ،والامتالك غري املرشوع واملنح اخلاطئ حلقوق امللكية الفكرية ،واليت
شلكت لكها العالقة بني اس تخدام املوارد الوراثية وامحلاية اليت ينبغي لنظام امللكية الفكرية أأن يوفرها ألحصاهبا الرشعيني .كام
ّمت اإحراز تقدم كبري فامي يتعلق ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب املمثل عن أأمهل أأنه ،كام هو احلال
مع املوارد الوراثية ،ستمتكّن اللجنة احلكومية ادلولية قريب ةا من التبايه بشأأن النصوص املنقّحة اليت تضمنت صياغة واحدة أأو
عدد قليل جد ةا من الصيغ البديل للك جانب ،واليت تعترب فهيا ممارسة حتليل القضااي املتداخل أأمر ةا حاسامة .و ّمت حتديد حوايل
مثاين عرشة قضية شامل يف النصوص أأمام اللجنة احلكومية ادلولية يف ورقة الرئيس بشأأن القضااي املطروحة .ودون حماوةل
حتديد أأي أأولوية ،مبا أأن لك قضية من هذه القضااي اكنت هممة يف حد ذاهتا ،أأشار اإىل أأن حوايل س تة من تكل القضااي
شلكت نواة للمفاوضات .وحتقيق توافق يف الآراء بشأأن هذه القضااي من شأأنه أأن يعطي حافر ةا كبرياة للعملية ،ويفتح أآفاق ةا لعقد،
يف فرتة الس نتني احلالية ،مؤمتر دبلومايس لعامتد واحد أأو أأكرث من الصكوك ادلولية لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واكنت هذه يه القضااي الرئيس ية الشامل يف نظره :التعاريف واس تعامل
املصطلحات ،ومعايري ا ألهلية ،واملس تفيدين ،والنطاق ،والعقوابت ،وس بل الانتصاف وممارسة احلقوق ،ومتطلبات الإفصاح.
وتضمنت القامئة أأيض ةا سلسل من القضااي اليت قد تتفق علهيا قريب ةا ادلول ا ألعضاء ،مثل قواعد البياانت ،واملعامل الوطنية،
وبناء القدرات والتعاون عرب احلدود .وقد يكون من املفيد النظر يف هذه القضااي خالل اجامتعات فريق اخلرباء غري الرمسية
اليت جيري تنظميها خالل ادلورة  28للجنة احلكومية ادلولية هبدف تأأمني توافق يف الآراء .ور أأى املمثل أأن هذا من شأأنه أأن
يشلك هدف ةا ميكن حتقيقه بصورة معقوةل خالل ادلورة احلالية .واكن معل اللجنة ونتاجئها همامة للغاية .وابعتبارها أأحد املراكز
الامثنية ألصل احلضارة ،حافظت منطقة ا ألنديز لثين عرش أألف س نة عىل عالقة محمية مع تنوعها البيولويج ،واذلي ودل
معارف تقليدية فريدة من نوعها ،ووفرية ومتنوعة .واكن فوللكورها من أأكرث الفوللكورات تنوع ةا وتلوين ةا يف العامل .وطاملا اكنت
جامعة البدلان ا ألندية يف طليعة حامية املعارف التقليدية والوصول اإىل املوارد الوراثية وتعزيز وحامية أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،كام يتضح من القرارات  ،486بشأأن امللكية الصناعية ،و ،391بشأأن املوارد الوراثية ،و ،760بشأأن حامية وتعزيز
الرتاث الثقايف املادي وغري املادي مجلاعة البدلان ا ألندية .واكن لهذه القرارات قوة القانون يف ادلول ا ألعضاء مجلاعة البدلان
ا ألندية ،وقد ُأدرجت عىل الفور وبشلك اإلزايم ،وكذكل ّمت تطبيقها تلقائي ةا يف أأنظمهتا القانونية ،واكنت حىت تغلب القوانني
الوطنية يف حال الزناع .ويف حني واصلت جامعة البدلان ا ألندية معلية مواهجة التحدايت الراهنة عىل الساحة ادلولية ،واليت
وصفت يف املصطلحات احلديثة ابإعادة تصمميها ،أأعادت ادلول ا ألعضاء فهيا التأأكيد عىل أأمهية تكل القضااي ورغبهتا يف تعزيز
وتوس يع نطاق أأنشطهتا يف تكل اجملالت .فعىل سبيل املثال ،اعازمت جامعة البدلان ا ألندية مراجعة وحتديث القرار رمق 391
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بشأأن الوصول اإىل املوارد الوراثية ،كام أأهنا تعازم مواصل الإضافة اإىل الرتسانة القانونية مجلاعة دول ا ألنديز بشأأن حامية وتعزيز
معارفها التقليدية وفوللكورها .أوأكد املمثل عىل أأمهية معل اللجنة احلكومية ادلولية ،مبا أأن اللجنة تعاجل قضااي متس روح
املواطنة ا ألندية .ففي الس نوات الامثين املاضية ،اكن هل مزية املشاركة يف اللجنة ويف خمتلف اجملموعات اليت ّمت تشكيلها .ومت ّكن
من رؤية اجلهود ادلؤوبة اليت تبذلها ادلول ا ألعضاء واملرونة اليت أأعربت عهنا يف مناس بات خمتلفة يف البحث عن التوافق
التقين وادلبلومايس والس يايس يف الآراء ،اذلي اكن ل غىن عنه إلنشاء نظام دويل للملكية الفكرية من شأأنه أأن حيمي احلقوق
ا ألساس ية للجميع ،مبا يف ذكل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وحث املمثل الرئيس وادلول ا ألعضاء أأل يتعرثوا يف
احملاوةل اليت من شأأهنا أأن تتوج يف نظام منقّح للملكية الفكرية ويف أأداة قوية لتقدُّم عبقرية الإنسان والرفاهية الاقتصادية
والإدماج الاجامتعي واحرتام البيئة.
 .61وشكر الرئيس ممثل ا ألمانة العامة مجلاعة البدلان ا ألندية ولفت الانتباه اإىل الإشارات اليت قدهما املمثل اإىل الإطار
املعياري مجلاعة دول ا ألنديز من حيث حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واكن من
املهم النظر يف املبادرات املعيارية و أأفضل املامرسات اليت ُطبقت يف خمتلف املناطق ،وخاصة اإذا تناولت تكل ا ألحاكم
املعيارية بشلك خاص القضااي اليت هتم اللجنة احلكومية ادلولية .ومن املهم أأيض ةا أأن تنظر يف اخلربات اليت نتجت عن وضع
مثل هذه ا ألحاكم املعيارية واعامتدها .وجشع الرئيس ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة يف مثل هذه التجارب ومناقش هتا .و أأشار
اإىل أأنه جيب التعويل عىل التجارب الوطنية وا إلقلميية عىل حد سواء .وذكّر أأن اللجنة احلكومية ادلولية قد أأجرت مناقشات
متباينة جد ةا حول ا ألدةل واخلربة ،لكنه يعتقد أأن تكل ا ألدةل اكنت مفيدة .ومع ذكل ،ذكر أأنه يف حني أأن التارخي همم كس ياق،
فاإن اللجنة احلكومية ادلولية تتطلّع اإىل املس تقبل وليس اإىل املايض .ويف حني تطورت حضارات معقدة للغاية منذ زمن
طويل ،كام وحض موقع ماتشو بيتشو ،اكنت اللجنة احلكومية ادلولية تبحث كذكل يف القوانني اليت جيب تطويرها يف
الوقت احلارض.
 .62و أأكد ممثل قبائل التيولليب أأن العرض اذلي قدمته الس يدة ضالع سامبو دورو ،رئيسة منتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ
املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية ،أأثناء منرب امجلاعات ا ألصلية جيب أأخذه عىل محمل اجلد .وتعترب املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي للشعوب ا ألصلية جزء ةا هام ةا من تراهثا الثقايف .فقد اكنت املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي موجودة من قبل يف كثري من احلالت ،قبل وجود ادلول القومية و أأنظمة امللكية الفكرية بفرتة طويل .و أأشار اإىل أأن
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مغطاة فع ةال من ِّقبل قوانني وولايت قضائية متعددة .ولكن ينبغي أأن
يوضع يف الاعتبار أأن هذا املوضوع خمتلف جد ةا عن املعلومات العلامنية القياس ية ،ومن أأنواع احملتوى اليت ي ّمت تغطيهتا معوم ةا
بقوانني امللكية الفكرية .ذلا اقرتح املمثل أأن ي ّمت عقد اجامتع ما بني الواكلت بني أأماانت املنظامت ذات الصل لتبادل اخلربات
حول كيفية تعاملها مع املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وس يكون من املفيد جد ةا أأن نعرف كيف ّمت التعامل
معها يف اإطار نظام حقوق الإنسان ،وكذكل من ِّقبل منظمة ا ألغذية والزراعة واتفاقية التنوع البيولويج ورمبا حىت بروتوكول
انغواي .ومتىن أأيض ةا أأن تشارك خمتلف ا ألماانت خرباهتا مع املشاركني من اللجنة حىت يكونوا ّ
مطلعني و أأل ميسوا أأو يرضوا
حبقوق الشعوب ا ألصلية اخملتلفة اليت ميلكوهنا يف أأماكن أأخرى عند وضع احللول مضن اللجنة احلكومية ادلولية .وفامي خيص
اختبار التوازن اذلي ّمت اقرتاحه عىل بعض القضااي ،يعتقد املمثل أأنه جيب أأن يكون واحض ةا مقابل ماذا سي ّمت موازنة اختبار
التوازن .و أأشار اإىل أأن وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحد ةاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ذكر أأنه ميكن أأن تكون
هناك قضااي اقتصادية .بيد أأن املمثل اعتقد أأن اختبار التوازن يتعني أأن يكون أأمشل و أأوسع و أأمعق بكثري ،ألن القضااي
تتجاوز جمرد حتقيق التوازن الاقتصادي .وذكّر أأن حقوق الإنسان يه معوم ةا غري متوازنة و أأشار اإىل أأن ممارسة التوازن اكن
أأمر ةا معقد ةا عندما اكنت هناك اختالفات يف وهجات النظر بشأأن نظم القمي .فالطريقة اليت فرست فهيا الشعوب ا ألصلية
العامل ،وحقيقة أأن دلهيا نظام قمي خمتلف ّ
شلك مشلكة حقيقية يف التناسب .فاملوازنة نفسها أأاثرت قضااي عندما اكنت هناك
اختالفات يف أأنواع ا ألرضار املعنية ،عىل سبيل املثال ،الثقافية أأو الاقتصادية .هل جيب موازنة حقوق  4600من أأفراد
قبائل تولليب مقابل رغبات ومصاحل  314مليون خشص يف الولايت املتحدة ا ألمريكية أأو حىت س بعة مليارات يف العامل؟
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و أأشار املمثل اإىل "ترشيعات الايرادات" يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ابس تخدام هذا املصطلح ل إالشارة اإىل احلالت
حيث ،عىل الرمغ من حقيقة أأن الشعوب ا ألصلية ل تريد اإعطاء املوافقة يف حاةل معينة ،ينبغي أأن تكون هناك حالت تفوق
فهيا املنفعة العامة بشلك كبري عىل غياب املوافقة .و أأشار اإىل أأن هناك مكيات هائل من املعرفة واملعلومات ابلفعل يف ا ِّملكل
العام ،من امللكية الصناعية واملعلومات العلامنية وهمل جرا ،وتساءل عام اإذا اكن هناك أأي تقدم ملموس يف مشل املعارف
التقليدية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،اليت تشلك رمبا مخسة يف املئة من ساكن العامل؟ واعترب أأن هذا السؤال ينبغي
أأن يؤخذ ابحلس بان يف أأي معلية توازن .و أأخري ةا ،أأشار اإىل أأن هناك فرق ةا بني ا ألعامل الفنية وا ألدبية من هجة واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من هجة أأخرى .وجاءت فكرة ا ِّملكل العام من اتفاقية برن ،ويه الفكرة اليت اكن
يشار اإلهيا عىل أأهنا جحر ا ألساس يف نظام امللكية الفكرية .ومل يكن املمثل يشكك أأنه مبد أأ هام .ولكن هل اكن ا ِّملكل العام
هو جحر ا ألساس لنظام الرتاث الثقايف أأو لنظام حقوق الإنسان؟ واكن املمثل مس تعد ةا لس تكشاف هذه القضااي ،والعثور
عىل بعض القرارات الأكرث دقة .و أأخري ةا ،أأرص املمثل أأن مسأأةل عدم التقليل يه مسأأةل حامسة .و أأشار اإىل أأن حمك عدم
التقليل ظهر يف مجيع النصوص الثالثة يف أأشاكل خمتلفة .ويعتقد أأن اذلي وجد يف املادة  10من نص أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي رمبا اكن ا ألفضل وا ألقوى .ومن املهم أأن يكون هذا البند موجود ةا يف مجيع النصوص الثالثة كضامن كبري ،ومتىن أأن
ي ّمت وضعه يف جزء النص التشغييل وليس يف ادليباجة.
 .63و أأعلن وفد ابكس تان تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري .و أأثىن عىل الرئيس
لقيادته للجنة احلكومية ادلولية .واكن نظام امللكية الفكرية احلايل غري قادر عىل توفري امحلاية الاكفية للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مما يرتكها عرضة لالس تغالل .وتطلّب المتكل غري املرشوع املس متر ل ألصول
التقليدية الإنصاف الفعال من خالل اإنشاء أآلية تضمن الوصول املناسب اإىل تقامس املنافع من خالل املوافقة احلرة املس بقة
املس تنرية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن املفاوضات سرتكز عىل قدم املساواة عىل مجيع القضااي الثالث ،و أأن توافق ادلول
ا ألعضاء عىل وضع صك ملزم قانو ةان أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام
أأوىل أأمهية كبرية دلور ادلوةل بشأأن حقوق امللكية و أأيّد املرونة الاكفية للك دوةل من ادلول ا ألعضاء لتنفيذ ا ألحاكم املتفق علهيا
وفق ةا لترشيعاهتا الوطنية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل العمل بشلك بنّاء مع الوفود ا ألخرى ل إالهناء الناحج للعملية.
 .64وشكر وفد جنوب السودان الرئيس عىل قيادته القديرة وعىل رئاسة ادلورة  28للجنة احلكومية ادلولية .كام أأعرب
عن تقديره للويبو عىل دعوهتا الهامة الثانية للجنة احلكومية ادلولية ،و أأكد الازامه لالنضامم اإىل املنظمة .و أأشار الوفد اإىل بيان
معايل الوزيرة اندية أأروب دودي مايوم ،وزيرة الثقافة والش باب والرايضة يف مجهورية جنوب السودان يف ادلورة  27للجنة
احلكومية ادلولية ،ومتىن أأن يذكر ما ييل .وقد أأعلن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ويف 9
يوليو  ،2014احتفلت مجهورية جنوب السودان ابذلكرى الس نوية الثالثة لس تقاللها .واكنت البالد حباجة اإىل اإنشاء وتعزيز
خمتلف جوانب ا ألمة وهجودها لبناء ادلوةل .واكن الاس تعراض الشامل بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،والتقيمي وتقدمي توصية اإىل امجلعية العامة هممني جد ةا .ويؤمن شعب جنوب السودان ابملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،واليت تشلك جزء ةا ل يتجز أأ من حياهتم .وذلكل ،اكنت هناكل حاجة
ملحة محلايهتا عىل املس توى الوطين ،وكذكل اكنت هناكل حاجة ملحة لوضع صك دويل ملزم قانو ةان محلاية املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.
 .65وهنأأ وفد رسي لناك الرئيس عىل قيادته وشكره عىل ورقته الشامل ابلقضااي املطروحة اليت س توجه مناقشات
اللجنة .وشدد الوفد عىل رضورة وجود صك دويل ملزم قانو ةان أأو أأكرث ،مما سيسامه يف احلفاظ عىل التنوع البيولويج
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بطريقة عادةل ومتوازنة .ولهذه الغاية ،شدد عىل أأمهية عقد مؤمتر
دبلومايس يف عام  2015والقيام مبفاوضات بطريقة موقوتة وذكل لوضع الصيغة الهنائية للنصوص .ومتىن الوفد تقدمي عدة
مقرتحات اإىل اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .أأو ةل ،يعتقد أأنه من ا ألفضل
تعريف املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابملعىن الواسع والشامل ،مع الاعرتاف بأأن هذه التعريفات جيب أأن
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توفر أأيض ةا مس توى معني من الوضوح .ومن أأجل حتقيق ذكل ،ميكن اس تخدام قامئة غري حرصية من ا ألمثل و أأن تكون
مشموةل مضن الصك .اثني ةا ،اإن مسأأةل معايري ا ألهلية يه مسأأةل جيب معاجلهتا يف القسم اخلاص مبوضوع امحلاية .اثلث ةا ،فامي
يتعلق مبسأأةل املس تفيدين ،فاإنه اكن ل بد من معاجلة دور ادلوةل .واكن مثل هذا ادلور أأساس ي ةا ،وخاصة يف الظروف اليت ل
ميكن أأن تعزى فهيا املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بشلك خاص اإىل جامعة حملية و أأصلية معينة .وابلتايل
اقرتح الوفد أأنه جيب الاعرتاف بدور لك دوةل يف حتديد املس تفيدين يف اإطار وليهتا القضائية .و أأخري ةا ،بشأأن الاس تثناءات
واحلدود ،اكن من الرضوري ضامن أأل تكون ا ألحاكم واسعة جداة ،حبيث ل يتعرض نطاق امحلاية للخطر .ودعا الوفد اإىل
الانهتاء الرسيع من وضع الصيغة الهنائية للنصوص الثالثة ،واذلي يأأمل أأن يكون ملزم ةا مجليع ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن أأمهل
يف جناح هذه ادلورة الشامل وإاماكنية التوصل اإىل توافق يف الآراء .وكرر الازامه ابملشاركة البنّاءة.
 .66وشكر وفد اإثيوبيا الرئيس عىل ورقته ابلقضااي املطروحة .و أأعلن تأأييده لبيان وفد إاندونيس يا ،نيابة عن البدلان
املتشاهبة التفكري ،ولبيان وفد كينيا ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأكد أأن اإثيوبيا يه أأمة متتاز بتنوع بيولويج غين وثقافة
متنوعة مع تقاليد وقمي ثقافية منذ زمن طويل .وذلكل علق الوفد أأمهية كبرية عىل حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية واعرتف ابحلاجة اإىل حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد
الوراثية عىل املس توى ادلويل .واكن لهذا أأمهية خاصة فامي يتعلق بتعزيز وتقدم العمل والتكنولوجيا والفنون ،ومع الاحتياجات
واملصاحل احملددة املرتبطة بتطور البالد .كام اعرتف ابملسامهة اليت ميكن أأن حتققها حامية هذه املوارد يف التمنية الاقتصادية
والاجامتعية للبدلان النامية .ولهذه ا ألس باب ،دمعت اإثيوبيا بشدة اعامتد صك ملزم قانو ةان محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية مللء جفوة امحلاية بشأأن العالمة ادلولية .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل ا إلرساع يف
املفاوضات املستندة اإىل النصوص حتت رعاية اللجنة احلكومية ادلولية و أأيض ةا يف س ياق غري رمسي ،كام أأشار وفد إاندونيس يا،
نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري ،هبدف اختتام املفاوضات ووضع صك دويل ملزم قانو ةان أأو أأكرث ،وذكل متش ي ةا مع قرار
امجلعية العامة لعام  .2013و أأعرب عن اعتقاده الشديد أأنه ينبغي أأن تصدر عن هذه ادلورة توصية قوية اإىل امجلعية العامة
بشأأن رضورة عقد اجامتعات اإضافية للمفاوضات املستندة اإىل النصوص ومؤمتر دبلومايس هبدف وضع الصيغة الهنائية للعملية
مع وضع خارطة طريق واحضة وبرانمج معل .والازم الوفد ابملشاركة بطريقة بنّاءة.
 .67وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الرئيس لقيادته القوية للجنة احلكومية ادلولية .وقدّر ورقة الرئيس بشأأن
القضااي املطروحة املتعلقة ببعض القضااي املتداخل املقرتحة .ور أأى أأن ورقة الرئيس بشأأن القضااي املطروحة س تكون مفيدة يف
تركزي مناقشات اللجنة خالل ادلورة احلالية .ورحب بفرصة العمل مع الوفود ا ألخرى بشأأن تقيمي واس تعراض القضااي
املتداخل .ومن خالل التعاون بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،ر أأى الوفد أأن اللجنة احلكومية ادلولية س تكون قادرة عىل وضع
توصية ذات مغزى اإىل امجلعية العامة بشأأن برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام  .2015ولكنه مل يتصور تعيني موعد
مؤمتر دبلومايس يف ذكل الوقت .وسيتطلّب الكثري من العمل من أأجل وضع صك قانوين دويل أأو أأكرث ،ومن الواحض أأن
اللجنة حتتاج لجامتعات اإضافية لتحقيق هذا الهدف .ومن أأجل البدء يف مناقشة تقدمي توصية اإىل امجلعية العامة ،صاغ الوفد
مرشوع خطة معل لعام ُ 2015أتيحت لدلول ا ألعضاء واملشاركني الآخرين .ورحب بوهجات نظر اإضافية بشأأن كيفية تنظمي
معل اللجنة خالل العام املقبل .ومع تقدم العمل ،س يكون من ا ألمهية احلامسة للجنة التوصل اىل تاليق الآراء بشان
ا ألهداف .وستسمح ا ألهداف املشرتكة للعمل ابلتقدم وستشلك ا ألساس ألية نتاجئ لعمل اللجنة .ور أأى أأن تبادل اخلربات
الوطنية سيساعد عىل حتديد وصقل ا ألهداف املشرتكة .وس تعمل اخلربات الوطنية يف موضوع امحلاية ،فض ةال عن موضوع
من شأأنه أأن يبقى متاح ةا للجميع لس تخدامه ،عىل اإبالغ معل اللجنة مبارشة .ويف هذا الصدد ،فاإن الوفد ،جنب ةا اإىل جنب مع
مجموعة من املشاركني بني ا ألقالمي أأدرجوا الوثيقة "( WIPO/GRTKF/IC/28/INF/10الردود عىل ا ألس ئل املتعلقة
بقواعد البياانت عىل املس توى الوطين والبوابة الإلكرتونية ادلولية") .وقد مجعت هذه الوثيقة ا ألس ئل اليت اكنت تُطرح من
خارج وداخل اللجنة بشأأن اإنشاء واس تخدام قواعد البياانت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ،وكذكل الردود عىل هذه
ا ألس ئل استناد ةا اإىل التجارب الوطنية .ورحب الوفد ابملساهامت الإضافية لعملية امجلع هذه .كام أأعرب عن تقديره للتعليقات
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بشأأن جتارب الشعوب ا ألصلية مع قواعد البياانت الوطنية اخلاصة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية اليت ّمت تقامسها يف
وقت سابق يف منرب امجلاعات ا ألصلية ،والاعرتاف بقمية التعمل من أأولئك اذلين وضعوا ابلفعل مثل قواعد البياانت هذه.
وميكن أأيض ةا أأن ُجتمع املعلومات حول التجارب الوطنية من خالل دراسات اإضافية ،مثل ادلراسة حول تنفيذ ادلول ا ألعضاء
ملتطلبات الإفصاح اليت اقرتاها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وعدد من الوفود املشاركة يف الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/28/9وفامي نقّحت اللجنة أأهدافها ،مبساعدة التجارب الوطنية ،أأصبح من الواحض مجليع الوفود ما
اكنت حتاول حتقيقه ،واكن مبقدور اللجنة الرتكزي عىل معلها .وميكن أأن يتطلّب هذا العمل املركّز أأفاكر ةا جديدة ومساهامت
نصية جديدة .و أأشار الوفد اإىل التوصيتني املشرتكتني اليت شارك فهيام وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ووفود أأخرى اكنت
عىل جدول أأعامل ادلورة احلالية يف الوثيقتني  WIPO/GRTKF/IC/28/7و  .WIPO/GRTKF/IC/28/8وسعت
مشاريع الصكوك هذه للتقاط ما فهمه الوفد أأنه أأهداف مشرتكة ولتحديد الوسائل العملية ملعاجلهتا .ورحب ابملساهامت
النصية البنّاءة اليت من شأأهنا أأن تساعد اللجنة عىل حتقيق النتاجئ املس هتدفة .وتطلع للعمل مع وفود أأخرى خالل
ادلورة احلالية.
 .68و أأيد وفد بريو البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،والبيان اذلي أأدىل به وفد
اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري .و أأعرب عن اعتقاده العميق أأنه من املهم جد ةا فهم القضااي املعروضة عىل اللجنة
احلكومية ادلولية ومعاجلهتا بكفاءة .وارتبطت امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
عن كثب ابلتمنية ،اإذ واهجت البدلان النامية القرصنة والامتالك غري املرشوع ملواردها الوراثية ومعارفها التقليدية ،وكام هو
احلال يف بريو ،القرصنة البيولوجية .واكنت هناكل حاجة ماسة اإىل صك أأو صكوك دولية تشمل املوافقة املس بقة املس تنرية،
وتعريف املس تفيدين ومجيع اجلوانب ا ألخرى ذات الصل .وينبغي أأن يتضمن الصك ادلويل متطلبات الإفصاح اليت تضم
املعارف التقليدية املرتبطة مع املوارد الوراثية .ومن شأأن هذا الرشط أأن يكون مفيد ةا للبدلان النامية ،مبا أأنه اكن يف الواقع
ملكف ةا جد ةا املرور ابلإجراءات القانونية يف حماوةل إلثبات أأن القرصنة البيولوجية قد جرت دون مثل هذا الإفصاح .وقد اقرتح
الوفد أأربعة جمالت معينة جيب أأن تنظر فهيا ادلورة احلالية للجنة احلكومية ادلولية .أأو ةل ،ينبغي للمناقشة يف مجموعات اخلرباء
غري الرمسية النظر يف اجملالت غري املثرية للجدل ،مثل هذه الازدواجية غري الرضورية يف النصوص ،عىل النحو اذلي اقرتحه
الرئيس .اثني ةا ،اقرتح الوفد حتديد املوضوعات اليت اكنت أأساس ية وحتتاج اإىل اإعادة النظر فهيا عىل مدار العام القادم يف
اللجنة احلكومية ادلولية ،وليس فقط من منظور اقتصادي ،ولكن أأيض ةا من منظور اجامتعي وثقايف .وتتعلق تكل القضااي
ابملس تفيدين ونطاق امحلاية والاس تثناءات واحلدود ،وبناء القدرات والتوعية .وقصد الوفد ،اإىل جانب ا ألعضاء الآخرين من
مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،رفع نقاط حمددة حول تكل القضااي وتقدمي صياغة النصوص ذات الصل .اثلث ةا ،أأشار الوفد
اإىل مسأأةل مشاركة ممثلني عن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية اليت حتتاج اإىل معاجلة يف ادلورة احلالية .رابع ةا ،أأشار اإشارة
رسيعة اإىل التوصية اليت جيب تقدميها اإىل امجلعية العامة .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد
ابراغواي ابمس مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي يتعلق ابجامتع رفيع املس توى .وهذا من شأأنه أأن يساعد اللجنة احلكومية
ادلولية عىل وضع نص أأو نصوص أأكرث نضج ةا .و أأخري ةا ،أأعرب الوفد عن تأأييده لعقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن
وقال اإنه متىن أأن حيدث ذكل قبل هناية عام .2015
 .69ودمع وفد الهند البياانت بشأأن القضااي املتداخل املقدمة من وفد اإندونيس يا نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري ووفد
بنغالديش ابلنيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .واعترب أأن ورقة الرئيس بشأأن القضااي املطروحة يه أأساس جيد
للمناقشة بشأأن القضااي املتداخل يف اللجنة احلكومية ادلولية .وكام ّمت حتديده بشلك حصيح يف ورقة القضااي ،اكنت املهمة
الهامة خالل ادلورة احلالية يه حتسني النص عن طريق تضييق اخلالفات بشأأن القضااي املتداخل .وابلنظر اإىل عدد من
القضااي املتداخل اليت ّمت حتديدها يف ورقة الرئيس بشأأن القضااي املطروحة ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اإحدى الطرق
املمكنة للميض قدم ةا هو الاخنراط بشلك بنّاء يف مناقشة جدوى الهنج التدرجيي اجلديد والتفاوض عىل صياغة متوافق علهيا
أأكرث بشأأن نطاق امحلاية يف نصوص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واكنت هذه القضية مركزية وتتطلّب
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درجة أأعىل من توافق الآراء بشأأن كيفية امليض قدم ةا .ووصف الوفد قضية اس مترار اس تخدام مصطلح "ا ِّملكل العام" يف النص
وتعريفه املقرتح ،بأأنه مثري للقلق .و أأكد أأن مفهوم ا ِّملكل العام مل يكن املفهوم املناسب لتحديد طبيعة املعارف التقليدية اليت
جيب حاميهتا .واكن قلق ةا من أأن التعريف املقرتح من شأأنه أأن يستبعد من امحلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي الهامة والقيّمة اليت تعرضت فع ةال للمتكل غري املرشوع .ويف هذا الس ياق ،أأيد الوفد الاقتباس التايل من ورقة
الرئيس بشأأن القضااي املطروحة" :يف الواقع ،حتديد "ا ِّملكل العام" س يكون معلية صعبة مع تداعيات س ياس ية هامة وبعيدة
املدى تتجاوز نطاق اللجنة احلكومية ادلولية ".ور أأى الوفد أأن الهنج التدرجيي اجلديد املعمتد يف املادة اليت تتعامل مع نطاق
امحلاية اإىل جانب مواد احلدود والاس تثناءات أأدرجوا هامش ةا اكفي ةا من املرونة ملعاجلة املشالك احملمتل الناش ئة من حامية
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمهور .وبشأأن نص املوارد الوراثية ،حدد الوفد رشط الكشف
أكمه قضية شامل .وس ميكّن اإجياد حلول مقبوةل خبصوص طريقة معاجلة عدم الامتثال اللجنة احلكومية ادلولية من امليض
قدم ةا .و أأشار الوفد اإىل أأن النصوص قد نوقشت لفرتة طويل من الزمن .وساند وهجة النظر القائل بأأن قوة الواثئق أأظهرت
مس توى النضج اذلي توصلت اإليه اللجنة احلكومية ادلولية يف التقدم حنو اتفاق هنايئ .و أأيد بقوة أأن اللجنة احلكومية ادلولية
أأوصت امجلعية العامة بتحديد موعد لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  ،2015يمكلها عدد اكف من اللجان احلكومية ادلولية هبدف
التوصل اإىل الصيغ الهنائية للنصوص .و أأكد للرئيس مسامهته املس مترة والبنّاءة يف املناقشات املقبل هبدف مواصل تقليل
الاختالفات يف معاجلة القضااي املتداخل الرئيس ية.
 .70واقرتح الرئيس مع الإشارة اإىل ورقته بشأأن القضااي املطروحة ،أأنه اإذا اكنت هناكل أأي عنارص حمددة شعرت الوفود
أأنه ميكن تقدميها أأو اإعطاهئا ا ألولوية بشلك مفيد يف املناقشة ،فينبغي عىل الوفود أأن تفعل ذكل عن طريق الانتخاب اخلاص
هبا .ونصح بأأن الاقتباس عن ورقته غري الرمسية خياطر بتحويلها اإىل أأساس للعمل يتعني التفاوض به يف حد ذاته .وحذر من
أأن ذكل ينبغي أأن ي ُس تخدم لغرضه ا ألصيل ،وهو حتفزي التفكري والفكر.
] .71مالحظة من ا ألمانة :انئبة الرئيس ،الس يدة شارييك ،اكنت تر أأس اجللسة يف هذا الوقت[ .و أأشار وفد الياابن أأن
اللجنة احلكومية ادلولية أأحرزت تقدم ةا جيد ةا يف اإطار برانمج العمل احلايل يف تقليص عدد اخليارات وا ألقواس وتبس يط
النصوص .ومع ذكل ،اكن جيب أأن تعرتف اللجنة احلكوية ادلولية ،حىت بعد اترخيها الطويل من املناقشة ،أأن الكثري من
القضااي ا ألساس ية ،مثل ا ألهداف الس ياس ية ،واملوضوع ،واملس تفيدين ونطاق امحلاية ،واليت اكن مجليعها طابع شامل ،ل تزال
حباجة حلل .ورحب الوفد ابلس تعراض الشامل ،واذلي ميكن أأن يسلط الضوء عىل القضااي ا ألساس ية املشرتكة بني املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأمل أأن يساعد اللجنة احلكومية ادلولية عىل اإجياد أأرضيهتا
املشرتكة بشأأن تكل القضااي .ومع الاعرتاف بفوائد هذا النوع من الامترين ،اكن يرى أأن املوضوعات الثالثة اكنت خمتلفة يف
طبيعهتا ،وينبغي التعامل معها عىل قدم املساواة .واحتفظ حبقه يف تقدمي تعليقات مفصل والقيام مبزيد من البحث يف اجامتع
فريق اخلرباء .ولكنه انهتز الفرصة للتطرق إابجياز إاىل أأول قضية شامل مدرجة يف الورقة بشأأن القضااي املطروحة اليت حرضها
الرئيس ،وخاصة أأهداف الس ياسة .ومع مراعاة املناقشات اليت جرت حىت الآن ،اكن هناكل هدف تتقامسه بشلك مشرتك
ادلول ا ألعضاء ،وهو أأن اللجنة احلكومية ادلولية جيب أأن تتخذ تدابري فعاةل ضد المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وإاذا حاولت اللجنة احلكومية ادلولية اإجياد تدابري مالمئة من نوع تدابري
امللكية الفكرية ،ينبغي أأن تضع يف الاعتبار أأمهية تشجيع الابتاكر والإبداع ،اذلي اكن املبد أأ ا ألسايس لنظام امللكية الفكرية،
فض ةال عن احلفاظ عىل ا ِّملكل العام ،الرضوري للتمنية الاجامتعية والثقافية .وفامي يتعلق مبسأأةل الامتثال لرشوط النفاذ وتقامس
املنافع ،أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن نظام امللكية الفكرية القامئ ل ينبغي أأن ي ُس تخدم كوس يل لتنفيذ ا ألحاكم الواردة يف
اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإنه يشعر بقوة أأن فعالية رشط الكشف الإلزايم لهذه
القضية مل ي ّمت توضيحه ابلشلك الاكمل .و أأخري ةا ،ذكر الوفد ،كام س بق وقال وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،أأنه ينبغي ختصيص
وقت ٍ
اكف خالل ادلورة احلالية ليس فقط للقضااي الشامل ،ولكن أأيض ةا ملناقشة التقيمي والتوصية .ويف هذا الصدد ،شكر
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وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ملقرتاها خلطة معل للجنة احلكومية ادلولية لعام  .2015ور أأى أأن خطة العمل املقرتحة هذه
ميكن أأن تشلك أأساس ةا جيد ةا للمناقشة.
 .72و أأعرب ممثل اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب منطقة ا ألنديز ا ألوائل عن رسوره ملالحظة أأن ادلورة قد بد أأت
مع ا ألفاكر واملالحظات اليت قدهما الرئيس بشأأن ثراء وطاقة وتقاليد الشعوب ا ألصلية .كام أأشار اإىل أأن الرئيس ذكر موقع
ماتشو بيتشو يف بريو .ويف هذا الصدد ،أأنشأأ ماتشو بيتشو شعوب أأصلية سابقة يف منطقة مأأهوةل يف الوقت احلارض من
ِّقبل دول أأمرياك الالتينية وجامعة البدلان ا ألندية .ولحظ مع التقدير أأن ممثل ا ألمانة العامة مجلاعة البدلان ا ألندية حتدث عن
رغبة جامعة البدلان ا ألندية مبواصل تطوير الصكوك اليت من شأأهنا حامية التنوع البرشي والرباعة .لكنه ر أأى أأن بعض ادلول
ا ألعضاء يف جامعة البدلان ا ألندية ،عن طريق وزارات الثقافة فهيا ،وعىل الرمغ من ا ألطر القانونية اليت ّمت وضعها حتت
الوزارات ا ألخرى مثل ماكتب امللكية الفكرية ،اكنت ختلق الهيالك القانونية اليت جتاهلت أأو حاولت اإبطال طبيعة الشعوب
ا ألصلية يف اجملمتعات الريفية أأو اجملمتعات احمللية ،وابلتايل مصادرة تراهثا .وذكر أأن ماتشو بيتشو مل تُنش هئا دول أأمرياك
الالتينية ،ولكن ا ألناك ،اذلين اكنوا من الشعوب ا ألصليني .وعىل الرمغ من ذكل ،ادلوةل وليس الشعوب ا ألصلية اليت عاشت
يف املنطقة يه اليت اكنت تس تفيد من ذكل الرتاث .و أأشار اإىل أأن رئيس سابق للبريو ،اذلي هو يف السجن يف الوقت
احلارض ،اكن ينوي بيع ماتشو بيتشو لحتاد س يايح عاملي .وذكر املمثل أأن هناك حاجة إلجراء تعديالت مناس بة للنصوص
لضامن أأل تؤخذ هذه النصوص كذريعة لرتس يخ المتكل غري املرشوع من ِّقبل ادلول حلقوق أأحصاب ومبدعي املعارف
التقليدية ،ويه الشعوب ا ألصلية ،وتقليل حقوقها أأكرث .وينبغي اإجراء تعديالت يف النصوص من أأجل حامية اإماكنية
الشعوب ا ألصلية لالس مترار ابملسامهة يف التنوع الثقايف واملعارف التقليدية ،وحاميهتا من املزيد من ادلمار .وحث املمثل
اللجنة احلكومية ادلولية عىل العمل من أأجل حتقيق الهدف املشرتك املمتثل يف خلق الصكوك اليت من شأأهنا أأن حتمي حق ةا
املعارف التقليدية والثقافات التقليدية للشعوب ا ألصلية.
 .73وشكرت ممثل برانمج الصحة والبيئة ( )HEPالرئيس عىل ورقته بشأأن القضااي املطروحة .وكررت أأملها يف أأن ُحتقق
الويبو ،اليت اكنت لها هممة العمل عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،هذه املهمة فامي
خيص امللكية الفكرية أأيض ةا .وذكرت أأن الويبو ينبغي أأن تتعامل مع مجيع أأولئك اذلين يشعرون ابلقلق من امللكية الفكرية،
سواء اكنوا من الساكن ا ألصليني أأو أأحصاب احلقوق التقليديني ،أأو أأمناء املعارف التقليدية ،أأو مؤيدي الشعوب ا ألصلية أأو
أأولئك اذلين اكنوا يساعدون الشعوب ا ألصلية ملاكحفة المتكل غري املرشوع ملواردها .واكن ينبغي اإدراج لك هذه اجملموعات
مضن اجملموعة اليت تسمى جت ّمع الشعوب ا ألصلية و أأن ي ّمت اإجياد امس مناسب لها .ول جيب أأن يكون هناكل أأي متيزي عىل
الإطالق يف التعامل مع حقوق امجليع .ول ينبغي أأن متنح اللجنة احلكومية ادلولية ا ألولوية حلقوق البعض عىل حساب حقوق
الآخرين .و أأعربت عن رغبهتا يف رؤية ادلور اذلي ميكن أأن يلعبه نظام امللكية الفكرية حمدد ةا بوضوح يف صياغة النصوص.
و أأقرت املمثل بأأن نظام امللكية الفكرية احلايل قد يشجع هؤلء اذلين يس تخدمون معارفهم التقليدية ومواردمه الوراثية لغرض
الابتاكر .ولكهنا أأرادت ضامن صياغة نظام امللكية الفكرية بطريقة ي ّمت فهيا منح براءات الاخرتاع ألولئك اخملرتعني ،و أأن
يس تفيد أأحصاب الرباءات مهنا ومن مبادرات بناء القدرات ،مبساعدة املنظامت غري احلكومية ادلامعة .و أأبرزت املمثل أأن هذا
هدف همم ،اإذا أأرادت أأفريقيا مواصل التطور.
 .74و أأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأراد التأأكيد عىل أأمهية
التقدم اذلي أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية خالل الس نوات ا ألخرية ،كام ورد يف صياغة النصوص الثالثة .و أأقر بأأن معل
اللجنة احلكومية ادلولية اكن صعب ةا للغاية .ولكن اللجنة احلكومية ادلولية خلقت معلية ديناميكية ،ومتكنت من تنس يق معلها.
واكنت اللجنة احلكومية ادلولية قد نظرت اإىل التجارب الوطنية ومتكنت من مقارنة التجارب الوطنية وتقامسها .وخدم هذا
لتوجيه اللجنة احلكومية ادلولية يف تقدهما .ورحب الوفد بورقة الرئيس بشأأن القضااي املطروحة اليت قدهما الرئيس معر ةاب عن
أأهنا قمية للغاية اإذا أأرادت اللجنة احلكومية ادلولية اإحراز تقدم يف القضااي اجلوهرية ،قبل أأن تبد أأ اللجنة احلكومية ادلولية
مبعاجلة أأي يء يف مقدمة النصوص .و أأشار الوفد أأيض ةا اإىل حقيقة أأن اللجنة احلكومية ادلولية جيب أأن تضع توصية لتقدميها
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اإىل امجلعية العامة .و أأكد عىل أأنه اعترب أأن هذه يه املهمة الرئيس ية اليت جيب أأن تقوم هبا اللجنة احلكومية ادلولية يف هذا
الاجامتع .و أأشار اإىل املقرتحات احملددة اليت قدمهتا الوفود ا ألخرى ،و أأعرب عن اس تعداده لتحليل الاقرتاح اذلي تقدم به
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف هذا الصدد .ولحظ الوفد التقدم احملرز يف الس نوات ا ألخرية ،و أأعرب عن رغبته يف رؤية
عقد مؤمتر دبلومايس انحج .وإاذا حدث ذكل ،اكن من املهم أأن توافق اللجنة احلكومية ادلولية عىل برانمج معل من شأأنه أأن
يسمح لها بتحقيق تقدم يف مجيع جوانهبا .وكرر الوفد اس تعداده للعمل من أأجل امليض قدم ةا.
 .75و أأعرب ممثل غرفة التجارة ادلولية عن أأن غرفة التجارة ادلولية اكنت دامئ ةا تأأمل ،وما زالت تتوقع ،أأن تنجح اللجنة
احلكومية ادلولية .و أأعرب عن تقديره للجهود اليت بذلها الكثري من املشاركني ،مبا يف ذكل الرئيس ،يف املفاوضات .وذكر أأن
أأي نتيجة ُموفَّقة جيب أأن تُقبل عىل نطاق واسع عىل أأهنا منصفة معوم ةا وممكنة معلي ةا .و أأكد املمثل أأن ا ِّملكل العام هو جمال
رضوري .وإاذا اكن ل بد من الاعرتاف ابحلقوق يف املعارف التقليدية ،جيب أأن يكون لها اس تثناءات مناس بة ابلنس بة
للمعلومات اليت جاءت اإىل ا ِّملكل العام .وجيب احلفاظ عىل احلق يف اس تخدام املعلومات املكتس بة بشلك حصيح ،سواء من
خالل الإبداع املس تقل ،أأو الوصول اإىل املنشورات ،أأو وسائل أأخرى مرشوعة ،اإذا أأردان الاس مترار يف الابتاكر .وسوف
يعترب أأي هنج ينطوي عىل حقوق حرصية للمعارف التقليدية اليت اكنت يف ا ِّملكل العام غري عادل ،وس يكون من املس تحيل
تطبيقه .و أأعرب عن تأأييده املس متر للصك اذلي يليب احتياجات أأحصاب املعارف التقليدية ،يف حني ل يزال حيافظ عىل
فرصة لس مترار الإبداع والابتاكر .ووافق املمثل مع ممثل قبائل التيولليب أأن احلقوق جيب أأن تطغى عىل املصاحل .و أأضاف
أأن احلقوق مل تقترص عىل فئات معينة وينبغي أأن تكون متوا نزة مع حقوق أأخرى .ويف هذا الصدد ،ذكر أأن حرية الوصول اإىل
ا ِّملكل العام مل يكن سوى مصلحة جتارية ،ولكن أأيضا حق ةا عام ةا همامة .ذلا ،جيب حتقيق التوازن بني حقوق أأحصاب املعارف
التقليدية بشأأن املعرفة اليت يدعون امتالكها وحق امجلهور يف الانتفاع احلر ابملعلومات اليت اكن امجلهور يعرفها.
 .76ويؤمن وفد مجهورية كوراي بأأمهية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ولكنه
شدد عىل أأن حامية هذه املواضيع جيب أأن تكون مصممة بطريقة ل ختلق أآاثر ةا سلبية عىل الابتاكر والإبداع .واعترب أأن
تعريف أأو نطاق املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت اكنت متاحة للجمهور أأو يف ا ِّملكل العام ،ومعاملهتا،
هممة جد ةا .واكن جيب أأن يكون التعريف موجز ةا وواحض ةا لتفادي تفسري غامض يف املس تقبل يف معلية التنفيذ ،ألهنا اكنت
وثيقة الصل ابملوضوع واحلدود والاس تثناءات ،ومس توى امحلاية .وذكر الوفد أأن املعارف التقليدية يف ا ِّملكل العام واملعارف
التقليدية املس تخدمة يف جمالت الصحة العامة والرعاية الاجامتعية ينبغي النظر فهيا مبوجب بند الاس تثناء .وفامي يتعلق بقواعد
البياانت ،فاإنه يعتقد أأن بناء واس تخدام قواعد البياانت اكن وس يل فعاةل جد ةا ملنع منح الرباءات عن طريق اخلطأأ ووس يل
محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية .وذكر أأيض ةا أأن قواعد البياانت يف بدله تتضمن كامة هائ ةال من املعلومات املنشورة وقد
اس ُتخدمت بنجاح كبري اكستشهادات التقنية الصناعية السابقة لفحوص الرباءات وكذكل ألغراض أأخرى .وس يوفر املزيد من
املناقشة حول نطاق املعلومات والإجراءات ا ألمنية ومراقبة النفاذ فكرة أأفضل لتحسني فائدة قواعد البياانت .وفامي يتعلق
مبتطلبات الإفصاح ،أأعرب عن قلقه حيال معلية منح احلقوق لالخرتاعات ،مبا أأن الشكوك القانونية املرتتبة عن مثل هذه
املتطلبات قد تؤدي يف هناية املطاف اإىل جتنب الناس اس تخدام أأنظمة الرباءات ،وبد ةل من ذكل جتاوز أأنظمة امللكية الفكرية
بأأرسها .ومنذ أأن ّمت منح أأحصاب براءات الاخرتاع احلقوق احلرصية فقط يف مقابل الكشف الاكمل عن التكنولوجيا اجلديدة،
دمع نظام براءات الاخرتاع بنشاط التطورات التكنولوجية احلديثة .وتثقل متطلبات الإفصاح املتعلقة مبنشأأ املوارد الوراثية
اكهل مس تخديم نظام الرباءات بطريقة مل يفكر فهيا مبتكرهيا أأبد ةا .و أأشار الوفد اإىل أأن تأأمني احلقوق ل ألطراف القامئة ابلتوريد
وا ألطراف امل ُ ْس ت ْخ ِّدمة ميكن أأن يتحقق أأيض ةا من خالل وسائل أأخرى خارج نظام الرباءات ،مثل العقود اخلاصة ،بد ةل من
اإلغاء حقوق أأو فرض عقوابت من خالل ماكتب امللكية الفكرية .ويف هذا الس ياق ،اعترب الوفد أأنه من الرضوري أأخذ املزيد
من الوقت للقيام مبناقشات وحبوث معيقة ،مع اإيالء الاعتبار ل آراء املس تخدمني وتأأثري التَ َم ّوج احملمتل عىل الصناعة وغريها من
اجملالت ذات الصل.
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 .77و أأيد وفد مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،فض ةال عن وفد اإندونيس يا نيابة عن
البدلان املتشاهبة التفكري .ويف وهجة نظره ،أأكدت معلية اللجنة احلكومية ادلولية القمية الاقتصادية والاجامتعية الهائل
لالعرتاف ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وحاميهتا ابعتبارها امللكية الفكرية ،ول س امي
للبدلان ا ألقل منو ةا مثل مالوي .وبقدر ما يكون ألقل البدلان منواة مزية تنافس ية يف املوضوع قيد املناقشة ،قدمت هذه العملية
فرصة لهذه ادلول لتكون قادرة عىل تسخري وحتقيق الاس تفادة الاقتصادية من هذه اجملموعة من املعارف .ور أأى أأن
الاعرتاف ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وحاميهتا ابعتبارها امللكية الفكرية اليت تواجدت
بني شعوهبا ،اذلين اكنوا من بني الأكرث فقر ةا يف العامل ،س متكّهنم من اس تغالل معارفهم جتار ةاي وتشجعهم عىل القيام ابملزيد من
التجارب والبناء عىل هذه اجملموعة من املعارف ،مضن أأوساطهم الاجامتعية والثقافية .وهذا من شأأنه تعزيز قمية أأنظمة حامية
امللكية الفكرية يف البدلان ا ألقل منو ةا ،واملسامهة يف التمنية الاقتصادية اليت تش تد احلاجة اإلهيا .وكرر الوفد املشاعر اليت عرب
عهنا وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية من أأن اللجنة احلكومية ادلولية اكن معروض ةا علهيا ثالثة نصوص عكست تقريب ةا
وعززت التطلعات لإماكنية وضع صك دويل ملزم قانو ةان لهذه املوضوعات .وذلكل أأعرب عن قلقه إازاء الاقرتاح اذلي تقدم
ّ
به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لمتديد معل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل ما بعد فرتة الس نتني  2014و .2015و أأمل بد ةل
من ذكل أأن تقوم ادلورة بتوطيد التقدم احملرز حىت الآن ،و أأنه يف هناية ادلورة احلالية ،تويص اللجنة احلكومية ادلولية امجلعية
العامة بعقد مؤمتر دبلومايس هبدف اعامتد صك دويل حول حامية امللكية الفكرية لتشمل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حبلول عام .2015
 .78وشدد وفد كولومبيا عىل أأمهية العمل اجلاري يف اللجنة .و أأشار اإىل أأن اللجنة تعمل من أأجل وضع اإطار دويل يكفل
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مضن جمال امللكية الفكرية .ورحب ابملفاوضات
داخل اللجنة واكن من ر أأيه أأنه جيب أأن تس متر طوال عام  .2015و أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد
ابراغواي ابمس مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأيض ةا وفد إاندونيس يا ،نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري .ولوحظ أأن هناك
حاجة لتوصية امجلعية العامة ابعامتد خطة معل متوازنة لعام  2015اليت من شأأهنا متكني اللجنة من التقدم يف مفاوضاهتا.
وساند وهجة النظر القائل بأأنه ينبغي حتليل العالقة بني مفاوضات اللجنة واملعاهدات ادلولية القامئة واعتقد أأنه من املهم أأن
تشمل رشط الكشف.
 .79و أأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء .وتطلع اإىل الاخنراط يف مناقشة بنّاءة حول القضااي
املتداخل بني النصوص الثالثة .ورحب بورقة القضااي الواسعة اليت أأعدها الرئيس و أأعرب عن أأمهل يف أأن ورقة القضااي
س ُتلهم مجيع الوفود للمشاركة يف مناقشات ممثرة هبدف اإجياد حلول للقضااي الشامل احملددة ،فض ةال عن القضااي املتداخل
ا ألخرى اليت ميكن أأن تثريها الوفود .وشدد الوفد عىل أأمهية اجامتع العمل الشامل ،و أأشار اإىل أأهنا اكنت املرة ا ألوىل اليت
تناقش فهيا اللجنة القضااي املتداخل عرب النصوص الثالثة .ومتىن ،عىل وجه اخلصوص ،أأن يسهّل احلوار الفهم املشرتك
ألهداف الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية اليت اكنت رضورية يف تقدم معل اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن ا ألحاكم
املوضوعية .و أأعرب الوفد عن تأأييده للهنج املقرتح يف ورقة الرئيس بشأأن القضااي املطروحة ،اليت سي ّمت من خاللها القضاء
عىل التكرار داخل النص ،وحتديد احللول املمكنة ،ومعاجلة املفاهمي املتعلقة ابمللكية الفكرية ،واس تكشاف الهنج التدرجيي
محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بصورة أأكرب ،وإاجراء املزيد من الفحص عىل النصوص املرتبطة
هبدف تقيمي الآاثر املتعلقة بتنفيذها .وكرر اعتقاده بأأن التدابري املتعلقة مبنع منح الرباءات عن خطأأ وكذكل قواعد البياانت
ميكن أأن توفر احللول العملية ملعاجلة قضااي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .وساند وهجة النظر
القائل بأأن هذه ينبغي أأن تكون مسة أأساس ية لصك بشأأن املوارد الوراثية .ودعا الوفد الوفود ا ألخرى للعمل بروح من
التعاون ادلويل ،حبيث ميكن للجنة أأن توافق ،خالل ادلورة ،عىل برانمج معل متوازن وسلمي لعملها يف املس تقبل ،واذلي
بين عىل أأهداف مشرتكة .ور أأى أأن اإحاةل القرار بشأأن برانمج العمل للجمعية العامة ،اليت مل تكن الهيئة اخلبرية ،س يكون
أأمر ةا غري فعال ،وميكن أأن جيعل التسوية أأكرث صعوبة ،وميكن أأن يعرض التقدم اذلي ّمت اإحرازه حىت الآن خلطر ل داعي هل.
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ورحب الوفد خبطة العمل املقرتحة املقدمة من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأشار اإىل أأن خطة العمل هذه تتضمن عدة
عنارص لها جدوى .وكرر الازامه للتوصل اإىل اتفاق بشأأن برانمج العمل يف ادلورة ،واكن يأأمل أأن الإدراج الرسيع خلطة
العمل املقرتحة هذه ستساعد اللجنة عىل وضع توصية خالل ادلورة احلالية.
 .80و أأعرب وفد اتيلند عن تقديره للرئيس عىل هجوده ادلؤوبة يف توجيه العملية اإىل ا ألمام .و أأكد للوفود دمعه الاكمل
للعملية .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري ،ووفد بنغالديش ،نيابة عن
مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .ور أأى أأن النصوص احلالية للجنة احلكومية ادلولية اكنت انجضة مبا فيه الكفاية للميض قدم ةا حنو
اخلطوة التالية .وساند وهجة النظر القائل بأأن ادلورة اكنت حامسة ،ألنه يعتقد أأن اللجنة حباجة اإىل الاقرتاب أأكرث من اإجياد
توافق يف الآراء بشأأن القضااي املتداخل ،فض ةال عن تنقيح النصوص الثالثة .ويف هذا الصدد ،رحب بورقة الرئيس بشأأن
القضااي املطروحة واعتقد أأن ورقة القضااي ينبغي أأن تُس تخدم أكساس ملزيد من املناقشة .ووافق ،عىل وجه اخلصوص ،مع
تعليقات الرئيس أأن هدف الس ياسة من النص هو أأن يبقى املفهوم التوجهيىي اذلي سيبلّغ ا ألحاكم التطبيقية .ونتيجة ذلكل،
فاإنه يعتقد أأن التكرار والقضااي املتداخل جيب جتنهبا يف النصوص الثالثة ،و أأنه ميكن أأن ّتبني بعض التفاصيل بشلك أأفضل
عىل املس توى الوطين أأو ا إلقلميي ،مما يعطي للنص ادلويل اإطار س ياسة واسع اكن مبثابة بيان للمبادئ التوجهيية .واحتفظ
الوفد حبقه يف الإدلء مبزيد من التعليقات بشأأن القضااي املتداخل ا ألخرى يف مرحل لحقة .وجشع وفود أأخرى عىل املشاركة
البنّاءة يف روح التعاون وذكل لضامن التقارب حول القضااي الهامة وذات الصل .وفامي يتعلق ابلتوصية اإىل امجلعية العامة ،أأيد
الاقرتاح ليشمل اجامتع ةا رفيع املس توى يف خطة معل عام  ،2015واذلي من شأأنه أأن يساعد عىل تقدمي التوجيه الس يايس
وإاجياد توافق يف الآراء بشأأن القضااي الهامة .وكرر الوفد تأأييده للجهود اليت تبذل ملعاجلة مسأأةل نقص ا ألموال داخل صندوق
التربعات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكّن مؤيدو الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/28/10من إاجياد س بل
لستيعاب اخملاوف اليت أأاثرهتا الوفود ا ألخرى ،وكذكل اإجياد توافق يف الآراء بني الوفود بشأأن هذه القضية .و أأكد الوفد
الازامه ابملشاركة عىل حنو بنّاء مع مجيع الوفود ،وخاصة يف صياغة توصية لتقدميها اإىل امجلعية العامة.
 .81و أأعرب وفد ترينيداد وتوابغو عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب.
واكن معل اللجنة همامة للغاية و أأعرب عن اعتقاده أأن النصوص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي اكنت انجضة نسبي ةا .و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من اإحراز تقدم كبري يف النصوص يف ادلورتني  26و 27للجنة
احلكومية ادلولية ،اكن ل يزال هناك جمال للتحسني وهتذيب النصوص قبل عقد مؤمتر دبلومايس .وذلكل أأوص ابس مترار
املناقشات خبصوص اجملالت احلرجة ،مثل موضوع امحلاية واملس تفيدين ونطاق امحلاية .وفامي يتعلق ابلجامتع رفيع املس توى،
أأيد الآراء اليت أأعرب عهنا وفد بريو .و أأشار اإىل أأن فكرة الاجامتع رفيع املس توى قد نشأأت من مجموعة أأمرياك الالتينية
والاكرييب ،و أأعرب عن دمعه الاكمل ليك يُدرج هذا املقرتح يف برانمج معل عام  2015مرة أأخرى .وساند وهجة النظر القائل
بأأن الاجامتعات رفيعة املس توى رضورية ،مبا أأهنا حددت اللهجة الس ياس ية ومعلت عىل توفري منتدى للمناقشات الاكمل
والرصحية عىل مس توى السفراء .وفامي يتعلق ابلعمل يف املس تقبل ،أأوىص الوفد أأن تس متر املناقشات القامئة عىل النصوص
خالل  ،2015-2014حبيث ميكن عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي يف أأقرب وقت ممكن .وكرر اس تعداده للعمل بشلك بنّاء مع وفود أأخرى خالل ادلورة.
 .82و أأيد فد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد اإندونيس يا ،نيابة عن
البدلان املتشاهبة التفكري .و أأيد برانمج معل من شأأنه أأن يسرتشد ابلولية ويعكس ا ألولوية رفيعة املس توى اليت تعطهيا ادلول
ا ألعضاء يف الويبو للقضااي اليت متت مناقش هتا يف اللجنة احلكومية ادلولية .و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن العامل قد ّ
تغري
بشلك جوهري مع اعامتد اتفاقية التنوع البيولويج يف عام  ،1992مل ي ّمت حتديث نظام امللكية الفكرية من أأجل تكييفه مع
الإطار ادلويل .كام لحظ أأن اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية  2007قد اعرتف بأأن الشعوب ا ألصلية لها
احلق يف احلفاظ عىل ملكيهتا الفكرية والس يطرة علهيا ،وحاميهتا وتطويرها .ومسرتشد ةا هبذا ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تس متر يف ادلخول يف املفاوضات القامئة عىل النصوص حنو الصكوك القانونية ادلولية اليت وفرت
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امحلاية الفعاةل ،ومكّنت الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية من ممارسة حقوقها .و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن
املبادرات الوطنية لتنظمي العالقة بني امللكية الفكرية والتنوع البيولويج هامة ،اكنت تصبح ضئيل حيامث واصلت ادلول
ا ألجنبية السامح ابس تخدام هذه املوارد دون احرتام املبادئ ،مثل املوافقة املس بقة املس تنرية والنفاذ وتقامس املنافع ،املنصوص
علهيا يف اتفاقية التنوع البيولويج .وشدد عىل أأن ماكتب الرباءات لن تكون أأكرث من نقاط تفتيش رمسية مجلع ونقل املعلومات
يف الآلية املتوخاة لستبعاد المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .وذلكل ر أأى أأن ذكل لن ميثل
بأأي شلك من ا ألشاكل عبئ ةا غري رضوري للنظم الوطنية للملكية الفكرية .ولحظ كذكل أأن اإقامة عالقة دمع متبادل بني
نظام امللكية الفكرية واتفاقية التنوع البيولويج اكنت هممة للبدلان اليت تتصدر قامئة التنوع البيولويج مثل الربازيل ،وكذكل
مجليع ادلول ا ألعضاء اليت ترغب يف حامية التنوع البيولويج وتعزيز أأنظمة امللكية الفكرية .وساند وهجة النظر القائل بأأن
التدابري الرامية اإىل ضامن أأن الرباءات اليت تنطوي عىل المتكل غري املرشوع للموارد ل ميكن منحها أأو اإبقاؤها ،س تكون
وس يل جيدة لإثبات أأن النظام يعمل مجليع البدلان ،ملصلحة خمتلف أأحصاب املصلحة ،بغض النظر عن مس توى التمنية
اخلاص هبم.
 .83و أأعرب وفد زميبابوي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،فض ةال عن بيان وفد
إاندونيس يا ،نيابة عن البدلان املتشاهبة التفكري .و أأشار اإىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية ،ولس نوات ،تفاوض عىل اإماكنية وضع
صك دويل بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشار اإىل أأن املوضوع
ل يزال قضية هممة ،ليس فقط من أأجل بالده ،ولكن أأيض ةا ابلنس بة ملعظم البدلان النامية .و أأكد الاهامتم الكبري اذلي توليه
زميبابوي لهذه املسأأةل و أأشار اإىل أأنه ّمت اإدراج هذا الاهامتم يف دس تور البالد .ور أأى الوفد أأن عدم وجود صك دويل ملزم
قانو ةان أأو أأكرث من شأأنه أأن يسمح ابس مترار المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .ور أأى أأن هذه الثغرة قد سامهت يف اختالل التوازن يف نظام امللكية الفكرية العاملي .و أأشار الوفد اإىل التقدم الكبري
اذلي أأحرز يف تعزيز النصوص املنفصل الثالثة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
ور أأى أأن هناكل أأربعة جمالت أأساس ية للنص تتطلب توافق ةا يف الآراء ،ويه موضوع امحلاية ،واملس تفيدين ،والنطاق فض ةال
عن احلدود والاس تثناءات .وساند وهجة النظر القائل بأأن هذه اجملالت احليوية قد ّمت التعامل معها ،وإان مل ي ّمت وضع
اللمسات ا ألخرية علهيا بشلك اكمل بعد .ور أأى أأن اللجنة احلكومية ادلولية قد وصلت اإىل مرحل حرجة ،وابلتايل ،حث
ادلول ا ألعضاء عىل ممارسة الالازام وا إلرادة الس ياس ية يف اختتام املفاوضات بشأأن صياغة صك دويل محلاية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ولحظ الوفد أأنه خالل املداولت السابقة للجنة ،اس مترت بعض
البدلان املتقدمة ابإدخال رشوط غري رضورية كوس يل لتأأخري العملية .ور أأى أأنه سي ّمت احلمك عىل مصداقية الويبو بشأأن املعاجلة
املتوازنة مجليع القضااي اليت اكنت معروضة علهيا .و أأعرب الوفد عن تطلعه لتوصية تتطلّب من امجلعية العامة اختاذ قرار بشأأن
عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  ،2015فض ةال عن القيام مبفاوضات بنّاءة ومتوازنة أأكرث من شأأهنا مواصل معل اللجنة احلكومية
ادلولية.
[ .84مالحظة من ا ألمانة :عاد الرئيس يف هذا الوقت اإىل رئاسة اجللسة] .و أأعرب وفد زامبيا عن دمعه لالقرتاح اذلي
تقدم به وفد كينيا ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،لعقد مؤمتر دبلومايس يف وقت مبكر من عام  .2015ور أأى أأن مجيع الوفود
ستس تفيد من اعامتد صك يف هذا الوقت .وس يدفع ذكل اللجنة اإىل الانهتاء من رحل طويل بد أأت منذ وقت طويل جد ةا.
واكن مرسور ةا بشأأن حمتوايت النصوص املقرتحة ،وتطلع اإىل العمل مع وفود أأخرى لصقل النصوص ،اإذا لزم ا ألمر ،مبا يف
ذكل النظر يف القضااي املتداخل كام ذكرت الوفود ا ألخرى .و أأشار الوفد اإىل أأن زامبيا قد أأعدت مؤخر ةا مرشوع قانون محلاية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وهيدف مرشوع القانون هذا إاىل وقف القرصنة
البيولوجية املتفامقة اليت حتدث حالي ةا يف زامبيا واليت أأوصلت الساكن احملليني وا ألصليني اإىل فقر مدقع ،دون أأي وس يل من
أأجل البقاء .و أأعرب عن اعتقاده بأأن انهتاء اللجنة احلكومية ادلولية من وضع صك دويل من شأأنه أأن يؤدي اإىل حامية منسقة
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،والقضاء عىل رسقة املوارد أأو التقليل مهنا .وعقد املؤمتر
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ادلبلومايس اذلي أأوىص به بشدة لعام  ،2015ينبغي أأن ي ّمت دون فشل .و أأشار الوفد أأيض ةا اإىل أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل
قضااي الإفصاح ،واملوافقة املس بقة املس تنرية والنفاذ وتقامس املنافع فامي يتعلق ابلكيفية اليت ينبغي فهيا معاجلة مسأأةل امحلاية.
ور أأى أأنه مل لو تُط ّبق هذه الآليات ،س يكون من الصعب جد ةا احلصول عىل موافقة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية .وس تحرهمم
مثل هذه الفجوة من أأي فائدة من هذه املوارد .و أأعرب عن ر أأي مفاده أأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ينبغي حاميهتا كلك .ور أأى أأن الهنج اجملز أأ من شأأنه أأن يُص ّعب تنفيذ الصكوك املقرتحة.
 .85و أأشار ممثل توابج أآمارو اإىل أأن اللجنة تنخرط مرة أأخرى يف املناقشات العامة اليت يعتقد أأهنا يف حد ذاهتا صاحلة.
و أأشار ،مع ذكل ،إاىل أأن صك دويل ملزم اكن يف غاية ا ألمهية ابلنس بة للشعوب ا ألصلية و أأشار اإىل أأن املناقشات يف هذا
الصدد اس مترت ملدة عرشين عام ةا .وحدد ثالثة جوانب جتري مناقش هتا ويه موضوع امحلاية ،واملس تفيدين من امحلاية وغرض
امحلاية .ور أأى أأن الشعوب ا ألصلية ،وليس ادلول ،يه أأحصاب املعارف التقليدية .كام أأشار اإىل أأن غرض مثل هذا الصك
هو حامية املعارف التقليدية .وشدد أأيض ةا عىل احلاجة اإىل املعايري ادلولية والقواعد ادلولية .وذكر أأنه عىل الرمغ من املناقشات،
اكن ل يزال عىل اللجنة التوصل اإىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل .وفامي يتعلق بطبيعة الصك امللزم ،أأشار اإىل أأن اتفاقية فيينا
بشأأن قانون املعاهدات ،اليت مت ّت املوافقة علهيا يف عام  ،1969نصت يف املادة  ،2أأن املعاهدة يه التفاق ادلويل املعقود بني
ادلول يف صيغة مكتوبة واذلي ينظمه القانون ادلويل .و أأشار اإىل أأن عدة دول وضعت دساتريها فوق املعاهدات ادلولية.
واستشهد مبعاهدة ماسرتخيت لعام  ،1992اليت ّمت اإنشاء الاحتاد ا ألورويب من خاللها ،مكثال للمعاهدة اليت اكنت فوق
دساتري ادلول ا ألعضاء فهيا .و أأشار اإىل أأن هناكل أأمثل لتفاقيات ومعاهدات متفق علهيا يف املايض ،واليت اعرتفت ادلول
ا ألعضاء رصاحة أأهنا ملزمة .و أأشار أأيض ةا اإىل أأنه يف اإطار اجملمتع ادلويل اكنت هناكل أأمثل من صكوك غري ملزمة مثل
الترصحيات والقرارات واملبادئ .ور أأى أأن هذه مل تقدم أأي الازامات قانونية لدلول .و أأشار كذكل اإىل أأن الإجراء للموافقة
علهيا ،وبدء نفاذ املعاهدات اكن لها ثالث مراحل رئيس ية ،ويه التفاوض عىل النص ،واملوافقة عىل املعاهدة والتوقيع علهيا،
والتصديق .و أأشار اإىل أأن التفاوض عىل النص داخل اللجنة احلكومية ادلولية قد تواصل عىل مدى الس نوات امخلس عرشة
املاضية ،ويعتقد أأنه اإذا اس متر التقدم ابملعدل اذلي اكن عليه ،لختفت الشعوب ا ألصلية من عىل وجه ا ألرض قبل التوصل
اإىل أأي اتفاق .و أأشار اإىل أأن الإنسانية تتحول تدرجيي ةا اإىل حاةل من الفوىض و أأن املوارد الطبيعية ختتفي .ور أأى أأن احلروب
العاملية احلالية ُختاض لرسقة املوارد اليت متلكها الشعوب ا ألصلية .والاهامتم العاملي احلايل اذلي يركز عىل التنوع البيولويج
انبع من الاعرتاف أأنه يشلك أأساس احلياة عىل ا ألرض.
 .86وتدخل الرئيس ،وذكّر ممثل توابج أآمارو أأن الرئيس طلب من املشاركني تركزي مداخالهتم عىل القضااي املتداخل اليت
لها صل بصياغة النصوص الثالثة أأو عىل التوصية اليت جيب تقدميها للجمعية العامة.
 .87و أأشار ممثل توابج أآمارو اإىل ورقة الرئيس غري الرمسية بشأأن القضااي املتداخل .ور أأى أأنه يبدو أأنه خيلط بني اجلوانب
ا ألساس ية الثالثة اليت أأبرزها يف وقت سابق .و أأعرب عن تشاؤمه فامي يتعلق بطريقة اخلروج من الارتباك احلايل ،و أأشار اإىل
أأن القضااي العامة اليت تكررت عىل مدى الس نوات العرش املاضية تتكرر مرة أأخرى .ويعتقد أأن ذكل يشري اإىل عدم اإحراز
تقدم و أأن اجملالت ا ألساس ية الثالثة قد ّمت التخيل عهنا .ور أأى أأن املناقشة داخل اللجنة جيب أأن تركز بد ةل من ذكل عىل
القضااي اجلوهرية .و أأشار اإىل أأن القرصنة البيولوجية اكنت الركن ا ألسايس لالستيالء غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية للشعوب ا ألصلية .واكن دليه شعور قوي أأن القرصنة البيولوجية تشلك جوهر القضية.
امليرسين
 .88وشكر الرئيس الوفود واملراقبني عىل بياانهتم .ودعا فريق اخلرباء ليجمتعوا حتت قيادته بدمع من نواب الرئيس و ّ
ابلشلك املتفق عليه من أأجل مواصل مناقشة الآراء ّ
املعرب عهنا يف اجللسة العامة بشأأن القضااي املتداخل .ودعا الس يد غوس،
كصديق للرئيس ،لالس مترار ابلتشاور ابلتوازي مع الوفود بشأأن مرشوع توصية يُقدم للجمعية العامة .وس يطلب من الس يد
جوس تقدمي تقرير مرحيل يف مرحل لحقة بشأأن هذه املسأأةل .مث علق الرئيس اجللسة العامة.
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[ .89مالحظة من ا ألمانة :تر أأست اجللسة يف هذا الوقت انئبة الرئيس ،الس يدة رشييك] .و أأعادت انئبة الرئيس عقد
اجللسة العامة ودعت الس يد غوس ،كصديق للرئيس ،ليقدم تقرير ةا عن التقدم احملرز يف مشاوراته مع الوفود بشأأن وضع
توصية تُقدم اإىل امجلعية العامة.
 .90وقال الس يد غوس إان املشاركني يف اللجنة احلكومية ادلولية تلقوا مجيع ةا أأحدث مرشوع توصية قام به بشأأن برانمج
معل عام  .2015وذكّر اللجنة أأن هناك توصيتني أأخريني حباجة للنظر فهيام :أأو ةل ،التقيمي وعقد مؤمتر دبلومايس ،واثني ةا،
توصية س تعاجل الوضع املايل لصندوق التربعات ،واليت اكنت حتدث املشاورات بشأأنه بشلك منفصل .وفامي خيص معلية
التشاور ،فقد اس تخدم هنج ةا مماث ةال للهنج املس تخدم أأثناء املفاوضات بشأأن جتديد ولية امجلعية العامة يف ادلورة  25للجنة
احلكومية ادلولية ،واليت اكنت يف ا ألساس مجموعة صغرية تتأألف من "املنسقني ا إلقلمييني  ."2 +وذكّر اللجنة احلكومية ادلولية
أأنه يف أأدائه لهذا ادلور مل يترصف بصفته الوطنية ومل يشارك يف املداولت اخلاصة مبجموعة منطقته .ودلى صياغة النص،
اكن قد حاول حتقيق التوازن بني مصلحة مجيع ادلول ا ألعضاء وذكل لإرضاء امجليع .وقد أأسس بعض املبادئ ا ألساس ية :ل
ميكن اإدخال مفاهمي و أأفاكر جديدة تقوض الولية ،واكن جيب أأن ترتبط املقرتحات مبارشة ابلولية .واكن قد حاول أأيض ةا
احلفاظ عىل اإجياز النص .وتركز النقاش عىل عدد من ادلورات ،وشلكها ،وطبيعهتا املواضيعية (الشامل ،التقيمي ،اخل)،
وتسلسلها ،مبا يف ذكل النظر يف الاجامتعات اللصيقة ،وعدد ا ألايم ،واليت ل ألسف اكنت القضية ا ألخرية اليت ي ّمت التفاوض
امليرس عىل مدى الس نوات القليل
بشأأهنا .وقبل النظر يف املرشوع ،قدم بعض املالحظات كصديق الرئيس وابعتباره ّ
املاضية تتعلّق بصياغة لك النصوص الثالثة .وقد مسع الكثري من التعليقات يف اجللسة العامة حول التقدم احملرز خالل
الس نوات املاضية والعقد املايض .وذكّر ا ألعضاء أأن املفاوضات الرمسية املستندة اإىل النصوص قد بد أأت فقط يف عام .2010
واكنت املرة ا ألوىل اليت اكن فهيا للجنة احلكومية ادلولية ولية للبدء ابلتفاوض عىل صك ملزم قانو ةان .كام ذكر املندوبني بأأن
املفاوضات اكنت معقدة ،كام وردت يف البيان الافتتايح لوفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه،
وهو بيان اكن هل مزية واكن جدير ةا ليك يس تحق النظر فيه لتضمنه بعض النقاط الرئيس ية .وتناولت هذه املفاوضات احلقوق
املعنوية والاقتصادية مع الآاثر احملمتل عرب نظام امللكية الفكرية لكه ،مما يؤثر عىل أأحصاب احلقوق ،واملس تخدمني ،وامجلهور
ا ألوسع ،ومع الآاثر احملمتل عىل ا ِّملكل العام وعىل قضااي الس ياسات الاجامتعية .وبعبارة أأخرى ،اكنت اللجنة احلكومية ادلولية
تفتح أآفاق ةا جديدة يف العديد من اجملالت واكنت يف الواقع تتحدى معايري وأآليات امللكية الفكرية القامئة منذ زمن طويل .ومل
يكن ذكل مفاجئ ةا ،حيث ننتقل من العرص الصناعي اإىل عرص املعرفة ،ومع زايدة تاكمل الاقتصادات .ومن منظوره
الشخيص ،خفالل العام املايض ،أأحرزت اللجنة احلكومية ادلولية تقدم ةا كبري ةا ،وعكس ذكل قيادة الرئيس وممارسات العمل
السلمية اليت ُأدخلت لضامن أأن اللجنة احلكومية ادلولية تعمل بكفاءة وفعالية مع الرتكزي عىل املناقشات التقنية ومناقشات
اخلرباء ،بد ةل من الرتكزي عىل العملية ،اليت عطلت اللجنة احلكومية ادلولية يف الس نوات السابقة .ويف حني أأن اللجنة
احلكومية ادلولية مل تعاجل هذه املسأأةل بشلك اكمل ،حتول التوازن بوضوح حنو املناقشات املوضوعية عىل النحو ّ
املبني يف
التقدم احملرز عىل مدى الثين عرش شهر ةا املاضية .وابلنس بة للموارد الوراثية ،فقط صقلت اللجنة احلكومية ادلولية اإىل حد
كبري النصوص و أأصبحت الصل أأوحض بني ا ألهداف والآليات ادلامعة .كام شهدت اللجنة احلكومية ادلولية حتو ةل يف هنج
الكشف مع الانتقال من الرشوط املوضوعية بشأأن ا ألهلية للرباءات اإىل هنج اإداري أأكرث .وذكّر اللجنة احلكومية ادلولية أأنه
قبل أأربع س نوات اكن نص املوارد الوراثية يتأألف من  500صفحة يف  25وثيقة ومقرتح ةا ومفهوم ةا خمتلفني .وابلنس بة ألشاكل
التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية ،حققت اللجنة احلكومية ادلولية يف ا ألشهر الثين عرش املاضية اخرتاق ةا كبري ةا يف
النصوص ،واليت مل تتغري بشلك كبري قبل ذكل يف الس نوات السابقة ،واذلي مكّن اللجنة احلكومية ادلولية من احلصول عىل
فهم مشرتك خملتلف املواقف والبدء يف حماوةل لتحقيق التوازن يف امحلاية بشأأن احلاجة اإىل الوصول اإىل دمع الابتاكر والإبداع.
واكن هذا أأساس ةا الهنج املتدرج ،واذلي ،بطريقة ما ،مل يكن جديد ةا ،و ّمت النظر فيه يف املايض ،ولكن اللجنة احلكومية ادلولية
اكنت تس تخدمه بطريقة أأكرث فعالية بكثري .وعىل الرمغ من هذا التقدم ،اكن يُطلب املزيد من العمل يف ر أأيه ،عىل النحو
املبني يف التعليقات أأثناء اجللسة العامة وفريق اخلرباء ،اذلي أأجاز خطة معل متطورة جيد ةا وموفرة للموارد لعام  ،2015يف
حال حققت اللجنة احلكومية ادلولية وليهتا ،كام أأشار وفد جنوب أأفريقيا لإبرام تكل املفاوضات .ودلى النظر يف برانمج
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العمل ،طلب من املشاركني التفكري يف تعليقاته .وجيب أأن ميثل برانمج العمل شيئ ةا يريض امجليع .ومع ذكل ،ل تزال هناك
قضااي معلقة ّ
يتعني حلها يف مرشوعه .واكن مرشوع الربانمج مماث ةال ملرشوع عام  ،2014ولكن ّمت تغيري التسلسل ،حيث
ركزت أأول اجامتعات لصيقة للجنة احلكومية ادلولية عىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مع املرونة
للرتكزي عىل القضااي املتداخل يف مجيع أأحناء اجللسات ،بد ةل من اإنشاء عدد من ا ألايم مقرر رمسي ةا .و أأعقب تكل ادلورة دورة
املوارد الوراثية مث جلسة اثلثة ملناقشة القضااي املتداخل ،والتقيمي ووضع توصية اإىل امجلعية العامة ،رشيطة اإصدار توصية من
امجلعية العامة عام  ،2014بشلك واحض .وقال اإنه مل يضع أأي لغة يف معود امجلعية العامة لعام  ،2014ألنه مل يكن هناك توافق
يف الآراء يف هذا اجملال ،ومن دون ذكل ،ل يريد أأن حيمك عىل قرار امجلعية العامة سلف ةا اإل اإذا اس تطاعت اللجنة احلكومية
ادلولية املوافقة عىل توصية .وهذه يه النقطة الثانية القادمة اليت جيب أأن تنظر فهيا اللجنة احلكومية ادلولية يف املشاورات.
و أأشار اإىل أأنه اكن هناكل اتفاق واسع حول الإطار املقرتح املتعلق مبثل هذه اجلوانب مثل ثالثة جلسات موضوعية وبناء
تكل ادلورات .وقد أأثريت بعض اخملاوف بشأأن الاجامتعات اللصيقة .وقال اإنه يتعني ضامن أأل تكون هناك أأي اجامتعات
أأخرى للويبو عىل جانيب تكل ادلورة .واكنت هناكل أأيض ةا حتفظات بشأأن احلفاظ عىل المتثيل يف مثل هذا الاجامتع الطويل،
اذلي اكن دامئ ةا حتد ةاي ،نظر ةا للمخاوف بشأأن الوقت اذلي يكون فيه املمثلون خارج ماكتهبم .ومن منظوره الوطين ،قال إان
ذكل ليس مشلكة :فقد اكن أأكرث كفاءة ،و أأرخص و أأيد وفد أأسرتاليا هذا الاقرتاح عىل املس توى الوطين .ومع ذكل ،اكن
هناك ر أأي عام مفاده أأن فوائد الاجامتعات اللصيقة جتاوزت القضااي ،ل س امي يف التغيريات الكبرية اليت حدثت يف النص.
واكنت اجللسات املواضيعية جمرد دليل .ومل ي ّمت التفاق علهيا ،كام يدل عىل ذكل بني القوسني ،وعكست كذكل حواراته مع
امليرسين .ومل تكن قواعد ،ولكهنا اكنت هناكل فقط للمساعدة يف تشكيل املفاوضات ،بد ةل من توجهيها ،كام يف اجلوهر،
ّ
واكنت تكل املفاوضات يف اجللسات املواضيعية يف يد اللجنة احلكومية ادلولية .واكن هناك جمال واحد ل يزال يفتقر اإىل
توافق الآراء وهو اجامتع السفراء/كبار املسؤولني .وجرى الكثري من النقاش حول مزااي اجللسة السابقة واكن هناكل شعور
أأنه ،يف حال اس مترت اللجنة احلكومية ادلولية ،س يكون ا ألمر مس تحق ةا أأكرث يف هناية العملية .وجيب أأن ي ّمت التخطيط لها
بشلك جيد مع أأهداف وغاايت واحضة ،بد ةل من جمرد ترصحيات عامة ،وهو اذلي حدث يف ادلورة  26للجنة احلكومية
ادلولية .ويف اجلوهر ،اكن مثل هذا الاجامتع رفيع املس توى حباجة لتقدمي مساعدة يف توجيه العملية وتقدمي توصيات اإىل
امجلعية العامة .وقال اإنه يف حني مل يكن هناك توافق يف الآراء بشأأن هذه املسأأةل ،اكنت هناكل مرونة للنظر يف الاقرتاح عرب
مجيع ا ألطراف والطلب من املؤيدين تطوير اقرتااهم أأكرث واملشاركة مع مجموعات أأخرى .واجملال الآخر اذلي مل يكن فيه توافق
يف الآراء اكن اقرتاح يف ادلورة املوضوعية لإدراج لغة متعلقة ابإدخال اخلربات الوطنية وا إلقلميية والنظر يف قواعد البياانت
عند ذكر املفاوضات القامئة عىل النص .و أأشار اإىل أأن هذا يتعلق ابلفقرة ا ألخرية يف الولية .واعترب أأن هذه املسأأةل ستنعكس
بشلك أأفضل يف حاش ية ،و أأدرج قواعد بياانت مكجال للرتكزي يف النصوص املوضوعية للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية.
ومثة قضية أأخرى أأثريت ويه الاجامتعات ا إلقلميية فامي بني ادلورات .وقد قادت ادلول ا ألعضاء تكل الاجامتعات ومولهتا،
واكنت ا ألمانة قد أأبلغت بأأن الويبو مل ت َُّمول دلمع الاجامتعات ما بني ادلورات .وقال إانه طلب من مؤيدي هذا الاقرتاح اإعادة
النظر فيه ،عىل أأساس هذا القيد .ويف الوقت نفسه ،اعرتف ابلتلكفة واجلهد اذلي بذهل عدد من ادلول ا ألعضاء يف تكل
الاجامتعات ا إلقلميية وفامي بني ادلورات ،واليت أأسفرت عن مساهامت كبرية يف النتاجئ .فعىل سبيل املثال ،أأشار اإىل أأن الهنج
املتدرج بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد خرج من اجامتع بني ادلورات عقد يف ابيل ،إاندونيس يا .و أأخري ةا ،وفامي خيص
عدد ا ألايم ،اعرتف أأنه يشعر خبيبة أأمل ألهنا اكنت املسأأةل ا ألخرية اليت سي ّمت التفاوض بشأأهنا .ومبا أأنه ل ميكن أأن يكون هناك
أأي اتفاق بشأأن هذه املسأأةل ،فقد حافظ عىل الوضع القامئ من عام  18 :2014يوم ةا ،وهو ما خصصته ا ألمانة يف املزيانية.
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتوصل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل اتفاق بشأأن ذكل ،ألنه لن يبدو جيد ةا إاذا قضت امجلعية العامة
الوقت يف مناقشة عدد أأايم الاجامتعات .واكنت اخلطوة التالية يه اس تعراض املرشوع احلايل ووضع مقرتح هنايئ يف وقت
لحق من نفس اليوم ،مبا يف ذكل النظر يف التوصية فامي يتعلق ابمجلعية العامة بشأأن تقيمي النص ،والتقدم احملرز واختاذ قرار
بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس واحلاجة اإىل عقد اجامتعات اإضافية .وكام هو ّ
مبني ،فقد فهم أأن التوصية بشأأن صندوق التربعات
تتقدّم بشلك منفصل بني املؤيدين والوفود ا ألخرى .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون قد مث ّل بدقة الآراء املعرب عهنا يف
املشاورات .وشكر اللجنة احلكومية ادلولية عىل صربها و أأشار اإىل الطبيعة التعاونية والودية للمشاورات.
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 .91وشكرت انئبة الرئيس صديق الرئيس ل إالبالغ املفصل للغاية ،ولتفانيه ولفهمه ما اذلي هو عىل احملك .و أأكدت أأن
املشاورات اليت يقودها صديق الرئيس جارية ،مبا أأن هناكل نقاط هامة ل تزال حباجة لوضع اللمسات ا ألخرية علهيا .وحثت
الوفود للتواصل مع املنسقني واحرتام الشلك ،أأم ةال يف التوصل اإىل توصية اإىل امجلعية العامة .و أأعلنت أأن اللجنة احلكومية
ادلولية سوف تواصل معلها ابلتوازي يف فريق اخلرباء غري الرمسي بشأأن القضااي املتداخل .مث علقت البند  6من
جدول ا ألعامل.
[ .92مالحظة من ا ألمانة :عاد الرئيس يف هذا الوقت اإىل رئاسة اجللسة] .و أأعرب الرئيس عن تقديره الكبري لصديق
الرئيس ،الس يد غوس ،اذلي اكن قد أأجرى مشاورات بال لكل خالل ادلورة احلالية خبصوص توصية جيب تقدميها اإىل
امجلعية العامة بشأأن برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية يف عام  2015ومعلها يف املس تقبل .وبعد أأن اجمتع مع صديق
الرئيس ومع املنسقني ا إلقلمييني ،اس تنتج الرئيس أأن هذه املشاورات مل تمتكن ل ألسف من حتقيق توافق يف الآراء .ومن أأجل
الوفاء اإىل أأقىص حد ممكن ابلولية للتقيمي وتقدمي توصية اإىل امجلعية العامة ،ومتش ي ةا مع ما ّمت التفاق عليه مع املنسقني
ا إلقلمييني ،س متيض اللجنة احلكومية ادلولية قدم ةا لتقدمي املقرتحات للسجل يف اجللسة العامة .وتوقع الرئيس أأن املقرتحات
اليت سي ّمت تقدميها يه نفسها اليت نوقشت سابق ةا يف املشاورات .وحرص ةا عىل الوقت والكفاءة ،طلب من الوفود أأو اجملموعات
جمرد تقدمي املقرتحات ،مشري ةا اإىل أأنه سي ّمت اإدخال ا إلصدارات اخلطية يف السجل كذكل .ومتاش ي ةا مع ما ّمت التفاق عليه مع
املنسقني ا إلقلمييني ،س يدعو بعد ذكل اللجنة احلكومية ادلولية ليك تقرر نقل تكل املقرتحات اإىل امجلعية العامة .وميكن
اس تخدام تكل البياانت مكعلومات وتوجهيات ملن س يجري املشاورات بشأأن العمل يف املس تقبل حتت مظل امجلعية العامة.
وعلق اجللسة العامة ملدة مخس عرشة دقيقة للسامح ابلتشاور بشأأن امليض قدم ةا.
 .93و أأعاد الرئيس عقد اجللسة العامة للقيام مبناقشة هنائية لهذه املسأأةل ودعا الوفود اإىل تقدمي مقرتحات لي ّمت تسجيلها
وإاحالهتا اإىل امجلعية العامة للنظر فهيا.
 .94و أأشار وفد كينيا ،متحد ةاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل ما أأحرز من تقدم ملحوظ يف النصوص الثالثة لمتكني اللجنة
من رفع توصية اإىل امجلعية العامة يف عام  2014بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .2015وتقيض الولية احلالية املس ندة اإىل
تقمي امجلعية العامة ،يف
اللجنة ابس تكامل نص الصك ادلويل (نصوص الصكوك ادلولية) خالل الثنائية .وإاضافة اإىل ذكل ،س ِّ ّ
عام  ،2014النص (النصوص) ودرجة التقدم احملرز ،وتنظر فهيا و ّ
تبت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ،وستنظر يف
احلاجة اإىل عقد اجامتعات اإضافية ،أآخذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان .واس تطرد الوفد قائ ةال اإن مشاركته ظلت بناءة
سواء أأاكن ذكل يف املشاورات العامة أأو املشاورات غري الرمسية ،معر ةاب يف ذكل عن الازامه ابختتام العمل مبا يتفق مع
الولية .و أأشار اإىل أأن ولية اللجنة ليست مفتوحة وإامنا حمدودة ا ألجل وتتطلب التجديد لك فرتة عامني .ومن هذا املنطلق،
يتسن للجنة اختاذ قرار
س ُتختمت الولية الراهنة يف أأغسطس  ،2015أأي قبل انعقاد امجلعية العامة يف  ،2015وعليه مل َ
يتجاوز فرتة وليهتا .وذلا ،أأعرب الوفد عن متسكه بأأن يقترص أأي قرار تتخذه اللجنة عىل نطاق وليهتا الراهنة .ومن مث ،فاإن
أأول قضية يتعني تناولها ،منطقي ةا وتسلسلي ةا ،يه معلية التقيمي بغية تقدير التقدم احملرز يف النصوص .وتكتيس معلية التقيمي
أأمهية قصوى نظر ةا اإىل أأهنا بينت بوضوح مواضع توافق الآراء ومواطن الصعوابت .وسيساعد ذكل عىل اإرشاد العمل يف
املس تقبل ويعيد تركزي الطاقات ويعطي صورة واحضة للعمل الواجب الاضطالع به فض ةال عن الوقت الالزم لوصول معل
اللجنة اإىل هنايته املنطقية .وبناء عىل نتاجئ معلية التقيمي ،س يتس ىن للجنة اختاذ اخلطوات الالزمة لختتام معلها بصورة
موضوعية وواحضة وجمدية .ور أأى الوفد ،يف هذا الصدد ،أأن النصوص مكمتل وقدم التوصية التالية اإىل امجلعية العامة  :عقد
مؤمتر دبلومايس يف عام  2015وطلب عقد ثالث دورات والنظر يف عقد اجامتع رابع بني اجللسات ملواصل حتسني صياغة
النصوص قبل املؤمتر ادلبلومايس .وس تتبع ادلورات خطة معل حمددة عىل النحو املبني يف الربانمج اذلي ُ
سريفع اإىل ا ألمانة
كتاب ةة .و أأعرب الوفد عن توقعه عقد مؤمتر دبلومايس يف نومفرب  2015قائ ةال اإن برانمج العمل س يوجه ،عىل هذا ا ألساس،
حنو حتقيق هذا الهدف[ .ملحوظة من ا ألمانة :النص الوارد أأدانه هو البيان اذلي تلقته ا ألمانة كتاب ةة من وفد كينيا ابمس
اجملموعة ا ألفريقية]:
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توصية اجملموعة ا ألفريقية وبرانمج العمل املقدمان اإىل
امجلعيات العامة للويبو يف سبمترب 2014
بشأأن أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
ولية اللجنة يف الفرتة 2015/2014
التقدم اإىل امجلعية العامة لعام  2014بنص صك قانوين دويل (نصوص صكوك قانونية دولية) يضمن امحلاية
الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ولغرض اس تكامل النص
تقمي امجلعية العامة ،يف عام  ،2014النص (النصوص) ودرجة التقدم
(النصوص) يف غضون الثنائية ،س ّ
احملرز وتنظر فهيا و ّ
تبت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ،وستنظر يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات اإضافية،
أآخذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان.
ووفق ةا لولية اللجنة يف الفرتة  ،2015/2014تقدم اجملموعة ا ألفريقية التوصيات التالية اإىل امجلعيات العامة
للويبو يف سبمترب :2014
توصية اجملموعة ا ألفريقية للجمعية العامة للويبو:
عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2015وطلب عقد ثالث دورات والنظر يف عقد اجامتع رابع بني اجللسات
ملواصل حتسني صياغة النصوص قبل املؤمتر ادلبلومايس .وس تتبع ادلورات خطة معل حمددة عىل النحو
املبني يف اجلدول أأدانه ،وذكل استناد ةا اإىل أأساليب معل سلمية.
التارخي
سبمترب 2014
فرباير 2015

أأبريل 2015
مايو 2015
نومفرب 2015

النشاط
امجلعيات العامة للويبو
توافق عىل التوصية بعقد مؤمتر دبلومايس يف نومفرب 2015
دورة اللجنة التاسعة والعرشون – املعارف التقليدية تلهيا أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي.
 مواصل املفاوضات املستندة اإىل النصوص بشأأن املعارف التقليدية؛  5أأايم.
 مواصل املفاوضات املستندة اإىل النصوص بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي؛  5أأايم.
املدة 10 :أأايم
دورة اللجنة الثالثون – املوارد الوراثية
 مواصل املفاوضات املستندة اإىل النصوص بشأأن املوارد الوراثية
املدة 5 :أأايم
دورة اللجنة احلادية والثالثون – دورة متداخل/تقيميية للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
املدة 5 :أأايم
مؤمتر دبلومايس لس تكامل وضع صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) لضامن
امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
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 .95وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن أأسفه لعجز اللجنة عن التوصل اإىل
توافق يف الآراء بشأأن التوصيات املقدمة اإىل امجلعية العامة .ولكنه اقرتح التوصيات التالية "1" :تقرر امجلعية العامة عقد مؤمتر
دبلومايس يف أأقرب فرصة ممكنة بعد تقيمي التقدم احملرز "2" .ختصيص ما ل يقل عن  18يوم ةا دلورات اللجنة يف عام .2015
وإاذا عُقدت دوراتن متتاليتان عىل مدار  10أأايم تتعلق أأوهلام ابملعارف التقليدية واثنهيام بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فاإن
الوفد يويص بعقد ثالث دورات عىل أأن تكون أأولها ملدة  10أأايم بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
لكهيام ،واثنهيا بشأأن املوارد الوراثية ملدة مخسة أأايم ،واثلهثا خمصصة ملناقشة املسائل املتداخل وإاجراء التقيمي ملدة ثالثة أأايم.
أأما اإذا عُقدت عدة دورات بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ف ُتعقد عندئذ أأربع دورات ختصص
خاللها مخسة أأايم للك من املوارد الوراثية ،واملعارف التقليدية ،و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وثالثة أأايم دلورة بشأأن
املسائل املتداخل والتقيمي "3" .ينبغي عقد اجامتع عىل مس توى كبار املسؤولني خالل ادلورة ا ألخرية املمتدة لثالثة أأايم.
 .96وشكر وفد الياابن ،متحد ةاث ابمس اجملموعة ابء ،صديق الرئيس عىل ما قام به من معل دؤوب بشأأن هذه املسأأةل.
ورمغ أأنه مل يسع اللجنة التوصل اإىل اتفاق بشأأن برانمج العمل لعام  ،2015فقد أأجرت مناقشات جيدة حتت رعاية صديق
الرئيس ،وتوصلت اإىل اإطار جيد بشأأن برانمج العمل ،علامة ببقاء اختالفات يف الآراء فامي خيص بعض ا ألمور التفصيلية .أأما
ابلنس بة اإىل احلدث عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني اذلي تدعو اإليه بعض ادلول ا ألعضاء ،أأبدى الوفد بعض الشكوك
بشأأن فائدته يف تكل املرحل من املفاوضات .وقال اإنه ينبغي معاجلة القضااي اليت تواجه اللجنة من خالل العمل التقين اذلي
يضطلع به اخلرباء يف اللجنة .اإذ ميثل ذكل خري وس يل ملواصل التقدم يف العمل .وفامي خيص الولية وعقد مؤمتر دبلومايس،
فقد فرس الوفد الولية اليت أأس ندهتا امجلعية العامة يف عام  2012اإىل اللجنة بأأهنا ولية مفتوحة تتيح للجنة اإصدار توصية أأو
قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس عندما يكون الوقت مالمئ ةا من حيث درجة اكامتل النصوص .ومن مث ،ر أأى الوفد أأنه رمغ
التطورات اليت شهدهتا هذه ادلورة ،فاإن النصوص ل تزال تتطلب املزيد من العمل قبل اإصدار توصيات أأو قرارات كهذه.
و أأعلن الوفد اس متراره يف الالازام ابملشاركة بفعالية يف املناقشات اخلاصة بربانمج العمل وقرار امجلعية العامة.
 .97و أأعرب وفد اإندونيس يا ،متحد ةاث ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري ،عن شكره لصديق الرئيس .و أأشار اإىل قرار
امجلعية العامة يف عام  2013بشأأن ولية اللجنة للثنائية  2015/2014والرايم اإىل اس تكامل النصوص الثالثة بشأأن املوارد
تقمي ،يف عام
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،واذلي ُطلب فيه من امجلعية العامة لعام  2014أأن ّ
 ،2014النصوص ودرجة التقدم احملرز وتنظر فهيا و ّ
تبت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس .ولقد ُأحرز تقدم ملحوظ خالل
دورات اللجنة يف عام  2014اليت أأدخلت هنُ ُج جديدة وبناءة اإىل املناقشات بغية حل بعض املشالكت الرئيس ية العالقة اليت
تتضمن الهنج اخلاص بنطاق احلقوق .بيد أأن اللجنة مل حتقق يف هذه ادلورة توقعاته ابختاذ قرار بشأأن رفع توصية اإىل امجلعية
العامة يف  2014واس تكامل النصوص الثالثة .فاقرتح الوفد عىل امجلعية العامة يف عام  2014أأن تتخذ ،كخطوة قادمة ،قرار ةا
بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .2015وقال اإن اللجنة حتتاج اإىل برانمج معل سلمي وحممك يتأألف من العنارص التالية "1" :عقد
ثالث دورات للجنة يف عام ُ 2015ختصص للمفاوضات املستندة اإىل النصوص مهنا دورة متتد عرشة أأايم ُوجترى فهيا
مناقشات متتالية بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ويتعني عىل اللجنة اإيالء ا ألولوية للبت يف ا ألمور
التالية :نطاق امحلاية ،والاس تثناءات والتقييدات ،وا ألهداف واملبادئ ،ورشط الإفصاح .ودلى معاجلة تكل القضااي،
سيتيرس حتقيق الوضوح بشأأن القضااي املتبقية العالقة "2" .ادلعوة اإىل عقد اجامتع رفيع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني
يتسن معاجلهتا عىل مس توى
خالل أآخر دورات اللجنة لعام  2015بغية التوصل اإىل حل بشأأن املسائل احلامسة اليت مل َ
اخلرباء ،وتقدمي الإرشاد اإىل املسار املؤدي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس "3" .ادلعوة اإىل عقد اجامتع بني اجللسات واجامتع بني
ا ألقالمي قبل انعقاد امجلعية العامة يف  .2015واقرتح الوفد ،يف هذا الصدد ،أأن تقدم اجملموعات ا ألخرى وادلول ا ألعضاء فض ةال
عن ا ألمانة أآراءها بشأأن س بل تنظمي هذه الاجامتعات "4" .الالامتس من امجلعية العامة وجلنة املزيانية والربانمج ختصيص
مزيانية اكفية لتنفيذ برانمج العمل هذا يف عام .2015
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 .98وحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قائ ةال اإنه قد أأثبت الازامه بعمل اللجنة خالل دورة
اخلرباء واملشاورات غري الرمسية لكهيام ،مبا يتفق مع بيانه الافتتايح .اإذ قدم اقرتاح برانمج معل لعام ُ 2015وزع و ُأيد من
وفود خمتلفة .وتضمن هذا الاقرتاح كذكل معل صديق الرئيس اذلي شكره عىل ما قدمه من واثئق .ورصح الوفد بأأنه يقرتح
عقد أأربع دورات مهنا ثالث دورات مواضيعية وجزء رفيع املس توى يف عام  2015يُنظم عقب اثلث هذه ادلورات .و أأعرب
عن شكره خملتلف الوفود اليت أأيدت فكرة تنظمي جزء رفيع املس توى .كام عرضت موضوعات حمددة للمناقشة تشري اإىل
النقاشات اليت جرت يف دورة اخلرباء واليت نظرت يف اقرتاحات صديق الرئيس .واكن اقرتاح الوفد هيدف أأساس ةا اإىل امليض
قدم ةا ابملفاوضات املستندة اإىل النصوص وصو ةل اإىل مؤمتر دبلومايس تُعمتد فيه صكوك دولية تكفل امحلاية القانونية للمعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية .ورصح الوفد بأأن ذكل اكن سبب تقدميه هذا الاقرتاح اإىل ا ألمانة
معر ةاب عن رغبته يف أأن يُدرج هذا الاقرتاح يف املناقشات املقبل .و أأشار كذكل اإىل اقرتاح وفد سويرسا وغريها بشأأن
صندوق التربعات اذلي نظرت فيه واذلي ستبدي أآراءها بشأأنه يف اإطار جلنة الربانمج واملزيانية .و أأعرب الوفد عن شكره
ل ألمانة وامليرسين عىل تأأييدمه[ .ملحوظة من ا ألمانة :النص الوارد أأدانه هو البيان اذلي تلقته ا ألمانة كتاب ةة من وفد ابراغواي
ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب]:

اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام 2015
التارخي املؤقت
فرباير 2015
( 5أأايم)
أأبريل 2015
( 5أأايم)

مايو 2015
( 5أأايم)

النشاط
دورة اللجنة التاسعة والعرشون – املوارد الوراثية
اإجراء مفاوضات تستند اإىل النصوص بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل حبث
اخليارات املتاحة لوضع مرشوع نص قانوين.
املدة 5 :أأايم.
دورة اللجنة الثالثون – املعارف التقليدية
 النظر يف قضااي متداخل بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي – يوم واحد.
 املعارف التقليدية – الرتكزي عىل املفاوضات املستندة اإىل النصوص 4 :مواد
أأساس ية ويه :موضوع امحلاية ،واملس تفيدون ،ونطاق امحلاية ،والتقييدات
والاس تثناءات – املدة 4 :أأايم.
دورة اللجنة احلادية والثالثون
 النظر يف قضااي متداخل بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي – يوم واحد.
 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي – الرتكزي عىل املفاوضات املستندة اإىل
النصوص 4 :مواد أأساس ية ويه :موضوع امحلاية ،واملس تفيدون ،ونطاق
امحلاية ،والتقييدات والاس تثناءات – املدة 4 :أأايم.
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يوليو 2015
( 3أأايم)

سبمترب 2015

دورة اللجنة الثانية والثالثون – دورة متداخل/تقيميية
 دورة متداخل بشأأن املوارد الوراثية/املعارف التقليدية /أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي
 اجامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص لتقامس
الآراء بشأأن القضااي الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضات حول املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لإرشاد/توجيه املسار.
املدة – نصف يوم.
 تقيمي التقدم احملرز ورفع توصية اإىل امجلعية العامة.
املدة 3 :أأايم.
امجلعية العامة للويبو
تقمي امجلعية العامة ،يف عام
لغرض اس تكامل النص (النصوص) يف غضون الثنائية ،س ّ
 ،2015النص (النصوص) ودرجة التقدم احملرز وتنظر فهيا و ّ
تبت يف ادلعوة اإىل عقد
مؤمتر دبلومايس ،وستنظر يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات اإضافية ،أآخذة معلية وضع
املزيانية يف احلس بان.

 .99وحتدث وفد امجلهورية التـش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،وشكر الرئيس ونوابه وصديقه
ملا قدموه من اإرشاد اإىل اللجنة خالل املسار غري الرمسي والإجراءات العامة يف هذه ادلورة ،وخباصة فامي خيص البند  6من
جدول ا ألعامل .وقال اإنه شارك حبسن نية وقدم اقرتاحات ،اكن بعضها أأكرث واقعية من غريها ،خالل املسار غري الرمسي بغية
يتسن حتقيق ذكل .وويف اخلتام ،قال الوفد اإنه حيتفظ حبقه
التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن التوصيات .ولكن ل ألسف مل َ
يف تقدمي اقرتاحات مبا يف ذكل يف الفرتة املمتدة اإىل بداية اإجراءات امجلعية العامة يف عام  2014وخاللها.
 .100وشكر وفد الصني صديق الرئيس عىل ما أأداه من دور رايدي وما بذهل من هجود لإرشاد املشاورات .وقال اإنه يويل
أأمهية كربى ملسار املناقشات وإان اللجنة قد جعزت ،يف هذه ادلورة ،عن التوصل اإىل أأي توافق يف الآراء بشأأن التوصيات
وبرانمج العمل املقبل .وذلكل أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل الشديدة .وقال اإنه يأأمل أأن تبدي مجيع ا ألطراف بعض املرونة و أأن
حترز تقدم ةا بشأأن بعض املوضوعات ا ألساس ية .وفامي خيص برانمج العمل واملؤمتر ادلبلومايس ،أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن
َّ
تنظم مناقشات عقب هذه ادلورة وقبل انعقاد امجلعية العامة و أأن ُحيرز تقدم خالل هذه الفرتة .ويف اخلتام ،قال الوفد اإنه
حيتفظ حبقه يف اإبداء أأي تعليقات أأو املزيد من التوصيات يف ادلورة املقبل.
 .101وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر صديق الرئيس عىل لك ما أأجنزه من معل
يف اإطار هذا البند .وقال اإنه ل يزال ملازم ةا ابملشاركة بصورة بناءة يف املناقشات املزمع اإجراؤها يف امجلعية العامة ،و أأسف
لعدم متكن اللجنة من التوصل اإىل اتفاق بشأأن توصية رمغ ما أأبدته من مشاركة بناءة ومرنة خالل هذه ادلورة .وشدد عىل
توصياته بشأأن برانمج العمل املقبل وادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس .وفامي خيص برانمج العمل ،فاإن الوفد يؤيد عقد
اجامتعات ملدة  15يوم ةا يف عام  .2015وتوزع هذه املدة اكلآيت :دورة اللجنة التاسعة والعرشون تكريس مثانية أأايم عىل
التوايل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،دون عقد دورات متداخل خمصصة .دورة اللجنة الثالثون –
أأربعة أأايم بشأأن املوارد الوراثية .دورة اللجنة احلادية والثالثون – ثالثة أأايم مهنا يومان مكرسان للقضااي املتداخل ويوم
خمصص للتقيمي .و أأعرب الوفد عن عدم تأأييده لفكرة اجامتع رفيع املس توى/عىل مس توى كبار املسؤولني .وفامي خيص أأساليب
العمل ،ينبغي للجنة مواصل اتباع هنج قامئ عىل ا ألدةل ومستند اإىل اخلربات الوطنية .وإاضافة اإىل ذكل ،يتعني عىل اللجنة
تفادي وضع جدول أأعامل مفرط الوصف بغية التوصل اإىل توافق يف الآراء يف امجلعية العامة .أأما فامي خيص الولية ،فأأعرب
الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء .واس تطرد قائ ةال اإنه ل شك يف أأن مناقشات هذا العام
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اكنت ممثرة و أأنه ُحقق خاللها تقدم ملحوظ .ولكن ل تزال هناك قضااي أأساس ية يتعني معاجلهتا يف مجيع النصوص قبل التوصل
اإىل رؤية مس تقرة متام ةا .و أأخري ةا ،قال الوفد اإنه حيتفظ حبقه يف تنقيح موقفه أأو توضيحه أأكرث قبل امجلعية العامة.
 .102وشكر وفد غاان الرئيس وا ألمانة عىل ما قدماه من توجيه دلورة اللجنة الثامنة والعرشين .ورمغ أأنه أأسف لعجز اللجنة
عن التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن رفع توصية اإىل امجلعية العامة ،فقد أأعرب عن رسوره مبا أأحرز من تقدم ملحوظ
ور أأى أأن النصوص الراهنة بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية قد بلغت درجة اكفية
من الاكامتل للنظر فهيا بصورة عاجل قبل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .2015و أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان
اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .103وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الرئيس عىل ما قام به من معل دؤوب ودور رايدي خالل ا ألايم الثالثة
السابقة بل خالل الس نوات الثالث املاضية .و أأعرب عن تقديره ملا أأبداه امليرسون من روح همنية وما بذلوه من هجود .وقال
اإن الوفد ل يزال ملازم ةا ابملسار ويأأمل أأن تواصل مجيع الوفود تقامس خرباهتا بنشاط والإسهام بفعالية وحبث اخليارات يك متيض
اللجنة قدم ةا حنو حتقيق فهم مشرتك ألهداف الس ياسة العامة لعملها ومبادهئا اجلوهرية .وتضمن ذكل مسأأةل منح الرباءات عن
خطأأ .وقال الوفد اإنه اكن قد وزع مرشوع خطة معل يف أأول يوم من دورة اللجنة الثامنة والعرشين معر ةاب عن رغبته يف أأن
يشار اإيل ذكل املرشوع يف التقرير [ملحوظة من ا ألمانة :النص الوارد أأدانه هو الاقرتاح اذلي تلقته ا ألمانة كتاب ةة من وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية]:
اقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية
خطة معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام 2015
اإذ تضع يف اعتبارها أأن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور قد أأنشأأهتا امجلعية العامة للويبو يف عام  2000وأأس ندت اإلهيا ولية مناقشة قضااي امللكية الفكرية
اليت تطر أأ يف جمالت " "1النفاذ اإىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع؛ " "2حامية املعارف التقليدية سواء أأاكنت
متصل هبذه املوارد أأم ل؛ " "3حامية أأشاكل التعبري الفوللكوري.
وإاذ ّتقر بدور نظام امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا وتعمميها للصاحل املتبادل بني
أأحصاب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ومس تخدمهيا ،بطريقة حتقق الرفاه الاجامتعي
والاقتصادي؛
وإاذ تشدد عىل احلاجة اإىل منع منح الرباءات عن خطأأ لبتاكرات أأو اخرتاعات ل تكون جديدة أأو ل
تنطوي عىل نشاط ابتاكري فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،مسلّمتني ابلقدرة
املتأأصل يف نظام الرباءات عىل حتقيق تكل الغاية؛
وإاذ تشدد أأيض ةا عىل احلاجة اإىل أأن تكون دلى ماكتب الرباءات ما يكون مناس با من حاةل التقنية الصناعية
السابقة اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وأأن تأأخذها يف احلس بان ،فتتخذ القرارات
املناس بة والصائبة يف منح الرباءات ،وإاذ تشددان أأيضا عىل أأمهية الشفافية يف مسار منح الرباءات؛
وإاذ تشري كذكل اإىل أأن ولية جلنة الويبو قد ُجددت للثنائية املالية  2015/2014دون اإخالل ابلعمل
اجلاري يف منتدايت أأخرى ،بغية مواصل "ترسيع معلها ،ابنفتاح والازام اتم ،خبصوص املفاوضات املستندة
اإىل النصوص هبدف التوصل اإىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل (نصوص صكوك قانونية دولية) يضمن
امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"؛
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وإاذ تضع يف اعتبارها توصيات جدول أأعامل التمنية وتقر ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة منذ أأن اس هتلت معلها
يف عام  ،2000تلمتس امجلعية العامة للويبو من اللجنة أأن تواصل معلها بغية التوصل اإىل أأهداف ومبادئ
مشرتكة ،وحتقيق فهم لنطاق أأي حامية تُمنح ،وحتديد أأمثل عام ينبغي اإدراجه يف ا ِّملكل العام ،واس تكامل
النص (النصوص) خالل الثنائية:
ويُطلب من اللجنة أأن تقدم اإىل امجلعية العامة لعام  2015النص (النصوص) املتعلقة حبامية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والنامجة عن مواصل العمل فض ةال عن رفع توصية بشأأن
مدى كفاية تعريف ا ألهداف واملبادئ والنص يك يتس ىن حتديد موعد لعقد مؤمتر دبلومايس ،وكذكل بشأأن
احلاجة اإىل املزيد من العمل .واستناد ةا اإىل توصية اللجنة هذه ،س تبت امجلعية العامة لعام  2015يف مسأأةل
عقد أأي مؤمتر دبلومايس وتصدر أأي توصيات مالمئة ،مع أأخذ وضع املزيانية يف احلس بان .وإاذ جعزت اللجنة
عن تقديم توصية يف دورهتا احلادية والثالثني ،س تواصل اللجنة الاجامتع يف الثنائية التالية عىل أأساس
تواتر اجامتع جلان الويبو ا ألخرى ،عىل أأن ُحيدد جدول ا ألعامل عىل أأساس لك اجامتع.
ووفق ةا لولية اللجنة للفرتة  ،2015/2014تقرر امجلعية العامة أأن تكون خطة معل اللجنة لعام  2015اكلآيت:
التارخي املؤقت
فرباير 2015

النشاط
دورة اللجنة التاسعة والعرشون – مواصل املفاوضات املستندة اإىل النصوص
بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل اخلربات الوطنية ،مع اإيالء عناية خاصة
ملسائل ا ِّملكل العام ،وتعريف المتكل غري املرشوع وحتديد س بل تعامل البدلان
مع القضااي العابرة للحدود .ولن تؤلف أأفرقة جامعات أأصلية ولكن ستشجع
ا ألمانة هؤلء املراقبني عىل املشاركة يف ادلورة ،مبا يف ذكل من خالل تقدمي
عروض خمطط لها عن املوضوعات املزمع تناولها 3( .أأايم) .ويوم عن اجلوانب
العملية لقواعد البياانت .ويوم لعقد دورة متداخل ملناقشة التشاهبات
والاختالفات يف الهنج املتبع بشأأن املوارد الوراثية وموضوعات أأخرى.
دورة اللجنة الثالثون – مواصل املفاوضات املستندة اإىل النصوص بشأأن
املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل اخلربات الوطنية ،مع اإيالء عناية خاصة ملسائل
املس تفيدين من امحلاية ،واخلربات احمللية والوطنية وا إلقلميية اليت تشمل
موضوعات امحلاية واملواد املدرجة يف نطاق ا ِّملكل العام ،وتعريف الاس تخدام غري
املرشوع وتقامس اخلربات احمللية والوطنية وا إلقلميية ،وس بل تعامل البدلان مع
القضااي العابرة للحدود .ولن تؤلف أأفرقة جامعات أأصلية ولكن ستشجع ا ألمانة
هؤلء املراقبني عىل املشاركة يف ادلورة ،مبا يف ذكل من خالل تقدمي عروض
خمطط لها عن املوضوعات املزمع تناولها 3( .أأايم) .ويوم عن اجلوانب العملية
لقواعد البياانت .ويوم لعقد دورة متداخل ملناقشة التشاهبات والاختالفات يف
الهنج املتبع بشأأن املعارف التقليدية وموضوعات أأخرى.

يوليو 2015

دورة اللجنة احلادية والثالثون – مواصل املفاوضات املستندة اإىل النصوص
بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل اخلربات احمللية والوطنية
وا إلقلميية اليت تشمل موضوعات امحلاية واملواد املدرجة يف نطاق ا ِّملكل العام،
وتعريف الاس تخدام غري املرشوع ،وتقامس اخلربات احمللية والوطنية وا إلقلميية،

مايو 2015
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سب أ
مترب/أكتوبر 2015

فض ةال عن املس تفيدين والقضااي العابرة للحدود .ولن تؤلف أأفرقة جامعات أأصلية
ولكن ستشجع ا ألمانة هؤلء املراقبني عىل املشاركة يف ادلورة ،مبا يف ذكل من
خالل تقدمي عروض خمطط لها عن املوضوعات املزمع تناولها 3( .أأايم) .ويوم
لعقد دورة متداخل ملناقشة التشاهبات والاختالفات يف الهنج املتبع بشأأن
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وموضوعات أأخرى .ويوم لوضع توصية تقدم إاىل
امجلعية العامة للويبو لعام  2015و أأي خطط معل لزمة تتعلق ابلثنائية
.2017/2016
امجلعية العامة للويبو – البت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس وتقدمي أأي
توصيات مالمئة استناد ةا اإىل التوصية اليت س تقدهما اللجنة يف دورهتا احلادية
والثالثني .وإاذا جعزت اللجنة عن رفع توصية يف دورهتا احلادية والثالثني،
فس تواصل الاجامتع خالل الثنائية التالية عىل أأساس التواتر ذاته لجامتعات
جلان الويبو ا ألخرى ،عىل أأن َّيقرر جدول ا ألعامل عىل أأساس لك اجامتع.

 .104و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره للرئيس عىل ما قام به من معل طوال ا ألس بوع وكذكل لصديق الرئيس،
الس يد اإاين غوس .كام شكر ا ألمانة عىل ما أأعدته من واثئق وما قامت به من معل حتضريي .فلول لك ذكل العمل ،ملا
اس تطاعت اللجنة أأن حتقق ما حققته من اإنتاجية خالل هذه ادلورة .فقد نظرت اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين يف عدد
يتسن للجنة بعد التوصل اإىل توافق يف
من القضااي البالغة ا ألمهية و أأرست أأساس ةا متين ةا للمناقشات املقبل .ولكن ل ألسف مل َ
الآراء بشأأن عدد من القضااي ا ألساس ية .فاحتاجت اللجنة اإىل مواصل مناقشاهتا حول هذه القضااي والواثئق املتصل ابملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد التقليدية يف العام التايل بغية التوصل اإىل توافق الآراء .ومن مث ،ر أأى الوفد
أأنه س يكون من املالمئ عقد ثالث دورات للجنة يف عام  2015لهذا الغرض .وقال اإنه حيتفظ حبقه يف اإبداء املزيد من
التعليقات بشأأن هذا املوضوع يف امجلعية العامة.
 .105و أأعرب ممثل توابج أأمارو عن أأسفه لغياب توافق س يايس يف الآراء بشأأن القضااي املنظورة .ويعزى ذكل اإىل غياب
ا إلرادة الس ياس ية دلى ادلول ا ألعضاء لتحقيق توافق الآراء .ووافق املمثل عىل أأنه ينبغي مواصل معل اللجنة بغية حتقيق
توافق س يايس عام يف الآراء ولكنه ر أأي أأنه ينبغي للرئيس تغيري أأساليب معل اللجنة وإاجراءاهتا ،وذكل نظر ةا ،بوجه خاص،
اإىل الولية املعهودة للجنة بدراسة الواثئق يف اجللسات العامة.
 .106وحتدثت ممثل مركز أأميارا لدلراسات املتعددة التخصصات ( )CEM-Aymaraابمس جتمع الشعوب ا ألصلية وأأشارت
اإىل أأن التجمع قد َّقمي تقدم اللجنة و أأقر ابلتقدم احملرز ولكن تساوره بعض الشواغل بشأأن العمل يف املس تقبل .وذكَّرت بأأن
املادة  18من اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية تنص عىل أأن مشاركة الشعوب ا ألصلية تكتيس أأمهية
حامسة يف مجيع مراحل هذا املسار .ورحبت ابقرتاح وفود أأسرتاليا وفنلندا ونيوزيلندا وسويرسا اخلاص ابملساهامت الفرعية
يف صندوق التربعات .اإذ تقدم ذكل الاقرتاح خيارات ابداعية وابتاكرية لصندوق التربعات .وشددت املمثل عىل أأمهية
مشاركة الشعوب ا ألصلية يف مسار اللجنة وإاسهاهما فيه و أأعربت عن أأملها يف مواصل العمل عىل حامية املعارف التقليدية.
ولحظت أأن الشعوب ا ألصلية تساورها شواغل إازاء متكل مواردها ،مشرية اإىل ا ألمثل اليومية عىل ذكل .وشددت عىل أأنه
ينبغي موازنة الإحالت اإىل ا ِّملكل العام مبفهوم املوافقة املس بقة واملس تنرية وطلبت كفاةل مشاركة الشعوب ا ألصلية يف املؤمتر
ادلبلومايس اذلي قد يُعقد يف عام .2015
 .107ور أأى ممثل برانمج الصحة والبيئة أأنه ينبغي مواصل العمل يف سبيل كفاةل حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية .وإان ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب فرصة ممكنة ،وحبذا يف عام  ،2015س يتيح
للجنة حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يف هناية املطاف.
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 .108و أأشار وفد بريو اإىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وغريها من اجملموعات ،بذلت الكثري من اجلهود حملاوةل
التوصل اإىل اتفاق وقُدمت بعض الاقرتاحات عىل مدار ادلورة .وقال اإن اإاتحة هذه الاقرتاحات يف وثيقة امليرس قد يساعد
يف هذا الصدد .فرمغ أأنه مل يُتوصل اإىل أأي اتفاق بشأأن توصية ترفع اإىل امجلعية العامة يف هذه املرحل ،فقد ي ُس تخدم العمل
اذلي أأجنز عىل مدار ا ألايم القليل املاضية أكساس مفيد لعقد اجامتع حممتل يف سبمترب  .2014اإذ ُأبديت خاللها وهجات نظر
هامة وإان سادت بطبيعة احلال بعض الاختالفات يف الآراء .ورصح الوفد بأأنه ل تزال هناك الكثري من القضااي العالقة واليت
ينبغي للجمعية العامة البت فهيا ولكنه يأأمل أأن يؤدي تقدمي التقرير يف هناية املطاف اإىل نتيجة اإجيابية للجميع.
 .109وشكر الرئيس املشاركني عىل البياانت اليت أألقيت خالل هذه املناقشة الهنائية .وقر أأ مرشوع القرار بشأأن البند  6من
جدول ا ألعامل ومت ّت املوافقة عليه .و أأعلن بذكل أأن تكل البياانت سوف ُحتال اإىل امجلعية العامة اليت س ُتعقد يف سبمترب
 .2014وشكر الرئيس مجيع الوفود اذلين شاركوا يف أأايم التشاور الثالثة .وعىل الرمغ من عدم قدرهتا اإىل الوصول لتوافق يف
الآراء بشأأن التوصية ،وجد الرئيس أأن اللجنة قد أأجرت مناقشات مفيدة .وحقيقة أأنه مل ي ّمت التوصل ألي اتفاق بشأأن برانمج
العمل املس تقبيل جيب أأن توضع مضن الس ياق .وقَبِّل ما قالته الوفود اليت أأشارت عن عزهما عىل املشاركة بشلك بنّاء هبدف
احلصول عىل نتاجئ يف امجلعية العامة ،واضع ةا يف اعتباره نصيحة املدير العام واخلربات من امجلعيات العامة املاضية .و أأعرب عن
أأمهل أأل تصبح اللجنة احلكومية ادلولية مرة أأخرى عبئ ةا ثقي ةال عىل امجلعية العامة اإذ لن يكون من احلمكة الاس تحواذ عىل انتباه
الوفود خالل املشاورات بشأأن هذه املسأأةل يف امجلعية العامة .و أأخري ةا ،أأشار الرئيس مكسأأةل الشفافية ،أأن الس يد اإاين غوس
س يقدم هل تقرير ةا بشأأن التشاور اذلي يقوم به .وس يوفّر الرئيس أأي تقرير مقدم من صديق الرئيس اإىل رئيس امجلعية العامة،
عىل مسؤوليته اخلاصة ،لتسهيل اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن برانمج العمل .و أأوحض أأن هذا دون اإخالل و أأنه مل يكن
ينوي تقدمي مثل هذا البالغ كنتيجة ملداولت اللجنة احلكومية ادلولية .مث أأغلق الرئيس البند  6من جدول ا ألعامل.

قرار بش أأن البند  6من جدول ا ألعامل:
 .110أأحاطت اللجنة علام ابلعنارص املتداخل للنصوص
الواردة يف مرفقات الواثئق
WIPO/GRTKF/IC/28/4
وWIPO/GRTKF/IC/28/5
و WIPO/GRTKF/IC/28/6وانقش هتا ،وأأ ّكدت
رفع تكل النصوص ،ابلصيغة ا ُملعدّة هبا أأثناء ادلورتني
السادسة والعرشين والسابعة والعرشين للجنة عىل
التوايل ،اإىل امجلعية العامة للويبو اليت س تُعقد يف سب مترب
 ،2014طبقا لولية اللجنة للثنائية 2015-2014
وبرانمج معلها لعام  ،2014عىل النحو الوارد يف الوثيقة
.WO/GA/43/22
 .111و أأحاطت اللجنة علام كذكل ابلواثئق
WIPO/GRTKF/IC/28/7
وWIPO/GRTKF/IC/28/8
وWIPO/GRTKF/IC/28/9
وWIPO/GRTKF/IC/28/INF/7و
WIPO/GRTKF/IC/28/INF/8
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وWIPO/GRTKF/IC/28/INF/9
و.WIPO/GRTKF/IC/28/INF/10
 .112وفامي خيص جرد التقدم احملرز ورفع توصية اإىل
امجلعية العامةّ ،قررت اللجنة أأن تُد ّون البياانت ا ُملدىل
هبا بش أأن هذه املس أأةل خالل املناقشة اخلتامية اليت جرت
يف ادلورة الثامنة والعرشين يف اإطار هذا البند من
جدول ا ألعامل يوم ا ألربعاء  9يوليو  ،2014يف تقرير
اللجنة و أأن تُرفع تكل البياانت اإىل امجلعية العامة للويبو
اليت س تُعقد يف الفرتة من  22اإىل  30سب مترب  2014يك
تنظر فهيا ،وتُدرج يف تقرير ادلورة املعتاد.

البند  7من جدول ا ألعامل :اإسهام اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية
[ .113مالحظة من ا ألمانة :ترأأست اجللسة يف هذا الوقت انئبة الرئيس ،الس يدة رشييك] .متابعة لقرار امجلعية العامة
للويبو لعام  2010ومفاده "توجيه تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها الس نوية اإىل امجلعيات وصفا لإسهاهما يف
تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية" ،انقشت اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين أأيض ةا اإسهام اللجنة يف تنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية.
 .114أأكد وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) أأمهية وضع أآلية تنس يق فعاةل وسارية ومعلية لتحقيق اإسهام جلان الويبو يف
التنفيذ الاكمل والفعال لتوصيات جدول أأعامل التمنية ولتويل التنس يق بني اللجان .ولكن ل ألسف ورمغ قرار امجلعية العامة
للويبو يف عام  2010ووضع هذه الآلية ،تبني حالي ةا أأن التشغيل السلمي للنظام أأصبح حتد ةاي يواجه تنفيذ جدول أأعامل التمنية،
وهو أأمر ينبغي لدلول ا ألعضاء معاجلته يف امجلعية العامة واجامتعات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ور أأي أأنه ينبغي
لبياانت ادلول ا ألعضاء واقرتاحاهتا يف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل أأن تُتناول عىل النحو الواجب يف جلنة التمنية من
خالل أآلية تنس يق تتيح الإسهام يف تمنية مجيع أأنشطة الويبو .وإان واقع اإشارة التوصية  18حتديد ةا اإىل اللجنة ادلولية احلكومية
وحهثا عىل ترسيع مسارها هو خري دليل عىل أأمهية مفاوضات اللجنة وتداعياهتا عىل التمنية يف البدلان .وإان مسار اللجنة ما
هو اإل مثال صارخ عىل وضع املعايري املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوهجة حنو التمنية يف الويبو .وإان تلكل هذا املسار ابلنجاح
س يوجه رساةل اإىل البدلان النامية بأأن الويبو ،بوصفها واكةل متخصصة من واكلت ا ألمم املتحدة تهنض حبقوق امللكية الفكرية،
قد راعت كذكل شواغل التمنية .وعىل النقيض ،اإذا ابء املسار ابلفشل فاإنه س يقلل من شأأن مجيع معليات وضع املعايري
اجلارية يف نظام امللكية الفكرية وس يوجه كذكل رساةل خاطئة بأأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو مل تمتتع ابلعزم الاكيف لتعزيز نظام
امللكية الفكرية كلك حبيث مت ِّكّن البدلان النامية من المتتع ابمحلاية الالزمة .واكنت جتري مناقشة هنج تدرجيي للحامية .وقد
يؤدي نطاق امحلاية والفئات اخملتلفة من احلقوق املنبثقة عن ذكل الهنج اإىل حقوق اقتصادية ومعنوية للمس تفيدين – ومه
يعيشون غالب ةا يف بدلان انمية .وقال الوفد اإنه ما انفك ينتظر حتقق طموحه وهو حضور حامية املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ضد المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام والقرصنة البيولوجية .اإذ اإن القيام بذكل س يوجه نظام
امللكية الفكرية حنو اجتاه أأكرث تواز ةان ويزيد اهامتم البدلان النامية بنظام امللكية الفكرية ،مما سريتقي ابلبيئة املواتية للتمنية
وس يعزز اإسهام البدلان النامية يف الرشااكت املعرفية والثقافية عىل الصعيد العاملي .وحتقيق ةا لهذه ا ألهداف ،يكتيس وضع
صكوك دولية ملزمة محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية أأمهية أأساس ية .واستناد ةا اإىل
بروتوكول انغواي ،ينبغي للجنة اس تحداث أآلية تيرس ،يف هناية املطاف ،شؤون أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،لكفاةل مصاحلهم املرشوعة وبذكل الهنوض بروح الابداع والابتاكر .ودعا الوفد ا ألمانة اإىل
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تقدمي املساعدة التقنية اإىل البدلان بغية متكيهنا من صياغة نظم حامية وطنية للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملوارد الوراثية فض ةال عن حبث أأساليب تسويق املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
حلساب أأحصاهبا.
 .115وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأشار اإىل أأن التوصيات امخلس وا ألربعني اليت اع ُتمدت يف  2007اكنت
اإجناز ةا كبري ةا من حيث موازنة نظام امللكية الفكرية .فقد حثت التوصية  18عىل "ا إلرساع يف [املسار] بشأأن حامية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،من غري اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث" .و أأشارت
اجملموعة ا ألفريقية اإىل ما أأحرز من تقدم جيد للغاية يف العمل اذلي أأجنزته اللجنة .وقالت اإن ما حتتاجه اللجنة هو مراعاة
احتياجات البدلان النامية لختاذ قرار هنايئ ابس تكامل العمل اجلاري منذ أأكرث من  15عام ةا .فال ميكن للجنة مواصل
املناقشات اإىل ما ل هناية دون حتديد أأجل لها .وتنفيذ ةا للتوصية  ،18اكن يتعني عىل اللجنة اختاذ قرار ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس .وسلطت اجملموعة ا ألفريقية الضوء عىل أأمهية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.
وقالت اإن العمل اذلي أأجنزته اللجنة شديد ا ألمهية وملحوظ وانجض .وإان الوقت قد حان للبت يف اختتام العمل .اإذ اإن اختاذ
اللجنة هذا القرار سيسهم بفعالية يف تنفيذ التوصية  .18وعدم اختاذها هل س يعين فشل اللجنة يف تنفيذ هذه التوصية حتديد ةا.
 .116و أأيد وفد الهند بياين وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) ،ووفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن معل اللجنة
يشري بوضوح اإىل عدة من توصيات جدول أأعامل التمنية .و أأعرب الوفد عن تأأييده التام للر أأي القايض برضورة توصل ادلول
ا ألعضاء اإىل فهم مشرتك يف اللجنة احلكومية ادلولية وجلان الويبو ا ألخرى فض ةال عن امجلعية العامة للويبو ،وذكل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية وجدول ا ألعامل ذاته .وتود البدلان النامية حتقيق هذا التفامه.
 .117و أأيد وفد اإندونيس يا بياانت وفود اإيران (مجهورية – ا إلسالمية) ،وكينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،والهند .ور أأى أأنه
ينبغي تنفيذ التوصية  18بصورة مالمئة .ويف هذا الصدد ،أأعرب عن رغبته يف مواصل النقاش بشأأن س بل ترسيع اللجنة
ملسار اس تكامل الصك ادلويل (الصكوك ادلولية) ،وس بل ترسيع التوصية  18وتنفيذها بصورة واقعية .وفامي خيص نصوص
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،أأعرب الوفد عن رسوره برؤية بعض ا ألحاكم اخلاصة
ابملساعدة التقنية والتوعية .و أأعرب عن رغبته يف اإضافة "التمنية" اإىل أأهداف النصوص ومبادهئا اإذ اإن هذه النصوص هتدف
اإىل تمنية اجملمتع احليل والشعوب ا ألصلية .وسلط الوفد الضوء عىل املادتني  55و 56من ميثاق ا ألمم املتحدة .وقال اإن الويبو
ملزمة ،بوصفها واكةل متخصصة من واكلت ا ألمم املتحدة ،ابلتوصل اإىل اتفاقات ،شأأهنا يف ذكل شأأن مجيع ادلول ا ألعضاء يف
ا ألمم املتحدة.
 .118و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وهنأأ اللجنة عىل معلها و أأقر بأأمهية توصل معلها
اإىل هناية رسيعة وإاجيابية ،مبا يف ذكل معلها وتداولهتا بشأأن مسأأةل صندوق التربعات .وقال الوفد اإنه ل يزال ممتساكة بتحقق
هناية اإجيابية للمسار وخباصة بتقدمي ادلول ا ألعضاء توصيات تيسريي وإاجيابية .و أأبدى تطلعه اخلاص اإىل التوصيات اخلاصة
بربانمج العمل واملؤمتر ادلبلومايس وصندوق التربعات ،ويه القضااي الثالث املتبقية.
 .119و أأيد وفد الربازيل البياانت اليت أأدلت هبا وفود اإيران (مجهورية – الإسالمية) والهند وإاندونيس يا ونيجرياي واملداخل
اليت أأجراها وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن جدول أأعامل التمنية اإجناز للويبو ومجليع ادلول ا ألعضاء فهيا .وإانه أأساس
ضامن تعممي التوصيات امخلس وا ألربعني جلدول أأعامل التمنية يف معل اللجنة فض ةال عن معل مجيع هيئات الويبو ا ألخرى.
وسلط الوفد الضوء عىل التوصية  .18وقال اإن اللجنة قد أأحرزت تقدم ةا جيد ةا من حيث املضمون يف الس نوات املاضية اإل
أأهنا حتتاج اإىل امليض قدم ةا ابملسار .ويف هذا الصدد ،تتطلب خطة العمل املزمع اعامتدها لعام  2015الإشارة اإىل ا ألمهية
وا ألولوية اليت تولهيا ادلول ا ألعضاء اإىل اللجنة .فقد حان الوقت لإظهار الازام قوي بترسيع املفاوضات واختتام العمل .وينبغي
للجنة أأن تبحث عن اعامتد صكوك فعاةل وملزمة محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
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ومنع متلكها غري املرشوع وسوء اس تخداهما .ول يتوافق التنفيذ الاكمل جلدول أأعامل التمنية مع غياب اهامتم ادلول ا ألعضاء
مبفاوضات اللجنة .ونظر ةا اإىل الس نوات الثالث عرشة اليت اس تغرقها معل الويبو بشأأن املوضوعات الثالثة ،فليس من املقبول
أأل تتوج مجيع هذه اجلهود املبذوةل بنتيجة اإجيابية حتقق توصيات جدول أأعامل التمنية وطموحات الشعوب ا ألصلية
وامجلاعات احمللية.
 .120و أأيد ممثل توابج أأمارو بيان وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) ،ووفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأفاد بأأن اللجنة
تعرف املعارف التقليدية املقدسة.
قد فشلت يف هممهتا عىل مدار الس نوات الثالث املاضية .فقد حاولت اللجنة ،مث ةال ،أأن ّ ِّ
ويف الواقع ،مل يمتكن أأحد من تعريفها .وذكَّر بأأن ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة اكنت قد رغبت منذ  15عام ةا يف تعريف
الشعوب ا ألصلية والإقرار حبقوقها .واكنت النتيجة ذاهتا .ور أأى أأن جناح اللجنة س يعمتد عىل حتيل ادلول ا ألعضاء اب إلرادة
الس ياس ية لالعرتاف ابلشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية .واكنت القضااي اليت نوقشت يف اللجنة ملحة نظر ةا اإىل أأن الشعوب
ا ألصلية ابتت تنقرض و أأن مواردها الطبيعية ومواردها الوراثية ختضع لسوء اس تخدام بعض الرشاكت الكبرية املتعددة
اجلنس يات .وحتتاج الشعوب ا ألصلية اإىل صك دويل (صكوك دولية) محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبا .فال تريد الشعوب ا ألصلية من تمنية هتكل مواردها الوراثية ومعارفها التقليدية .وإامنا تريد
تمنية عادةل ومنصفة من شأأهنا أأن متكن الشعوب ا ألصلية من مشاركة ثروهتا .ور أأى أأن الشعوب ا ألصلية حتتاج اإىل صك
ملزم ميكن تطبيقه وتنفيذه.
 .121و أأيد وفد املغرب البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإنه يشاطر الوفود ا ألخرى الاهامتم بشأأن
رؤية اللجنة وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية لضامن التمنية العادةل واملس تدامة لدلول ا ألعضاء وخباصة البدلان النامية مهنا.
وشدد عىل رغبته يف رؤية نتيجة لعمل اللجنة ،وإاماكنية تقدميه توصية اإىل امجلعية العامة للويبو لعام  2014بشأأن عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد صك أأو أأكرث من شأأنه أأن يكفل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي.
 .122و أأيد وفد الصني البياانت اليت أأدلت هبا وفود الهند ،وإاندونيس يا ،وكينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وإايران (مجهورية
الإسالمية) .ور أأى أأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تتسم بأأمهية ابلغة لتنفيذ
جدول أأعامل التمنية ،و أأن معل اللجنة يكتيس أأمهية قصوى محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .واس تطرد قائ ةال اإن اللجنة قد حققت تقدم ةا ملحوظ ةا رمغ الصعوابت .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يتس ىن ،يف الوقت
املناسب ،التوصل اإىل اتفاقات بشأأن صك ملزم قانو ةان (صكوك ملزمة قانو ةان) من شأأنه أأن يسهم يف معاجلة الشواغل
املرشوعة للبدلان النامية وتنفيذ جدول أأعامل التمنية.
 .123ور أأى وفد بريو أأن املفاوضات أأوشكت عىل دخول مرحلهتا الهنائية لعامتد صك دويل ملزم قانو ةان (صكوك دولية
ملزمة قانو ةان) لتحديد النفاذ اإىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واس تخداهما ،وذكل
لتفادي المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وضامن التقامس املنصف
والعادل للمنافع النامجة عن اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وترتبط هذه
العنارص الثالثة ارتباط ةا وثيق ةا ابلتمنية .و أأيد الوفد معل اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين الرايم اإىل صياغة توصية تُقدم اإىل
امجلعية العامة للويبو لضامن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام .2015
 .124و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأيد بياانت وفود الربازيل وإايران
(مجهورية – الإسالمية) وغريها من البدلان املتشاهبة التفكري .وقال اإن معل اللجنة يامتىش مع التوصية  .18اإذ ُطلب من
اللجنة ترسيع معلها منذ عام  2007وذلكل جيب أأن تكون خامتة العمل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صك ملزم
قانو ةان (صكوك ملزمة قانو ةان) بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .اإذ من شأأن ذكل أأن
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حيقق التوصية  .18ور أأى الوفد أأن الوقت قد حان لختتام معل اللجنة .وذكَّر الوفود ا ألخرى بأأن الهدف الرئييس من
مناقشة برانمج العمل والتوصية املقدمة اإىل امجلعية العامة للويبو جيب أأن يكون اختتام معل اللجنة.
 .125و أأشار وفد أأذربيجان اإىل أأنه رمغ جعز اللجنة عن حتقيق النتيجة املنشودة ،ويه وضع نظام دويل محلاية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فاإن الويبو تواصل تركزي اكمل اهامتهما عىل معاجلة هذه القضية .وإان
عقد دورة اللجنة الثامنة والعرشين حيث تُقدَّم مرشوعات النصوص ُوجتهَّز التوصيات يك تنظر فهيا امجلعية العامة للويبو،
اكنت اخلطوة التالية لدلول ا ألعضاء يف الويبو حنو اعامتد صك دويل أأو أأكرث محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملوارد الوراثية .وإان تضافر هجود مجيع ادلول ا ألعضاء لالتفاق عىل النصوص الهنائية اليت تتضمن الاقرتاحات
والتعليقات اليت قدمهتا مجيع اجلهات املعنية قد أأصبح ،أأكرث من أأي وقت مىض ،ذا أأمهية قصوى .ور أأى الوفد أأن دورة
اللجنة الثامنة والعرشين س تعطي زخامة ملحوظ ةا ملعاجلة العديد من القضااي املثرية للجدل واملتعلقة ابلنصوص الهنائية .ولكن
يتطلب ذكل أأن تس متر الوفود يف احلفاظ عىل بيئة من التفامه اإذ ل ميكن للجنة وضع اتفاق حيظى بقبول متبادل اإل من خالل
املشاركة البناءة مجليع ا ألطراف .وينبغي التسلمي بأأن نصوص الصكوك اإجناز ملحوظ وشهادة عىل العمل الهام واجليل اذلي
قامت به ادلول ا ألعضاء لعامتد صك دويل أأو أأكرث .وبني حتليل ملرشوعات النصوص أأنه ات ُّبع هنج مرن ومتوازن خالل
اإعدادها واختريت أأفضل العنارص للنصوص الهنائية .كام أأشار اإىل ادلور اخلاص اذلي أأدته أأمانة الويبو اإذ اضطلعت بعمل
دؤوب لبحث اقرتاحات الوفود وجتميعها وحتليلها .ور أأى أأنه يتعني عىل مجيع الوفود بذل قصارى هجدها لتحقيق هدف اإعداد
النصوص الهنائية يف دورة اللجنة الثامنة والعرشين .و أأكدت البياانت اليت أأدلت هبا الوفود يف ادلورات السابقة ويف دورة
اللجنة الثامنة والعرشين أأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو متفائل وقادرة عىل التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن القضااي املثرية
للجدل واليت ختتلف بشأأهنا املواقف .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التشديد عىل أأن القضااي اجلاري مناقش هتا تأأيت يف وقت
مناسب للغاية ابلنس بة اإىل أأذربيجان .اإذ اإن حكومة أأذربيجان هممتة ابعامتد صك قانوين دويل أأو أأكرث من شأأنه ضامن امحلاية
الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأيد الوفد اجلهود اليت بذلهتا الويبو فامي يتعلق
ابعامتد صك قانوين دويل أأو أأكرث و أأعرب عن اس تعداده ل إالسهام يف حتقيق توصيات جدول أأعامل التمنية .وس يكفل ذكل
تقدم العمل بشأأن مرشوعات النصوص بصورة جمدية يك يتس ىن للجمعية العامة للويبو لعام  2014تقيميها والبت يف ادلعوة
اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام .2015

قرار بش أأن البند  7من جدول ا ألعامل:
وقررت أأن تُد ّون
 .126انقشت اللجنة هذا البند ّ
مجيع البياانت اليت أأديل هبا بش أأنه يف تقرير اللجنة و أأن
ترفع هذه البياانت اإىل امجلعية العامة للويبو اليت س تُعقد
يف الفرتة من  22اإىل  30سب مترب  2014وفق ةا للقرار
الصادر عن امجلعية العامة للويبو لعام  2010فامي يتعلق
بأآلية تنس يق جدول أأعامل الت منية.

البند  8من جدول ا ألعامل :أأية مسائل أأخرى
[ .127مالحظة من ا ألمانة :عاد الرئيس يف هذا الوقت اإىل رئاسة اجللسة .ومل تقدم أأي بياانت حتت هذا البند من
جدول ا ألعامل].
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البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .128شكر الرئيس نواب الرئيس ،الس يدة جرازيويل ،والس يدة رشييك والس يد اجليالين ،مشري ةا اإىل دمعهم المثني خالل
ادلورة .كام أأعرب عن امتنانه مليّرسي ادلورة ،الس يد لوس يور ،والس يدة ابجيل ،والس يد سوبيون والس يد سايك (املنظمة
ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية) اذلين لعبوا دور ةا خاص ةا ألنفسهم يف معل اللجنة .و أأعرب الرئيس كذكل عن تقديره العميق
لصديق للرئيس ،الس يد غوس ،للمساهامت اليت قدهما للجنة واليت ل تقدر بمثن .وشكر املنسقني ا إلقلمييني واملراقبني يف
ادلورة ،مبا يف ذكل جت ّمع الشعوب ا ألصلية وممثيل الساكن ا ألصليني ،فض ةال عن ممثيل أأحصاب املصلحة ،للازاهمم ابلقضااي قيد
املناقشة داخل اللجنة .ويف اخلتام ،شكر الرئيس املدير العام للويبو وا ألمانة واملرتمجني الفوريني ومجيع املشاركني يف ادلورة.
مث اختمت ادلورة.

قرار بش أأن البند  9من جدول ا ألعامل:
 .129اع متدت اللجنة قراراهتا بش أأن البنود  2و3
و 4و 5و 6و 7من جدول ا ألعامل يف  9يوليو .2014
واتفقت عىل اإعداد مرشوع تقرير مكتوب يضم النص
املتفق عليه لتكل القرارات ومجيع املداخالت املقدمة
اإىل اللجنة وتعم ميه يف موعد غايته  19سب مترب .2014
وس توجه ادلعوة اإىل املشاركني يف اللجنة اإىل تقدمي
تصحيحات مكتوبة ملداخالهتم عىل النحو املدرج يف
مرشوع التقرير قبل تعممي صيغة هنائية ملرشوع
التقرير عىل املشاركني يف اللجنة لعامتدها يف ادلورة
املقبل للجنة.
[ييل ذكل املرفق]
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ALLEMAGNE/GERMANY
Karsten LOOS, Desk Officer, Copyright and Publishing Law Department, Federal Ministry of
Justice and for Consumer Protection, Berlin
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Department, Permanent Mission, Geneva

ANGOLA
Emingarda CASTELBRANCO (Mrs.), Specialist, Scientific Research Promotion Department,
Ministry of Science and Technology, Luanda
Mafo JOSE, Adviser, Office of Exchange and International Relations, Ministry of Science and
Technology, Luanda
Guilhermina PINTO (Mrs.), National Institute for Traditional Knowledge, Ministry of Science and
Technology, Luanda
Alberto Samy GUIMARAES, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Sager ALFUTAIMANI, Head, Examination Department, Saudi Patent Office, King Abdulaziz City
for Science and Technology, Riyadh
Mohammed MAHZARI, Head, Chemistry Department, Saudi Patent Office, King Abdulaziz City
for Science and Technology, Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA
Matias Leonardo NINKOV, Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
Buenos Aires, mkv@mrecic.gov.ar
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María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Ian GOSS, General Manager, Strategic Programs, Intellectual Property Australia, Canberra
David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

AUTRICHE/AUSTRIA
Lukas KRAEUTER, Expert, Patent Office, Federal Ministry for Transportation, Innovation and
Technology, Vienna

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Natig ISAYEV, Head, International Relations and Information Provision, Copyright Agency,
Baku

BAHAMAS
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor and Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva

BANGLADESH
Mohamed Nazrul ISLAM, Minister Counsellor, 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
Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)
Luis Fernando ROSALES LOZADA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
BOTSWANA
Daphne N. MLOTSWA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BRÉSIL/BRAZIL
Mayara Nascimento Santos LEAL (Mrs.), Deputy Head, Intellectual Property Division, Ministry
of External Relations, Brasilia
Carlos Roberto DE CARVALHO FONSECA, Deputy Head, Office for International Affairs,
Ministry of the Environment, Brasilia
Adriana BRIGANTE DEORSOLA (Mrs.), Researcher, Brazilian Institute of Industrial Property
(INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Brasilia

WIPO/GRTKF/IC/28/11
Annex
3
Carlos POTIARA CASTRO, Technical Advisor, Genetic Heritage Department, Secretary of
Biodiversity and Forests, Ministry of the Environment, Brasilia
Marcus Lívio VARELLA COELHO, Patent Examiner, Rio de Janeiro
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

CAMBODGE/CAMBODIA
Rady OP, Deputy Director, Department of Intellectual Property Rights, Ministry of Commerce,
Phnom Penh

CANADA
Catherine BEAUMONT (Ms.), Manager, International Copyright Policy and Cooperation,
Canadian Heritage, Gatineau
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 Officer, Intellectual Property Trade Policy
Division, Foreign Affairs, Trade and Development, Ottawa
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
Marcela Verónica PAIVA VELIZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

CHINE/CHINA
TANG Zhaozhi, Deputy Director General, Copyright Department, National Copyright
Administration of China (NCAC), Beijing
HU Ping (Ms.), Deputy Director, Copyright Department, National Copyright Administration of
China (NCAC), Beijing
YAO Xin, Deputy Investigator, Legal Affairs Department, State Intellectual Property Office
(SIPO), Beijing
ZHANG Ling (Ms.), Section Chief, International Cooperation Department, State Intellectual
Property Office (SIPO), Beijing

COLOMBIE/COLOMBIA
Gabriel DUQUE, Embajador, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC), Ginebra
Giovanna del Carmen FERNÁNDEZ ORJUELA (Sra.), Asesora, Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Bogotá D.C.
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Rodrigo MORENO, Investigador, Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt, Bogotá D.C.
Ximena PANTOJA (Sra.), Profesional, Dirección de Inversión Extranjera y Servicios, Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá D.C.
Catalina GAVIRIA (Sra.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

CONGO
André POH, Ministre-Conseiller, Mission permanente, Genève
Blaise TCHIKAYA, consultant, Antenne nationale de la propriété industrielle (ANPI), Paris,
Blaise-tchickaya@orange.fr
Célestin TCHIBINDA, secrétaire, Mission permanente, Genève
Nilce EKANDZI, stagiaire, Mission permanente, Genève

COSTA RICA
Ilse Maria DÍAZ (Sra.), Jueza, Tribunal Registral Administrativo (TRA), San José
Guadalupe ORTIZ MORA (Sra.), Jueza, Tribunal Registral Administrativo (TRA), San José

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

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

EL SALVADOR
Luz Estrella RODRÍGUEZ DE ZUNIGA (Sra.), Viceministra de Economía, Ministerio de
Economía, San Salvador
Martha Evelyn MENJIVAR CORTÉZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR
Juan Carlos CASTRILLON, Ministro, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
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Lilian CARRERA GONZÁLEZ (Srta.), Directora, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales,
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito

ESPAGNE/SPAIN
Juan José CLOPÉS BURGOS, Jefe de Área, Subdirección General de la Propiedad Intelectual,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Marta GARCÍA GONZÁLEZ (Sra.), Técnico Superior Examinador, Departamento de Patentes e
Información Tecnológica, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 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
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Mrs.), Attorney-Advisor, Office of Policy and External Affairs,
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Minelik Alemu GETAHUN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Yanit HABTEMARIAM (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

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
Grigory IVLIEV, State Secretaty, Deputy Minister, Ministry of Culture, Moscow
Arsen BOGATYREV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND
Anna VUOPALA (Ms.), Senior Legal Adviser, Culture Division, Ministry of Education and
Culture, Helsinki
FRANCE
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Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission, Affaires européennes et internationales, Institut
national de la propriété industrielle (INPI), Paris

GHANA
Alexander BEN-ACQUAAH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Sarah Norkor ANKU (Mrs.), Assistant Registrar General, Registrar General Department,
Ministry of Justice, Accra
Paul KURUK, Professor of Law, Samford University, Birmingham, Alabama

GUATEMALA
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Carlos CHEX MUX, Experto Independiente, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra

GUINÉE/GUINEA
Aly DIANÉ, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève

HONGRIE/HUNGARY
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property
Office, Budapest

INDE/INDIA
B.N REDDY, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
N. S. GOPALAKRISHNAN, Director, Cochin University of Science and Technology, Kerala
Digvijay Nath PANDEY, Senior Ecologist, Ministry of Culture, New Delhi
Vipin Kumar SHARMA, Research Officer, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy,
Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Commerce and Industry, Udyog Bhawan
Danda Venkateshwar PRASAD, Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Economic Division, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Edi YUSUP, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Nina Saraswati DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Miranda Risang AYU (Ms.), Lecturer, Faculty of Law, Padjadjaran University, Bandung
Erik MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
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IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Ali NASIMFAR, Deputy Director, International Private Law and Dispute Settlement Department,
Ministry of Foreign Affairs, Tehran
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
ITALIE/ITALY
Vittorio RAGONESI, Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Rome
Ivana PUGLIESE (Mrs.), Chief Patent Examiner, Patent Division, Ministry of Economic
Development, Italian Patent and Trademarks Office (IPTO), Roma

JAMAÏQUE/JAMAICA
Lilyclaire Elaine BELLAMY (Ms.), Executive Director (Acting), Jamaica Intellectual Property
Office (JIPO), Kingston
Simara HOWELL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission of Jamaica, Geneva

JAPON/JAPAN
Tomotaka HOMMA, 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
Ryoji SOGA, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs,
Tokyo
Yoshito NAKAJIMA, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural Affairs,
Tokyo
Chika IKEDA (Ms.), Expert, International Intellectual Property Policy Planning, International
Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

JORDANIE/JORDAN
Moh’d Amin ALABADI, Director General, National Library Department, Ministry of Culture,
Amman

KENYA
Timothy KALUMA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Catherine BUNYASSI KAHURIA (Mrs.), Senior Counsel, Legal, Traditional Knowledge Division,
Kenya Copyright Board, Nairobi
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN
Zina ISABAEVA (Ms.), Deputy Chairman, State Service of Intellectual Property and Innovation,
Bishkek
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LETTONIE/LATVIA
Mara ROZENBLATE (Mrs.), Principal Expert, Patent Department, Patent Office of the Republic
of Latvia, Riga
Liene GRIKE (Mrs.), Member, Permanent Mission, Geneva

LIBAN/LEBANON
Fayssal TALEB, General Director of Culture, Ministry of Culture, Beirut

LIBYE/LIBYA
Naser ALZAROUG, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
LITUANIE/LITHUANIA
Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Deputy Head, Law and International Affairs Division, State Patent
Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

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
Chifwayi CHIRAMBO, Assistant Registrar General, Registrar General Department, Ministry of
Justice and Constitutional Affairs, Blantyre

MAROC/MOROCCO
Salah Eddine TAOUIS, conseiller, Mission permanent, Genève

MEXIQUE/MEXICO
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente,
Ginebra
Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Mrs.), Subdirectora de Patentes, Dirección de Patentes,
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F.
Juan Carlos MORALES VARGAS, Coordinador, Departamental de Asuntos Multilaterales,
Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), México D.F.
Hugo Gabriel ROMERO MARTÍNEZ, Consejero, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Felipe PIETRINI SÁNCHEZ, Primer Secretario, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Beatriz HERNÁNDEZ NARVAEZ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
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Sara MANZANO MERINO, (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

MONACO
Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

MOZAMBIQUE
Pedro COMISSARIO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Margo BAGLEY (Mrs.), Professor of Law, University of Virginia, School of Law, Charlottesville
Miguel Raúl TUNGADZA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MYANMAR
Kyaw Nyunt LWIN, Counsellor, Economic Section, Permanent Mission, Geneva

NAMIBIA
Ainna KAUNDU (Ms.), Head, Trade and Industry Division, Industrial Property Office, Windhoek

NEPAL
Lalita SILWAL (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NICARAGUA
Harry PERALTA LÓPEZ, Director General, Dirección General del Registro de la Propiedad
Intelectual (RPI), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Managua

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

NIGÉRIA/NIGERIA
Umunna H. ORJIAKO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Ruth OKEDIJI (Mrs.), Professor of Law, University of Minnesota, Minneapolis
Nima Salman MANN (Mrs.), Registrar, Commercial Law Department, Trademarks, Patents and
Designs, Federal Ministry of Trade and Investment, Abuja
Shafiu Adamu YAURI, Principal Assistant Registrar, Commercial Law Department, Trademarks
Patent and Designs Registry, Federal Ministry of Trade Industry and Investment, Abuja
Nifesimi AYODELE (Ms.), Assistant Registrar, Commercial Law Department, Trademarks
Patent and Designs Registry, Federal Ministry of Trade Industry and Investment, Abuja
Chichi U. UMESI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

WIPO/GRTKF/IC/28/11
Annex
10
NORVÈGE/NORWAY
Marthe Kristine Fjeld DYSTLAND (Mrs.), Adviser, Legislation Department, Ministry of Justice
and Public Security, Oslo

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

OMAN
Fatima AL GHAZALI (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva
Nora AL YAHYAIYA (Ms.), Director, Organizations and International Cooperation Department,
Public Authority for Craft Industries, Ministry of Heritage and Culture, Muscat
Nadiya AL SAADY (Ms.), Executive Director, The Research Council, Muscat
Yasser Abdullah Hamood AL WAHAIBI, First Writer, International Cooperation Department,
Public Authority for Craft Industries, Ministry of Heritage and Culture, Muscat
Badar Saif Hamood AL FALATI, Member, International Cooperation Department, Public
Authority for Craft Industries, Ministry of Heritage and Culture, Muscat
PAKISTAN
Muhammad ISMAIL, Deputy Director, Intellectual Property Office (IPO), Islamabad
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

PARAGUAY
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Intellectual Property
Section, Ministry of Economic Affairs, The Hague

PÉROU/PERU
Luis MAYAUTE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

PHILIPPINES
Josephine REYNANTE (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva
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Allan GEPTY, Deputy Director General, Intellectual Property Office of the Philippines
(IPOPHIL), Taguig City
Maria Asuncion INVENTOR (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND
Dariusz URBANSKI, Head, Copyright Division, Intellectual Property and Media Department,
Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw
Jacek BARSKI, Legal Counselor, Intellectual Property and Media Department, Ministry of
Culture and National Heritage, Warsaw
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Ministry of Foreign Affairs, Geneva
QATAR
Ibrahim AL-SAYED, Consultant, Heritage Department, Ministry of Culture, Arts and Heritage,
Doha

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
LEE SOO JUNG (Ms.), Patent Examiner, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
KIM Shi-hyeong, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Célestin TCHIBINDA, secrétaire, Mission permanente, Genève

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Marisol de las Mercedes CASTILLO COLLADO (Sra.), Directora Jurídica, Ministerio de Medio
Ambiente, Santo Domingo
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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, Ministry of Culture, Prague
Jan WALTER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
ROUMANIE/ROMANIA
Constanta MORARU (Mrs.), Head, Legal Affairs and International Cooperation Division,
Bucharest, moraru.cornelia@osim.ro
Oana MARGINEAU (Mrs.) Legal Adviser, Legal and International Affairs Division, Romanian
Patent Office (RPO), Bucharest
Cristian FLORESCU, Legal Counselor, The Romanian Copyright Office, Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Beverly PERRY (Mrs.), Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual Property
Office (IPO), Newport
Grega KUMER, Senior Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva

RWANDA
Edouard BIZUMUREMY, Attaché, Permanent Mission, Geneva

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève
Carlo Maria MARENGHI, membre, Mission permanente, Genève

SÉNÉGAL/SENEGAL
Ndeye Fatou LO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève

SERBIE/SERBIA
Miloš RASULIĆ, Counsellor, Copyright and Related Rights Department, Intellectual Property
Office, Belgrade, mrasulic@zis.gov.rs
SINGAPOUR/SINGAPORE
Kevin LEE, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva
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SOUDAN/SUDAN
Elbashier SAHAL, Secretary General, Ministry of Culture, Council for Protection of Copyright,
Related Rights, Literary and Artistic Works, Omdurman
SRI LANKA
Ravinatha ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Sanjika Gayaththri KAMMANANKADA DE ALWIS (Mrs.), Legal Officer, Legal Division, Ministry
of External Affairs, 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
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère propriété intellectuelle, Mission permanente, Genève
Cyrill BERGER, conseiller juridique, Division de droit et affaires internationales, Institut fédéral
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Victoria HUBER (Mme), stagiaire, Division de droit et affaires internationales, Institut fédéral de
la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Parviz MIRALIEV, Head, International Cooperation Division, State Institution National Center for
Patent and Information, Dushanbe

THAÏLANDE/THAILAND
Thani THONGPHAKDI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Krerkpan ROCKCHAMNONG, Ambassador and Deputy Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Eksiri PINTARUCHI (Mrs.), Minister Counsellor, International Economic Affairs Department,
Ministry of Foreign Affairs, Bangkok
Savitri SUWANSATHIT (Mrs.), Advisor, Ministry of Culture, Bangkok
Panupat CHAVANANIKUL, First Secretary, International Economic Affairs Department, Ministry
of Foreign Affairs, Bangkok
Chuthaporn NGOKKUEN (Ms.), Second Secretary, International Economic Affairs Department,
Ministry of Foreign Affairs, Bangkok
Sun THATHONG, Second Secretary, International Economic Affairs Department, Ministry of
Foreign Affairs, Bangkok
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Nutchanika JITTNARONG (Ms.), Legal Officer, Intellectual Property Department, Ministry of
Commerce, Nonthaburi
Varapote CHENSAVASDIJAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Piyaporn PUTANAPAN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TOGO
Essohanam PETCHEZI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
TUNISIE/TUNISIA
Abderrazak KILANI, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Mohamed SELMI, directeur, Organisme tunisien des droits d’auteurs et droits connexes, Tunis
Raja YOUSFI MNASRI, conseiller, Mission permanente, Genève
TURQUIE/TURKEY
Kemal Demir ERALP, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara
URUGUAY
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

VIET NAM
DO Duc Thinh, Official, National Office of Intellectual Property of Viet Nam (NOIP), Hanoi,
doducthinh@noip.gov.vn

YÉMEN/YEMEN
Mohammed Salah HAILAN, Cinema and Video Administrative Manager, Compiles and
Intellectual Property Sector, Ministry of Culture, Sana'a
Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZAMBIE/ZAMBIA
Lloyd THOLE, Assistant Registrar, Industrial Property, Ministry of Commerce Trade and
Industry, Lusaka
Joseph NAMUCHOKO MOOLA, Acting Assistant Registrar, Patents and Companies
Registration Agency (PACRA), Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka
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ZIMBABWE
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva

II. DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION

UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION
Oliver HALL-ALLEN, First Counselor, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva
Michael KOENING, Deputy Head, Industrial Property Unit, Directorate General for Internal
Market and Services, Brussels
Katja MUTSAERS (Ms.), Legal Officer, Copyright Department, Directorate General for Internal
Market and Services, Brussels

III. OBSERVATEURS/OBSERVERS

SOUDAN DU SUD/ SOUTH SUDAN
Nadia Arop Dudi MAYOM (Mrs.), Minister, Ministry of Culture, Youth and Sports, Juba
Anthony Sebit JOKONDO, Director General, Admission, Evaluation and Authentication
Department, Ministry of Education, Science and Technology, Juba
Salak Khatir JUBARA, Dean of Libraries, University of Juba, Juba
Viana Kakule AGGREY (Mrs.), Adviser, Ministry of Education, Science and Technology, Juba
Gloria Gune LOMODONG (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
PALESTINE
Ashraf HMEDAN, Director, Trademark Department, Ministry of National Economy, Ramallah

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges Remi NAMEKONG, Minister Counselor, Geneva
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CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Program,
Geneva
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme,
Geneva
Maria DURLEVA (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva
COMITÉ CONSULTATIF JURIDIQUE AFRO-ASIATIQUE (AALCC)/ASIAN-AFRICAN LEGAL
CONSULTATIVE COMMITTEE (AALCC)
Rahmat MOHAMAD, Secretary General, New Delhi
Yukiko HARIMOTO (Ms.), Deputy Secretary General, New Delhi
Sufian JUSOH, Representative, New Delhi
Mohd Hazmi MOHD RUSLI, Representative, New Delhi

ANDEAN COMMUNITY GENERAL SECRETARIAT
Elmer SCHIALER, Director General, Lima

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)
Michail IGNATOV, Director, Division of Chemistry and Medicine, Examination Department,
Moscow
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (OMM)/WORLD METEOROLOGICAL
ORGANIZATION (WMO)
Camille CHERQUES (Ms.), Internship, Legal Counsel Office, Geneva
Anne GROSHENNY (Ms.), Internship, Legal Counsel Office, Geneva
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Emmanuel SACKEY, Chief Examiner, Industrial Property, Harare

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

African Indigenous Women Organization (AIWO)
Hajara HAMAN (Ms.) (Member, Geneva)
Art Law center
Adriana BESSA (Ms.) (Doctor, Geneva); Alessandro CHECHI (Researcher, Geneva)
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Assembly of Armenians of Western Armenia, The
Armenag APRAHAMIAN (President, Bagneux)
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Konrad BECKER (Observer, Zurich)
Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA)
Nelson DE LEÓN KANTULE (Vocal Directivo, Panamá)
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Sean FLYNN (Expert Advisor, Geneva); Daniel ROBINSON (Member, Geneva)
Centre du commerce international pour le développement (CECIDE)/International Trade Center
for Development (CECIDE)
Biro DIAWARA (représentant, coordinateur de programmes, Genève)
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones/Indigenous
Peoples’ Centre for Documentation, Research and Information (doCip)
Pascal ANGST (coordinateur, Genève); Pierrette BIRRAUX (Mme) (conseillère scientifique,
Genève); Patricia JIMENEZ (Mme) (coordinatrice, Genève); Sophie CADENE (Mme)
(interprète, Genève); Tatiana ALEXEYTSEVA (Mme) (interprète, Genève); Claudinei NUNES
(Mme) (interprète, Genève); Cyrille AUBIN (coordinateur, Genève); Clémence BERGER
(Mme) (interprète, Genève); Vera ERMOLENKO (Mme) (interprète, Genève); Jessica LE
BRIQUER (Mme) (interprète, Genève); Nathalie STITZEL (Mme) (interprète, Genève);
Vanessa TRACEY (Mme) (coordinatrice, Genève)
Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara (CEM-Aymara)/Center for Multidisciplinary
Studies Aymara (CEM-Aymara)
María Eugenia CHOQUE (Sra.) (Experta, La Paz)
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Timothy ROBERTS (Consultant, Kent)
Civil Society Coalition (CSC)
Karen TUCKER (Ms.) (CSC Fellow, Geneva); Marc PERLMAN (Fellow, Providence)
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)
Tomás Jesús ALARCÓN EYZAGUIRRE (Presidente, Tacna); Catherine FERREY (Sra.)
(Asesora, San Julián); Leonardo RODRÍGUEZ PEREZ (Experto, Ginebra); Rosario LUQUE
GIL (Sra.) (Experta, Quito)
CropLife International
Dominic MUYLDERMANS (Senior Legal Consultant IGO Affairs, Brussels); Tatjana SACHSE
(Ms.) (Legal Adviser, Geneva)
Culture of Afro-indigenous Solidarity (Afro-Indigène)
Ana LEURINDA (Mrs.) (President, Geneva)
EcoLomics International
Elizabeth REICHEL (Ms.) (Anthropologist, Geneva)
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Manisha DESAI (Ms.) (Senior Advisor, Geneva)
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Benoît MUELLER (Legal Advisor, Brussels)
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Health and Environment Program (HEP)
Pierre SCHERB (Adviser, Yaounde); Madeleine SCHERB (Mrs.) (Economist, Yaounde)
Incomindios Switzerland
Magdalena HAAB (Ms.) (President, Zürich); Brigitte VONÄSCH (Ms.) (Temporary
Representative, Zürich); Bianca BINGGELI (Ms.) (Intern, Zürich); Janine ZEHNDER (Ms.)
(Intern, Zürich);
Indian Council of South America (CISA)
Tomás CONDORI (Representante Permanente, Ginebra); Roch Jan MICHALUSZKO
(Consejero Jurídico, Ginebra); Nanny CHARRIERE (Ms.) (Secretario, Ginebra)
Indian Movement - Tupaj Amaru
Lázaro PARY ANAGUA (Coordinador General, Bolivia)
Instituto Indígena Brasilero da Propriedade Intelectual (InBraPi)
Lucia Fernanda INACIO BELFORT SALES (Mrs.) (Executive Director, Tenente Portela)
International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO (Representative, Rolle)
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM (Representative, Geneva); Anelise ROSA (Ms.) (Intern, Geneva)
Massai Experience
Zohra AIT-KACI-ALI (Mrs.) (President, Geneva)
Ngà Kaiawhina a WAI262
Hema Broad (Mrs.) (Director, Wellington)
Nigeria Natural Medicine Development Agency (NNMDA)
Tamunoibuomi F. OKUJAGU (Director General, Lagos)
Solidarité pour un monde meilleur (SMM)/Solidarity for a Better World (SMM)
Emmanuel TSHIBANGU NTITE (président, Kinshasa);
Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department
Preston HARDISON (Policy Analyst, Tulalip)
World Trade Institute (WTI)
Hojjat KHADEMI (Researcher, Bern)

VI. GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/
INDIGENOUS PANEL
Dalee Sambo DOROUGH (Ms.), Chair, United Nations Permanent Forum for Indigenous Issues
(UNPFII), Alaska, United States of America
Lucy MULENKEI (Ms.), Executive Director, Indigenous Information Network, Nairobi, Kenya
Marcial ARIAS, Policy Adviser, Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA), Panama
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VII. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Wayne McCOOK (Jamaïque/Jamaica)

Vice-présidents/Vice-Chairs:

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

Secrétaire/Secretary:

Wend WENDLAND (OMPI/WIPO)

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
Fei JIAO (Mlle/Ms.), juriste adjointe, Division des savoirs traditionnels/Assistant Legal Officer,
Traditional Knowledge Division
Oluwatobiloba MOODY, juriste adjoint, Division des savoirs traditionnels/Assistant Legal Officer,
Traditional Knowledge Division
Q’apaj CONDE CHOQUE, boursier à l’intention des peuples autochtones, Division des savoirs
traditionnels/WIPO Indigenous Fellow, Traditional Knowledge Division
Christian ARNESEN, stagiaire, Division des savoirs traditionnels/Intern, Traditional Knowledge
Division

][هناية املرفق والوثيقة

