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للجنة احلكومية ادلولية املعنية الثالثني احلادية و ادلورة  ملنظمة العاملية للملكية الفكرية ) "الويبو"(عقد مدير عام ا .1
  نيف  ي الفرةب ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة" أأو "اللجنة احلكومية ادلولية"( 

ىل  19من   .2016سبمترب  23اإ

متعددة بوليفيا اما، بوليفيا )دوة ، أأذربيجان، جزر الهبالمنساثلت ادلول التالية: اجلزائر، الأرجنتني، أأسراليا، وم   .2
روهورية اجل القوميات(، الربازيل، مكبوداي، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، الكونغو، كوس تارياك، كوت ديفوار، كواب، 

كوادور، اس تونيا، اثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غواتامييةالتش يك  ل، هندوراس، ، ادلمنرك، مرص، اإ
يطاليا ، جاماياك، الياابن، اكزاخس تان، كينيا،  يران )اجلروهورية الإسالمية(، العراق، اإرسائيل، اإ ندونيس يا، اإ هنغاراي، الروهند، اإ

مبيق، انميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نياكراغوا، النيجر، نيجرياي، التفيا، ليتوانيا، مالزياي، املكس يك، اجلبل الأسود، موز
ابكس تان، ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، مجروهورية كوراي، مجروهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة  الرنوجي،

س بانيا، رسي لناك، السويد، سويرسا، طاجيكس تان، اإ العربية السعودية، الس نغال، سلوفاكيا، جزر سلامين، جنوب أأفريقيا، 
العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية الأمريكية، أأوزبكس تان،  اتيالند، تونس، تركيا، توفالو، الإمارات

ممثال كعضو  ي دوة عضوا  28البالغ عددها الأعضاء فيه  "( وادلولEUاكن الاحتاد الأورويب )"كام (. 85زميبابوي )، المين
 ة.ناللج 

 . ي الاجامتع بصفة مراقب تحدةالبعثة املراقبة ادلامئة لفلسطني دلى الأمم امل شاركت و  .3

(، الأمانة العامة جلاعة دول الأنديز، AUالاحتاد الأفريقي )بصفة مراقب:  املنظامت احلكومية ادلولية التالية وشاركت .4
 (.3) (SCومركز اجلنوب )

ادلراسات متعددة مجعية الأرمن  ي أأرمينيا الغربية. مركز  املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب: ممثلووشارك  .5
للجنة ا ،(CropLife Internationalوالش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية ) ،(CEM-Aymaraأأميارا )-التخصصات

، الواكة احملدودة (CCMA)، جلنة الأصدقاء العاملية للتشاور (CAPAJالقانونية للتمنية اذلاتية لشعوب الأنديز الأصلية )
مؤسسة حبوث الساكن الأصليني  ي أأسراليا وجزر مضيق ، (ELSA) ة لطالب القانونوروبيحلقوق املؤلف، الرابطة الأ 

اللجنة ادلولية للساكن  ،(HEPبرانمج الصحة والبيئة )، مؤسسة دانييل ميران -لحرايت لفرنسا  ،(FAIRAتوريس )
حركة "توابج (، CISAية )اجمللس الروهندي لأمرياك اجلنوب ، (INCOMINDIOS Switzerlandالأصليني للأمريكتني )

، فرقة العمل املعنية (doCipمركز الشعوب الأصلية للتوثيق والبحث واملعلومات ) ،(Tupaj Amaruأأمارو" الروهندية )
للجنة ادلولية للشعوب الأصلية  ي الأمريكتني ا ،(IITF) الأصليةتكنولوجيا املعلومات والتصالت بتطبيق همام 

(Incomindios)، الاحتاد ادل( ويل جلعيات املنتجني الصيدلينيIFPMA) ، الرابطة دية، الروهنة معاهدلادلويل لاجمللس
للملكية الفكرية  ي الربازيل لشعوب الأصلية امعروهد ، (IVFفيديو )لل الاحتاد ادلويل ، (INTAادلولية للعالمات التجارية )

(InBraPi) ،رابطة تمنية شعب اكنوري ،( املعروهد الكوري للطب الرشيقKIOM)، ( جتربة املاسايMaasai 
Experience)،  ل رابطة جزر احمليط الروهادئ( لمتاحفPIMA)،  مرشوع(ETNOMAT)  الأنرثوبولوجيا قسم

س بانيا( املركز ادلويل لبحوث الس ياسات  -مؤسسة تبتبا  ،(SPC) ربملاين للصامينياجمللس ال ،الاجامتعية بامعة برشلونة )اإ
 (.29واش نطن )بوزارة الشؤون احلكومية ل ةالتابعبائل تولليب ق ، لشعوب الأصليةل  والتعلمي

 هذا التقرير. ي ملحق د قامئة املشاركني وتر  .6

اللجنة  دورة خبصوصوزعت اليت واثئق العن  نظرة شامةل WIPO/GRTKF/IC/31/INF/2قدمت الوثيقة و  .7
 .احلادية والثالثنياحلكومية ادلولية 
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نت الأمانة  املداخالت، وجرى  .8 ويلّخص هذا التقرير  بث حمارض ادلورة وتسجيلروها عىل الش بكة العاملية.ودوَّ
م جوهر املداخالت، دون أأن يعكس لك املالحظات اليت ُأبديت ابلتفصيل أأو أأن يتّبع ابلرضورة الرتيب  املناقشات، وي قّدِّ

 الزمين للمداخالت.

 .احلكومية ادلولية الثالثني للجنة لويبو أأمني ادلورةمن ا "وندلندوند "الس يد  اكنو  .9

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

اين غوس من أأسراليا  ،رئيس اللجنة احلكومية ادلوليةافتتح  .10   اإىلودعا املدير العام للويبو  ،، ادلورةالس يد اإ
 .الإدلء بلكمته

وأأفاد "(. TKالتقليدية )" املعارفبشأأن ذ  ادلورة املشاركني هبوفود ابل املدير العام، ،فرانسس غري /الس يدرحب و  .11
موضوع امللكية الفكرية انعقدت اثنتني مهنا بشأأن ، ادلوراتعددا كبريا من توخت ولية اللجنة احلكومية ادلولية احلالية بأأن 
"(IP"( واملوارد الوراثية )"GRs و .)" س يتبعروهام دوراتن املعارف التقليديةدورتني بشأأن هذ  ادلورة يه الأوىل من تعد ،

لب من . 2017"(  ي عام TCEsأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي )"بشأأن  لبناء ندوات أأمانة الويبو تنظمي كام اكن قد ط 
القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل بشأأن املعرفة والتوافق الإقلميي وعرب الإقلميي 

غوس، رئيس اللجنة احلكومية  /وامتنان للس يدتقدير  علقة. وأأعرب عن ركزي عىل القضااي املالتعبري الثقا ي التقليدي مع ال
ىل الأمام. و ال هذ  العملية دفع املشاركة البناءة  ي و  املثابرةوعىل  عاديةالغري عىل هجود  ادلولية،   مسامهةأأثىن عىل روهامة جدا اإ

من  ليديسجواك  /وبرت ماتيوس مايلك تيين من اندونيس يا والس يدر  /انئيب رئيس اللجنة احلكومية ادلولية، وهام السفري
 ي حتديدا اكنت اللجنة املعارف التقليدية وأأفاد بأأن أ خر مرة تناولت فهيا لمنسقني الإقلمييني. ل املشاركة البناءة عىل فنلندا، و 

صك قانوين دويل بنود مشاريع  اإىل الامام بشأأناللجنة العمل دفعت ، عندما من قبل عامنيار ، عىل مد2014مارس شروهر 
ىل لتزال هناك حاجة ومحلاية املعارف التقليدية.  تكون أأن  ي الكثري من العمل اذلي يتعني القيام به. وأأعرب عن أأمهل اإ

بداء عىل ة الوفود قادر  حراز عىل ة اللجنة احلكومية ادلولية قادر تكون املرونة والرباغامتية وأأن اإ تقدم  ي النقاش حول هذا اإ
ىل أأن صندوق التربعات ، لس امي املوضوع مت تصمميه لتسروهيل مشاركة الشعوب الأصلية اذلي خالل الأس بوع. وأأشار اإ

اكن هل تأأثري جذري عىل قدرة ممثيل الأمر اذلي من الأموال لبعض الوقت، خال "(، اكن IPLCsواجملمتعات احمللية )"
حلصول عىل املساعدة فامي يتعلق ابلمتويل. بشأأن اوجه نداء و اللجنة.  املشاركة  يعىل  الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية

جينيفر تويل كوربوز، عضو  /الس يدةو   ي الرنوجيصاميني ، عضو جملس السد. ليىل سوزان فار املدير العام بـ وأأخريا، رحب 
ميان شعوب جمي ووكر، عضو  /يغوروت  ي الفلبني، والس يديج لشعوب الإ  يئ-اكناكان  ي أأسراليا، اذلين  غورينغو اإ

 لروهذ  ادلورةة الأصليجلنة الشعوب سيشاركون  ي 

ىل انئيب الرئيس وتقدم  .12   اقدم عىل ماكفريق واحد، معال  نيذل، ال/ ليديستيين والس يد /الرئيس، السفريابلشكر اإ
 ادلورات. وشكر بنيواكان عىل اتصال منتظم بشلك جامعي  معالوأأفاد بأأن انئيب الرئيس قد من دمع ومساهامت قمية. 

حراز س يكون من الصعب جدا م بدوهنوأأفاد أأنه دمعروهم املتواصل والتوجيه البناء. عىل املنسقني الإقلمييني  تقدم. وأأعرب عن اإ
. كام شكر الأمانة عىل دمعروها املس متر وواسع يت املعارف التقليديةهتيئة مناخ العمل البناء دلورعىل  واساعدي  أأمهل  ي أأن

لرئيس. كام أأعرب عن ا رئيس وانئيبوال وراء الكواليس دلمع اللجنة احلكومية ادلوليةوعىل العمل اذلي قامت به من النطاق 
وأأفاد بأأنه كرئيس، الاجامتعات السابقة. اليت سادت  ي رمة والصديقة احملروهجة  ي الل اللجنة احلكومية ادلولية  تس مترأأن  ي أأمهل 

تأأكد من أأن اللجنة لتزال تركز عىل هبدف ال  أأيضا عند احلاجةس يكون حاسام ولكن  لالعدو بروح الود  يتحىلأأن س يحاول 
ىل أأن ادلورة احلالية  بث يح عىل موقع الويبو، حتظى ب ادلورات السابقة، مثلروها مثل جنة احلكومية ادلولية، لل اجلوهر. وأأشار اإ

ادلورة الأوىل ويه ملدة مخسة أأايم، املنعقدة ادلورة هذ  كام أأفاد بأأن ىل مزيد من الانفتاح والشمولية. يؤدي الأمر اذلي 
أأن تبدأأ أأفاد بأأن القصد هو الوقت بأأكرب قدر من الكفاءة و غالل اس تاقرح حرصا مع املعارف التقليدية. و ستتعامل  للثنائية،
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لقاء حتقيقا لروهذ  الغاية، سيسمح و اجللسات  ي مواعيدها احملددة.  ىل ثالث دقائق عن مدهتا اليت تصل البياانت الافتتاحية ابإ اإ
ميكن تسلمي أأي بياانت افتتاحية و "(. LMCsاجملموعات الإقلميية والاحتاد الأورويب والبدلان املتقاربة التفكري )"ممثيل طريق 

رسالروها عن طريق الربيد الإلكروين ىل الأمانة أأو اإ دراهجا  أأخرى اإ  ي التقرير. وجشع ادلول الأعضاء واملراقبني بقوة عىل وسيمت اإ
دمع تورمبا  درايةعىل  ي أأن تكون يزيد من فرص ادلول الأعضاء لأن ذكل التفاعل مع بعضروها البعض بشلك غري رمسي، 

ىل تفامه و ديدة، بجب عىل اللجنة الركزي عىل تضييق الفجوات القامئة، اجللولية لوفقا وأأفاد أأنه مقرحات املراقبني.  التوصل اإ
ىل ذكل،  كام هو مفصل  ي و مشرك حول القضااي اجلوهرية، والنظر  ي اخليارات املتاحة ملرشوع الصك القانوين. وابلإضافة اإ

رشادية  بجب أأن يمت خالل ادلورة احلادية والثالثني وكنتيجة ذلكل، برانمج العمل اليت  علقةلقضااي العالقة / امللوضع قامئة اإ
ىل ادلورتني للجنة. وعىل هذا النحو، ادلورة الثانية والثالثني جلهتا / حلروها  ي يتعني معا بشلك  32و  31بجب أأن ينظر اإ

ىل . ادلورة الثانية والثالثني للجنة " حبلول هنايةمدخالت"نتيجة" أأو "هبدف توفري ، مشرك أأن الوفود تلقت وثيقتني وأأشار اإ
عن بعض املعلومات الأساس ية يت قدم فهيا ، والللرئيس عالميةالإ ذكرة امل عبارة عن وىلالوثيقة الأ  تمن الرئيس. اكن

ىل أأن وأأشار ، ادلورة احلادية والثالثنياملناقشات بشأأن املعارف التقليدية لتحديد القضااي اجلوهرية اليت يتعني معاجلهتا  ي  اإ
 ي تكل الواردة وهجات النظر أأن عىل وأأكد جمددا  منذ أأكرث من عامني.املعارف التقليدية ناقش ت اللجنة احلكومية ادلولية مل 

ادلورة احلادية ولثالثني هنج ومهنجية تفصيال لالوثيقة الثانية وأأوردت دلول الأعضاء. اواقف ختل مبل خاصته واكنت ثيقة الو 
، ةالأصليالشعوب بأأمهية وقمية ممثيل قر واليت مت وضعروها ابلتشاور مع املنسقني الإقلمييني وادلول الأعضاء املروهمتة. وا ،لجنةل 

ذا اكنت اللجنة احلكومية ادلولية وافاد بأأنه وكذكل أأحصاب املصلحة الرئيس يني ال خرين مثل ممثيل الصناعة واجملمتع املدين.  اإ
هنا تسعى  ن اجللسة وذكر بأأ . اوحتقيق التوازن بيهن مصاحل مجيع أأحصاب املصلحة ي نظر ال اإىل حباجة لتحقيق نتاجئ فعاة، فاإ

ىل قرار بشأأن لك بند اعىل اللجنة و صنع القرار. العامة يه هجة  . أأثناء تقدم سري أأعاملروهاجدول الأعامل من بنود لتوصل اإ
عداد التقرير بعد ادلورة وتعمميه عىل مجيع و هنايئ من قبل اللجنة. اللتأأكيد ل تعممي القرارات ، سبمترب 23يوم اجلعة، وسيمت  سيمت اإ

ونقل . 2016 ي نومفرب  للجنةادلورة الثانية والثالثني ست لغات لعامتد   ي ب سيمت تقدميه و . اهتمعىل تعليق الوفود للحصول
ان مرتبط والثالثنيتعترب ادلورة احلادية والثالثني والثانية هذا الأس بوع. أأول، العمل خالل الرئيس الرسائل الرئيس ية لضبط 

طار عات بشلك واحض، حيث أأن الاجامتببعضروهام البعض  قرارا بحتديدا بشأأن املعارف التقليدية. و يه الولية احلالية  ي اإ أأن اإ
ىل االعديد من الوفود حباجة  نه روهموالتعامل مع عواص ادلورة احلادية والثالثني لنظر  ي املقرحات والقضااي اليت أأثريت  ي اإ ، فاإ

 ادلورة الثانية والثالثني،قضاء بعض الوقت بني هذين الاجامتعني للنظر بدية  ي املقرحات والقضااي قبل أأن يمت من املروهم 
ىل قدوم باهزية للتوصل من أأجل ال . اثنيا، ادلورة احلادية والثالثنيالقضااي الرئيس ية اليت متت مناقش هتا خالل مواقف بشأأن اإ

تضمنت وثيقة العمل أأفاد بأأن النص احلايل. و بشأأن لقضااي الأساس ية ل احو مزيد من الوضوح توفري هناك فرصة كبرية ل 
لكامت خمتلفة، واليت اكنت  ي كثري من الأحيان مسأأة  تس تخدمااكنت هناك مفاهمي و . كلك ازدواجية كبرية  ي النص

ىل  ثةل  ي املواد التختلفةامتهناك مفاهمي مواكنت جوهر. أأكرث مهنا مسأأة دللت  الوضوح لن ذكل دون وب. دة نظرأأعاحتتاج اإ
ل يكون هناك  ىل الوضوح وتضييق اعىل اللجنة يتعني عىل املس توى العميل، و  وهرومن حيث اجلتقدم حمدود. اإ لوصول اإ

قد ترغب الوفود  ي النظر  ي بعض هذ  القضااي بعد و والهنج داخل وثيقة العمل. النصوص الفجوات فامي يتعلق ببعض 
أأن من ن واملشاركيمتكن حىت ادلورة احلادية والثالثني تكل القضااي  ي طرح اجة اإىل حبلكهنا و ، ثني للجنةادلورة احلادية والثال

اجلزء الأكرث صعوبة يعترب للتعامل مع هذ  القضااي عىل املس توى املوضوعي. اثلثا، ادلورة الثانية والثالثني  ي ين مس تعدوا يأأت
وطبيعة املوضوع واملس تفيدين / الاهداف روهدفوال  وهراجل حيثمن قانوين،  ي التفاق عىل الغرض من الصك الممتثال 

ىل القضااي اجلوهرية املوضوعية اليت حتتاج اللجنة احلكومية ادلولية يه اكنت تكل و ونطاق امحلاية والتقييدات والاس تثناءات.  اإ
حراز تقدم ف ىل أأن. وأأشار هيا خالل ادلورة احلادية والثالثني والثانية والثالثنياإ دخال الاإ تدرج  ي النص فامي يتعلق امل هنج ه مت اإ

طارا مفيدا لس تخدام أأمثةل معلية بنطاق امحلاية. وأأعرب عن اعتقاد  ب  القضية املركزية للنطاق أأو للتأأكيد عىل تكل أأنه يوفر اإ
ينبغي احلقوق اليت لنظر  ي حتقيق التوازن بني امحلاية والوصول وابشأأن حماولت اللجنة احلكومية ادلولية لس امي اية، امحل

لفية اخل العام. وأأخريا، أأشار اإىل كل العالقة مع امل ي ، والنظر أأيضا ةأأو الاقتصادي ةلمعارف التقليدية، سواء املعنويمنحروها ل
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية )"لروهمة امل   "(.UNDRIPعمل اللجنة احلكومية ادلولية: اإ
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 جدول الأعامل اعامتدعامل: من جدول الأ  2البند 

 من جدول الأعامل: 2قرار بشأأن البند 

قدم الرئيس مرشوع جدول الأعامل  .13
 WIPO/GRTKF/IC/31/1 امل عمّم  ي الوثيقة

Prov. 3. . يك ي عمتد، ومت اعامتد 

 .اجملال لالإدلء ابلبياانت الافتتاحيةفتح الرئيس و  .14

عمل وبرانمج العمل املقرح الهنجية عن دمعه مل أ س يا واحمليط الروهادئ، بدلان وأأعرب وفد الروهند، متحداث ابمس مجموعة  .15
العمل اذلي تضطلع به اللجنة احلكومية ادلولية اليت أأوجز الرئيس فهيا رس مذكرة املعلومات وأأفاد بأأنه دالرئيس. جانب من 

ناقشة القضااي مل  هليفض أأعرب عن ت . و 2010 ي عام اليت جرت نص القامئة عىل ال فاوضات املمنذ ، بشأأن املعارف التقليدية
ىل  نطاق امحلاية والاس تثناءات و  موضوعو  قضااي الأهداف واملس تفيدينلس امي مشرك، توافق اجلوهرية من أأجل التوصل اإ

وأأفاد بأأن كيفية تعريف املعارف التقليدية من شأأنه أأن يضع الأساس لعمل اللجنة احلكومية ادلولية. وأأفاد بأأن . يداتقي ت وال 
عىل النص حيتوي بجب أأن و اخلصائص الفريدة للمعارف التقليدية.  ويعكس كون شاماليف املعارف التقليدية بجب أأن تعري

محلاية املعارف التقليدية  متفاوتس توى أأعرب عن تفضيهل مل . و لالس تحقاق تطلب معايري منفصةلي تعريف شامل ل 
مس تخديم و  التوازن الأمثل بني حقوق ومصاحل أأحصاهباابس تخدام هنج متدرج. ومن شأأن ذكل أأن يتيح الفرصة لتحقيق 

خصائص تلفة من احلقوق عىل أأساس التخ س توايت امل حتديد أأن يكون ميكن و . كلكاملعارف التقليدية واملصلحة العامة 
ىل اتفاق ابطريقا للميض قدما حنو تضييق الفجوات القامئة، املعارف التقليدية  بشأأن صك لروهدف الهنايئ املمتثل  ي التوصل اإ

من شأأنه ضامن حامية متوازنة وفعاة للمعارف التقليدية، ابلإضافة اإىل حامية املوارد الوراثية وأأشاكل التعبري  ،قانوين دويل
أ س يا واحمليط الروهادئ مواقف خمتلفة. ومع بدلان بعض أأعضاء مجموعة ل الثقا ي التقليدي. وفامي يتعلق مبسأأة املس تفيدين، واكن 

ذا اكنت هناك حالت يتحمت اش امتل اعضاء أأنه الأ عظم رأأى مذكل،  ل ميكن أأن لسلطات الوطنية مضن تعريف املس تفيدين، اإ
ىل عزى فهيا ت   أ س يا واحمليط بدلان واكن معظم أأعضاء مجموعة  .الشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةاملعارف التقليدية مبارشة اإ

ىل اعراف أأن هناك حاجة قد رأأوا الروهادئ  لمعارف لمناء كأ الأعضاء ابدلور الروهام اذلي تقوم به السلطات الوطنية ادلول اإ
ا ادلوة دورا ائامتنيوأأن ت منح التقليدية حيث ل ميكن حتديد املس تفيدين و ي احلالت اليت مت فهيا حتديد املس تفيدين، 

معارف للفري امحلاية القصوى املمكنة لتو  أأعرب الوفد عن تفضيهلنطاق امحلاية، وفامي يتعلق ب ابلتشاور مع اجملمتعات احمللية. 
بعض وجود ل بد من وأأفاد بأأنه قمية جتارية هائةل. لروها رف الطبية التقليدية اليت ااملعاململوكة عىل نطاق واسع، لس امي  التقليدية
بجب لتطوير،  ي حاة البحث واووفقا ملا تقرر  الأطراف املتعاقدة.  ،مثل رسوم املس تخدم احلقوق الاقتصاديةأأشاكل 

وتقامسروها املنافع عىل "( واحلصول MATالرشوط املتفق علهيا تبادليا )"و "(، PICفاهمي املوافقة املس بقة عن عمل )"اش امتل م
"(ABS )" وفامي يتعلق عىل نطاق واسع. اململوكة توفري امحلاية ملثل هذ  املعارف التقليدية املؤسسة عىل نطاق واسع، أأثناء
لك لددة املواقف احملبني فامي سايس لضامن النظر  ي الأحاكم بطريقة متوازنة أأفاد الوفد بأأنه من الأ ، قييداتت لس تثناءات وال اب

اية امحلدمج مبدأأ بجب أأن ينعكس دوة من ادلول الأعضاء واملصاحل املوضوعية لأحصاب املعارف التقليدية. وابلتايل، 
أأكدوا عضاء الأ موقفا خمتلفا، لكن معظم اكن هلم بعض أأعضاء اجملموعة وأأفاد بأأن .  نص الصك يللمعارف التقليدية  املتفاوتة

وفر امحلاية الفعاة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي يأأن هناك حاجة اإىل صك ملزم قانوان جمددا عىل 
مانة  وأأعرب ئبيه.عن تقدير  لقيادة الرئيس وانالوفد التقليدي. وأأعرب  كام أأعرب عن امهل قيق، ادلعداد عىل الإ عن شكر  للأ

ىل تقدم ملموس  ي معل اللجنة احلكومية ادلولية. ي أأن تؤدي   املناقشات اإ

مانة CEBSالبلطيق )"و وفد لتفيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى وأأعرب  .16 يع عىل مج "(، عن شكر  للأ
وفود املعارف التقليدية لأكرث من عامني، ذلكل رحب تناول اللجنة مل ت وأأفاد بأأن ورة. احل ادلاليت أأجنزهتا لصالأعامل التحضريية 
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نعاش ت مبثابة اكناليت عالمية، الرئيس الإ ذكرة مب اجملموعة العمل اذلي مت الانهتاء منه  ي املايض، بشأأن ذلاكرة اأأداة مفيدة لإ
بجاد تفامه يتعني كام هو مبني  ي الولية، أأنه وأأفاد بولية. الوتركزي املناقشات اجلارية  ي س ياق  عىل اللجنة أأن تركز عىل اإ

ىل الأمام مع النظر  ي نتاجئ حممتةل، ل مشرك حول القضااي اجلوهرية. ورأأى أأن املناقشات  ل ميكن أأن تتحرك اإ بعد التوصل اإ
ىل تفامه مشرك حول عدد من القضااي الأساس ية، مبا  ي ذكل الأهداف واملس تفي كل والعالقة مع املامحلاية  موضوعو  ديناإ

للجنة احلكومية ادلولية أأن تركز فقط عىل حامية متوازنة وفعاة للمعارف التقليدية  ي وميكن . متكل غري املرشوعالعام وال 
خرى خارج نظام امللكية الأ هداف الصكوك القامئة بأأ هداف و ابلأ في يالصك احملمتل لن أأن  س ياق امللكية الفكرية. وأأبرز

روتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما الفكرية، مثل 
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى أأعرب وفد وضوعي، املس توى امل عىل و )"بروتوكول انغواي"(.  امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج

اذلي طرح  ي ادلورة السابعة تدرج امل هنج العناية  ي وأأفاد بأأنه ينظر ب تدابري. ال لهنج القامئ عىل عن تفضيهل لق البلطيو 
بشلك واحض وذكل لضامن اليقني املعارف التقليدية فئات لبد من حتديد ومع ذكل، اكن  والعرشين للجنة احلكومية ادلولية.

بداء رأأيه بشأأن صك الوفد مل يرغب وروهم جدا. امل لت  ي الاعتبار هذا اجلانب داواملنتاجئ بجب أأن تأأخذ القانوين. واكن   ي اإ
أأية نتيجة ممكنة بعناية  ه بجب حفصميكن أأن يكون هل أ اثر غري متوقعة أأو غري مرغوب فهيا عىل نظام امللكية الفكرية. وأأوحض أأن

مشاركته وفد اجملموعة عىل . وأأخريا، أأكد م مهنعىل مجيع أأحصاب املصلحة والنظم الترشيعية اخلاصة بلك امن حيث تأأثريه
 .ادلورة احلادية والثالثني للجنةالبناءة خالل 

مع هتا واهجو رصة مواصةل النقاش بشأأن املعارف التقليدية بفمتحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ورحب وفد نيجرياي،  .17
 سيس متر بقيادةه أأنأأعرب عن ثقته ب. و الفائدة مهناف التقليدية و الاك ي وحامية املعار توفر التعزيز نظام امللكية الفكرية بطريقة 

مانة  والتحضري لدلورة. كام زية املمة س بقعىل التخترصات امل مفاوضات اللجنة حنو حتقيق النتاجئ الإبجابية. وأأعرب عن تقدير  للأ
نه من املروهم أأن نؤكد من جديد عىل مناقشة اللجنة للمعارف التقليدية بشلك أأكرث من عامني وأأفاد بأأنه طاملا قد مر  رمسي، فاإ
ابلنس بة لروهوية ل لمعارف اليت تشلك مصدرا أأساس يا لكذكل اجلسم احلي و  أأقدم أأشاكل املعرفةاكنت أأن املعارف التقليدية 

ىل أأعرب عن الزتامه ابلعمل عىل . و لأحصاهبا صك قانوين معيل محلاية فعاة للمعارف تقدم املفاوضات من أأجل التوصل اإ
نه امل تفامه عن ال طبيعهتا ب تعرب قد لملكية الفكرية. ومثل هذ  النتيجة ل ادلويل احلديث طار الإ التقليدية  ي  شرك. وابلتايل، فاإ

 ي املايض دون هذا هو اجتا  املناقشات وأأفاد بأأنه مل يكن وهجات النظر املتباينة. بشأأن ل يتوقع مناقشة مفاهميية واسعة 
متكل غري وال  الأهدافبشأأن الركزي عىل حتقيق مرونة قابةل للتطبيق عىل املشاركني وفد حث الو حتقيق نتاجئ موضوعية. 

مع الوضع  ي الاعتبار أأن ادلورة احلادية وغريها. و  تقييداتامحلاية والاس تثناءات وال ونطاق موضوع و  املس تفيدينو  املرشوع
الأثر الاجامتعي والاقتصادي الروهائل بشلك مثايل و املناقشات بشأأن املعارف التقليدية لثالثني س تختمت والثالثني والثانية وا

 مشاركته البناءة  ي املفاوضات.عىل  اجملموعة، أأكد وفد لمعارف التقليديةل

ىل الأمام. معل اللجنة احلكومية ادفع تفانهيا  ي عىل لأمانة اوفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، وشكر  .18 دلولية اإ
وافاد بأأنه ينبغي حامية متوازنة وفعاة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي. توفري وأأقر بأأمهية 
وتقر  وقابةل للتوقع اليقني القانوينوتضمن محلاية املتعلقة بتكل املوضوعات مصممة بطريقة تدمع الابتاكر والإبداع، أأن تكون ا

اللجنة احلكومية ادلولية الإرساع  ي معلروها، تواصل أأن نصت عىل ولية اللجنة وذكر بأأن . وعاتلطبيعة الفريدة لروهذ  املوضاب
ىل تفامه مشرك حول القضااي اجلوهرية، مبا  ي  ي االركزي الأسايس  ويمتثلمع الركزي عىل تضييق الفجوات القامئة.  لتوصل اإ

عداد مرشوع عىل اجملموعة الرئيس وفد احلكومية ادلولية. و ي هذا الصدد، شكر  ذكل أأهداف معل اللجنة اذلي هنجية، امل اإ
اللجنة احلكومية ادلولية تمتكن أأن أأعرب عن أأمهل  ي للجنة. و ادلورة احلادية والثالثني ملناقشات  ي أأمام تنظمي اسروهل الطريق 

بجاد من  أأفاد اللجنة احلكومية ادلولية، وفامي يتعلق ابلأعامل الأخرى . جمديةريقة فروهم مشرك حول القضااي اجلوهرية والتقدم بطاإ
دراسات وأأمثةل  مبا يشملقامئ عىل الأدة، الهنج العىل اللجنة اس تخدام "وذكر بأأنه ينبغي ميكن زايدة هذا الفروهم املشرك. بأأنه 

. وأأعرب "حاميهتاقصد ل ي  ات اليت واملوضوعللحامية  ات القابةلاملوضوععىل مبا  ي ذكل الترشيعات وأأمثةل و لخربات الوطنية، ل
 .يع الاطرافبناءة حنو حتقيق نتيجة مقبوة جل ال سامهة عن الزتامه املس متر ابمل 
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للأعامل  هامتنانعن "(، GRULACوفد ش ييل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )"وأأعرب  .19
"الإرساع  ي معلروها، مع الركزي هو للجنة احلكومية ادلولية ثنائية االروهدف من أأفاد بأأن التحضريية من قبل الرئيس والأمانة. و 

ىل فتوحة والاكمةلامل املشاركة و عىل تضييق الفجوات القامئة،  ىل النص، هبدف التوصل اإ جراء مفاوضات تستند اإ ، مبا  ي ذكل اإ
املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تضمن حامية متوازنة / النتاجئ طبيعة النتيجةالإخالل ب وين دويل، دون اتفاق بشأأن صك قان

جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية". أأشاكل التعبري الثقا ي التقليديو املعارف التقليدية وراثية و وفعاة للموارد ال ، وسيمت اإ
، مع الركزي عىل القضااي العالقة والنظر  ي خمتلف اخليارات 2015"(  ي عام GAكام مت تعريفروها من قبل اجلعية العامة )"

حتديد القضااي وأأفاد بأأن أأعدها الرئيس. اليت هنجية املذكرة امل و عالمية الإ لمذكرة صك قانوين. وأأعرب عن شكر لباملتعلقة 
حتقيق هبدف مسامهة جيدة لركز معلروها ن مبثابة اكالأساس ية وخمتلف البدائل املقرحة لتنظمي معل اللجنة احلكومية ادلولية 

رشادية وذكر بأأنه يتعني نتاجئ ملموسة.  ، ادلورة احلادية والثالثنيتناولروها  ي يتوجب لقضااي اليت ابعىل اللجنة وضع قامئة اإ
نقطة أأن تكون روهم تقليص الفجوات، عىل أأساس فروهم مشرك حول القضااي اجلوهرية املتعلقة ابملعارف التقليدية. ومن امل هبدف 

جناز  من قبل اللجنة. و يه الانطالق   .ادلورة احلادية والثالثني للجنةتحقيق تقدم  ي ب الزتامه أأكد عىل العمل اذلي مت اإ

"(، CACEESوفد طاجيكس تان، متحداث ابمس مجموعة دول أ س يا الوسطى والقوقاز ودول أأورواب الرشقية )"وأأفاد  .20
عتقادا راخسا أأن ادلول الأعضاء سوف جتد تفامه مشرك حول القضااي اجلوهرية، عن طريق ويعتقد ا مرتفعة دليه توقعاتأأن 

عكس مصاحل مجيع أأحصاب املصلحة. وشكر الأمانة عىل العمل املس متر وادلؤوب من أأجل مما يتضييق الفجوات القامئة 
لوضع صك قانوين  حيواي اأأمر اكن ة ادلولية للجنة احلكوميمعل املهنجية اليت اقراها الرئيس. واعرف بأأن ابالتحضري ورحب 

لضامن حامية متوازنة وفعاة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي. ، تعلق ابمللكية الفكريةم دويل 
 هنج معيل ومرن من خالل معل اللجنة.وأأعرب عن اس مترار   ي املشاركة ب

لعودة مع ادلول الأعضاء الأخرى لإحراز وأأعرب عن سعادته ابلأعامل التحضريية. ا عىلشكر وفد الصني الأمانة و  .21
عرب عن تقدير  جلروهود كام أأ تقدم  ي النقاش حول املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي. 

حراز تقدم  ي اللجنة احلكومية ادلولية. ئبيه من أأجل الرئيس وان بجابية، ولكن أأنه وافاد باإ مع لك هذ  اجلروهود، مت حتقيق نتاجئ اإ
ىل  سد حتقيق تقدم و  ي استنادا اإىل جتربة ادلورتني الأخريتني، أأعرب عن رغبته، . و تضييقمازالت هناك ثغرات حتتاج اإ

بجابية. وهبذ  الطريقة، ميكن للجنة العمل ، وحتقيق فروهم أأكرث ش يوعاالثغرات  بجاد لتحقيق نتاجئ اإ  ك دولية صكو حنو اإ
 ملزمة قانوان.

ندونيس يا، متحداث ابمسوأأعرب  .22 عن أأمهل  ي أأن يكون هناك مناقشات بناءة وممثرة ، البدلان املتقاربة التفكري وفد اإ
ىل اللجنة احلكومية ادلولية ا الاجامتع. ودعفرة طوال  أأن تأأخذ  ي الاعتبار القمية العملية لتحديد مس توى احلقوق عىل النحو اإ

عىل نطاق واسع ة واملنترشة قدسة واملطبيعة املعارف التقليدية، عىل طول طيف املعارف التقليدية الرسي اذلي حتدد 
وفقا ا حقوق لروهديد املعارف التقليدية وحتطبيعة كون أأداة مفيدة  ي معلية حتديد يهذا الهنج ميكن أأن وأأفاد بأأن واس تخداهما. 

شارة ذلكل. و ىل نتاجئ الاجامتع التشاوري  ي اإ متثل تدرج امل  هنجالتفاوتة  ي امل اية امحلأأفاد بأأن ، 2014اذلي عقد  ي ابيل  ي اإ
املعارف حسب طبيعة حتديد مس توى احلقوق وذكر بأأن فرصة تعكس التوازن بني احلقوق ومصاحل املالكني واملس تخدمني. 

واملس تفيدين ونطاق امحلاية والاس تثناءات امحلاية التقليدية أأاتح الفرصة لإبجاد تقارب حول القضااي اجلوهرية ويه موضوع 
، فاإن تعريف امحلاية مبواصةل النقاش حول هذ  املسأأة بعيهنا. وفامي يتعلق مبوضوع الوفد . و ي هذا الصدد، أأوىصتقييداتوال 

وفر مس توى معني من ياملعارف التقليدية مبعىن واسع وشامل يكون أأفضل، مع الاعراف بأأن هذا التعريف ينبغي أأن 
تطوير" ال " و"صون"الو الأجيال"بني " السامت املمزية للمعارف التقليدية ويهبجب احلفاظ عىل الوضوح. وعالوة عىل ذكل، 

ىل املعارف التقليدية املتاحة للجمروهور أأو  / الصكوكصكاملمنوحة للامحلاية متتد أأن كام بجب كجزء من التعريف.  أأيضا اإ
مسأأة معايري الأهلية من هذا املوضوع، واقرح توحيد حبذف يضا  الوفد أأ ، أأوىصعىل نطاق واسع. و ي هذا الصدد ةنترش امل 

دور تناول اكن لبد من ذكر الوفد بأأنه . وفامي يتعلق مبسأأة املس تفيدين، 3معايري الأهلية  ي املادة بشأأن  شاراتمجيع الإ 
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ل ميكن أأن تعزى فهيا املعارف  اليت اكنت هناك بعض الظروفا، حيث أأساس ياكن مثل هذا ادلور وأأفاد بأأن ادلوة. 
ىل التقليدية  عزى عىل وجه تل ت املعارف التقليدية  ي العادة عندما اكنوحيدث ذكل . جممتعات حملية أأو شعوب اصلية معينةاإ

احمللية اجملمتعات أأو مل يكن من املمكن التعرف عىل تقترص عىل واحدة من اجملمتعات احمللية أأو الشعوب الاصلية التحديد أأو 
داريةملس تفيدين ادلوة ك اب ي ظل هذ  الظروف، ينبغي أأن يشمل احلمك املتعلق و. أأو الشعوب الاصلية اليت أأنتجهتا . جروهة اإ

ىل تفامه مشرك حول املس تفيدين، مبا ويعد نطاق الصك كلك. ب رتبط ارتباطا وثيقا محتديد املس تفيدين وأأفاد بأأن  التوصل اإ
شددت عىل رضورة متقاربة وهجات نظر اكنت هناك "نطاق امحلاية"، وفامي يتعلق بـ ية مباكن.  ي ذكل دور ادلوة، من الأمه 

حتديد املعيار عىل مس توايت معينة من من شأأن لروهذا الغرض، و احلفاظ عىل املصاحل الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين. 
الضامانت اليت عىل اكن و اية. توفري امحلاملعارف التقليدية أأن يكفل واحدة من  امحلاية اليت س توعب احلقوق املمنوحة للك

وفامي مدى امحلاية مع مراعاة مس توى نرش املعارف التقليدية. هبا مت منح تأأخذ بعني الاعتبار طبيعة احلقوق اليت أأن ضعت و  
نه من الرضوري ضامن أأن الأحاكم مل تكن تقييداتلس تثناءات وال يتعلق اب ا حىت ل تؤثر سلبا عىل نطاق جدمتسعة ، فاإ
امحلاية الفعاة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي  يوفرهناك حاجة اإىل صك ملزم قانوان و امحلاية. 

من اللجنة احلكومية ادلولية مبا ميكن املناقشات، و ي معل الأمانة، ئبيه الرئيس وانتوجيه التقليدي. وأأعرب عن ثقته  ي 
حراز تقدم  ي مرشوع نص بشأأن املعارف التقليدية.  اإ

ىل حوار بناء. وشكر عن تطلعه وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب  .23 اإ
ذا اذلي قدمتهالأمانة عىل لك ادلمع  نه الركزي بجب لأس بوع ممثرة، امناقشات أأردان أأن تكون . ورأأى أأنه اإ ينصب عىل أأن فاإ

ّددت  ي وليتنا. وأأضاف أأن زايدة فروهم تكل القضااي س يكون مبثابة خطوة أأساس ية سيتعّذر دوهنا  القضااي اجلوهرية، كام ح 
حراز مزيد من التقدم أأو س يكون التقدم احملرز دوهنا عدمي اجلدوى.  تورد تذكريا مفيدا  الإعالمية للرئيسذكرة املوأأوحض أأن اإ

ا  موضوع املعارف التقليدية اذلي هل الأهداف، ومامحلاية و  موضوعو  واملس تفيدين متكل غري املرشوعف ال تعري: بتكل القضااي
العام.  كلوالعالقة مع امل تقييداتاحلق  ي احلصول عىل امحلاية عىل املس توى ادلويل، مبا  ي ذكل النظر  ي الاس تثناءات وال 

ىل فروهم مشرك بشأأن من القضااي وشدد عىل أأمهية الركزي عىل لك قضية  وأأفاد هداف. الأ الأساس ية، بدءا من كيفية التوصل اإ
عرب عن وأأ لنتيجة، كام هو منصوص عليه  ي الولية. الإخالل ابدون بجب أأن تنعقد ناقشات حول القضااي اجلوهرية بأأن امل 
ىل  هتطلع ىل مناقشة موضوعية للوصول اإ وأأفاد بأأنه بجب التوصل . معّينةفروهم مشرك للحقائق بدل من فروهم موّجه حنو نتيجة اإ

ىل اتفاق  عدد من الاحامتلت التختلفة طرح فامي يتعلق بتكل القضااي الأساس ية قبل مناقشة طبيعة الصك. وقد مت ابلفعل اإ
 ي ذكل وتشجيع اس تخدام الأطر القانونية القامئة، مبا  مثل التوعية اللجنة احلكومية ادلوليةعىل لتعزيز حامية املعارف التقليدية 

أأن وأأفاد بهذ  الأطر. اإىل وحتسني الوصول املؤلف ونظم حقوق  اجلغرافية ؤرشاتوامل تصامميالتجارية وال  عالماتالالعالمات 
رشوعة امل غري احليازة علنة ادلراية واملعلومات التجارية )الأرسار التجارية( ضد امل اية غري امحلالاحتاد الأورويب بشأأن  اتتوجهي

تعريف الأرسار التجارية وفقا للمعايري قد واءم التوجيه أأفاد بأأن . و 2016اعمتدت  ي  قد عهنا والكشف اواس تخداهملروها 
يوفر ملكية الفكرية محلاية املعارف التقليدية القامئ لل روهيلك ال اس تخدام يبدو أأن عميل، النظور امل من و . القامئةادلولية امللزمة 

الرسعة اليت ميكن اس تخداهما من قبل املس تفيدين احملمتلني. وفامي يتعلق مبسأأة أأساليب هو قلروها ليس أأ العديد من املزااي، 
واجلدوى من الناحية  ةاحلقيقي يةاثر العامل أأخذ  ي الاعتبار ال  مناقشة القامئة عىل الأدة اليت تل ادلعوة ل الوفد العمل، واصل 

، مبا  ي ذكل اجملال العام، كلكالتأأثري عىل أأحصاب املصلحة راسة لبد من دوأأفاد بأأنه الاجامتعية والاقتصادية والقانونية. 
جراء حتقيقا لروهذ  الغاية، و . بدقة أأفاد أأن تفيد املناقشات. و التجارب روهذ  ميكن ل الوطنية وكيف  تجاربدراسة عن ال أأيد الوفد اإ

جراء در من  تطلباليت  WIPO/GRTKF/IC/31/9 وثيقة العملبأأنه مت تقدمي  الوطنية للتجارب اسة أأمانة الويبو اإ
لتنوير املناقشات  ي اللجنة احلكومية و والترشيعات احمللية واملبادرات املعمتدة مؤخرا فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية. 

 حاميتهلموضوع احملمي واملوضوع اذلي ل يقصد للموسة املمثةل الأ ( حتلل الترشيعات احمللية و 1)أأن ادلولية، ينبغي لدلراسة 
التدابري وبعضروها ال خر قامئ عىل بعضروها واليت ميكن أأن تكون ( تأأخذ  ي الاعتبار مجموعة من التدابري اليت ميكن اختاذها، 2و)

 عىل احلقوق.قامئ 
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ىل الأمانة ق  مالحظة من الامانة: ] .24 أأعرب وفد مجروهورية كوراي عن . و [بشلك خطيدمت البياانت الافتتاحية التالية اإ
عداد وتنظمي الاجامتع. وأأعرب عن اعتقاد  خالص تقدير  لأمانة ال أأمهية حامية املعارف التقليدية، ولكن بويبو جلروهودها  ي اإ

تعريف املعارف التقليدية وأأفاد بأأن ختلق تأأثريات سلبية عىل الابتاكر والإبداع.  تكون مصممة بطريقة لبجب أأن حاميهتا 
امحلاية  لأنه وثيق الصةل مبوضوع ،معلية التنفيذأأثناء غامض قبيل مس ت تفسري أأي وواحض املعامل ملنع  اموجز بجب أأن يكون 

س تفيدين، لأنه خمالف مك كياانت الوطنية ال ول أأو ادلضم ل تهعارض وأأعرب عن مالتقييدات والاس تثناءات ومس توى امحلاية. و 
 نذليلية والشعوب الأصلية اون مه اجملمتعات احمل املس تفيدبجب أأن يكون وفقا ذلكل، و حامية املعارف التقليدية. من غرض لل

حاكم الأ نه من املروهم للتأأكد من أأن أأفاد الوفد أأ ، يداتقي ت لس تثناءات وال وفامي يتعلق اباملعارف التقليدية. نقلوا و صانوا و أأنشأأوا 
كل امل املعارف التقليدية  ي ي ينبغي النظر عىل الأخص، لك دوة من ادلول الأعضاء. و لددة تأأخذ  ي الاعتبار املواقف احمل

نشاء واس تخدام قواعد البياانت اكن وس يةل فعاة أأفاد الوفد بأأن قواعد البياانت، وفامي يتعلق برشط اس تثنايئ. مبوجب العام  اإ
البياانت  ي مجروهورية كوراي حتتوي وأأفاد بأأن قواعد خطأأ أأو كوس يةل محلاية املعارف التقليدية. عن جدا ملنع الرباءات املمنوحة 

لفحص الرباءات وكذكل لأغراض  ةبقاسدبيات من املعلومات املنشورة وقد اس تخدمت بنجاح كبري كأ  عىل مكيات هائةل
املزيد من املناقشات بشأأن نطاق املعلومات وتدابري الأمن والتحمك  ي الوصول فكرة أأفضل عن كيفية حتسني وفر س يو أأخرى. 

عندما يتعلق الأمر بعملية منح حقوق لالخراعات، أأفاد الوفد أأنه رشط الكشف، ب فائدة من قواعد البياانت. وفامي يتعلق ال
نه ي  ، ميكن للمس تخدمني جتنب اس تخدام أأنظمة كشفنه نظرا لعدم اليقني القانوين النا م عن متطلبات ال لأ شعر ابلقلق فاإ

أأعرب الوفد عن بشلك النتيجة،  فامي يتعلقو أأنظمة امللكية الفكرية متاما. وأأخريا، وجتاوز   ي هناية املطاف براءات الاخراع
رباءات، التأأمني احلقوق للأطراف من خالل وسائل أأخرى خارج نظام حتقيق ميكن كام صكوك غري ملزمة قانوان. تفضيهل ل

لغاء اخلعقود المثل  من اكن قوق أأو فرض عقوابت من خالل مكتب امللكية الفكرية. و ي هذا الس ياق، احلاصة، بدل من اإ
جراء امل املزيد من الوقت ق اس تغراالرضوري  يالء الاعتبار ل راء املس تخدمني و ال ناقشات لأجل اإ تأأثري ال عميقة والبحوث، مع اإ

 متل عىل الصناعة وغريها من اجملالت ذات الصةل.احمل ضاعف امل

كومية ادلولية لبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي، نيابة عن اجملموعة الأفريقية. وحث اللجنة احلاوفد أأوغندا متاما وأأيد  .25
ىل توافق  ي ال راء بشأأن صك ، هبدف ا2015من احملافل ادلولية الأخرى  ي عام اذلي جاء لبناء عىل الزمخ عىل ا لتوصل اإ

وحيث أأن ادلورة قد دويل محلاية امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي. 
ىل اإىل وجود عضاء الأ حيتاج  قليدية،للمعارف الت صصت خ   مل . واختتام هلانعاكس أأمعق حول املوضوع من أأجل التوصل اإ

أأنظمة قليدية لتوليد ت اجملمتعات الأصلية نظم اس تخدمت منذ ظروهور احلضارة، و كرا عىل اجملمتعات احلديثة. حاملعرفة تكن 
نتاهج محصهتصون ذكل حتسني و  اكنت تكل النظم، مبا  يو املامرسات لتحديد تمنيهتا. و  املعارف الزراعي وتعلمي أأبناهئم  موزايدة اإ

املوجة مل ختطط . ومع ذكل، من قبل اجملمتعات احمللية والشعوب الأصلية وخفض معدل وفيات الرضع والأهمات، لتزال تطبق
عن ت تغاضكام دية أأو الأصلية. املعارف التقليصون محلاية و  بدرجة أأكرب،احلالية من التحديث، وكذكل نظام امللكية الفكرية، 

املعارف التقليدية  ادلور احملمتل للمعارف التقليدية كأداة تمنوية مفيدة. ونتيجة ذلكل،  ي بعض احلالت، أأيسء الترصف  ي
متش يا مع جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية، و ذلكل، وهمددة ابلنقراض. اكنت ، و ي بعض احلالت القصوى، ومت هتميشروها

عطاء معىن جديدا لمتكني مجيع الناس، مبا  ي ذكل اإىل عضاء الأ  حيتاج تلقني للمعرفة )من خالل مك ليس  -الشعوب الأصلية اإ
جلعية العامة، وابلتايل االمتسك بقرار عىل عضاء الأ ملعرفة  ي معلية التمنية. وحث بل مكسامهني اب، حفسب نقل التكنولوجيا(

  هناية العملية.وتصور صاك قياس يا حبد  الأدىن  يهبدف تضييق الفجوات القامئة. الركزي عىل التفاوض بشأأن مرشوع نص 

للجنة. وأأثىن عىل ادلورة احلادية والثالثني جتا  جناح يس الرئ اذلي بذهل وأأعرب وفد الياابن عن تقدير  للعمل الشاق  .26
 ي هذا الس ياق، ل بد من و. عوامالأ دار عىل م املعارف التقليدية تاللجنة انقشوأأفاد بأأن الأمانة  ي تنظمي الاجامتع. هجود 

اترخيروها الطويل  رمغعرف بأأنه يوفد أأن عىل اللتقدم اذلي أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية حىت ال ن. ومع ذكل، اكن قرار ابالا
بجاد أأرضية مشركة بشأأن القضااي الأساس ية، مل تمتكن ، اتمن املناقش مثل أأهداف الس ياسة اللجنة احلكومية ادلولية من اإ

كام ذكر الوفد  ي اجلزء الرفيع و جفوة  ي هذ  القضااي.  ، ولتزال هناكمتكل غري املرشوعوضوع وتعريف ال وامل واملس تفيدين
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ىل مناقشة القضااي الأساس ية. ختىش ، بجب عىل اللجنة أأل ادلورة السادسة والعرشين للجنةاملس توى من  ورمبا متكن العودة اإ
ىل فروهم مشرك. و ي هذا من ااقشة اللجنة احلكومية ادلولية مثل هذ  املن لتغلب عىل وهجات النظر املتباينة والتوصل اإ

فرصة لتعميق فروهم القضااي الأساس ية ابلتفصيل الوفد ابلكخطوة أأوىل لإبجاد طريقة للخروج من الوضع احلايل، رحب و الصدد، 
ادلورة الوفد الركزي عىل أأمهية منع اخلطأأ  ي منح براءات الاخراع  ي اقرح و  ي ولية اللجنة احلكومية ادلولية احلالية. 

نشاء قاعدة بياانت اذلي مي، و احلادية والثالثني للجنة وفد الياابن، وأأعاد رسية. ال ري للمعارف التقليدية غكن أأن يمت عن طريق اإ
ىل  بشأأن اس تخدام قواعد البياانت التوصية املشركة "تقدمي ومجروهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية،  نب وفود كندااجاإ

". ورأأى أأن مناقشة هذا الاقراح ميكن أأن تمكل لأغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
 الثالثني ادلورة احلادية و لالخنراط  ي العمل  ي   النص. وأأعرب الوفد عن اس تعدادالقامئة عىل فاوضات املسروهل ت و 

 بروح بناءة.

، 2015لس نة ، 123.13معلية التشاور اليت أأدت اإىل صدور القانون عن أأبلغ وفد الربازيل اللجنة احلكومية ادلولية و  .27
دارة املعارف التقليدية املرتبطة أأمور من بني  ،نظام نيذل، ال2016لس نة  772.8واملرسوم  وأأفاد بأأن ملوارد الوراثية. ابأأخرى، اإ
. واكن القانون قد نوقش بشلك مبارشةعىل نطاق واسع مع اجملمتع  ي معلية ا نوقش 772.8/16واملرسوم  123.13/15القانون 

الاعتبار  أ خذا  يعيارية، امل عملية ال للنقاش منذ بداية  امفتوح ، اكنن جانبهمفاملرسوم، اما رئييس  ي املؤمتر الوطين للربازيل. 
مبارش: الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية بشلك اجلاعات املروهمتة اليت جاءت من كل تلس امي مساهامت اجملمتع املدين، 

خمصصة لتلقي الاقراحات واملساهامت عىل الإنرنت صفحة قد أأنشأأت التقليدية وصغار املزارعني. واكنت وزارة البيئة 
ابلتوازي و، 2015. و ي يوليو 2015 أأكتوبر روها  يمي نظ مت ت خالل جلسة علنية ا حبهثزمع توصيات بشأأن اللواحئ التنظميية املال و 

نرنتالواردة عن طريق مع النظر  ي املساهامت  أأحصاب املصلحة املتعددين، مبشاركة املعين بعامل الفريق ، مت تأأسيس الالإ
عن  مسؤول الفريق العامل هذاممثلني عن مجعيات الشعوب الأصلية ومجعيات اجملمتعات التقليدية وصغار املزارعني. واكن 

املشاورات العامة فعاليات أأعد قد أأحصاب املصلحة املتعددين الفريق العامل املعين بتوجيه النقاش حول تنفيذ املرسوم. واكن 
جامل. و 2015اليت عقدت خالل شروهري أأغسطس وسبمترب وأأكتوبر  قلميية ملناقشة املرشوع. اإ ، مت عقد ست حلقات معل اإ

 ي هذا ة حارض اليت اكنت غري احلكومية،  للملكية الفكرية  ي الربازيللشعوب الأصلية ا معروهدمنظمة واجلدير ابذلكر أأن 
. ونتيجة 2015 أأكتوبر 18 – 16ظمت  ي مدينة بورتو أأليغري  ي الفرة من عمل اليت ن  الأأيضا ورشة عقدت الاجامتع، 

الترشيعات الوطنية الربازيلية حامية قوية ، توخت املروهمتة  ي مناقشة أ لية تقامس املنافعموعات نشطة جدا من اجملال لمشاركة ل 
 ي  25يقل عن عىل أأنه بجب تشكيل ما ل  8املادة نصت عىل سبيل املثال، و لشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. حلقوق ا

متعات احمللية احلق  ي مشاركة اجمل  12منحت املادة كام . ذوي الصةلالقطاعية من أأحصاب املعارف التقليدية  لغرفمن ا املائة
 أأن وهو مثال اثلث هناك . واكن ذات الصةل ي معلية صنع القرار  ي املسائل املتعلقة ابحلصول عىل املعارف التقليدية 

ىل املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا هذ  الشعوب  تمنح 13املادة  املوجودة  ي احلق  ي منع الوصول اإ
 ممكنا من دون معلية تشاور مفتوحة وشامةل.أأولئك قوية لأحصاب املصلحة الاية ابمحلراف الاعومل يكن حوزهتم. 

بناء والثالثني والثانية والثالثني ادلورة احلادية يرس بأأن ت  امنيهتأأ ممثل جلنة الأصدقاء العاملية للتشاور عن  توأأعرب .28
طار النظام القانوين ادلويل. املعارف التقل وضع توافق  ي ال راء بني ادلول الأعضاء بشأأن كيفية  بأأن هناك  توأأفاديدية  ي اإ

املزيد هو املناقشات غائب عن ما يبدو أأنه و عالقة أأساس ية بني املعارف التقليدية واملوارد الوراثية  ي س ياق الأمن الغذايئ. 
النبااتت  ي العامل املوارد الوراثية غالبية وبشلك نشط بصون وتطوير صغار املزارعني فقد قام صغار املزارعني. بمن الاهامتم 

ىل جيل من خالل الش باكت اليت لمعرفة لذ  املوارد عن اجلسم املتطور ل ميكن فصل هللأغذية والزراعة. و تنتقل من جيل اإ
مكة العميقة وفوائد املامرسات الإدارية التختلفة واحل تلفةالتخ نواع للأ الاجامتعية والاقتصادية غري الرمسية حول اخلصائص الفريدة 

املعارف التقليدية املرتبطة ابلأغذية والزراعة ديناميكية تعد الطبيعية. و  مواملتطورة للربط بني حصة ورفاهية املزارعني وبيئاهت
ابتكروا حيث  –لتغري البي ي العاملي  يتعلق ابفاميأأولئك املوجودين عىل خط املواهجة بني من اكن املزارعون و بطبيعهتا. 
عىل النجاح  وافيدة مع ممارسات الإدارة احلالية، وتقامسامل تقنيات ال  واودجم التجارب عىل مس توى املزرعةأأجروا ابس مترار و 



WIPO/GRTKF/IC/31/10 
11 
 

لمعرفة بني أأعظم الأصول للتخفيف من أ اثر تغري املناخ وحتقيق لالاجامتعية والاقتصادية. واكن هذا اجلسم املتطور  مش باكهت
انعدام ا من دميوغرافيالفئات اليت تعاين احلايل من بني أأكرث  ي الوقت ار املزارعني صغيعد الأمن الغذايئ العاملي. ومع ذكل، 

 ت املعارف التقليديةاكنكام التنوع الورايث النبايت واملعارف التقليدية املرتبطة به مبعدل رسيع. يفقدون الأمن الغذايئ  ي العامل، و 
اكن لبد من فروهم أأفضل ل اثر الأمن الغذايئ و لصغار املزارعني. كبري  بشلكثقافيا وروحيا هممة املرتبطة ابلأغذية والزراعة 

بأأن هناك  توأأفادملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. اخلاصة ابملشاريع النصوص املتعلقة ابحلقوق واملسؤوليات 
كيف ميكن  أأو مس توى املزرعةالابتاكر عىل شجع عىل أأن يدمع وي لنص املقرح ل  ميكنكيف مثل  -أأس ئةل حاجة اإىل طرح 

عن  تأأعربوأأقرت و واس تكشافروها.  -ؤثر عىل الاختيار وتوافر التقنيات املطلوبة يتسروهيل تقامس املنافع أأو كيف ميكن أأن 
 متثيل صغار املزارعنيأأفادت بأأن هناك غياب ل لشعوب الأصلية احلارضة  ي ادلورة. ومع ذكل، ل سايس الأ للمتثيل  اتقديره

أأفادت لعالقة بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والأمن الغذايئ. و غياب لحصاب املعارف التقليدية، و هبم كأ عراف والا
الشعوب أأهنم من عىل مشاركة صغار املزارعني، سواء عرفوا أأنفسروهم أأن تشجع عىل للجنة احلكومية ادلولية بأأنه من املروهم جدا 

ل أأن احمللية"، متعات  ي تعريف "اجمل م تضميهنسيمت صغار املزارعني أأن فروهم كن أأن ي  ميوبيامن . ة من عدمهالأصلي هناك قمية  ي اإ
عىل دمع من للحصول رصاحة  ونمؤهل مدرج صغار املزارعني ابعتبارمه املس تفيدين وأأهنيينبغي أأن و . هبم عراف الرصحالا

أأل وقت. وينبغي أأقرب  ي ابلاكمل مرة أأخرى  وتشغيهل يمت تعبئتهأأعربت عن أأملروها  ي أأن اذلي و  –صندوق التربعات 
تناولت قوة وفعالية وسالمة أأي معاهدة وذكرت بأأن بأأي حال من الأحوال من املوارد املتاحة للشعوب الأصلية. ينتقص ذكل 

ادلول، مبا  ي ذكل خبالف  املوارد الوراثية واملعارف التقليدية تعمتد عىل املشاركة الفعاة من اجلروهات الفاعةلامللكية الفكرية و 
 .من ميثلروهمصغار املزارعني و و  الشعوب الأصلية

عادة بدء لرئيس واللجنة اب، ةالأصليشعوب ال  جامعةابمس  ة، متحدثالواكة احملدودة حلقوق املؤلفممثل  توأأشاد .29 عىل اإ
. واكن من املروهم ابلنس بة للمفاوضات 2015اكن هناك توقف  ي عام حيث ، 2016اللجنة احلكومية ادلولية  ي عام دورات 

للعمل عىل تكل قد اس تعادت نشاطروها اللجنة احلكومية ادلولية بأأن  توأأفاد نية.ال حسن أأن تس متر مببدأأ النص القامئة عىل 
 القضااي اليت تتطلب حلول خمتلفة بعض اليشء مع الشعوب الأصلية.

بجابية وعن اس تعداد  يز أأعرب ممثل جامعة دول الأندو  .30 صوى قأأمهية يه ذات ملواصةل تعاونه النشط لتحقيق نتيجة اإ
للجنة مرة أأخرى  ي مشاريع املواد عامني، تنظر ادلورة احلادية والثالثني بعد أأكرث من وأأفاد أأنه لبدلان الأنديز. ابلنس بة 

واسعة املعقدة و  –تكل املسائل نظر  ي ينبغي ال  ه، واقرح الرئيس أأنWIPO/GRTKF/IC/31/4الواردة  ي الوثيقة 
 الاعتبار أأن  يأأخذ بعني. وينبغي أأن اسامه بنشاط  ي تنفيذهي وس املتبعة نه يؤيد املهنجية بأأ أأيضا ذكر و  .النطاق
اكنت وثيقة العمل الرئيس ية وحتتوي عىل السامت الأساس ية لالإطار القانوين  WIPO/GRTKF/IC/31/4الوثيقة 

للمعارف التقليدية وصول لابتتعلق امللكية الفكرية اليت واملؤسيس لنظام دويل قادر عىل تنظمي وحامية وتعزيز جوانب 
تخلل أأعامل اللجنة ي لوفود من شأأنه أأن أأعرب عن ثقته بأأن امحلاس واملرونة اليت أأبدهتا مجيع اكام . لروها والاس تخدام السلمي

واصل النظر، وعند الاقتضاء، التفاق عىل معايري أأن ت للجنة تس تطيع ادلورة الثانية والثالثنياحلكومية ادلولية، حبيث 
دول ة وأأفاد بأأن جامعخالل ادلورة احلالية. سيمت وضعروها مشركة عىل أأساس القامئة الإرشادية للقضااي املعلقة/العالقة اليت 

ىل اليت مت تقس ميقد اتبعت الانديز   وقائع اللجنة احلكومية ادلولية عن كثب وابهامتم كبري مع الركزي عىل الأراكن الثالثة اإ
أأشاكل التعبري الثقا ي ، عىل هذا النحو، املعارف التقليدية ويه: املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبامعلروها بناء علهيا 

تكل الأراكن الثالثة تأأثري معيق عىل تعريف وحامية وتعزيز الروهوية الثقافية. ل  ي جامعة دول الأنديز، اكن وذكر أأنه دي. التقلي
تطوير أأنظمة امللكية هبدف دول الانديز جامعة منارة مرشقة توجه هجود مبثابة  ي اللجنة اليت جرت واكنت املفاوضات 

بداع والاستامثر واكنت قادرة عىل حامية وتعزيز معوجت لرنة وحديثة و ور اتسمت ابملالفكرية اليت  لقوة ابرف الأجداد االإ
بيئة طبيعية متنوعة للغاية من اليت تمتزي ب واحدة من املناطق القليةل  ي العامل اكنت منطقة الأنديز أأفاد بأأن . و نيالالزمواحلزم 

فروهم حاجهتا ت البرشية. ونتيجة ذلكل، اكن من السروهل أأن ن  من همد احلضارةكام مضت همدا حيث املوارد البيولوجية والثقافية. 
ىل نظام قانوين دويل،  جليع جوانب امللكية الفكرية املتعلقة  استرشافيةضمن تمنية حيوية و اليت تالصكوك أأو أأكرث يغطيه أأحد اإ
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يمت  ةلأصليشعوب اال ة دلى لغ 183أأكرث من هناك أأن بقيقة وتشروهد احل هبذا التقليد الثقا ي الغين وتطبيقه لصاحل اجملمتع كلك. 
معل عىل تعلق أأمانة جامعة دول الأنديز أأمهية خاصة  ،داخل جامعة دول الأنديز عىل التنوع الثقا ي الكبري. ذلا التحدث هبا

وق هذ  املناقشة قضااي حق اش متلتوقد اللجنة احلكومية ادلولية محلاية وتعزيز جوانب امللكية الفكرية للمعارف التقليدية. 
 ي الوقت املناسب واحرام تنوعروها التأأصل نظرهتم للعامل و و  الإنسان الأساس ية مثل حق الشعوب الأصلية  ي هويهتم الثقافية

تحقيق ماكسب اقتصادية وحتسني ب اليت تتعلق و فس القدر من الأمهية اليت لروها نعملية ال قضااي الوما اإىل ذكل، فضال عن 
أأن تكل اكنت النقاط ذات الصةل اليت ينبغي أأن عن اعتقاد  باجلاعة ام. وأأعرب ممثل ه مجيع أأحصاب املصلحة بشلك عهيرفا

. مذكرته الإعالميةالقضااي اجلوهرية  ي يس عىل أأهنا الرئ حددها اليت ضوعات توجه املناقشات حول اجلوانب الروهامة من املو 
مهة  ي بناء توافق  ي ال راء من أأجل حتقيق اليقني العمل اجلاد للمساأأن تواصل الانديز دول  وأأفاد بأأنه من املرشف جلاعة

 القانوين اذلي يكفل حامية عادة ومتوازنة وحصيحة وفعاة للمعارف التقليدية.

 من جدول الأعامل: اعامتد تقرير ادلورة الثالثني 3البند 

 من جدول الأعامل: 3قرار بشأأن البند 

قدم الرئيس مرشوع التقرير املعّدل دلورة  .31
 الثالثنياللجنة 
 .WIPO/GRTKF/IC/30/10 Prov )الوثيقة

 ، ومت اعامتد .يك ي عمتد( 2

 من جدول الأعامل: اعامتد بعض املنظامت 4البند 

 من جدول الأعامل: 4قرار بشأأن البند 

وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد لك  .32
املنظامت اليت ترد أأسامؤها  ي مرفق 

بصفة  WIPO/GRTKF/IC/31/2 الوثيقة
التحالف الوطين قب مؤقت، ويه اكلتايل: مرا

؛ (ANATC) للسلطات التقليدية  ي الكونغو
؛ (JSF Bénin)منظمة ش باب بنن بال حدودو 
 JUREC)و حمامون من أأجل البيئة  ي الكونغو 

conseil) تنومات"  ي لكية ؛ و مرشوع "اإ
نرثوبولوجيا الاجامتعية بامعة برشلونة  الأ

س بانيا( الفودون واحلفاظ  منظمة تتبع أأديرة؛ و )اإ
 .(SUCOVEPO) عىل الراث الغامض

 الأصلية واحمللية جلاعاتمن جدول الأعامل: مشاركة ا 5لبند ا

ىل أأشار الرئيس  .33 متثيل وأأفاد بأأن ودعا الوفود للتشاور داخليا وتقدمي التربعات. ، أأن صندوق التربعات قد نضباإ
التسميات والعالمات دلمع املايل املقدم من قبل مكتب قر اباملفاوضات. واهمم ابلنس بة ملصداقية ة امر الأصليشعوب ال 

ىل ممثيل ال USPTO)" الامريكيةالولايت املتحدة والرباءات  ي  عىل  مصوهلحبوىص اذلين أُ  ةالأصليشعوب "( مبارشة اإ
ىل ادلورة احلادية والثالثني للجنةمتويل من قبل اجمللس الاستشاري لصندوق التربعات حلضور   . ولفت الانتبا  اإ
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ادلمع، جل معلومات عن احلاة الراهنة لتكل التطبيقات لأ  تقدماليت ، و WIPO/GRTKF/IC/31/INF/4الوثيقة 
سيمت دعوة  ي وقت لحق وأأفاد بأأنه بشأأن تعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري.  WIPO/GRTKF/IC/31/3والوثيقة 

سعادة السفري تيين، انئب الرئيس منصب يشغل اللجنة احلكومية ادلولية لنتخاب أأعضاء جملس الإدارة. واقرح الرئيس أأن 
 الطوعي  ي الاستشاري  تقرير عن نتاجئ مداولت اجمللس ميقدمت ترئيس اجمللس الاستشاري. وسي

 .WIPO/GRTKF/IC/31/INF/6الوثيقة 

، وفد الولايت املتحدة الأمريكية ةالأصليجامعة الشعوب ابمس  ة، متحدثحلقوق املؤلفالواكة احملدودة ممثل  توشكر  .34
ادلول الأعضاء النظر  ي جتديد موارد صندوق التربعات.  تتارين من الشعوب الأصلية. وانشدالتخ دمعه للممثلني ىل ع
املعارف  ي قوق احلهنم اكنوا أأحصاب لأ  مناقشات اللجنة الشعوب الأصليةأأن تشمل من الأمهية مباكن اكن  هأأن تأأفادو 

جراء احارض  واأأن يكونلبد اكن أأنه ت وأأفادأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملوارد الوراثية. و التقليدية   ملناقشاتين أأثناء اإ
أأن يمت  تلبط  كامرفاهية الاجامتعية والاقتصادية والروحية والعاطفية جملمتعاهتم. الؤثر عىل تأأن  اهذ  الصكوك من شأأهن لأن

ذا  ،تكون قادرة عىل املسامهة بأأموال من مزيانيهتا العاديةالويبو بأأن  لباطت 2017لويبو  ي اجلعية العامة ل طرح وثيقة  ي اإ
حلضور اللجنة احلكومية ادلولية. ة الأصليشعوب ممثيل ال ميكن متويل حبيث  ،اكنت الأموال  ي صندوق التربعات منخفضة

مت طراها من قبل بعض ادلول الأعضاء  ي اجلعية العامة للويبو  ي قد  WIPO/GRTKF/IC/28/10الوثيقة وذكرت بأأن 
ادلول الأعضاء لأن القضية مثارة مرة أأخرى هذ  رى تأأن وأأعربت عن رغبهتا  ي . املوافقة علهياولكن مل يمت  2014عام 

 توفري الأموال لصندوق التربعات طوعا.يقاومون 

ىل املشاركة النشطة والفعاة للشعوب  (Tupaj Amaruابج أأمارو" الروهندية )حركة "توممثل وواصل  .35 ادلعوة اإ
ىل أأن اجلعية العامة بل كرعاة و ، حفسبراقبني جرد ممكالأصلية  ي معل اللجنة احلكومية ادلولية، وليس  هجات فاعةل. وأأشار اإ

وضوعية  ي معل اللجنة احلكومية املسامهة ابمل اف عادة النظر  ي النظام ادلاخيل والاعر ابإ  ي وقت سابق اللجنة لبت اقد ط
حراز ادلولية.  ل تقدم وأأفاد بأأنه ل ميكن اإ  ملشاركة البناءة والاكمةل للشعوب الأصلية.اباإ

 ي ادلورة احلادية والثالثني للجنة احلكومبة  املوضوع التايل ةالأصليتناولت جلنة الشعوب ]مالحظة من الأمانة[:  .36
. واكن املتحدث لية"الشعوب الأصلية واجملمتعات احمل أ راء : للجنة ملواد بشأأن حامية املعارف التقليدية: "مرشوع اادلولية

: الس يدة  ي اللجنة ال خرانالعوين ، الرنوجي. وشارك  ي الاجامتع الصاميني، عضو جملس سليىل سوزان فار يه د. الرئييس 
ميان شعوب ، يغوروت  ي الفلبنييج لشعوب الإ يئ اكناكانجينيفر تويل كوربوز، عضو  ترأأس . و  ي أأسراليا غورينأأند غاإ

(، WIPO/GRTKF/IC/31/INF/5) ييل. وقدمت العروض وفقا للربانمجمن تش   بيرينهويناك هريسون  الس يداللجنة 
ىل تقريرا اللجنة قدم رئيس و كام وردت. املعارف التقليدية ويه متوفرة عىل موقع   ومت نسخهالويبو  أأمانةخطيا بشأأن اللجنة اإ

 عىل النحو املوجز أأدان :

 أأعضاء اللجنة:من قبل  مناقشة القضااي التاليةاقراح و  ى"جر 

املعارف واكنت مصدرا للتنوع البيولويج: اعمتدت دلهيا حق تقرير املصري اكنت الشعوب الأصلية  -
 .روهاعلهيا، وعززت وجودها ومس تقبل  التقليدية

دلى اكن هناك نقص  ي التفامه بني ادلول وشعوهبا الأصلية فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية. واكن  -
 وهجات نظر خمتلفة بشأأن اس تخدام معارفروها التقليدية.و تطلعات ة الأصليالشعوب 

سوء اس تخدام معارف ضد بجب أأن تكون الشعوب الأصلية وادلول عىل قدم املساواة لضامن امحلاية  -
 .ةالأصليشعوب ال 

يذاء تكل الشعوب عن اليت دلهيا  ي خمتلف البدلان  - شعوب أأصلية، اكن هناك بعض اجلدل حول اإ
 بسبب اجلروهل واملعلومات حول طرق حياة الشعوب الأصلية. رفاطريق الاستيالء عىل الثقافة واملع
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وضع عند ومع ذكل، . والتحمك به وحامية وتطوير الراث الثقا يصون شعوب الأصلية احلق  ي دلى ال  -
 حفوى املناقشات.أأو  ي سواء بشلك عام للضياع  هذا املنظورتعرض وثيقة اللجنة 

مناقشة امللكية  ي قدر واكن دلهيا الكثري لتسامه به  ربوقفت الشعوب الأصلية للحصول عىل أأك -
 .اومنظامهت امؤسساهتة صليالشعوب الأ  دلى. والفكرية

ماكنية تأأسيس اك الكثري من العمل اذلي يتعني القيام به قبل  ي العديد من البدلان، ليزال هن - اإ
هناك الترشيعات احمللية / الوطنية محلاية املعارف التقليدية للشعوب الأصلية. عىل سبيل املثال، ظلت 

ذا اكنت ادلول أأ  عن حامية املعارف  كون مسؤوةتبغي أأن يه اليت ي الشعوب الأصلية  متساؤلت حول ما اإ
 اية.تظروهر به تكل امحلالشلك اذلي ينبغي أأن ما هو و  التقليدية،

التشاور لبد من لروهذا السبب، اكن و هامة عىل املس توى الوطين. ت الشعوب الأصلية مساهامقدمت  -
 . ي الاعتبار ووهجات نظرمه هئمأ را خذلأ 

 بجب وضع املعايري والتفاقات املؤسس ية للحد من سوء اس تخدام أأنظمة املعارف التقليدية  -
 للشعوب الأصلية.

كبريا. واكن هناك قلق ترشيعيا هذا حتداي ذكل مبثابة العام: واكن كل اململ تكن املعارف التقليدية مضن  -
لطالب  ةالأصليشعوب ا ال هتاملعرفة اليت قدم ،حول اس تخدام مصطلح "املكل العام". ومن الأمثةل عىل ذكل

ذكل جزءا هل اعترب ن تكل املعرفة حبسن نية. ولكن مت الكشف علقد أأطروحاهتم.  يكتبوناذلين ادلكتورا  
س تخدم  ي الصك امل فروهوم بأأن يمت تعريف امل من املكل العام لأنه وارد  ي ورقة علمية؟ وأأوىص املتحدثون 

 أأكرث وضوحا.بشلك 

الأمم مفاهمي مثل "أأمة"، "، ومت اس تخدام ادلول ابلشعوب الأصليةعندما ل تعرف صعوابت التنشأأ  -
 الترشيعات الوطنية. ومع ذكل، يفضل املتحدثون مفروهوم الشعوب الأصلية،  يمن بني أأمور أأخرى،  الأوائل"

عالن الأمم املتحدة بشأأن الشعوب الاصليةعىل النحو املنصوص عليه  ي   .اإ

 امحلاية عىل هذا النحو من مبدأأ ملزم.بجب أأن تنبع ، اليت حمكت نطاق امحلاية، 3وفقا للامدة  -

 لشعوب الأصلية.ابهذا القرار خيتص بشأأن رشط الكشف، بجب أأن  اثنيا 4  ي املادة -

وىص مقيدة جدا من حيث حامية املعارف التقليدية للشعوب الأصلية. وهكذا، فقد أُ  6عتربت املادة ا -
 (.WIPO/GRTKF/IC/31/INF/9ميس أأاناي )راجعة التقنية جل املقرحات الواردة  ي املابعامتد 

ة الأصليشعوب عتربها ال ام "الأرض"، اليت و بني النقاشات حول مفروهلأوجه التشابه مت عقد مقارنة  -
شعوب عتربها ال ا"املعارف التقليدية"، اليت مفروهوم ملكية فردية"، و "ادلول عتربها الالس تخدام اجلاعي و 

 الترشيعات الوطنية لدلول "ملكية فردية".عتربها اأأيضا لالس تخدام اجلاعي و  ةالأصلي

لختيار  2016سبمترب  21و  20اجمتع اجمللس الاستشاري لصندوق الويبو للتربعات  ي : من الأمانة[ ]مالحظة .37
اجملمتعات احمللية للحصول عىل متويل ملشاركهتم  ي ادلورة املقبةل الشعوب الأصلية و وترش يح عدد من املشاركني اذلين ميثلون 

دراج للجنة احلكومية ادلولية. و قبل  تصدر اليت  WIPO/GRTKF/IC/31/INF/6 الوثيقة توصيات اجمللس  يمت اإ
 هناية ادلورة.

ىل  للملكية الفكرية  ي الربازيللشعوب الأصلية امعروهد ممثل  توأأشار  .38 سأأة لشعوب الأصلية مل اليت تولهيا امهية الأ اإ
يمت دوق التربعات ولكن مل مت اختيار ممثلني لصنو ،مل تكن هناك أأموالوأأفاد بأأنه عىل مواصةل املشاركة  ي اللجنة. قدرهتا 

ذا اكنعىل يد التأأك  ذا اكنت ادلول الأعضاء أأفادت بأأهنا س تكون ممتنة . و احلضورعىل ين قادر  واما اإ تسامه ستس تطيع أأن اإ
  ي املس تقبل.ة الأصليشعوب دلمع مشاركة ممثيل ال الالزمة لأموال اب
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ذا عن سعادته  اجمللس الروهندي لأمرياك اجلنوبيةممثل وأأعرب  .39 اإىل دد ة اجلالأصليشعوب دعوة ممثيل ال اكن ابلإماكن اإ
 بدرجات متفاوتة.يسامهون  ملشاركة  ي اللجنة احلكومية ادلولية لأنه اكن دامئا نفس الأشخاصا

 من جدول الأعامل: 5قرارات بشأأن البند 

أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق  .40
WIPO/GRTKF/IC/31/3 

 WIPO/GRTKF/IC/31/INF/4و
 .WIPO/GRTKF/IC/31/INF/6و

وجّشعت اللجنة بشّدة أأعضاءها ومجيع  .41
الروهيئات املروهمتة  ي القطاعني العام واخلاص وحثهّتا 
عىل الإسروهام  ي صندوق الويبو للتربعات لفائدة 

 اجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة.

 الامثنيةواقرح الرئيس انتخاب الأعضاء  .42
التالية أأسامؤمه  ي اجمللس الاستشاري للعمل 

الس يد  صفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة ابلزتكية:ب
، رابطة تمنية شعب اكنوري، ممثل ابابغنا أأبو بكر

ميوموف، سكرتري اثن،  نيجرياي؛ والس يد ابرفزي اإ
ميا  البعثة ادلامئة لطاجيكس تان، جنيف؛ والس يدة اإ

دارة الإ هاويل، مستشارة  ي جمال الس ياسة العامة، 
، وزارة الأعامل رةاملعنية ببيئة العمل والتجا

لوس يا والس يدة والابتاكر والعامة، نيوزيلندا؛ 
انس يو بيلفورت عروهد م ساليس، ممثةل  فرانندا اإ

الشعوب الأصلية الربازييل للملكية 
، الربازيل؛ والس يد كومو (INBRAPI) الفكرية

ماكونغا، سكرتري أأول، البعثة ادلامئة لكوت ديفوار، 
اللجنة لويك جيل، ممثةل  جنيف؛ والس يدة روزاريو

نديز   الأصليةالقانونية للتمنية اذلاتية لشعوب الأ
(CAPAJ ،بريو؛ والس يدة نوس تا مادلواندو ،)

سكرترية اثلثة، البعثة ادلامئة لإكوادور، جنيف؛ 
والس يدة بريس يال أ ن ايب، سكرترية اثنية، البعثة 

 ادلامئة ملالزياي، جنيف.

رتو السفري روب رئيس اللجنة وعنّي  .43
 ارئيس، انئب رئيس اللجنة ،ماتيوس مياكئيل تيين
 للمجلس الاستشاري.
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 من جدول الأعامل: املعارف التقليدية 6لبند ا

ىل أأشار الرئيس  .44 ته اخلاصة عمل ومهنجي الأأنه أأجرى مشاورات مع املنسقني الإقلمييني والوفود املروهمتة بشأأن برانمج اإ
ن مهنجية العمل املقرحة وأأفاد بأأ . امومعم املهنجية والربانمج املتفق علهي. الأعاملجدول من  6ابلنس بة للبند لس امي دلورة، اب
ىل التقدم س   اللجنة احلكومية ادلولية  ي جلسة عامة، معاجلة القضااي وستبدأأ . اذلي يمت اإحراز تكون مرنة وديناميكية استنادا اإ

اجللسة كام أأفاد بأأن بعض التعليقات الأولية لتعزيز املناقشة. س يوفر طرح القضااي و س يانه ذكر الأساس ية احملددة  ي الولية. و 
مناقشة  لتسروهيليه املشاورات غري الرمسية ذكر بأأن اكملعتاد. و اهتا ناقشيمت الإبالغ مب صنع القرار وس س تظل يه هجة العامة 

ىل فروههبدف ا، ةغري رمسيو  أأصغرجلسات  ي  (WIPO/GRTKF/IC/31/4نص )الوثيقة ال  ق يضي ت م مشرك و لوصول اإ
قلميية و الفجوات القامئة.  املنسق الإقلميي. أأحدمه  تة مندوبني، يفضل أأن يكونبد أأقىص من خالل س  سيمت متثيل لك مجموعة اإ

ملشاركة  ي املشاورات غري الرمسية بدون حق ابدلول الأعضاء للممثلني ال خرين ل سمح من أأجل زايدة الشفافية، سي  و 
ضافيني ملراقبة شعوب الأصلية ب ال ممثيلوسيمت دعوة التحدث.  جامتعات بدون حق الارش يح ممثلني اثنني للمشاركة، وممثلني اإ

وتقدمي اقراحات نصية. ومع التحدث املشاورات غري الرمسية بجور للممثلني املشاركني  ي هنجية، مل التحدث. وفامي يتعلق اب
تشكيل مجموعة لتقدم احملرز  ي اجللسات العامة وغري الرمسية، عىل اوبجوز هلم، بناء . مبارشةذكل، لن تكون هناك صياغة 

تكوين مجموعة التصال  ويعمتدزيد من تضييق الفجوات القامئة. هبدف املأأو أأكرث ملعاجلة قضية معينة صغرية  ةخمصصاتصال 
يقوم ومصاحل ادلول الأعضاء. و سأأة معاجلهتا ولكن س تضم عادة ممثل عن لك منطقة اعامتدا عىل امل اليت سيمت سأأة امل هذ  عىل 

ولايت قصرية املدى تكل تصال وس يكون جملموعات ال. املناقشة  ي مجموعة التصال تنس يقب أأحد نواب الرئيس أأو امليرسين 
ن وجدتب تقدم تقرير بجب أأن  ي ادلورة احلالية، و  ىل اجللسة العامة أأو غري  ،نتاجئروها، اإ بعد التشاور مع املنسقني و رمسية. الاإ

ميليو فرانندو  /الس يدو يل من موزامبيق، غمارغو اب /الس يدةوافق لك من قلمييني، الإ   ،ميينزي من اكوادورأأوزاكتيغي ج اإ
رش يح ميرس اثلث من اجملموعات برحب الرئيس و . ينميرس يعملوا بصفة من نيوزيلندا عىل أأن هاويويل اميا  /والس يدة
قلميية.   املناقشات عن كثبمتابعة اجللسات العامة وغري الرمسية من خالل  ي ة ساعدس يقدمون امل امليرسين وأأفاد بأأن الإ
قراحات. الاوتقدمي وبجوز هلم التحدث وهجات النظر واملواقف وأأي مقرحات، مبا  ي ذكل مقرحات الصياغة. ومتابعة 
عداد وميكهنم  عىل مدار ن للميرسين، كام ميك. WIPO/GRTKF/IC/31/4لوثيقة املراجعة لمراجعة مجيع املواد وصياغة واإ

دمج املقرحات النصية مع صياغة ابل غري الرمسية والقيام اجللسات الأس بوع، الاس امتع اإىل مجيع املداخالت  ي اجللسة العامة و 
"معل قيد التنفيذ" عىل الشاشة  ي شلك القضااي اجلوهرية قديم بشأأن الت روهمل عرض وتقدمي مع لميرسين كام بجوز ل املقدمة. 

ن وجدت. اتردود الفعل والتعليقلغرض احلصول عىل  دخال 1قواعد التنس يق التالية: )اتباع لميرسين وميكن ل ، اإ ( اإ
ني قوسني النصوص اخلالفية بأأو  ةاملقرح اتفو احلذوضع ( 2)،  ي وضع تغيري املسار ةاملقرح اتضافات أأو الإدراجالإ 

دراجقد  (3) ،معقوفني ) ي وضع تغيري املسار( قامئة بذاهتا من "اخليار" أأو "البديل" ) ي وضع تغيري الاخليارات  يمت اإ
أأسامء  لن يمت تضمني (5) ،ائل" ) ي وضع تغيري املسار(اخلط املخيارات الصياغة عن طريق "ميكن فصل ( 4)، املسار(
 ي ادلورات السابقة، سيمت احلال اكن كام و لميرسين عىل هذا النحو. ل حتديد املقرحات النصية يمت ( 6)،  ي النص املؤيدين

ذا اكن هناك دمع من جانب لنص ابالاحتفاظ  حدى اإ من مدعوم أأي نص غري وسيمت وضع ، عىل الأقل من ادلول الأعضاءاإ
ذا اخلاصة ابصياغة ال ميكن أأن تظل مقرحات ل قبل واحدة أأو أأكرث من ادلول الأعضاء بني قوسني، و ل اإ ملراقبني  ي النص اإ

نسخة هناك كون تقرح أأن لجنة، ا  ادلورة احلاديو والثالثني ل "نتيجة"  ـفامي يتعلق بو اكنت مدعومة من قبل دوة عضو. 
وسيمت نفس املهنجية املس تخدمة  ي دورات اللجنة السابقة.  اتباع . وسيمتWIPO/GRTKF/IC/31/4منقحة من الوثيقة 

عداد تعليقات ال وقت للحصول عىل ، سيمت ختصيص عندئذو صباح يوم الاربعاء.  اروهمي قدتو ( Rev.1) الأوىل ةالنسخة املعد اإ
عداد نصية. و ال قرحات املخرى، مبا  ي ذكل الأ قراحات الاو صباح اليوم  اروهمي قدتو ( Rev.2الثانية ) النسخة املعدةسيمت اإ

خطاء الأ تضمن ت لتعليقات العامة اليت سيمت تضميهنا  ي التقرير. و ل وقت لتصحيح أأي أأخطاء واحضة و ختصيص  متيس و اجلعة. 
اجللسات قرحات النصوص اليت س بق تقدميروها  ي اجللسة العامة أأو ملقصود املدراج غري الإ طبعية وعدم امل خطاء الأ واحضة ال

حالهتRev.2)الثانية  ابلنسخة املعدةوسيمت دعوة اجللسة العامة لالإحاطة غري الرمسية.  ىل ا ( واإ للجنة ادلورة الثانية والثالثني اإ
طار البند  ادلورة املاضيةوخالل . اكنت عليهكام  اليت مع الأخذ بعني الاعتبار مجيع املناقشات و  ،من جدول الأعامل 6 ي اإ
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رشادية س يقرح خالل الأس بوع، دارت  رة الثانية ادلو /حلروها  ي معاجلهتااليت يتعني  علقةلقضااي العالقة/ املابالرئيس قامئة اإ
حالهتا عىل املوافقة اجللسة العامة لس تعراض القامئة الإرشادية و وسيمت دعوة  والثالثني للجنة. ىل اإ ادلورة الثانية والثالثني اإ

حاة( 1)يه: للجنة ادلورة احلادية والثالثني أأهداف س تكون للجنة. وخالصة القول،  لقضااي ابرشادية الإ قامئة ال اإ
ىل  علقةالعالقة/امل مناقشة القضااي الأساس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملعارف التقليدية ( 2)، للجنةادلورة الثانية والثالثني اإ

ادلورة الثانية من الوثيقة ملناقش هتا  ي  أأخرى، وذكل لإعداد نسخة WIPO/GRTKF/IC/31/4 الوثيقة عىل أأساس
الإعالمية ذكرة املكام هو مبني  ي وذكر أأنه وهرية، بدءا من الأهداف. النقاش حول القضااي اجليس مث بدأأ الرئ  والثالثني للجنة.

 ي وصل الغرض والقصد من الصك. ف  لأهنا ت ي صكالعميل لأ نص ال لوضع ا ابلنس بة أأساس يمرا أأ الأهداف تعد رئيس، لل
دراهجا وعمسة موضخب  ابشلك كبري وتعديلروهاملعارف التقليدية هداف داخل نص مت صقل الأ الس نوات الأخرية،  ولكن ات مت اإ

التفكري  ي من دلول الأعضاء استمتكن هداف، وعند مراجعة الأ . واكن هناك عدد من الأقواس. أأنه مل يمت اعامتدهامن الواحض 
مرتبطة بشلك  ،WIPO/GRTKF/IC/31/4،  ي أأهداف الس ياسات الواردة  ي الوثيقة الوارد تفصيلروها  ،أأي من املفاهمي

ىل اتفاق بشأأن صك قانوين دويل  ن ولية اللجنة احلكومية ادلولية يهأأ اىل مع الإشارة ، مللكية الفكريةابمبارش  "التوصل اإ
 الأهدافحول لتعليقات اابب الرئيس فتح و حامية متوازنة وفعاة للمعارف التقليدية. لفائدة " متعلق ابمللكية الفكرية

جانب قانوين اذلي هل "تنفيذ"،  بلفظ"تعزيز" أأن يمت استبدال لفظ اقرح وفد مرص، خبصوص الفقرة الفرعية )ج(، و  .45
لزايم. وفامي يتعلق مبصطلح "الأمم"، فاإن  جراء اإ ىل مزيد من التوضيح حوار مطول بجب اإ  اس تخدام  حوللأنه حباجة اإ

 هذا املصطلح.

خالل ادلورات السابقة  أأهداف الس ياسةبشأأن لتقدم اذلي أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية ابرحب وفد سويرسا و  .46
. املروهمةعامة اثنتني من القضااي ال. وأأبرز هلتعزيز التفامه املشرك وتبس يطى أأن هناك فرصة رأأ و املعارف التقليدية. اليت تناولت 

تحقيق حامية متوازنة وفعاة للمعارف التقليدية. ب هناك صكوك دولية أأخرى خارج نظام امللكية الفكرية لروها صةل أأن أأول، 
اللجنة احلكومية ادلولية الأهداف اليت تركز بشلك واحض عىل قضااي دلى الصك القانوين ادلويل بجب أأن يتضمن كل، ذلو

الأهداف اليت وردت ابلفعل  ي الصكوك ادلولية الأخرى أأو اليت ل يتضمن الصك  ي املقابل، ل ينبغي أأن وامللكية الفكرية. 
ىل نظام امللكية الفكرية. اثن  يا، اكن ل بد من وجود صةل مبارشة بني أأهداف الس ياسات والأحاكم املوضوعية. متت بصةل اإ
نه من املفيد النظر  ي الهن   نطاق و ج الواردة  ي الأحاكم املوضوعية الرئيس ية ملرشوع النص، ل س امي املس تفيدين وابلتايل، فاإ

حراز امحلاية.  ىل أأهداف أأن تعود للجنة احلكومية ادلولية  تكل الأحاكم الأساس ية، ميكنحول مزيد من التقدم ومبجرد اإ اإ
 سروهوة.صقلروها ب الس ياسات اليت ميكن بعد ذكل 

وقال ممثل توابج أأمارو أأن هناك حاجة اإىل حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية لأنه  ي ظل العوملة  ي العامل  .47
فرس كبري للموارد الوراثية والبيولوجية وا ليت تعترب مصدرا روحيا لبقاء البرشية. ويه همددة ابلفناء. أأصبح الإنسان احلديث م 

 ومتتكل اللجنة احلكومية ادلولية تفويضا بدراسة امحلاية القانونية للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية.

ريد من وقال وفد الروهند أأن الأهداف اكنت تتعلق حبامية املعارف التقليدية  ي س ياق امللكية الفكرية. واكن الصك الف .48
نوعه اذلي يمت التفاوض بشأأنه محلاية املعارف التقليدية بجب أأن يراعي طبيعهتا الفريدة. ول ميكن وضع الأهداف بدقة مثل 

 بنود نظام امللكية الفكرية التقليدية. ذلا اكنت اكفة الأهداف  ي النص احلايل مالمئة.

وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء، وخباصة العمل اخلاص وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أألقا   .49
ىل تفامه مشرك بشأأن املسائل الأساس ية مبا  ي ذكل الأهداف. و ي  ابللجنة احلكومية ادلولية اذلي اكن يتعلق ابلتوصل اإ

 بوصف ما رأأت أأنه البداية، اعتقد الوفد أأن معلية التبس يط س تفيد الأهداف. لكن أأهداف الس ياسات مل تقم بصورة اكمةل
هدف أأسايس، أأي تعزيز تبادل الأفاكر واملعرفة. ومن الناحية التارخيية، اس تفادت اجملمتعات من تبادل ال راء واملعرفة. فنظام 
قصاء ال خرين عن نسخ أأفاكر ال خرين  عطاهئم حق حمدود املدة  ي اإ حقوق املؤلف عىل سبيل املثال اكفأأ املؤلفني من خالل اإ
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ن براءات الاخراع قامت حبامية الاخراعات ومسحت لل خرين لكنه مل مي  نع ال خرين من اس تخدام الفكرة نفسروها. وابملثل، فاإ
احلقوق لكنه اكن يعزز نرش املعرفة.  ياكئفابس تخداهما بعد انهتاء فرة الرباءة. ومل يكن هذا الشلك من أأنظمة امللكية الفكرية 

وبجب أأن تكون حامية وتنفيذ حقوق امللكية الفكرية اجلديدة متناس بة مع حامية امللكية الفكرية اليت تعكس توازان بني املصاحل 
ة من من اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجار  7وتوازن بني احلقوق والواجبات. وأأشارت، من خالل اس تعارة ما ييل من املادة 

ىل أأن "حامية املعارف التقليدية بجب أأن تسروهم  ي تعزيز الابتاكر ونقل ونرش املعرفة، ملصلحة الك  حقوق امللكية الفكرية، اإ
من املالكني واملس تخدمني للمعارف التقليدية، وبطريقة تؤدي اإىل حتقيق الرفا  الاجامتعي والاقتصادي وحتقيق التوازن بني 

ن الروه دف من حامية املعارف التقليدية بجب أأن يكون أأيضا ملصلحة البرشية، ولتشجيع مشاركة احلقوق والواجبات. اإ
املعلومات أأي تعزيز املكل العام. لكن بجب أأن هتدف أأيضا اإىل حفظ حقوق معينة حمدودة  ي نطاقروها الزمين ملاكل املعارف 

كل العام. وعندما تنهتيي براءة اخراع، يصبح الاخراع التقليدية." وقد اعرفت الويبو  ي توصيات جدول أأعامل التمنية بقمية امل
احملمي ابلرباءة متاحا لس تخدام اجليع. وعندما ينهتيي حق مؤلف أأغنية تصبح تكل الأغنية متاحة للجميع حبيث يمتكنوا من 

عداد واس تخدام املزيد من املعلومات واملعارف جليع تعترب مأأداهئا ن القمية الاجامتعية لإاتحة اإ ن الأمور املروهمة وبجب أأن . اإ
ىل أأن الفقرة )د( حتاول توجيه العمل  ي هذا الاجتا  لكنه  يس تخدم ذكل لتوجيه أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية. وأأشار الوفد اإ

قرار القمية الروهامة للمكل العام  ي أأهداف الس ياسات. ذا اكنت قد متت صياغهتا بشلك واحض كام ينبغي. وينبغي اإ  تساءل عام اإ
" يقر بقمية املكل العام املتجددة، ومبحتوى املعارف املتاح لس تخدام اجليع واذلي يعد اجلديد: قرح الوفد النص التايل وا

ىل أأنه س يعود فامي بعد  ي  بداع والابتاكر وابحلاجة محلاية واحلفاظ عىل وتعزيز املكل العام". كام أأشار أأيضا اإ رضوراي لالإ
 ليقدم بعض الأفاكر حول "المتكل غري املرشوع".املناقشات املتعلقة ابلأهداف 

 وكرر وفد تونس التعليقات اليت تقدم هبا وفد مرص وخاصة مصطلح "الأمم" مشريا اإىل وجوب تقدمي مزيد .50
 من الإيضاح.

ن الصك احملمتل قد تناول املسائل من  .51 وقال وفد لتفيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والبلطيق، اإ
نظور امللكية الفكرية. ولروهذا السبب، مل يعتقد أأنه بجب عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تنجز أأهداف الصكوك الأخرى م 

احلالية مثل بروتوكول انجواي. وحبذ الوفد العمل بناء عىل الفقرتني )أأ( و )د(. وميكن أأن تكون الفقرة )ج( هدفا لصك أ خر. 
جناز أأما ابلنس بة للفقرة )ابء(، فاإن مجمو   عة بدلان أأمرياك الوسطى والاكرييب مل تكن واحضة بشأأن كيفية قيام الصك ابإ

 هذا الروهدف.

وعرب وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء ، عن اعتقاد  بأأن من الرضوري  .52
ىل تفامه مشرك بشأأن الأهداف واملبادئ. وبدون التوصل لروهذا ا لتفامه، س يكون من الصعب حتقيق أأي تقدم. وكام التوصل اإ

رصح وفد سويرسا، ل بجب عىل اللجنة احلكومية ادلولية تكرار املسائل اليت مت التعامل معروها  ي ظل معاهدة التنوع 
( أأيد الوفد البيولويج وبروتوكول انجواي. وبجب أأن تركز اللجنة احلكومية ادلولية معلروها عىل الفقرتني )أأ( و)د(. و ي الفقرة )أأ 

لكامت "سوء الاس تخدام" لأن ذكل مؤرشا عىل وجود مهنج يعمتد عىل التدابري. و ي الفقرة )د( عرب عن رغبته  ي الركزي 
 .[عىل التقاليد القامئ]ي الابتاكر النشاط الإبداعي وعىل تشجيع 

ريكية واذلي اكن ميثل الروهدف من وعلق ممثل قبائل تولليب عىل الاقراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأم .53
الاستيعاب. واكنت القبائل املوجودة  ي الولايت املتحدة الأمريكية، مثل قبائل تولليب ، متتكل معارف تقليدية منذ أأزمنة 
حسيقة وتواجدت قبل وجود ادلوة. ومتتكل القبائل  ي الولايت املتحدة الأمريكية حقوق متأأصةل وموجودة مس بقا. واعرف 

س تور الولايت املتحدة الأمريكية ابلقبائل عىل أأهنا كياانت ذات س يادة ولروها عالقات احلكومات مع احلكومات مع الولايت د
املتحدة الأمريكية. وهناك بعض التقييدات املتعلقة ابلس يادة، لكن احملمكة العليا قد أأكدت مرارا وتكرارا أأن الولايت املتحدة 

ما بوقف القبائل لتكل  الأمريكية مل متنح القبائل هناؤها فقط اإ نشاء ادلوة وميكن اإ جدت تكل احلقوق قبل اإ حقوقروها. وقد و 
احلقوق أأو من خالل قانون يصدر  الكوجنرس. و ي الأنظمة القانونية الأخرى، يمت اعتبار احلقوق الأصلية غري قابةل للتقادم، 



WIPO/GRTKF/IC/31/10 
19 
 

ة هبا لروها حقوق متأأصةل تتعلق حبق تقرير املصري. وهذا هو ما وقامت ادلول الأممية الأخرى ابلعراف بأأن الشعوب الأصلي
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةرصح به  . واكنت هناك مشلكة تتعلق مبصطلح "توازن" واذلي اكن اإ

 مصطلحا حكوميا. وقد اس تخدم  ي احلومكة حيث قامت احلكومة مبنح حقوق وقامت بتخصيص مصاحل بني خمتلف أأحصاب
املصلحة وبني أأحصاب احلقوق ذوي املاكنة املتساوية. وابلرمغ من ذكل، مل تقم ادلول ذات الس يادة بتخصيص حقوق 

برام معاهدة، وهو ما اكنت اللجنة  مواطنني أ خرين دلول أأخرى. ومن أأجل القيام بذكل، تكون هناك احلاجة للتفاوض بشأأن اإ
ايت املتحدة الأمريكية أأن يمت استيعاب املعارف التقليدية اليت متتلكروها قبائل احلكومية ادلولية تقوم به. وقد اقرح وفد الول

ذا اكن هذا هو الروهدف من هذا الصك، ن املمثلني  تولليب لأن الروهدف هو عدم السامح بوجود حامية دامئة أأو مطلقة. واإ فاإ
 الأصليني لن ميكهنم املشاركة  ي املفاوضات بعد ال ن.

عداد صك قانوين يؤدي اإىل حتقيق وأأكد وفد نيجرياي، متحد .54 اث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، أأنه يرغب  ي أأن يشروهد اإ
طار امللكية الفكرية ادلولية احلديث. ويعترب النص احلايل أأساسا جيدا لس مترار  امحلاية الفعاة للمعارف التقليدية  ي اإ

ىل اليقني   ي العنارص املتعلقة بتعزيز وحامية املعارف التقليدية املناقشات حول أأهداف الس ياسات. وأأكد عىل احلاجة اإ
ىل املشاركة  ي املنافع.  ابلإضافة اإ

ىل أأن تكون واحضة ومقتضبة. وأأيد الاقراح اذلي  .55 ن أأهداف الس ياسات اكنت هممة للغاية وحتتاج اإ وقال وفد الياابن اإ
وانب املتعلقة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية. واكن من اتفاق اجل 7تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية وفقا للامدة 

 مناس با لوضعه كأحد الأهداف. كام أأيد أأيضا الاقراح املتعلق ابملكل العام.

ن عنوان الوثيقة هل عالقة حبامية املعارف التقليدية. ومل  مؤسسة أأحباث الساكن الأصليني وساكن اجلزروقال ممثل  .56 اإ
لكية الفكرية  ي حد ذاهتا لكنه اكن يتعلق حبقوق الشعوب الأصلية. واكنت خلفية الأمر تمتثل  ي يكن الأمر يتعلق حبامية امل 

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية ذا مت جتاهل ذكل فلن يتحقق الغرض من معل31وخاصة املادة  اإ  . واإ
 هذ  ادلورة.

الأوىل لتجنب التكرار، وهو ما سوف يمت التعامل معه  ي  واقرح الرئيس الاحتفاظ بلكمة "املس تفيدون"  ي العبارة .57
 .2املادة 

ن حقوق الشعوب الأصلية متضمنة  ي  .58 عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق وقال ممثل اجمللس الروهندي لأمرياك اجلنوبية اإ اإ
ة وأأشاكل التعبري واذلي اس تغرق وقتا طويال لصياغته. وقد َعرفت الشعوب الأصلية معارفروها التقليدي الشعوب الأصلية

 الثقا ي التقليدي اخلاصة هبا لأهنا مالكة لأوطاهنا وأأراضهيا.

ضعافه وخاصة  .59 وأأكد وفد مرص عىل احلاجة اإىل وجود صك ملزم قانوان. وبجب حتسني النص ول بجب تقويضه أأو اإ
ذا اكنت اللجنة احلكومية ادلولية ن مث مت الاحتفاظ ابلفقرتني )ابء( ترغب حبق  ي حتقيق أأهدافروها مبا يامتىش مع تفويضروها. وم اإ

جناز". واكنت تكل  دخال حتسينات عىل الفقرة )ج( من خالل استبدال لكمة "تعزيز" بلكمة "حتقيق" أأو "اإ و)ج( بعد اإ
العبارة تامتىش متاما مع اكفة التفاقيات ادلولية اليت أأقرت حقوق الشعوب الأصلية، اليت تمتتع بس يادة اكمةل عىل معارفروها 

 يدية وملكية أأراضهيا.التقل 

 واقرح الرئيس السري قدما بشأأن الاحتفاظ بلكمة "املس تفيدون"  ي السطر الأول لأنه مل يعرض أأحد عىل اقراحه. .60

ىل التفكري وفقا للأهداف. واكن الروهدف هو حامية املعارف  .61 ن ادلول الأعضاء حتتاج اإ وقال ممثل توابج أأمارو اإ
ىل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. واكنت اللجنة احلكومية ادلولية تتعامل مع التقليدية، اليت تنمتي، بسبب طبيع هتا، اإ

صك دويل الغرض منه حامية املعارف التقليدية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية من القرصنة، والمتكل دون وجه حق 
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ىل التوافق مع روح والمتكل غري املرشوع. ول يوجد مصطلح "المتكل غري املرشوع"  ي الصكو  ك ادلولية. وحيتاج النص اإ
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية  .اإ

ذا اكنت الوفود الأخرى س تتبادل ال راء بشأأن ما  .62 وتساءل وفد تش ييل بشأأن كيفية تطبيق الفقرة )ج(. وتساءل عام اإ
 تتوخا  بشأأن هذا الروهدف.

وتساءل الرئيس عام اكنت أأي من ادلول الأعضاء ترغب  ي الرد عىل وفد تش ييل. ومل يكن هناك أأي رد. وأأختمت  .63
الرئيس النقاش حول الأهداف وقدم املسائل الأساس ية للمس تفيدين. وقامت اللجنة احلكومية ادلولية  ي جلساهتا السابقة 

ىل اختيار امل صطلحات. وابلرمغ من ذكل مل يكن هناك اتفاق بشأأن املدى اذلي ابلنظر  ي تعريف "مس تفيدون" ابلإضافة اإ
ىل هيئة  ليه الصك فامي وراء الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية حبيث يمت تضمني "الأمم". ومتت الإشارة أأيضا اإ بجب أأن ميتد اإ

صك كلك، وبذكل س يكون من وطنية تعمل كراعي. ومن الواحض أأن حتديد املس تفيدين اكن يرتبط ارتباطا وثيقا بنطاق ال
ىل تفامه مشرك حول من بجب أأن يكون املس تفيدون. وتساءل عن رضورة حماوة تعريف  املروهم أأن تتوصل ادلول الأعضاء اإ

واليت حاولت  2.2تتعلق ابملادة فهيا نظر ال . واكنت املسأأة التالية اليت بجب 1.2الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية  ي املادة 
ماكنية حتديد هوية ماكل املعارف التقليدية. وقد يكون من املفيد تقدمي بعض الأمثةل العملية توفري م ادة شامةل  ي حاة عدم اإ

لهيا  ي املادة  . وفتح 1ملواقف عندما تنشأأ وكيف ميكن للمعارف التقليدية أأن تفي بتعريف املوضوع أأو معايري الأهلية املشار اإ
 حلضور.الرئيس الباب للتعليقات أأمام ا

" لأغراض هذا الصك، يتضمن املس تفيدون اجملمتعات الأصلية للمس تفيدين: واقرح وفد غاان وصفا بس يطا للغاية  .64
 واحمللية والواكلت اليت ختولروها ادلول لالإرشاف عىل اس تخدام أأو اس تغالل املعارف التقليدية".

نه بجب حتديد املس تفيدين فامي يتعلق بلك من ا .65 ملعارف التقليدية، لأنه من املروهم معرفة الرابطة وقال وفد الياابن اإ
ىل  احملددة بني املعارف التقليدية والروهوية الثقافية للمس تفيدين. ذلكل، فاإن تضمني "الأمم"  ي املس تفيدين ميثل مشلكة وأأدى اإ

ذا اكن من املالمئ أأم ل أأن نقرص نطاق  ضعاف تكل الرابطة. واكنت هناك حاجة ملزيد من النظر فامي اإ املس تفيدين عىل اإ
ن تعريف "هيئة وطنية كراعي" بجب التعامل معه  ي املادة  ، لأهنا بجب أأن تكون 5الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. اإ

 املس تفيد املبارش من امحلاية. و ي الهناية، بجب تعريف معىن" اجملمتعات احمللية" بوضوح.

ن حامية املعارف الت  .66 ىل منح منافع اس تخدام املعارف التقليدية وقال وفد اجلروهورية الكورية اإ قليدية اكنت هتدف اإ
ن تضمني هيئة وطنية  ي تعريف املس تفيدين اكن  للمجمتعات احمللية اليت حافظت علهيا وقامت بتناقلروها من جيل جليل. اإ

ن الروهيئات احمللية قد تكون تغريت لفر  ة طويةل، س يكون من مناس با ابلنس بة محلاية املعارف التقليدية. عالوة عىل ذكل، اإ
الصعب تتبع احلاة الأصلية للمعارف التقليدية من منظور تعريف املعارف التقليدية، وقد تكون هناك العديد من الروهيئات 

عطاء الروهيئة الوطنية دورا ائامتنيا يتضمن املوافقة املس بقة  الوطنية اليت متتكل املعارف التقليدية. ومل يكن من املناسب أأن يمت اإ
 نرية والنفاذ للمنافع وتقامسروها.املس ت 

ن املس تفيد من نظام امللكية الفكرية اكن اجملمتع بصفة عامة لأن النظام عزز  .67 وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ن املس تفيد من حامية العالمة التجارية الفردية، وحق املؤلف والرباءة هو ماكل تكل العالمة التجارية  الابتاكر والإبداع. اإ

حق املؤلف والرباءة. وابملثل فاإن املس تفيدين من حامية املعارف التقليدية احملمية بجب أأن يكونوا َمن اس تخدموا وامتلكوا و 
هنا لن تندرج  وحافظوا عىل تكل املعارف التقليدية احملمية. وعندما تكون املعرفة غري منسوبة بصفة خاصة اإىل جممتع معني، فاإ

لأهنا غري رضورية. وفامي يتعلق "ابلأمم" وافق الوفد عىل  2.2. وميكن حذف املادة 1.4 ةواملاد 1.3 حتت نطاق املادة 
التعليقات اليت قدهما وفدي الياابن ومجروهورية كوراي. وعرب عن رغبته  ي التوصل لفروهم أأفضل لسبب وجوب تضمني الأمم  ي 

 نطاق املس تفيدين، وتطلع لإجراء تكل املناقشة.
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رويب، متحداث ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، أأن تكون اجملمتعات الأصلية واحمللية وأأيد وفد الاحتاد الأو  .68
من املس تفيدين. وطالب بوضع أأقواس حول مصطلح "الشعوب"  ي النص باكمهل لأس باب دس تورية داخل دولروها الأعضاء. 

. وفامي يتعلق 1في ابملعايري الرضورية الواردة  ي املادة وعرب عن اعتقاد  بأأن املعارف التقليدية اليت وصفت  ي احلاش ية مل ت
)د( قد قامت بتعريف املعارف التقليدية اليت خرجت عن  2.2)ج( واملادة  2.2)ب( واملادة  2.2يبدو أأن املادة  2.2ابملادة 

قاد  بأأن اللجنة احلكومية . وسوف يرحب الوفد بطرح أأمثةل ملناقش هتا. وعرب الوفد عن اعت1نطاق التعريف الوارد  ي املادة 
)أأ( بصورة أأكرب لأنه قد تكون هناك حالت تود اجملمتعات الأصلية واحمللية فهيا ختصيص  2.2ادلولية ميكهنا اس تكشاف املادة 

ن الوفد لن يؤيد وجود نظام للحقوق اجلاعية لأنه تصور وجود نظام يقوم عىل التدابري.  هيئة وطنية. وابلرمغ من ذكل، فاإ
ضافة "مبوافقة املس تفيدين"  ي املادة وعرب   .2.2الوفد عن رغبته  ي اإ

واكن دلى وفد الروهند مثال عىل املعارف التقليدية اليت نشأأت من جممتعات حمددة ومت تناقلروها من جيل اإىل جيل وقد  .69
ضمني هيئات وطنية أأصبحت حاليا واسعة النطاق. ويه الأيورفيدا وبعض أأنظمة الطب التقليدية الروهندية. واكن من املروهم ت

 ي تعريف املس تفيدين  ي احلالت اليت ل ميكن فهيا نس به املعارف التقليدية بصورة مبارشة اإىل جممتع حميل. واكن عىل اللجنة 
احلكومية ادلولية أأن تقوم ابلعراف ابدلور املروهم اذلي تلعبه الروهيئات الوطنية كوصية عىل املعارف التقليدية عندما ل ميكن 

هوية املس تفيدين؛ وعندما يمت حتديد هويهتم، بجب منح ادلول دورا ائامتنيا ابلتشاور مع اجملمتعات احمللية. ذلكل، اكن  حتديد
 من املروهم اس تكشاف دور ادلوة.

ن الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية بجب أأن تكون فئات مس تفيدة لأهنا يه اليت ابتكرت  .70 وقال وفد سويرسا اإ
دراج الأمم كفئات مس تفيدة. وسوف يكون ذكل موافقا لإ وحافظت عيل وامتل عالن كت املعارف التقليدية. ومل يؤيد الوفد اإ

 والبنود ذات الصةل  ي معاهدة التنوع البيولويج وبروتوكول انجواي. واكنت  الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية
من بروتوكول  5.5مم أأو ادلول عىل أأهنا فئات مس تفيدة. أأما املادة بصفة خاصة من بروتوكول انجواي ل تؤيد تسمية الأ  5املادة 

دارية وس ياس ية وترشيعية وفقا لالقتضاء من أأجل مشاركة املنافع اليت تنشأأ عن  انجواي فقد أألزمت لك طرف ابختاذ تدابري اإ
ات الأصلية واحمللية اليت متتكل مثل تكل اس تغالل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية بطريقة عادة ومنصفة مع اجملمتع

ىل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية وأأنه ليست مجيع  املعارف. ومع أأنه يعرف بأأن بروتوكول انجواي قد أأشار فقط اإ
ف التقليدية  ي هذا ادلول الأعضاء أأطرافا  ي بروتوكول انجواي مل ير الوفد أأي اختالف فامي يتعلق ابلأشاكل الأخرى من املعار 

الصدد. ومن انحية أأخرى، رأأى الوفد مزية  ي التفكري  ي ختصيص، هيئة وطنية أأو أأكرث،  ي الصك القانوين ادلويل، حبيث 
نشاء ومعل مثل تكل الروهيئات الوطنية سوف يمت من خالل املشاركة املبارشة  ن اإ تلعب دورا داعام محلاية املعارف التقليدية. اإ

( تبس يط حتديد هوية 1) الروهيئات:لشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية املعنية. وتتضمن الوظائف املروهمة لتكل واملوافقة من ا
( تيسري التعاون بني خمتلف الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية اليت تتشارك  ي نفس 2أأحصاب حقوق املعارف التقليدية )

ليدية ملصلحة اكفة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. وابلرمغ من ذكل، ( وتشجيع حامية املعارف التق 3املعارف التقليدية )
 .2.2وليس  ي املادة  5فاإن مسأأة الروهيئة التختصة قد مت تناولروها بصورة جيدة  ي املادة 

ن فئات املس تفيدين بجب أأن تكون  .71 وقال وفد لتفيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، اإ
فقد أأيد الوفد تعليقات  2.2جملمتعات الأصلية واحمللية لأهنا يه اليت متتكل املعارف التقليدية وليس الأمم. أأما ابلنس بة للامدة ا

 الاحتاد الأورويب، ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء.

د تعريف اجملمتعات الأصلية واحمللية وأأيد وفد غاان البيان اذلي أألقا  وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء. وأأي .72
مكس تفيدين من أأي حامية قد توافق علهيا اللجنة احلكومية ادلولية. وابلرمغ من ذكل، فقد اكن دليه شواغل بشأأن مفروهوم كون 

جراء مناقشات حول تبعات تضمني الأمم بوصفروها من بني املس تفيدين.  الروهيئات الوطنية من املس تفيدين ورحب ابإ
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. فقد اقرح أأن يتضمن مصطلح "املس تفيدون" 2.2ان عن رغبته  ي الإجابة عىل التساؤل املتعلق ابملادة وعرب وفد غا .73
الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية والروهيئات الوطنية التختصة واليت تنش هئا ادلول يك تقوم ابلإرشاف عىل اس تخدام واس تغالل 

ىل الروهيئات ا  لوطنية التختصة ستس توعب بصورة اكمةل اكفة الأمور اليت أأثريت  ياملعارف التقليدية. واكنت الإشارة اإ
ىل املادة 2.2املادة  ىل أأن الإشارة اإ قد ل جتيب عىل الشواغل اليت عربت عهنا الوفود الأخرى. واكن الغرض  5. وأأشار اإ

هنا مل يكن أأمرا متعارضا أأن  5الرئييس من املادة  نشاء هيئة خمتصة. ذلا فاإ يكون دلينا بيان ابملس تفيدين هو النص عىل اإ
ىل ادلور اذلي ميكن أأن تلعبه الروهيئات الوطنية. و ي بعض احلالت،  نشاء الروهيئات التختصة. وأأشار اإ ىل بند خاص ابإ ابلإضافة اإ
تكون اجلاعات احمللية أأو الأصلية منظمة بصورة جيدة حبيث ميكهنا أأن متارس تكل احلقوق بنفسروها، لكن  ي مناطق أأخرى، 

نشاء هيئة قد يك نه عند اإ ون من الرضوري قيام ادلوة بلعب دور دامع حىت لو اكنت ادلوة ل متكل تكل احلقوق. وذلكل فاإ
ن الروهيئة س تكون قادرة عىل التعامل مع املروهمتني ابس تخدام املعارف التقليدية. وعند وجود منافع مس متدة من تكل  خمتصة، فاإ

املسؤوة عن أأو عىل الأقل مشاركة  ي مجع ورصف تكل املنافع املادية. ومن الاس تخدامات، قد تكون الروهيئة أأيضا اجلروهة 
املعقول أأن يمت تعريف الروهيئات الوطنية التختصة، ول بجب أأن يقترص التعريف عىل مفروهوم الروهيئة الوطنية التختصة ولكن بجب 

 أأن حيدد ادلور اذلي س تلعبه بوضوح.

ف التقليدية  ي اجلزائر. وقد مت تناقل املعارف التقليدية من جيل ل خر. وقال وفد اجلزائر أأن هناك الكثري من املعار  .74
نه من الصعب حتديد من ميتكل املعارف التقليدية ووضعروها  ي يد ممثل واحد أأو  واليوم انترشت عرب أأرايض الوطن. ذلا فاإ

ائري شعب واحد غري قابل مجموعة معينة من الساكن. عالوة عىل ذكل، فقد نص ادلس تور اجلزائري عىل أأن الشعب اجلز 
للتجزئة. وقد اس تفاد الشعب اجلزائري من نفس احلقوق والواجبات. ول يس تطيع املرء الاعراف مبنح أأي نوع من 

ن الوفد  نه اكن من الرضوري الاحتفاظ مبفروهوم الأمم. وابلرمغ من ذكل فاإ الامتيازات بناء عىل أأي أأساس همام اكن. وبذكل، فاإ
 ر استبداهل ابلروهيئات الوطنية أأو الروهيئات التختصة.اكن مران وميكنه تصو 

ن ادليناميكية الأفريقية خمتلفة. فقد فضل وجود تعريف  .75 وقال وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، اإ
تكل بعض شامل قدر الإماكن لتحديد والاعراف ابلشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وكذكل ادلول كفئات مس تفيدة. ومت 

ادلول الأفريقية شعوب أأصلية وجممتعات حملية وبعضروها ل يوجد به مثل تكل الشعوب ويمت حتديد املس تفيدين عىل أأهنم ادلوة. 
وقد انقشت اجملموعة فكرة الروهيئات التختصة اليت تقوم ابلإرشاف عىل تطبيق حقوق مس تخديم املعارف التقليدية. وسوف 

 اح حمدد.تقوم  ي مرحةل لحقة بطرح اقر 

وقال وفد اتيلند أأن أأول املس تفيدين بجب أأن تكون الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. وابلرمغ من ذكل بجب  .76
تضمني لكمة "الأمم" كفئات مس تفيدة  ي احلالت اليت تمت فهيا ممارسة املعارف التقليدية اخلاصة ببعض الشعوب الأصلية 

و/أأو قد تصبح ممارس هتا واسعة الانتشار  ي أأكرث من جممتع عىل املس توى الوطين. واكن واجملمتعات احمللية  ي أأكرث من جممتع 
من الرضوري للأمة أأو الروهيئة الوطنية التختصة أأن تلعب دورا، للمساعدة عىل حفظ وحامية املعارف التقليدية اخلاصة 

 عات املعنية.ابجملمتعات ذات الصةل، من خالل احلصول عىل موافقة مس بقة مس تنرية من اجملمت

لأغراض هذا الصك ادلويل من شأأن مصطلح املعارف التقليدية أأن يفروهم عىل أأهنا  اقراحه:"رأأ ممثل توابج أأمارو وق .77
اخلليط احليوي واملرامك من املعارف التقليدية املكونة من املعرفة التقليدية واجلاعية اليت تتطور ابس مترار والابتاكرات 

داعية والتكنولوجيات التقليدية واملعرفة البيئية ذات العالقة الوثيقة مع اللغة والعالقات الاجامتعية والتجارب واملامرسات الإب
والروحانية ودورات الطبيعة واحملافظة عىل التنوع البيولويج واس تخدامه املس تدام والتصال الأصيل بني الشعوب الأصلية 

ت الأصلية منذ غابر العرص والأوان واليت انتقلت من جيل اإىل جيل"، والأرض والطبيعة وتكل املعرفة احملفوظة  ي اجلاعا
وأأما اجلزء الثاين فنصه التايل: "متثل املعارف التقليدية نتاجئ الإبداع اجلاعي وموهبة وعبقرية النوع البرشي وقدرته عىل فروهم 

بجايب للت وهذا  ".ارخي الإنساين عرب الزمان واملاكناجملمتع والعامل ويه تشلك جزء جوهراي من الراث العاملي ويه دليل اإ
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ن النظر  ي تكل اللكامت سوف  التعريف مس توىح من اتفاقية التنوع البيولويج وصكوك اليونسكو. وقال ممثل توابج أأمارو اإ
 يساعد عىل فروهم ما اكنت اللجنة احلكومية ادلولية حتاول القيام به بصورة أأفضل.

ىل أأنه ل يوجد دمع  .78  من أأي دوة من ادلول الأعضاء لالقراح اذلي طرحه ممثل توابج أأمارو.وأأشار الرئيس اإ

ن املعارف التقليدية توجد  ي أأشاكل خمتلفة. و ي بعض ادلول متتلكروها فقط الشعوب الأصلية  .79 وقال وفد الصني اإ
وع بيولويج، وهناك واجملمتعات احمللية، لكن  ي دول أأخرى مثل الصني أأو الروهند، توجد حالت أأخرى. هناك تنوع ثقا ي وتن

أأيضا تنوع  ي املعارف التقليدية. ولبد عىل الصك ذلكل أأن يكون شامال وبجب أأن يأأخذ  ي احلس بان تنوع املعارف 
ن الأمم وادلول ل متثل أأمناء حفسب. وميكن أأيضا أأن تكون مالكة للمعارف التقليدية. لقد ذكرت معاهدة  التقليدية. وذلكل، فاإ

وتوكول انجواي املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اليت متتلكروها الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. التنوع البيولويج وبر 
طار اللجنة احلكومية ادلولية، بجب أأن يكون نطاق املعارف التقليدية أأوسع. نه  ي اإ  وابلرمغ من ذكل، فاإ

ُّذكر بأأن اللجنة احلكومية ادلولية وقال وفد انميبيا،  ي نظرة عىل الإسروهامات اليت متت حىت ا .80 ل ن، أأنه من احلمكة أأن ن
يه جزء من الويبو. وهناك وهجات نظر وطنية خمتلفة حول ماهية املعارف التقليدية وكيفية امتالكروها  ي س ياق وطين حمدد. 

هوية الشعوب  ومن الواقعي أأن يكون من الصعب التوصل حلل بشأأن الاعتبارات الس ياس ية الوطنية اليت تكتنف حتديد
ذا الزتمت اللجنة احلكومية ادلولية بتفويض الويبو  الأصلية واجملمتعات احمللية أأو حول الصفة القانونية  ي دوة أأممية معينة. واإ
املتعلق بوضع املعايري  ي جمال امللكية الفكرية، فاإن الاقراح املتعلق بوضع التعريفات والتطبيق وفقا للترشيعات الوطنية، 

ىل نفس النتاجئ اليت حتققت من بروتوكول انجواي. لقد اس مترت مناقشة نفس املسائل، ابلرمغ من أأهنا اكنت سوف يؤ  دي اإ
متعلقة بعدد قليل من املعارف التقليدية، ملدة عرش س نوات. و ي هذ  احلاة، اكن لبد من تقامس املنافع مع الشعوب الأصلية 

لتقليدية لكن وفقا للترشيعات الوطنية. واكن عىل اللجنة احلكومية ادلولية الاعراف واجملمتعات احمللية واليت متتكل املعارف ا
بأأن أأفضل ما ميكن القيام به  ي الويبو هو وضع معايري وترك تطبيق هذ  املعايري اليت مت التفاق بشأأهنا عىل املس توى العاملي 

كية الفكرية. واكن هناك اتفاق بشأأن كيفية معلروها واكنت هناك للظروف الوطنية. وقد مت القيام بذكل ابلنس بة لاكفة أأشاكل املل 
مرونة وطنية كبرية حول كيفية تطبيقروها. وعىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تكون أأكرث تواضعا بشأأن ما ميكن حتقيقه، وتقوم 

 اليت حيددها القانون الوطين".ابملوافقة عىل صياغة بس يطة أأي "املس تفيدون مه اجملمتعات الأصلية واحمللية واكفة املؤسسات 

ن بريو وقال وفد .81  اذلين وأأولئك الناس، من الطوعي العنرص ومشلوا الأصليني الساكن اكنوا بريو حاة  ي املس تفيدين اإ
 جمرد ليست فيه شك ل ومما الأطراف، متعددة مفاوضات تكل واكنت. والريفية احمللية اجملمتعات عن هبم فضال التصال يمت مل

 املس تفيدين اكفيا أأن يقترص تعريف يكن مل الأعضاء ادلول ابلنس بة لبعض أأنه متاما واحضا واكن. وطنية تعريفات فرض مسأأة
 ل اليت احلالت الاعتبار بعني الأخذ مع ،1.2 البديل اإىل ننظر الوفد أأن واقرح. عىل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية

 يمت أأن ميكن اذلي هو الأساس البديل هذا واكن. صلية واجملمتعات احمللية فقطالشعوب الأ  عىل فهيا املس تفيدون يقترص
ىل التوصل  .الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وادلول الاعتبار  ي احلل يأأخذ ل بد أأن واكن. اتفاق بشأأنه اإ

 امللكفة الوطنية السلطة أأو ادلوة التعريف  ي أأن ي دَرج بشأأن والروهند غاان عنه وفدا أأعرب ما متاما مرص وفد وأأيد .82
 .التقليدية ابملعارف

املتحدة للرباءات  مكتب الولايت( CEM-Aymara) مركز ادلراسات املتعددة التخصصات أأميارا وأأشاد ممثل .83
ىل وأأشار. الأصليني الساكن ملمثيل دمع من قدمو  ملا وشكر  والعالمات التجارية  وحث التربعات، لصندوق الروهام ادلور اإ

 واللجنة الويبو ولية وركزت. معهل بنجاح مواصةل التربعات لصندوق يتس ىن حىت اجلروهود مواصةل عىل الأعضاء ادلول
 التقليدية، معارفروها عىل الس يطرة ولضامن الأصلية الشعوب حقوق لضامن ولكن الفكرية، امللكية جمال عىل ادلولية احلكومية

 وعىل النحو اذلي وفامي يتعلق ابملس تفيدين،. الشعوب هذ  كرامة أأو حامية ضامن ادلولية احلكومية عىل اللجنة لزاما اكن
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ىل املبارشة ابلإشارة رسور أأعرب عن وفود، عدة وذكرته النص عكسه  قلقه عن وأأعربالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية.  اإ
 اإىل حامية ادلولية كوميةاحل اللجنة ولية وسعت. معقوفني قوسني بني" الأصلية الشعوب" مصطلح اس مترار وضع من

َّل. التقليدية أأو احمللية اجملمتعات وكذكل الأصلية مه الشعوب املبدعون واكن. واملبدعني التقليدية املعارف  مصطلح ومث
عالن الأمم  واكن. املصري تقرير  ي الأسايس احلَق  مَضِّن الطريقة، وبنفس. الأصلية للشعوب اجلاعية الطبيعة" الشعوب" اإ

" الأصلية الشعوب" مصطلح اس تخدام أأن اعمتدا س بق قد البيولويج التنوع واتفاقيةاملتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية 
ىل الإشارة عند ىل عودة" الشعوب" مصطلح حذف أأو الأقواس عىل احلفاظ وس يكون. اجلاعات تكل اإ  .الوراء اإ

يران مجروهورية وفد وأأعرب .84 . الروهادئ واحمليط أ س يا مجموعة ابمس الروهند، وفد به أأدىل اذلي تأأييد  للبيانعن  الإسالمية اإ
طار ووضع الولية ولتنفيذ  من ادلرس أأن تتعمل ادلولية احلكومية اللجنة تعني عىل التقليدية، للمعارف الفعاة للحامية دويل اإ
 عىل احلفاظ املروهم من اكن حمددة، معايري عىل وافق حني و ي. انغواي بروتوكول مثل الأخرى، واملعايري القواعد وضع معليات

 سبيل وعىل. الوطنية قوانيهنا مع يتفق مبا واملعايري، املبادئ هذ  لتنفيذ الوطين املس توى  ي البدلان لس ياسات املساحة بعض
 ين خيضعوناذل املس تفيدين حتديد  ي دوة لك دور عىل التعرف ميكنه للمس تفيدين، عىل تعريف وافق حني  ي املثال،
 ل اليت املناقشات جتنب ميكن املهنجية، ومن خالل تكل. للتعريف الأهلية مبعايري احلقوق تفي أأن رشيطة القضائية، لوليهتا

 التقليدية املعارف حامية من املس تفيدون أأن يكون ويتعني. ابعتبارها املس تفيدين الاعراف هبا اليت يمت القامئة بشأأن هناية لروها
 .للحقوق راعية بوصفروها دور أأن يكون لدلول وبجب. احلرص سبيل عىل ليس ولكن ،الأصلية واجملمتعات احملليةالشعوب مه 

الورادة  املسأأة ابلتفصيل WIPO/GRTKF/IC/31/4 وتناولت الوثيقة". املوضوع" حول املناقشة وفتح الرئيس .85
ىل أأشار ذكل، ومع. الأهلية معايري حتديد 2 الفقرة وحاولت. 1 املادة من 1 الفقرة  ي  الأساس ية العنارص معظم أأن الرئيس اإ

ىل وابلإضافة. 2 الفقرة  ي أأيضا ابلتفصيل ووردت 1 الفقرة  ي ابلتفصيل وردت  أأيضا" امحلاية نطاق" 3 املادة تناولت ذكل، اإ
ن بشلك تفصييل، الأهلية معايري  املاكن احلكومية ادلولية  ي اللجنة تنظر وميكن أأن. 2 الفقرة 1 املادة عن خمتلفة اكنت واإ

ذا وما الأهلية، معايري مع للتعامل املناسب  عام سؤال أأيضا هناك واكن. واحد ماكن  ي الأهلية معايري مجيع دمج سيمت اكن اإ
ذا  لنطاق ي رك أأن ميكن صياغة احلقوق  ي الوفود، بعض نظر وهجة من نظرا لأنه، ،1 املادة  ي رضورية الأهلية معايري اكنت اإ

 .محميا يكون أأن املطاف هناية ينبغي  ي ما هممة حتديد والتقييدات والاس تثناءات امحلاية

 للأجداد الرويح والراث الثقا ي واجلاعي الثقا ي يه الراث التقليدية املعارف( أأ : ")ييل ما أأمارو توابك ممثل واقرح .86
تفظ أأو أأو مقدسة رسية وت عترب واملعنوي، الفكري والراث  ارتباطا التقليدية ترتبط املعارف( ب. )عىل حنو جامعي هبا حي 

 البيولويج واس تخدامه التنوع لعرض حيوية وت عترب التقليدية احلياة س ياق  ي معروها الطبيعية والتعامل املوارد ابس تخدام وثيقا
 والنبااتت املائية واملوارد والأقالمي ابلأرايض عالقة التقليدية للمعارف( ج) الغذايئ. الأمن ولضامن هل، املس تدام والاس تخدام

بل من الاس تخدام واليت قيد تقليدية، بصفة أأو املشغوة اململوكة املوارد من وغريها واحليواانت  واجملمتعات الأصلية الشعوب قِّ
 والبدلي الاجامتعي والتنوع الثقا ي والتنوع واذلاكرة، والروهوية، اجلاعي، الثقا ي الراث من التقليدية جزء املعارف( د) احمللية.

 تنتقل املعارف( ه. )القضائية القانونية النظم من جزء اليت يه الأصلية للشعوب التقليدية احلياة أأساليب  ي املنعكسة
 الأصلية وتمتتع الشعوب. للتقادم ول ول للتجزئة للترصف قابةل ويه غري خمتلفة، أأشاكل  ي جيل اإىل جيل من التقليدية

 املرشوعة غري املنافسة من املرشوعة غري الأفعال ضد القانونية ابمحلاية أأيضا التقليدية املعارف وأأحصاب احمللية واجملمتعات
 يتفق ومبا املذكورة املعارف عن الناش ئة للمنافع املنصف احلايل التوزيع ادلويل الصك وسوف ينظم. وادلولية الوطنية والقرصنة

 ".احمللية واجملمتعات الأصلية للشعوب املوافقة املس بقة املس تنرية ومع والقواعد املتبعة املامرسات مع

ىل أأنه وأأشار الرئيس .87  .أأمارو توابك ممثل به تقدم اذلي لالقراح عضو أأي دوة من تأأييد هناك يكن مل اإ

نمعروهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية  ممثةل وقالت .88  احلكومية اللجنة ولية مع متسقة اكنت 1 املادة اإ
دراج وينبغي. نوقشت اليت القضااي بشأأن القانوين اليقني عىل الصك توفري واكن. ادلولية بدل من  5 املادة  ي" الأمم" مصطلح اإ
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 املعارف عن وتساءلت. هبا واحتفظت التقليدية املعارف الشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةولقد أأنشأأت . 2و 1 املادتني
 تكون ل أأن وينبغي املبدعني، من ادلول مل تكن حني  ي للمبدعني امحلاية وقدمت امللكية الفكرية. ادلول  أأنشأأهتااليت التقليدية

دارة لأغراض الوطنية القوانني مبوجب وطنية سلطة تعيني للأطراف وميكن. من املس تفيدين  .احلقوق اإ

نه  برانمج الصحة والبيئة ممثل توقال .89  ميكن ما معرفة الصعب من واكن ،1 املادة  ي الأقواس من الكثري هناك اكناإ
ن قالت ،"الأمم"بلكمة  يتعلق وفامي. توقعه ىل تنمتي ولكن اجلنس ية، عدمية ليست الأصلية الشعوب اإ هنا وقالت. بدلان اإ  من اإ

. الشعوب تكل تفعهل أأن ميكن ما تقرر يه اليت دلوةا تواكن ادلوة، بلقِّ  من الأصلية الشعوب   ثلتم   حيث الاكمريون،
زاة من بد ل اكنو   تقييدا عاما 50 همةل اكنو . أأفريقيا  ي بو للشع اأأساس ي التقليدي الطب اكنو ". الأمم"لكمة  حول الأقواس اإ

 .عاما 50 عىل قترصت  أأن ميكن لو. للغايةكبريا 

ن الروهند وفد وقال .90 رساء اشأأهنمن التقليدية  املعارف تعريفهبا  متاليت  الطريقة اإ  احلكومية اللجنة لعمل الأساس اإ
 اليت التقليدية املعارفذكل  مشلو . الفريدة خصائصروها يضمو  شامالالتقليدية  املعارف تعريف كوني أأنلبد  اكنو . ادلولية
 أأهلية معايري تطلبي  ل شامل تعريفوجود  من لبد اكنو . للجمروهور/واسع نطاق متاحة عىل تواكن مقنن شلك  ي عاشت
" ةمقرن" أأو" مرتبطة" قبل" واحضبشلك " أأو" مبارشة" مثل مصطلحات اس تخدام جتنب عن رغبهتا  ي وأأعربت. منفصةل
ثبات وجود عبء بسبب الكروها أأو التقليدية املعارف أأحصاب عاتق عىل هل مربر ل اإ  عىل أأبسط جديدة صياغة الوفد اقرحو . م 
ن: "التايل النحو  س ياق  يعلهيا  وحافظت واحمللية، الأصلية اجملمتعاتأأبدعهتا  اليت( أأ : )التقليدية املعارفهو  ايةامحل موضوع اإ

 الثقا ي والراث الاجامتعية أأو الثقافية لروهويةاب ةبطت ر امل/املقرنة( ب)أأو  .ل أأم واسع نطاق عىل ةنترش م  اكنت سواء جامعي،
اليت قد تتخذ شلك ( د)أأو  ل. أأم متتاليةبصورة  سواء جيل، اإىل جيل من نتقلاليت ت ( ج)أأو  .واحمللية الأصلية للمجمتعات

أأو شفروهية أأو أأشاكل  مقننة توجد  ي أأشاكل اليت ،ممارسات أأو أأنشطة تعلمي وتعملّ  دراية معلية أأو همارات أأو ابتاكرات أأو
 ".الطبيعية واملوارد التقليدية احلياة وأأمناط البيولويج لتنوعاب تكون مقرنة قد اليت( ه) أأو. أأخرى

 وجود اإىل حيتاج املوضوع هذا أأنرأأى و  فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وفدوحتدث  .91
ابجملمتعات  املس متر الارتباط عن تربَّ ع اهنلأ ( أأ ) الفقرة  ي" علهيا احملافظةمت " وأأيد. اجملمتعات الأصلية واحمللية مع قوية صةل

نه ،(ب) الفقرة  يالواردة  خلياراتاب يتعلق فامي ذكل، عىل وعالوة. الأصلية واحمللية  التقليدية املعارف تكون أأنرضورة  أأيد فاإ
 واملعارف اجملمتعات الأصلية واحمللية بني قوية صةل أأنشأأت اللغة تكل لأن والاجامتعية، الثقافية لروهويةاب مبارشة مرتبطة

 التارخيية العصور منذ متارس ملاليت  التقليدية رفاملعا أأن ضامن  ي تهرغب أأعرب الوفد عن  ،(ج) الفقرة  يو. التقليدية
ىل( أأ ) تالفقر تكون بد أأن ل واكن. الصك هذا موضوع اابعتباره يمت املطالبة مل العام املكل  ي ودخلت  تشمل اليت ،(ه) اإ
 .ترامكيةفقرات  هبا، الوفاء ينبغي اليت املعايري يةأأساس  بصفة 

ذا عام وسأأل. 1 املادة  ي" حامية"من معىن  عدم بينة عىل الأمريكية املتحدة الولايت وفدوظلَّ  .92  مضنا ينتع تاكن اإ
 حامية ميكن لو ،معارف تقليديةدلهيا  اجملمتعات لك أأن روهامةال  ئدااملبأأحد  اكنو . فقط املعنوية احلقوق أأو الاقتصادية احلقوق

ىل أأن قوسني بني" حامية" مصطلحلبد أأن يكون  اكنو . الطريقة بنفس التقليدية املعارف مجيع بشلك  عنيهي  ما فروهم يمت اإ
 اجملمتع خارج واسع نطاق عىل معروفة اكنت اليت لمعلوماتل مسحت اليت الأهلية معايري تعريفالوفد عىل  يوافق ومل. أأفضل
اليت  التقليدية املعارف حتديد من جزءا 1 املادة تكون أأنيتعني  واكن. لمجمتعل  معارف تقليدية ابعتبارها محمية تكونبأأن 
ىل لتوصلا اللجنة عىل اكن الولية،  ي لوحظما  وعىل حنو. امحلاية اذلي يس تحق ما واحضا يكون حبيث امحلاية، حقتس ت  اإ
ىل  تطلعو . ادلويل املس توى عىل محلايةا حقاليت تس ت املعارف التقليدية موضوع حول مشرك تفامه  أأمثةل مناقشةالوفد اإ

 اذلي لموضوعل أأمثةل مناقشة املفيد من واكن. امحلاية من واملقصود امحلاية  ي احلق لروها يكون أأن بجب اليت التقليدية للمعارف
نه حامية، عىل للحصول مؤهةل اكنت اليت التقليدية للمعارف الأمثةل بعض وجود دونو . تهي حاممن غري املزمع   من س يكون فاإ

ىل التوصل الصعب دراج وفدال وأأيد. مشرك تفامه اإ  هذ  مع تعاملت 3 املادة أأن من الرمغ عىل ،2 الفقرة  ي الأهلية معايري اإ
 حتديدا. املسأأة
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 أأن حقيقة عن فضال الانتقال،قابلية  قضاايو  اجلاع س ياقال  قضااي ناإ  القوميات املتعددة بوليفيا دوة وفدوقال  .93
 ناإ . الأهلية معايري  ي الزمين العنرص مراعاة ينبغي ل ذكل، ومع. جدا وخصائص هامة عنارص اكنت حيوية التقليدية املعارف

ىل خ أأن ذكل شأأن ومن. الهنايئ التحليل  ي العنارص تكل من يحدس   2 الفقرة  ي الواردة الزمن عامل  اميةحب الإلزام طريؤدي اإ
 املعارف نمتيوت ". الأمم" لكمة مناقشة من بد ل اكن أأيضا،و . اجملاورة واحلقوق املؤلف حق نطاق مضن التقليدية املعارف
 .الشعوب لتكل امحلاية متنح نيه م وةادل تاكن الس ياق، هذا و ي. الأصلية للشعوب التقليدية

هو  املس تخدم التعبري اكن ،(أأ ) الفقرة  ي 1 املادة  يالواردة  املصطلحات اإىل الانتبا  الرويس الاحتاد وفدولفت  .94
 هذا تعلق كيف يتضح ومل".  املصطلحات اس تخدام" قسم  ي املصطلح هذا يظروهر مل ذكل، ومع ."واسع نطاق عىل نترشم "

مع ذكل، اس تخدم مصطلح "التوزيع عىل نطاق و . "للجمروهور الإاتحة""املكل العام" و القسم هذا  يالوارد  فروهومابمل  املصطلح
 هذ  لكواكن يتعني جعل . 3.3و 2.3 املادتني  يفاس تخدم  "واسع نطاق عىل معروفأأما مصطلح " ،6.4 املادة  يواسع" 

 .البعض بعضروها مع متسقة املصطلحات

ذا ما بشأأن احملمتةل الزناعات لتجنب املوضوع  ي أأسايس أأمر وضوحال تعزيز أأن الياابن وفدوأأكد  .95  ل أأو ينبغي اكن اإ
املعارف أأي  حتديد عايريملالتوضيح  من مزيد اإىلة حاج هناكواكنت . ادلويل املس توى عىل ةمعين ملعارف تقليدية امحلاية توفري

 عنارص تكون قد اليت املوضوعيةو  وجزةامل املعايري عىل منصوصأأن يكون  بجب املثال، سبيل عىل. تقليديةاكنت  التقليدية
ذاو . واحض بشلك" تقليدية" لكمة تعريف ميكن حبيث املعارف لتطور خلفيات أأو زمنية  شملبأأن ي  امحلاية موضوع حتديد مت اإ

 من نوع أأي تقريبا شملوي  حمدود غريبشلك  عسوف يتس التقليدية املعارف نطاق فاإن مة،الُ  تناقلهتا دراية أأو همارات أأي
 عرب الأجيال"و "ومتغرية حيوية"و" جيل اإىل جيل من" مثل ومل تكن عبارات. مناسب غري التعريف هذا اكنو . املعارف

 هناك يكون أأن ميكن ذكل، عىل وعالوة. غامضة معانهيا لأن لصك،ل وضوعمك مالمئة" للمس تفيدين الثقا ي ابلراث املرتبطةو 
ن أأخرى، وبعبارة. تلفةالتخ  التقليدية املعارف أأحصاب بني روهانفس  تقريبا التقليدية أأو املعارف نفس حول حممتل تضارب  نفس فاإ
 تعزيز اكن وذلكل،. البعض بعضروها عن مس تقل بشلك املناطق خمتلف  ي نشأأت قد روهانفس  تقريبا التقليدية أأو املعارف
 .حممتةل نزاعات أأي جتنب أأجل من رضوري الوضوح

نشاء  ي جدا هامة اكنت 1 املادة ناإ  مؤسسة حبوث الساكن الأصليني  ي أأسراليا وجزر مضيق توريس ممثلوقال  .96  اإ
 واقرح. وأأحصاهبا التقليدية املعارف بني لعالقةاب حصيح بشلك عرفت مل الكهن امحلاية، وأأس باب وطبيعهتا التقليدية املعارف

ن: "التايل النحو عىل 1 املادة [ الشعوب] علهيا حافظت اليت[ التقليدية] ارفاملع هو[ الصك هذا[ / ]ايةامحل] موضوع اإ
حافظت ]و[الأمم أأو] احمللية واجملمتعات[ الشعوب] أأبدعهتا اليت( أأ : ])امنهتو  ومحهتا علهيا تس يطر و  [الأمم أأو] احمللية واجملمتعات

طار لوضع هامة 1 املادة واكنت". ... ؛[ل أأم واسع نطاق عىل ةنترش م  تاكنسواء ] ،جامعي س ياق  ي[[ علهيا . للصك اإ
م. ارف"ملعا أأحصاب"و" ارفاملع" بني العالقة حترم أأن ينبغي وذلكل  الفكرية امللكية أأنب وضوحا أأكرث فروهام املقرح النص وقدَّ

 وسوف يتعامل. الأخرى الفكرية امللكية حقوق جليع ساويةتكل اكنت م  امللكية حقوقوأأن  ارفاملع عىل موجودة تكون قد
 احمللية، التاحل  ي امحلاية قدموا اذلينمه  الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية تاكن ولكن امحلايةأأوجه  مع ادلويل النظام
 .ادلوة وليس

 .سسة حبوث الساكن الأصليني  ي أأسراليا وجزر مضيق توريسمؤ  ممثل به تقدم اذلي الاقراح انميبيا وفد وأأيد .97

 وموضوع التقليدية املعارف تعريف مثل تلفة،التخ  ش ياءالأ  من اعدد لطخت احلالية بصيغهتا املادة ناإ  كندا وفدوقال  .98
ىل التوصل روهمامل  ومن. امحلاية ونطاق الصك  غري خرىالأ  للكياانتابلنس بة  ةوممزي  حمَدَدة تكون أأن شأأهنا من واحضة معايري اإ

ىل التوصلاحلكومية ادلولية  اللجنة عىل اكنو . الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية ا هو م حول الصياغة جيدة واحضة عبارة اإ
من ذكل  بدل وردت" ل أأم واسع نطاق عىل ةنترش م  تاكن سواء" عبارة ،(أأ ) الفقرة  ي املثال، سبيل عىل. الصك وضوعم

 حقا تسروهم مل وذلكل التقليدية، املعارف أأشاكل مجيع فعليا( ه)و( د) الفقرتني اغةصي طريقةومشلت . 3 ملادةاب يتعلق نقاش  ي
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ذا  املساس دون ،(د) حقا الفقرة روهمتس  ملو. املوضوع توضيح  ي  توضيح  ي ،ومتغرية حيوية املعارف التقليدية تاكنمبا اإ
ىل انقلروه ميكنو . املوضوع ذا ما ريتقر  الصعب من واكن. تعريفال  اإ  تتعلق أأهنا وكيف تطور،ت  أأو حيوية املعارف التقليدية تاكن اإ

ذا ما تقيميب   .ل أأم املوضوع من جزءا التقليدية املعارف اكنت اإ

ل .99 يران مجروهورية وفد وفضَّ  ل بد التعريف هذا بأأن الاعراف مع التقليدية، للمعارف وشامال اواسع اتعريف الإسالمية اإ
دراج ميكن ذكل، حتقيق أأجل منو . الوضوح من امعين مس توى رأأن يوف أأيضا عىل  واكنت. الأمثةل من ةاس تئثاري غري قامئة اإ

ىل متتدأأن  الصك مبوجب املمنوحة امحلاية ل بد من  واكنت. واسع نطاق عىل ةنترش امل  أأو للجمروهور تاحةامل التقليدية  املعارف اإ
 .1 املادة من الأهلية معايريحذف 

 بدل اكن القانوين، اليقني ضامن أأجل من أأنه وذكر ،بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مجموعة ابمس لتفيا وفدوحتدث  .100
نشاء   تظافح"بعبارة  الاحتفاظ بجب ،(أأ ) الفقرة  يو. 1 املادة  ي اجملمتعات الأصلية واحملليةو  املوضوع بني واحضة صةلمن اإ

 امخلسة املعايري تكونواكن لبد أأن . القانوين اليقني لضامن جدا هامة" مبارشة مرتبطة"اكنت عبارة  ،(ب) الفقرة  يو". علهيا
 .ترامكية روهامجيع 

ىل غاان وفدوأأشار  .101  بنييكون  نأأ  لبد اكن" امحلاية" مصطلح أأن حول الأمريكية املتحدة الولايت وفد مداخةل اإ
 هناك يكون أأن  ي رضورة السبب يتضح ومل. حامية يشلك املتعلقة مبا الأمثةل من مزيد تقدمي ابنتظار هحذفيمت  أأو قوسني

 دل اس تخدامي لو. ادلولية الصكوك من العديد  ي عادة وجدي ،اعام امصطلح اكن" امحلاية" مصطلح لأن القلق هذا مثل
 مشراك امؤلف الأمريكية املتحدة الولايت وفد واكن. 1 املادة  ي معه التعامل مت ياذل امحلاية، نطاق عىل املصطلح هذا

 مصطلح الوثيقتني لكتا خدمتاس تَ و . WIPO/GRTKF/IC/31/6 و WIPO/GRTKF/IC/31/5 تنيق ثي لو ل
 بنفسه الأمريكية املتحدة الولايت وفد أأدرج عندما املصطلح هذا فروهمي  اكن  بأأي معىن من غري الوحض اكن ذلكلو". امحلاية"

ذا امع وفدال وسأأل. واثئقه  ي املصطلح هذا  .ةالسابقمداخلته  لتعديل مس تعدا كونس ي الأمريكية املتحدة الولايت وفد اكن اإ

زاء  واكن قلقه. أأوليا ردا الأمريكية املتحدة الولايت وفدوأأعطى  .102  اكن العمل أأن حقيقة من انبع" حامية" اس تخداماإ
 .املسأأة هذ  بشأأن املايض  ي دمتق   اليت املقرحات عن اتلفخم  ذكل واكن ا من نوعهفريد ادولي اقانوني صاك

 التوصل فاإن وابلتايل،. التقليدية املعارف وتعريف امحلاية نطاقب  وثيقا ارتباطا رتبطت 1 املادة ناإ  سويرسا وفد وقال .103
ىل حراز عىل يتوقف الأهلية معايري بشأأن مشرك تفامه اإ  وجود من لبد اكنو . امحلاية نطاق مسأأة بشأأن التقدم من املزيد اإ

 املعارف هذ  مثلدلهيا  اليت اجملمتعات أأو واجملمتع الصك  ي محمية تكون أأن شأأهنا من اليت التقليدية املعارف بني واحضة صةل
 س تخداماب فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب، الاحتاد وفد به أأدىل اذلي البيانالوفد  وأأيد. التقليدية
 .العالقة هذ  عن للتعبري( ب) الفقرة  ي" مبارشة مرتبطة"و( أأ ) الفقرة  ي الوارد" حافظت علهيا" مصطلح

م .104  قوى أأضعفته جممتع أأي فاإن ق،لاملنط هذا ومن. سويرسا وفد به أأدىل اذلي البيان عىل مبارشا ردا انميبيا وفد وقدَّ
. أ خر يشء لكهناك من   دير جت سيمت حيث صوب الهتاوي واتهخط أأوىل س يخطو ثقافته عىل الس يطرة فقدي وبدأأ  العوملة
. ذكل  ي جدا بعناية التفكري عىل وحث. ادلولية احلكومية اللجنة بدأأوا من قصد يكون أأن ميكن لهذا  أأن الواحض ومن

ىل وأأشار  يكن ملو ".حامية" حول أأقواسوضع  عن غاان، عليه توأأجاب الأمريكية املتحدة الولايت وفد أأاثرها اليت النقطة اإ
 الاس تخدام  ي ال ن حىت دخلت قد اكنت اليت الأش ياء بعض هناك يكون قدو . التقليدية املعارف مجيع حامية املمكن من

 أأل املرء عىل ناإ  يقول الطبيعية لعداةل مبدأأ  هناك اكن ولكن. حاميهتم  ي جدا صغري مغزي هناك يكونس   أأنهدلرجة  الشائع
ذن دون ال خرين أأش ياء يأأخذ ذا معروهم فوائدال بعض تقامس دون هماوأأل يس تخد مهنم اإ  مأأن تس تخد ميكنو . الإذن أأعطوا اإ

حراز أأجل من انطالق كنقطة معوما هذا عليه املتفق العداة ادلولية مبدأأ  احلكومية اللجنة ىل أأشار الياابن وفد واكن. تقدم اإ  اإ
ذاو . روهانفس  تقريبا التقليدية أأو املعارف نفس ملكية بسبب حممتةل نزاعات أأي جتنب رضورة  فكرية ملكية نظام يوضع مل اإ
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. الرباءات انهتاك حولبعضروها البعض  الرشاكت قايضت ولن. فكرية كيةمل  حمامك هناك يكون لن حممتةل، نزاعات أأي لتجنب
ىل أأخذها ذكل بعد ميكن واليت ،معينة حقوق قامةلإ  ابلضبط هو الفكرية امللكية نظامالغرض من وجود  واكن قامة و  احملمكة اإ اإ

 لقياما جملرد أأن القانون  يتناولروها  ابلرضورةيمت  مل انمعة احقوق فعالي نشئ ذكل  أأن احلالت من كثري  ي ميكنو . دعاوى قضائية
  ي التقليدية املعارف لكيةمل  ةماملنقس طبيعةال  س تتبع اليت اللغة  ي النظرالوفد  اقرحو . التلكفة حيث من فعال يسل  بذكل

  ياحملمية  التقليدية املعارف نوع ابلضبط دبأأن حتد تسمح للبدلان س ياس ية مساحة وخلقالقضائية  الاختصاصات خمتلف
. غري محمية أأم محمية اكنتاليت  ما تقررن لأ  الرباءات نظام  ي مرونة بدلانال  بعضدلى  اكن ،ةالطريق نفسوب . اختصاصروها نطاق
ىل تؤدي أأن ميكن اليت الطريق عىل ادلولية احلكومية اللجنة يقود أأن ذكل شأأن ومن  .دويل تفاقالتوصل ل اإ

 تفسريها ميكن ل، أأم واسع نطاق عىل ةنترش م  املعارف التقليدية تاكن سواء ،(أأ ) الفقرة أأن كوراي مجروهورية وفدوذكر  .105
 عىل تويحي  لأنه العام، كلامل جادر اإ  ينبغي لو. التقليدية املعارف مضن حامية اليت تدخل العام املكل عنارص تشملبأأهنا 

ذاو . طويةل لفرة الناس لعامة تاحةامل و  اس تخداهما مت اليت العنارص عطاء  اكن اإ  للمعارف ةس تئثاريالا القانونية امحلايةمزمعا اإ
 املعارف بشأأن القانوين الوضع من اليقني عدم حاة من يزيد ذكل فاإن طويةل، لفرة املكل العام  ي اكنت اليت التقليدية

 نطاق عىل ةنترش م " عبارة حذفالوفد  اقرح وابلتايل،. الفكرية امللكية نظام عىل سليب تأأثري هل يكون أأن وميكن التقليدية،
 ".ل أأم واسع

بداعروها مت اليت التقليدية املعارفهو  اكن امحلاية موضوع ناإ  وقال الأفريقية اجملموعة ابمس نيجرياي وفدوحتدث  .106   ي اإ
اكنت و . ل أأم واسع نطاق عىل ةنترش اكنت م  سواء ادلول، أأو احمللية اجملمتعات وأأ  الأصلية الشعوب جانب من جامعي س ياق

. ادلول أأو احمللية اجملمتعات وأأ  الأصلية للشعوب الثقا ي والراث والاجامتعية الثقافية لروهويةاب مبارشة مرتبطة التقليدية املعارف
بقاء وأأراد  وميكن أأخرى أأو أأو شفروهية مقننة أأشاكل  ي املعارف التقليديةأأن تعيش  ميكنو . التعريف  ي الأجيال جانب عىل الإ

 .1 املادة من جزءا الأهلية معايري كونت أأل بجبو . ومتغرية حيوية تكون أأن

. حمددة مصطلحات النصل بد أأن يس تخدم  واكن. امحلاية موضوع تعريف عن اكنت( د) الفقرة ناإ  مرص وفد وقال .107
 التقليدية الأشاكل تكل حتديد مت كيف حتدد أأناحلكومية ادلولية  اللجنة عىل اكنو . غامضة احلالية اصيغهتب ( ه) الفقرة واكنت
 من بد ل اكن أأيضا،و . غامضة الأس ئةل تكل مجيع واكنت. ذكل قرر اذليمن و  تطوروي  عام اكن ديناميكيا وسأألت. للمعرفة
 دوام أأظروهر يواذل التقليدية لمعارفل عرب الأجيال عنرصا هناكاكن  هوأأن س امي ل ،انطقيم  يكن ملفروهو  البقاء رشط حذف

 .حذفروها وينبغي احلاجة، عن زائدة مسأأة البقاء واكنت. التقليدية املعارف

 واقرح. املكل العامو  ةس تئثاريالا احلقوق املمتثلني  ي للنقيضني خرق معاجلةعن رغبته  ي  ندونيس يااإ  وفدوأأعرب  .108
 لكن الأمناء فقط ليس احلق ذاحيتفظ هب أأن وميكن. العاماملكل و  س تئثاريالا احلق بني كوسط وذكل" شامل حق" مصطلح

 قادة أأو أأمناء ابعتبارمه خاصة سلطة لروها كني مل اذلين الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية املثال سبيل عىل ،الأحصاب أأيضا
ىل يؤول احلق أأن أأيضا وميكن. لمجمتعل  ىل التقليدية الربوتوكولت استنادا اإ  جليع ميكن املثال، سبيل عىلو . الأوسع اجملمتع اإ

 .البايل التقليدي الطب أأو البالية للثقافة مؤيدين واكوني أأن الإندونييس الشعب

ىل ا أأمارو توابك ممثل وأأشار .109  الاقتصادية احلقوق جمال  ي الأمريكية املتحدة الولايت وفد به أأدىل اذلي لبياناإ
نه وقال". امحلاية" لكمة عىل اضهواعر  والأخالقية  اللجنة تاكنو . والأخالقية الاقتصادية حقوق تعين ماذا يفروهم أأن يريد اإ

 التام هضاأأبدى اعر و . الإرث  ي احق أأو اخاص احق وليس التقليدية، املعارف حامية بشأأن ادولي صاك احلكومية ادلولية تناقش
دراج فكرةعىل   .احلقوق وأأحصاب ادلولية القوانني  يمذكورة  الأممتكن  ملو. املس تفيدين حتت" الأمم" اإ

ن الرئيس وقال.[ 2016 سبمترب 20 التايل، اليوم  ي ييل ماحدث  :الأمانة من مالحظة] .110  مناقشة تناولوا امليرسين اإ
 تكل أأساس عىلاملبدئية  والأفاكر املقرحات بعض ونعرضي وسوف السابق، اليوم  ي حدثت اليت اجلوهرية القضااي
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 أأفاكر بعض جمرد تواكن. اتنقيح كنت ومل حاة لروها ليس اوأأهن التنفيذ، قيد معل اكنت جمرد قدمةامل ةادامل أأن وأأكد. املناقشات
 امليرسين ودعا. الأوىل املراجعة عىل العمل قبل علهيا مبدئية تعليقات عىل واحلصول العرض تس تحق أأهنا نامليرسو رأأى

 .أأعامهلم لعرض

" املوضوع"و" الس ياسة أأهداف"ل اجهن   واوضع قد امليرسين نوقالت اإ  امليرسين عن نيابة ابجيل الس يدةوحتدثت  .111
 بشأأن الأعضاء ادلولجانب  من التعليقات من املزيد ثريي  أأن املفرض من اكنو . اتنقيح يكن مل وللتذكري،". املس تفيدون"و

عداد قبل اجلوهرية القضااي  ادلول ومداخالت املواد مشاريع الرئيس، انئب مبساعدة ن،امليرسو اس تعرض قدو . 1 التنقيح اإ
نقاءا ووضوحا  أأكرث نص تطوير  ي ملساعدةهو ا الروهدف واكن. مشركة نظر وهجات بلورت ةاختياري اجهن   ووضعوا الأعضاء

وجاء . خيارين نامليرسو وضع الس ياسة، أأهداف وبشأأن. اجلوهرية القضااي بشأأن مشركة مواقف عكسوي يسجل ةطوبسا
 ،2 املادة  ي دداحمل عىل النحو املس تفيدين، تزويد .1: اإىل الصك هذا دفهي أأن ينبغي: " عىل النحو التايل 1 اخليارنص 

 وسائل( ب) .التقليدية عارفروهممل بدون ترصح والاس تخدام الاس تخدام وسوء المتكل غري املرشوع منع( أأ : )لـ  وسائلب
 عن الناش ئة نافعامل   ي منصفة حصة( ج) .والعر ي التقليدي الس ياق خارج التقليدية معارفروهم فهيا س تخدمت   اليت الس يطرة
 الإبداعات حامية( د) الاقتضاء. حسب شاركة،امل و  وافقةامل أأو املوافقة املس بقة املس تنرية مع التقليدية املعارف اس تخدام

 التقليدية املعارف] عىل اخلاطئة[ الرباءات حقوق/ ] الفكرية امللكية منح منع. 2. ]تقاليدمه عىل القامئة والابتاكرات
ط [.[[ "اجلينية املوارد[ بـ] املرتبطة[ التقليدية املعارف]]و  ةعاجليمت مس  هبأأن الاعراف مع الفاحتة، نص اخليار هذابسَّ

 حقوق أأو الرباءات منح منع حول أأقواس هناك واكنت الصةل، ربعة ذاتالأ  الأهداف عىل وأأبقى. 2 املادة  ي املس تفيدين
( ج) الفقرة صياغة نامليرسو وكذكل أأعاد. الوراثية املوارد نص  ي تناولروها متاذلي  عىل النحو اخلاطئة، الفكرية امللكية

" للمنافع العادل التقامس تعزيز" استبدالبشأأن  مرص وفد اقراح ىلاإ  وأأشاروا(. د)و( ب)و( أأ ) الفقرات شلك مع لتتناسب
 مجموعة لتحقيق وسائلب املس تفيدين تزويد مت أأنه لحظوا الفاحتة، عىل زيركال عند ولكن ،"للمنافع العادل التقامس حتقيق"بـ

 وس يةل بل املنافع، تقامس لتعزيز اإىل وس يةل يسعوا لن املس تفيدين لأن اإشاكلية، صياغة بدت ذكلوب. الأهداف من متنوعة
ىل الصك هذا دفهي أأن ينبغي: "ونص عىل أأن جدا، وجزي 2 اخليار اكنو . املنافع لتبادل  املعارف اس تخدام سوء منع اإ

 الأورويب، الاحتاد وفد تفضيل اخليار هذا تناولو  ."[التقاليد عىل القامئ] يوالابتاكر  يالإبداعالنشاط  وتشجيع التقليدية
 عىل لركزياب ،والبلطيقبدلان أأورواب الوسطى  مجموعة عن نيابة لتفيا، ووفد فهيا، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد عن نيابة
 س تخدامالا سوء عىل الركزي أأيضا نوامليرس  َس عكَ و (. ج)و( ب) الفقرتني وحذف الأصيل النص من( د)و( أأ ) نيتالفقر 
 وادلول الأورويب الاحتاد عن نيابة الأورويب، الاحتاد وفد اقرحه اذلي النحو عىل ،المتكل غري املرشوع عىل الركزي من بدل

 3 املادة ي  أأحاكم هناك تكن مل لأنه 1 اخليار  ي الأصيل النص من( ج)و( ب) لفقرتنيامليرسون اب واحتفظ. فيه الأعضاء
ىل  هتدف اليت  أأنواع اس تخداماتابلعراض عىل  لمس تفيدينالسامح ل  املثال، سبيل عىل ،من خالل الأهداف تكل تنفيذاإ

 املعارف من خمتلفة لأنواع املنافع تقامسل  أأحاكم توفري وأأيضا ملقدسة،ا التقليدية املعارف مثل التقليدية، املعارفمن  معينة
ح صل  س ت أأين يتضح ومل. الأمريكية املتحدة الولايت وفد اقراها اليت الإضافية لأهدافاب مالحظة يرسونامل أأدرج و . التقليدية

 طلبتو . ادليباجة لغةب أأش به وبدت الس ياسة لأهداف الأصيل النص فاحتة مع تتفق ل اكنت لغةلأن ال الأهداف، تكل
دراج بشأأن التوضيح من امزيد نامليرسو  اقرحت: مالحظة: "عىل النحو التايل ةالحظامل وجاء نص. الأحاكم تكل اإ

 ونرش ونقل الابتاكر تشجيع  ي احملمية التقليدية املعارف حامية تسامه أأن ينبغي: التالية الإضافات أأيضا املتحدة الولايت
ىل تؤدي بطريقة التقليدية، املعارف ومس تخديم لأحصاب املتبادة املصلحة وحتقيق ارفاملع  والاقتصادي الاجامتعي الرفا  اإ

 تبادل تشجيعل  ولكن البرشية، لصاحل التقليدية املعارف حامية هدف يكون أأن أأيضا ينبغيو . والواجبات احلقوق بني والتوازن
. النطاق مدة حقوق  ي قيدا معينا التقليدية املعارف لصاحب أأيضا احلفاظ ذكلومع . املكل العام تعزيزل  أأي، املعلومات،

بداع عهنا غىن ل واليت لس تخداهما، للجميع ةتاحامل  املعارف ومجموعة املتجدد، املكل العام قمية دركوي  واحلاجة والابتاكر، لالإ
ىل  مناقش تهاذلي مت  احلمك سوى نوامليرس  يقدم مل" املصطلحات اس تخدام"بـ  يتعلق وفامي". املكل العام وتعزيز وصون حامية اإ
 ،1 املادة  يو .1 املادة من 1 خلياراب امتعلق املنقح التعريفواكن . التقليدية للمعارف امنقح اتعريف اكن ياذل العامة اجللسة  ي

 1 خيار أأيضا صاغواو . الصك موضوع عىل املادة زيك تركل عنوانال  قوسني من بنياذلي " امحلاية" مصطلح واحذف فقد
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ىل يش به اكنو  كندا وفد مداخةل عىل بناء مبسط  تأأييدا تلقى ياذل ،املوارد الوراثية نص  ي ملوضوعا خيارات أأحد كبري حد اإ
ىل الأصيل النص من التقليدية املعارف تعريف ونقل اموجز  موضوعا 1 اخليار قدمو . كبريا  أأخذو ". املصطلحات اس تخدام" اإ

طوا  الروهند، وفد به تقدم اذلي الاقراح الاعتبار بعني نامليرسو قسم   ي التقليدية املعارف تعريف وأأدرجوا ،1 املادة نصوبسَّ
 3و 2 ناخليارا واكن." التقليدية املعارف عىل الصك هذا ينطبق: "ييل عىل ما 1 اخليارونص ". املصطلحات اس تخدام"

 بني" مبارشة"لكمة  اخليارين الك ومشل. رفااملع عىل وركز ،"التقليدية" لكمة اممهن لكواستبعد . الصياغة  ي جدا متشاهبني
ىلع الإشارة م ،اعلهي التفاقاليت من املزمع  املعارف التقليدية المحمل اوحتديد ارفاملع مع الربط طبيعةب  ااعراف قوسني  يتوهج اإ
 لنصل  التقليدية للمعارف املس بقة سةامخل  تطلباتامل  ناخليارا مشلو . وغريمه سويرسا ووفد الأفريقية لمجموعةل املتناقضة النظر

نشاءو  رعاية  ي الأصلية الشعوب بدور يتعلق فامي صيغةالاختالف البس يط  ي ال  بعضفهيام  اكن ولكن الأصيل  املعارف اإ
ن: "عىل النحو التايل 2 اخلياروجاء نص . التقليدية نشاؤها يمت اليت ارفاملع وه الصك هذا موضوع اإ   ي علهيا واحملافظة اإ

 ،احمللية واجملمتعات للشعب "الشعوب" الأصلية الثقا ي الراث أأو/ و الاجامتعية لروهويةاب [مبارشة] بطت ر ت واليت جامعي، س ياق
 تكون قد واليت. أأخرى أأو أأو شفروهية مقننةتوجد  ي أأشاكل  يتالو  ،ل أأم بصورة متتالية سواء جيل، اإىل جيل من قلنت  واليت 
ن" :قليال خمتلفا ولكن مماثال 3 اخليار اكن. و "ومتغرية حيوية حافظت علهيا الشعوب  اليت ارفاملع يه الصك هذا موضوع اإ

 الثقا ي الراث أأو/ و الاجامتعية لروهويةاب[ مبارشة] بطت ر ت واليت ،الأصلية واجملمتعات احمللية وس يطرت علهيا ومحهتا ومنهتا
واليت توجد  ي  ،ل أأم بصورة متتالية سواء جيل، اإىل جيل من قلواليت ت ن ،احمللية واجملمتعات للشعب "الشعوب" الأصلية

 دون فعاة كونأأن ت الثالثة اخليارات هذ  من والقصد". ومتغرية حيوية تكون قد واليت. أأخرى أأو أأو شفوية مقننة أأشاكل
 حاجة عن زائدة ظروهرت واليت الأهلية، معايري بدون الأصيل النص أأعادوا صياغة قدو . الأهلية معايري بشأأن منفصةل فقرة

 اس تخدام" قسم  ي وضوعامل حتت واردةال املعلومات من تبقى ما مع جدا، مقتضبا 1 اخليار اكن للتوضيح،و . نصيةال  الصيغة
ىلاستنادا  خيارين، نامليرسو حدد ملس تفيدين،اب يتعلق وفامي. هناك التقليدية املعارف تعريف توس يعمع  ،"املصطلحات  عدة اإ

 حمدد هو كام احمللية، واجملمتعات ةالأصلي الشعوب مه الصك هذا من املس تفيدون 1.2: "1 اخليار. الأعضاء دلولل خالتادم
  للقانون وفقا التقليدية املعارف اس تغالل أأو اس تخدام عىل لإرشافاب التختصة أأو التخوة اكلتالوو  الوطين، القانون  ي

بالغ  يمت 2.2. الوطين ىل 1 الفقرة مبوجب خمتصة واكة أأي هويةاإ  استند . "الفكرية للملكية العاملية للمنظمة ادلويل املكتب اإ
ىل 1 اخليار  الاحتاد وفد طلب كام قوسني بني "شعوب" وجود مع أأصلية كشعوب املس تفيدين دوحد غاان وفد مداخةل اإ

 ابلإضافة الوطين، لقانونا هو حمدد  ي امل وفقا احمللية واجملمتعات فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد عن نيابة الأورويب،
ىل : 2 اخليار ذكرو . الوطين للقانون وفقا التقليدية املعارف اس تغالل أأو اس تخدام عىل لإرشافاب تصةالتخ  أأوالتخوة  الواكلت اإ
. الوطين القانون  ي حمدد هوملا  وفقا احمللية، واجملمتعات ةالأصلي الشعب "الشعوب" مه الصك هذا من املس تفيدون 2.1"
بالغ  2.2. الوطين للقانون وفقا املس تفيدين عن نيابة تكون مبثابة أأمناءل  التختصة اجلروهات تسمي أأن الأعضاء لدلول ميكنو  يمت اإ

ىل 1 الفقرة مبوجب منشأأة خمتصة هيئة أأي هوية  عىل 2 ياراخل  واستند". الفكرية للملكية العاملية للمنظمة ادلويل املكتب اإ
 يسمحو  انميبيا، وفد وأأيد  مؤسسة حبوث الساكن الأصليني  ي أأسراليا وجزر مضيق توريس ممثل من املقدمة صياغةال 

 لشعوباب  دس تور يعرف ل اذلي بدللل  وسيسمح. الوطين للقانون وفقاأأمني  مبثابة لتكون خمتصة هيئة تعينيب  لعضوا لدلوة
 ومت حذف. الوطين لقانونل انهتاك دون س تفيدينمك  الصك مهددحي نذليأأمني ل مبثابة لتكون هيئة تعينيب  نينفصلامل  الأصلية

 عن نيابة عملت خمتصة لروهيئة حمك به هياملكلأن  رضورية، ليستابعتبارها  يناخليار  ينهذ الك من 2.2 الأصلية املادة
واليت  2.2 فقرة اخليارين الكيوجد  ي  اكن ذلكل، ونتيجة .حتديدمه ميكن ل نياذل املس تفيدين تشملس  واليت املس تفيدين،

وقد . خمتصة واكةال أأو روهيئةال  ويةهب الويبو تبلغ أأن الأعضاء ادلول من تطلب اذلي الأمر ،2.3 السابقة لامدةل تعديالت اكن
 هذ  ةشمناق  وف تتواصلوس صعبة منطقة واكنت. املذكورة الأعضاء ادلول من عدد خماوف لرصد الصياغات هذ  سعت

 .1 تنقيح من أأجل اخليارات

 .الأولية الفعل ردودلتعبري عن ل  الباب الرئيسوفتح  .112



WIPO/GRTKF/IC/31/10 
31 
 

 جدا معقدا اكن النص أأنب اتيلند وفد ورصح[. معلروهمعىل  امليرسين املتلكمني مجيع شكر: الأمانة من مالحظة] .113
 .الفجوات قي ضي أأن وأأعرب عن أأمهل  ي

ىل  الأمريكية املتحدة الولايت وفدوأأشار  .114  املكل العام عن أ خر ونص تريبس اتفاق من 7 املادة تكرار بشأأن مقرحهاإ
 وفامي. بعد ادليباجة بشأأن نقاش هناك يكن ملو. املرحةل هذ   ي الأهداف  ي النص بقيي  أأن فضلي هنااإ  وقال. الأهداف  ي

 من المتكل غري املرشوع عن الأفاكر بعض ى الوفددلاكن  ،الاس تخدام سوءو  المتكل غري املرشوع بشأأن ،1 خلياراب يتعلق
جراء  ميكن هأأن وأأبرز". املصطلحات اس تخدام" حتت مالءمة أأكرث تكون أأن شأأهنا ( أأ ) 1 خلياراب يتعلق فامي التفكري من مزيداإ

ذا وما طار  ي قيل ما لكب ي مل سوف أ خر أأي مصطلح اكن اإ  .القسم هذا اإ

دراج اقرح قد ودوفأأحد ال ناإ  أأمارو توابك ممثل وقال .115  صك يوجد ل لأنه مقبول غري اكنما  وهو مكس تفيدين" الأمم" اإ
 ميهحت  تاكن ما وتقويض للصك والاجامتعي القانوين النطاق تقويض يعين" احملمية" حذفكام أأن . الشعوب حقوق ذكري دويل

 صكوكال من نياملقدم طاخلو  الروح تبعت  أأناحلكومية ادلولية  اللجنة عىل اكنو . الصكوك من وغريها البيولويج التنوع اتفاقية
 حقوق أأحصابيه  الأصلية الشعوب اكنتو ". التقليدية" لكمة حذف ميكن لو. عهنام الابتعاد جمرد ميكنل و الأخرى،
 .تارخييال  واقعال ادلولية احلكومية اللجنة تجاهلأأن ت  ميكن ل. التقليدية املعارف

 .ينعكس مل( ج) الفقرة  ي" حتقيق" مبصطلح" تعزيز" مصطلح ابستبدال طلبه ناإ  مرص وفد وقال .116

 الفقرة اليت مت هبا وضع الطريقةف الأهداف، وبشأأن. هتوضيح طلب لكنه النص، تبس يط حاولتمب كندا وفد ورحب .117
أأحد  أأضافت ولكن نفسه الابتاكر حامية عن هامحدأأ  اكنو . واحد  ي مكنيحب أأش به جعلهتا الأصيل النص  ي قوسني بني( د)

 هذا معىن  ي لتفكريا ادلولية احلكومية اللجنةاكن عىل و  للحمك أأخرى نكروهة أأعطى مما" التقاليد عىل القامئ" اءعضالأ  ادلول
 جيد تعريف( 1: )ابرزان هام خياران هناكو . الأمام اإىل جيدة خطوة 1 لامدةل ناذلي قدمه امليرسو نصال  واكن. املصطلح
ليه يشار أأن ميكن التقليدية معارفلل الصياغة  املعارف تعريف مع بذاهتا قامئة مادة( 2) أأو ،"وضوعامل" اليت بشأأن املادة  ي اإ
ىل ال ن تشري أأهنا قيقةالوفد حب  ورحب. الصك ي  مشموة تكونس   اليت التقليدية  واكن. التقليدية املعارف من بدل ارفاملع اإ

ىل املصطلح هفاأأض امع وتساءل". ومتغرية حيوية" مثل املصطلحات، من توضيح العديدل بد من   وظيفته يه ماو  تعريف، اإ
ذا ما تقيمي وكيفية  الك بشأأن خماوف أأبدى الوفد ،2 ملادةوفامي يتعلق اب. الصك هذا لأغراض تطوري و  اديناميكي يشء اكن اإ

جراء  ي رغبته عن وأأعرب. التختصة الروهيئات أأو لواكلتل تصورهام بقدر اخليارين  عىل املرتبة ل اثرل ناقشةمن امل  مزيد اإ
 .التخاوف تكل ختفيف

 ،1 املادةوبشأأن . فاحصة نظرة يلقي أأن بعد عودي وسوف قبول، أأكرث الأهداف من 1 اخليار لغةأأن  الروهند وفد ورأأى .118
 أأي هناك نومل يك. الصك موضوعيه  املعارف التقليدية تاكنو . اخليارات مجيع  ي التقليدية املعارف عىل احلفاظ روهمامل  نمف

ىل تهحاج  وأأعرب عن. املعاهدة  ي مناقش ته بجري اكن ما هو هذا لأن" ارفاملع" قبل" التقليدية" عىل احلفاظ  ي رضر  اإ
ضافة السبب فروهم  حيتفظ أأنهذكر و  املصطلح، هذا اس تخدام عىل التحفظات بعض وأأبدى. 3 اخليار  ي" احملمية" لكمة  ي اإ

ليه العودة  ي حبقه  .اإ

 مصطلح ملعارف التقليديةن الأ " ارفاملع" قبل" التقليدية" لكمة عىل حلفاظا  ي الروهند وفد مع مرص وفدواتفق  .119
" التقليدية املعارف" مصطلحل بد أأن يبقى  اكن التقليدية، املعارف كلك الصك موضوع أأن ومبا. للتجزئة قابل غريو  قانوين،

 .النص  ي حاهل عىل

يران مجروهورية وفد وذكر .120  الروهند وفد مع واتفق. الفجوات لتضييق أأساسا يكون أأن ميكن معوما الاقراح أأن الإسالمية اإ
 ".ارفاملع" قبل" التقليدية" لكمة بشأأن
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 أأن من اقلق اكن لأهداف،اب يتعلق وفامي. للمناقشة جيدا أأساسا يوفر امليرسين من املقدم النص أأن الصني وفدورأأى  .121
 .حذفت قد" الأمم" لكمة

كونه  أأكرث من  ي الاقراب وأأعرب عن أأمل القضااي من عدد أأوحض امليرسوناذلي قدمه  نص أأن نيجرياي ورأأى وفد .122
ل ينطبق ل أأنه حيث رأأى للموضوع، 1 اخليار وأأيد. اخليارات حصيفة من مجموعة  يس تخدم ورمبا التقليدية املعارف عىل اإ

ما التعريف لضبط احمليل املس توى عىل للبدلان املرونة وترك. تعريفي لهنج ابعتبار  املاكن" املصطلحات اس تخدام"  توس يعه واإ
بداء املرونة وواصل. الوطنية القوانني مع متسقا ليكون توضيحه زايدة أأو . اكفيني ووضوحا مرونة قدم لأنه 2 اخليار بشأأن اإ

. الس يطرة هو فقدان اكن اللجنة  ي النقاش أأس باب بعض لأن 3 اخليار  ي" الس يطرة" لكمة لس تخدام وأأبدى ارتياحا أأقل
 اكنت التقليدية املعارف من هبا املرصح غري أأو املرشوعة غري الترسيبات بأأن يويح قد املصطلح هذا أأن من وأأعرب عن قلقه

 ابجلع بني الشديد أأبدى رسور  عام، وبشلك. الصك موضوع يكون أأن ميكن ما نطاق خارج تقع متاما بأأخرى أأو بطريقة
ر ابملس تفيدين، يتعلق وفامي. 2 اخليار أأو 1 واخليار" املصطلحات اس تخدام"  تعريف  ي س امي ل التحديد الزائد، من حذَّ

 أأن يكون دلهيا وطنية للحكومات ابلنس بة املروهم من واكن للحد الأدىن من املبادئ بيان هذا واكن. التختصة الوطنية السلطات
وأأعرب عن ارتياحه . الأخرى الفكرية امللكية معاهدات من العديد  ي احلال اكن كام الرشوط، وتطبيق لتحديد املساحة

 اإىل حيال اذلهاب أأقل ارتياحا أأبدى ولكنه احملمتل، الصك لبنية رضورية اكنت اليت الرشوط حتديد اإىل سعى اذلي ابلهنج
 اخلصوص، وجه وعىل. الوطين املس توى عىل الس ياسات احلزي ذكل من حتد قد غري هممة واليت ت عىن بتفاصيل تعريفات

  ي يفكر يزال ل واكن. 1 اخليار حتتالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية بوصفروهم  املس تفيدين لرؤية رسور  عن الوفد أأعرب
 عن حتديد ،الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية مع ابلتشاور مسؤوة، تكون خمتصة واكة أأو سلطة وجود احامتل

الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية.  مثل املس تفيدين مع ابلتشاور تعيهنا ادلوةما  سلطة يتصور هنجا اكن ولقد. املس تفيدين
ذا اكن اخليار مما التأأكد وأأراد الوفد ماكنية حيول دون ل 2 أأو 1 اإ جراء اإ  .املناس بني املس تفيدين لتحديد داخلية مشاورات اإ

  ي النص عىل التعليق  ي حبقه واحتفظ يه،ف  الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وحتدث وفد .123
 .لحقة مرحةل

م .124  قد قدمت  ي دورهتا السابعة والعرشين اللجنة احلكومية ادلولية واكنت. امحلاية بنطاق املتعلقة القضااي الرئيس وقدَّ
 لأحصاب متاحةالتدابري  أأو احلقوق من خمتلفة مس توايت أأو هناك أأنواع س تكون اذلي وفقا هل متدرجا، هنجا للمناقشة
 الهنج املتدرج وقد اقرح. نرش  ودرجة املس تفيدون اليت ميارسروها الرقابة ومس توى املوضوع وخصائص لطبيعة تبعا احلقوق
 اليت التقليدية عن املعارف ختتلف الناس لعامة متاحة اكنت اليت التقليدية املعارف سلسةل من امتداد عىل متفاوتة حامية
ماكنية الهنج هذا واقرح. املس تفيدون علهيا يس يطر واليت اجملمتع، خارج غري معروفة/رسية اكنت  تكون احلقوق أأن اإ

 واملعارف الرسية، املعارف التقليدية املثال، سبيل عىل) التقليدية املعارف أأشاكل لبعض مناس بة الاس تئثارية الاقتصادية
ىل الشعب الأصيل واجملمتع احمل مفرد بشلك ت نسب التقليدية اليت  عىل قامئ أأخاليق أأي منوذج أأن حني  ي ،(بشلك حمدد يلاإ

 ولكن للجمروهور ابلفعل واملتاحة الكشف عهنا، مت للمعارف التقليدية اليت مناس با ميكن أأن يكون املثال، سبيل عىل احلقوق،
ىل ت نسب تزال ل  .لالإدلء ابلتعليقات الباب وفتح. شعب أأصيل وجممتع حميل حمدد اإ

 حقوق بني الأمثل التوازن لتحقيق فرصة توفري شأأنه من واذلي التقليدية، املعارف محلاية الهنج املتدرج الروهند وفد وأأيد .125
 احلقوق مس توى حتديد أأن يكون وميكن. أأوسع نطاق عىل العامة واملصلحة التقليدية املعارف ومس تخديم أأحصاهبا ومصاحل

 التوصل  ي املمتثل الهنايئ الروهدف مع القامئة الفجوات تضييق حنو قدما للميض طريقا املعارف التقليدية خصائص أأساس عىل
ىل  رغبته وأأعرب عن. التقليدية للمعارف والفعاة املتوازنة امحلاية ضامن شأأنه من الأمر اذلي دويل، قانوين صك بشأأن اتفاق اإ
 امحلاية عىل حتصل أأن بجب 2.3 و 1.3 املاداتن تشملروها مل اليت أأن املعارف أأي املتدرج، الهنج  ي الاس تثناء مبدأأ  اتباع  ي

  ي" أأو" واسع نطاق عىل معروفة"أأو " للجمروهور متاحة" مصطلحات اس تخدام جتنب ذكل شأأن ومن. 3.3 املادة مبوجب
 الوفد وأأوىص. املصطلحات تكل تعريف عىل الأخرية اللمسات وضع حول النقاش جتنب وكذكل ،3.3 املادة  ي" العام املكل
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 وذكل لأن هذ  واسع، نطاق التقليدية اليت يمت الاحتفاظ هبا عىل للمعارف املمكنة امحلاية من قدر أأقىص بتوفري أأيضا
 احلقوق أأشاكل من وجود شلك من بد ل واكن. هائةل جتارية قمية ذات اكنت التقليدية، الطبية وحتديدا املعارف املعارف،

املوافقة  فاإن مفروهوم والتطوير، البحث حاة و ي. املتعاقدة لأطرافا تقرر  ملا وفقا املس تخدم، رسوم مثل اجلارية، الاقتصادية
 للمعارف امحلاية توفري ابلزتامن مع ي دَرج أأن ينبغي واسع نطاق ترخس عىل اذلي تبادليا علهيا املتفق والرشوط املس بقة املس تنرية

 املعارف تكون ل عندما: "التايل النحو عىل 3.3 املادة واقرح الوفد أأن تكون. 3.3 املادة  ي واسع نطاق عىل التقليدية
 ينس بون( أأ : )التقليدية املعارف تكل مس تخديم أأن املتعاقدة تضمن الأطراف ،2.3 أأو 1.3 مشموة  ي الفقرات التقليدية

 للمس تفيدالثقافية  واملامرسات القواعد حترم بطريقة التقليدية املعارف يس تخدمون( ب. )للمس تفيدين التقليدية تكل املعارف
 التقليدية. ابملعارف املرتبطة املعنوية للحقوق للتقادم القابةل وغري للتجزئة القابةل وغري للترصف القابةل غري الطبيعة عن فضال

ل املتعاقد ذكل الطرف يشلكه صندوق  ي مس تخدم رسوم أأي يودعون الاقتضاء، عند( ج)  فهيا يؤدي اليت احلالت  ي اإ
ىل والتطوير ثالبح لأغراض الاس تخدام  املس تفيدين يزودون احلالت هذ  مثل و ي ومفيدة جديدة ومعليات منتجات اإ

 املوافقة املس بقة املس تنرية أأساس عىل التقليدية تكل املعارف اس تخدام عن الناش ئة املنافع من ومنصفة عادة حبصة
 ".علهيا متفق وابلرشوط

دراج واقرح فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وحتدث وفد .126  حيل النص،  ي أ خر خيار اإ
: وينص عىل. التقليدي الثقا ي التعبري أأشاكل نص من 3.1 ابملادة 2 اخليار من اخليار هذا وجاء. 3.3و 2.3و 1.3 املواد حمل
 املتعلقة للمس تفيدين واملعنوية الاقتصادية املصاحل حامية[ املتعاقدة الأطراف[/]الأعضاء ادلول]عىل [ بجب[/]ينبغي"]]

 معقوة بطريقة الوطين، للقانون ووفقا الاقتضاء حسب ،[الصك] هذا  ي احملدد عىل النحو ،[احملمية] التقليدية مبعارفروهم
 3.1 احلالية للمواد وابلنس بة. القضااي تكل ملعاجلة الالزمة املرونة الأعضاء لدلول اخليار هذا يعطي أأن . وميكن.["ومتوازنة

 وس يكون. للتأأويل وعرضة واحضة غري التقليدية املعارف لنرش التختلفة املس توايت بني الفاصةل اخلطوط اكنت ،3.3و 3.2و
 هو بني منطقية الأكرث اخلط واكن. عليه هو ما عىل املتدرج ابلهنج الوفد يقتنع مل وابلتايل. القانوين اليقني ضامن الصعب من

 واملعارف رسية، اكنت اليت التقليدية املعارف ويه اجملمتعات الأصلية واحمللية، عىل فقط تقترص اكنت اليت التقليدية املعارف
 من الوقاية احلكومية ادلولية تشجيع اللجنة عىل اكن الرسية، اليت التقليدية ابملعارف يتعلق وفامي. تكن رسية مل اليت التقليدية
 .بدون ترصح الكشف

 عىل قامئ هنج وهام هنجني، تضمن التقليدية املعارف بشأأن ادلويل القانوين الصك نص مرشوع ناإ  سويرسا وفدوقال  .127
 كونت أأن ميكن التدابري هذ  أأن من منطلق تدابري،ال  عىل القامئ الهنج يفضل أأنه وأأضاف. احلقوقوهنج قامئ عىل  تدابريال 
دارية ةعيب ط  تذا احلكومية ادلولية  اللجنة مل تكن ذكل، عىل وعالوة. احلقوق تش متل عىل ابلتايلو ،ةقانوني أأو س ياس ية أأو اإ

عالن  مثل الاعتبار، بعني أأخذها من بد ل واكن صةل، ذات أأخرى دولية صكوكواكنت هناك . فارغة مساحة  ي تعمل اإ
 املبادئ مرشوع أأيضا هناك اكن ذكل، عىل وعالوة وغريها. انغواي، وبروتوكول ،الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية

املوافقة املس بقة  لضامن أأخرى مناس بة مبادرات أأو وترشيعات أ ليات تطوير أأجل من البيولويج التنوع لتفاقية التوجهيية
 املعارف عىل املرشوع غري المتكل الإبالغ عن عن فضال ،الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية املنافع مع تقامسو  املس تنرية
اذلي س يعقد  البيولويج التنوع تفاقيةل املقبل الأطراف مؤمتر خالل التوجهيية املبادئ هذ  اعامتد ميكنو . وماكحفته التقليدية

 لالهامتم، امثري  الهنج املتدرج اكنو . التقليدية للمعارف أأفضل حامية تحقيقب  صةل ذات تكون ورمبا ملكس يك،اب ديسمرب  ي
 املسائل توضيح زايدة املروهم من س يكون اخلصوص، وجه عىلو . اس تكشافه مواصةل ادلولية احلكومية للجنة ميكنما  هوو 

 للجنة ميكنهل  ادلويل؟ املس توى عىل  حتديدمن املفيد  س يكوناذلي  املعارف التقليدية مس توايت عدد مك( 1: )التالية
 فامي حتديدا، أأكرث بشلك( 2) تلفة؟التخ  س توايتامل  بني للمتيزي الكفاية فيه مبا واحضة دولية معايري حتديداحلكومية ادلولية 

نه ،"اجملمتع خارج ةعروفامل غريو  يةرس ال  التقليدية املعارف" ـب يتعلق ذا س يحدث، اذلي ما الواحض غري من يزال ل فاإ  تاكن اإ
 املعارف نفسس تظل  ولكن جانب، من للمجمتع س تئثاريةالا الاقتصادية قوقابحل اهتيحام مت قد املعارف التقليدية تكل

 وثيقا ارتباطا ترتبط تزال ل ولكن للجمروهور تاحةامل  التقليدية املعارف" ـب يتعلق وفامي( 3) أ خر؟ جممتع دلى يةرس  أأيضا التقليدية
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ىل تهحاج  أأعرب الوفد عن ،"حيتفظ هباو ابجملمتع  حيتفظ و ابجملمتع  وثيقا ارتباطا ترتبط" ـب املقصودبشأأن  التوضيح من مزيد اإ
اتحة هذ  املعارف التقليدية  كيف الصدد هذا  ي أ خر همم سؤال هناك اكن( 4". )هبا اتحهتا  للجمروهور؟مت اإ " جمانيا"وهل مت اإ

الشعوب الأصلية واجملمتعات  من" شاركةامل و  وافقةامل" أأو" املعلومة احلرةو  املس بقة املوافقة" مع يعين هذا هلو  للجمروهور؟
 هذا من موافقة عىل احلصول دون اجملمتع خارج ارفاملع أأشاع أأو نرش قد ما خشصا لأن للجمروهور متاحةاكنت  أأهنا أأم ؟احمللية

 اللجنة عىل بجب ،"العام املكل و ي واسع نطاق عىل معروفة اكنت اليت التقليدية، املعارف" ـب يتعلق فامي( 5) اجملمتع؟
ذا ذكل، عىل وعالوة ؟"واسع نطاق عىل ةاملعروف" ـب املقصود هو ما توضيحاحلكومية ادلولية   التقليدية املعارف تعذر نس بة اإ

 حال، أأي وعىل تطبيقروها؟ املمكن من يزال لاليت  غزىامل ذات التدابري يه افاد  مم سؤال يثور معينة، جممتعات أأو جملمتع تكل
 .حمرمة بطريقة س تخدمت   واسع نطاق عىل عروفةامل التقليدية املعارفتظل  أأن أأيضا ينبغي

 احلقيقيني يه املس تفيدين اكنتالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية  أأنمجعية متاحف جزر احمليط الروهادئ  وذكر ممثل .128
ىل( أأ ) 1 املادة وعكست فريدة التقليدية خصائص للمعارف واكن. ادلول وليس التقليدية املعارف من . مهنا بعضا( ه) اإ

 اخلاطئ واملنح التقليدية، للمعارف املرشوع غري المتكل عىلتركز  الس ياسة أأهداف بشأأن املزتايدة التخاوف بعض واكنت
لهيا، اكنت التقليدية أأو ابملعارف ترتبط اليت لالخراعات للرباءة   ي التقليدية للمعارف غري الاكفية املمنوحة وامحلاية مستندة اإ
طار  التقليدي، الثقا ي التعبري لأشاكل الاكفية امحلاية املؤلف وحقوق التجارية توفر العالمات ومل. الغريب الفكرية امللكية نظام اإ

 ووفقا لنظام. التقليدية للمعارف الاكفية امحلاية الرباءات يوفر نظام ومل. الفنية واملصنفات التقليدية العالمات ذكل  ي مبا
 املتعلقة التقليدية عارفامل أأن من الرمغ عىل كرباءات التقليدية املعارف من املس متدة تسجيل الاخراعات مت قد الرباءات
احلكومية ادلولية  اللجنة لعمل عن تقدير  وأأعرب. الصةل ذات السابقة الصناعية التقنية حاة شلكت املزعوم ابلخراع
 تتخذ أأن الأعضاء عىل ادلول ينبغي التقليدية، للمعارف الفريدة ونظرا للخصائص. دويل قانوين صك بوجود وطلب. والأمانة

 امللكية من أأخرى أأشاكل  ي احلال هو كام التقليدية املعارف عىل امحلاية مدة حتديد املس تحيل من يكون وقد. منفتحا هنجا
. التقليدية مع املعارف ل يصلح ذكل قد فاإن ذكل، ومع العام حبرية؛ املكل اليت  ي املواد اس تخدام لل خرين وميكن. الفكرية

أأن  أأي الابتاكرات، وتشجيع املس تفيدين/املالك مصاحل هو حامية الفكرية امللكية نظام وراء الاكمنة الأس باب من واكن
 يضع أأن املعارف التقليدية عىل املرء مع ولكن. الابتاكر من عىل مزيد الفكرية امللكية جشعت أأحصاب الفكرية احملمية امللكية

نسان حقوق ومنظور التقليدية املعارف أأحصاب مصاحل الاعتبار  ي الس يطرة عىل   ي احلق ذكل  ي مبا ية،الأصل  للشعوب الإ
 اكنت ،3 ابملادة يتعلق وفامي. الصةل ذات القانونية الصكوك مبوجب املصري تقرير  ي واحلق وتطويرها وحاميهتا التقليدية معارفروهم
 التقليدية املعارف أأحصاب هو مساعدة الاقتصادية من احلقوق الغرض واكن. امللكية حبقوق مبارشة تتعلق الاقتصادية احلقوق

 أأداء الاس تئثارية احلقوق هذ  تشمل أأن وميكن. التجارية الفوائد جلين أأي، التقليدية، ملعارفروهم الاقتصادي عىل الاس تغالل
برام  ي احلق أأي الأعامل، بعض  أأن وينبغي. أأخرى طرق دفع أأو تعويض رسوم أأو رسوم مقابل مرصح به اس تخدام اتفاقية اإ
 ي  مشل احلق وهذا. الفكرية امللكية من أأخرى أأشاكل  ي احلال هو كام تلقائيا املعارف التقليدية  ي املعنوية احلقوق تنشأأ 
 تعكس لأهنا ق دما يه السبيل للميض( ب)و( أأ ) 3.1 تكون املواد وقد. التقليدية املعارف أأحصاب سالمة  ي واحلق العزو

 خالل من الاقتصادية واحلقوق املعنوية ابحلقوق الاعراف عىل نصت كام. التقليدية املعارف لأحصاب الاس تئثارية احلقوق
 .العادل والس يطرة التعويض

ن تولليب قبائل ممثل وقال .129 الهنج  يوفر وقد. الهنج املتدرج بشأأن موحد موقف عىل يس تقر مل الأصليني الساكن جتمع اإ
 ما  ي فقط قوية حقوق عىل التقليدية املعارف حامية وركزت. احلايل شلكه  ي ليس ولكن قدما، للميض املتدرج طريقة

 جتا لشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية ل  التفكري املتنوعة يرصد طرق مل المتيزي هذا ولكن املقدسة،/الرسية ابملعارف يتعلق
 اليت لطريقةاب مشاركهتا تكن مل املعارف، يمت مشاركة اكن عندما أأنه الأصلية اجملمتعات  ي الشائع من واكن. التقليدية معارفروها

لهيا يشار الأحيان من  ي كثري هناك واكن. احلديثة العلامنية اجملمتعات حدثت  ي  ارتبطت اليت" الإرشاف الزتامات" ابمس اإ
. وما اإىل ذكل املبدع، ورغبات الأجداد لتعالمي الأصلية واملفاهمي العرفية القوانني من الالزتامات تكل ونشأأت. ابملعارف
 ابلطريقة املعارف يس تخدموا أأن املتوقع من اكن واذلين املعارف عىل حيصلون اذلين أأولئك اإىل الالزتامات هذ  وانتقلت
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 الك يفروهمروها واحضة مصاغة بعبارات رمسية عقود خالل من يتحقق ل املعارف تبادل اكن الأحيان من كثري و ي. الصحيحة
ذا ما يتضح ومل. الطرفني . املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية عىل هذا كدليل الرمسي املعارف تبادل اعتبار املمكن من اكن اإ
 اكن مفاذا - القصد عىل قامئ هنج عبارة عن تبين اكنت هذا مع للتعامل وس يةل اقرحت الساكن الأصليني نقاش حلقة واكنت
 وما اإىل ذكل. لعملية املشاركة، معينة لعواقب املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية عىل وادلليل الصةل ذي العر ي والقانون القصد

ىل يشري أأن ينبغي ولكن ،"العام املكل" أأو" واسع نطاق عىل متاحة" الهنج املتدرج قامئا عىل يكون أأن ينبغي ول  حقوق اإ
. املعارف ونوع الوطين للس ياق وفقا مبرونة تعديلروها ميكن واليت العرفية، وقوانيهنم أأنفسروهم وتوقعاهتم والأحصاب املالك وتطلعات

 التصنيفات. مجيع يناسب واحد ولن يَصل ح مفروهوم مقاس

ل .130  توفريها ميكن التقليدية املعارف حامية لأن احلقوق عىل القامئ عىل الهنج التدابري عىل القامئ الهنج الياابن وفد وفضَّ
عطاء وبجب. بدل لك احتياجات لتلبية خمتلفة بطرق ىل املرونة اإ للهنج  ابلنس بة أأما. الهنجني بني الأعضاء  ي الاختيار ادلول اإ

ذا معقوة غري خسائر س تعاين الثالثة الأطراف أأن من قلقا أأبدى الوفد املتدرج،  واحض غري التقليدية املعارف تصنيف اكن اإ
 بعني الأخذ مع التقليدية ، املعارف من مس توى للك وموضوعية واحضة معايري تقدمي من بد ل اكن وابلتايل،. متوقع وغري

س ناد املتعلقة الشفافية ضامن ينبغي املعنوية، احلقوق عىل القامئ للمنوذج ابلنس بة أأما. القامئ الفكرية امللكية نظام الاعتبار  ابإ
ن للحق، كرشط التقليدية املعارف تسجيل فرضية وبشأأن. احلقوق  لتسوية رضوراي س يكون املعارضة تدابري أأحد فاإ

س ناد بشأأن اخلالفات نه ،(أأ ) 1.3 ابملادة يتعلق وفامي. احلقوق اإ عطاء املناسب غري من س يكون فاإ  املعارف أأحد أأحصاب اإ
ىل وابلإضافة. واحض غري يزال ل اكنت امحلاية موضوع لأن اس تئثاراي، حقا التقليدية ىل حاجة مل ير الوفد ذكل، اإ  أ لية اعامتد اإ

 .التقليدية ابملعارف املتعلقة القضااي ملعاجلة فعاة وس يةل تكون لن اليت الكشف،

ل ،بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مجموعة ابمس لتفيا وحتدث وفد .131 للهنج  ابلنس بة أأما. التدابري عىل القامئ الهنج وفضَّ
 للحامية الأول املس توى بني واحضة حدود الأمر اإىل حيتاج سوف املقرحة، الثالث الفئات  ي رأأى الوفد أأنه ابلنظر املتدرج،

 .ال خرين واملس تويني

يران مجروهورية وأأكد وفد .132  عىل واكن. للمس تفيدين واملعنوية الاقتصادية املصاحل عىل احلفاظ رضورة عىل الإسالمية اإ
 ضامانت تفعيل وبجب. للمس تفيدين املكفوة احلقوق تس توعب اليت امحلاية ملس توايت معيارا احلكومية ادلولية حتديد اللجنة
 حقوقا 1.3 املادة  ي الواردة احلقوق فئات واكنت. التقليدية املعارف نرش ملس توى وفقا احلقوق طبيعة الاعتبار بعني تأأخذ

 املعارف  حذف وأأيد. التقليدية الوثيق ابملعارف لالحتفاظ امحلاية من قدر أأقىص توفري الوفد وأأيد. اس تئثارية
 ".احملمية" التقليدية

 واعترب. احلقوق من التختلفة املس توايت بني للمتيزي املتدرج الهنج وأأيد الأفريقية، اجملموعة ابمس نيجرياي وحتدث وفد .133
حصول  ضامن( أأ ) املتعاقدة عىل الأطراف ينبغي: "ما ييل اقرح ،1.3 ابملادة وفامي يتعلق. متأأصةل ملكية حقوق احلقوق

 للقانون وفقا الاقتضاء بحس والإدارية والس ياس ية القانونية التدابري الاس تئثارية لتوفري اجلاعية عىل احلقوق املس تفيدين
نتاج للمس تفيدين مبا يسمح الوطين عاقة( ب) وتطوير ، ومراقبته موضوع وصيانته ابإ  بدون ترصحيام الاس تخدام أأو الكشف اإ

جازة( ج) للموضوع، ىل منع أأو اإ  عىل وعالوة .املوافقة املس بقة املس تنرية" أأساس عىل املذكور واس تخدامه موضوع النفاذ اإ
ىل عمل عىل املس تفيدون يكون  ي أأن رغبتهأأعرب عن  ذكل،  جمال  ي كشف أ لية من خالل التقليدية املعارف ابلنفاذ اإ
ىل مبارش والاس تفادة واملشاركة واملوافقة الامتثال متطلبات عىل دليال سيتطلب اذلي الأمر الفكرية، امللكية  وأأيد. الهناية اإ
 عرضه تناقش اجملموعة تزال ل ذكل، ومع. الثقافية املشاعر حترم ل بطريقة التقليدية املعارف اس تخدامات ومنع الإس ناد فكرة

 .امحلاية لنطاق بساطة أأكرث تعريف هناك يكون أأن وميكن. احلايل املرشوع  ي

ن اتيالند وفد وقال .134  خصائص أأساس عىل للحقوق املناسب املس توى حتديد  ي ومفيدة معلية أأداة اكن املتدرج الهنج اإ
جراء مزيد سويرسا وفد به تقدم اذلي الوفد الاقراح وأأيد. بوضوح الهنج مفروهوما مل يكن ذكل، ومع. التقليدية املعارف  من ابإ



WIPO/GRTKF/IC/31/10 
36 
 

ذا. للهنج املناقشة بجاد صوب ق دما ادلولية احلكومية اللجنة حتريك عىل يساعد أأن ميكنه متت املوافقة عليه، واإ  بشأأن تقارب اإ
 حنو ميال وأأبدى الوفد وأأخريا،. والقيود والاس تثناءات امحلاية ونطاق واملس تفيدين وضوعامل مثل الأساس ية القضااي من العديد
 .املناقشة من ملزيد واس تعدادا 1.3 للامدة الأول اخليار

نمعروهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية  ممثل وقال .135  التقليدية املعارف من خمتلفة أأنواعا الأصلية للشعوب اإ
 الكشف يمت ومل ورسية مقدسة التقليدية املعارف بعض وظلت. الصك مبوجب امحلاية من خمتلفة مس توايت تتطلب اليت
 وفامي. هبم ظلت ترتبط لكهنا ،الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية من خرجت اليت املعارف التقليدية أأيضا هناك اكن. عهنا

ذا يه ما املسأأة اكنت اجملمتع، من خرجت اليت التقليدية ابملعارف يتعلق  وتقامس مس تنرية مس بقة حرة موافقة اكن هناك اإ
 أأحصاهبا عىل التعرف الصعب من واكن. واسع نطاق عىل تنرش اكنت اليت التقليدية املعارف من اثلث نوع هناك واكن. منافع

 احلقوق عىل التعرف املروهم اكن من احلالت، مجيع و ي. للجمروهور واملتاحة العام املكل اليت  ي التقليدية املعارف أأي الأصليني،
  ي اليت نوقشت تقلل الصكوك أأن ميكن ل و احلقوق هبذ  تعرف دولية صكوك ابلفعل هناك واكن. والاقتصادية املعنوية
عالن الأمم املتحدة  مثل الأخرى، الصكوك تكل  ي ابلفعل موجودة اكنت اليت احلقوق من تنقص احلكومية ادلولية أأو اللجنة اإ

 فائدة ذا الأصلية للشعوب العر ي القانون واكن. انغواي وبروتوكول البيولويج التنوع واتفاقيةقوق الشعوب الأصلية بشأأن ح
  املثال، سبيل عىل حيدد، أأن ذكل شأأن ومن. احمللية اجملمتعات داخل التقليدية املعارف أأمهية مس توى لتقيمي كبرية

 .املنافع تقامس

حدى الصعوابت اإنالاحتاد ادلويل جلعيات املنتجني الصيدليني  ممثل وقال .136 اكنت  امحلاية بنطاق يتعلق فامي الكبرية اإ
ذا التقليدية املعارف بشأأن التجارية احلقوق عىل احلفاظ  املزيد منع العملية من الناحية الصعب من واكن. ابلفعل عامة اكنت اإ

ن. قانونية ابلزتامات ربطروها أأو املعارف، هذ  واس تخدام نرش من ىل أأيضا يؤدي للحقوق رجعي بأأثر الإنشاء هذا مثل اإ  عدم اإ
 توفري احلديثة القانونية واكن لزاما عىل النظم. املس تقبل  ي الروهامة والتجارية العلمية الأنشطة مينع أأن وميكن هائل قانوين يقني

 عن التفاصيل من واكن هناك مزيد. الطريقة هذ  مبثل تعمل أأن ومل ميكن املصلحة، أأحصاب جليع التنبؤ عىل والقدرة اليقني
  ي هذ  التفاصيل ووردت للحقوق، متوازن نظام عن وخاصة التقليدية، الصةل ابملعارف ذات الأخرى واملسائل املسأأة هذ 
 .عضوا فهياالصيدليني الاحتاد ادلويل جلعيات املنتجني  يعد اليت ،غرفة التجارة ادلولية متاحة خارج القاعة أأصدرهتا ورقة

أأورواب  بدلان مجموعة عن نيابة لتفيا، ووفد الياابن وفد هبا أأدىل اليت البياانت الأمريكية املتحدة الولايت وأأيد وفد .137
 الاحتاد وفد هبا أأدىل اليت ابلتعليقات يتعلق وفامي. املتدرج ابلهنج املتعلقة والأس ئةل التعليقات س امي ول ،الوسطى والبلطيق

ىل نظر فقد فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد عن نيابة الأورويب،  طريقا تكون أأن ميكن ورأأى أأهنا ابهامتم صياغة تكل اإ
ومل . النص  ي" احملمية التقليدية املعارف" ل بد أأن تبقى عبارة اكن ،3 ابملادة يتعلق وفامي. املناقشات بعض  ي قدما للميض

 افرضت 2.3 املادة لأن" ضامن أأن" مل يؤيد ،2.3 املادة وبشأأن. الكشف أأحد متطلبات تتناول لأهنا "4"( أأ ) 1.3 املادة يؤيد
 1 اثنيا 3 املواد و ي. التمكيلية التدابري هنج الوفد وأأيد. قوسني بني 2.3 املادة وظلت. املنافع تقامس  ي واحلق للكشف متطلبا

ضافة  من بد ل اكن ،5 اثنيا 3و ،2 اثنيا 3 و( و) 1 اثنيا 3 ،(أأ )  مجيع  ي" البياانت قواعد" مصطلح قبل" للجمروهور متاحة"اإ
 للبياانت حمفوظات تكن ومل. هذ  البياانت قواعد لطبيعة ابلنس بة التباس أأي  ي جتنب رغبته عن وأأعرب. القسم هذا أأحناء

 اختاذ لتسروهيل وأأن تكون أأداة التقليدية املعارف عىل للحفاظ أأكرب اجامتعي أأن ختدم غرض اكن املقصود مهنا ولكن اخلاصة
 .الرباءة طلب منح أأو رفض بشأأن املناسب القرار

ن النص أأمارو توابك ممثل وقال .138  تعرف" ل، أأم سواء اكن ملزِّما ادلويل الصك هذا لأغراض" :هو 3 للامدة املقرح اإ
 عىل واحلفاظ  ي التحمك  ي: الاس تئثارية وحقوقروهم 2 للامدة وفقا التقليدية املعارف ومس تفيدي بأأحصاب املتعاقدة الأطراف

عطاء أأو وتفويض التقليدية؛ تعبريمه وأأشاكل معارفروهم وممارسة واس تغالل وتوزيع  الاس تخدام سوء منع أأو النفاذ منع أأو النفاذ اإ
 املربر غري الاس تخدام ملنع علهيا املتفق الرشوط مع يتفق مبا ومش تقاهتا التقليدية للمعارف املرشوع غري المتكل أأو

املوافقة  بدون التقليدية املعارف هذ  واس تغالل اس تخدام وسوء الاحتيال بوس يةل والاكتساب املرشوع غري والاس تخدام
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 املعارف يس تخدمون ملن الفكرية امللكية وحقوق التقليدية املعارف خيص وفامي أأحصاهبا؛ من الرضورية احلرة املس بقة املس تنرية
ظروهار وبدون املنشأأ  بدل  ي أأحصاهبا من تفويض ونبد التقليدية  منع لغرض ؛املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية عىل دليل اإ
 املعارف أأحصاب يرض ومبا املعارف هذ  ومنشأأ  مبصدر الاعراف وبدون التقليدي س ياقروها خارج التقليدية املعارف اس تخدام
ن التقليدية،  اللجوء يشمل مبا واخلداع الرسقة خالل من العادة غري املنافسة وسائل مثل والاس تخدام الاكتساب أأفعال واإ

ىل  الطرف وس ينشئ واجلنائية، املدنية للعقوابت س يعّرض ومالية صناعية وممزيات جتارية منافع عىل احلصول أأجل من العنف اإ
 مع يتفق مبا املادة هذ  عليه تنص كام التقليدية املعارف حامية  ي احلق تطبيق لضامن فعاة وتدابري مناس بة أ ليات املتعاقد
 ".الأصلية للشعوب العرفية القوانني

ىل الرئيس وأأشار .139  .أأمارو توابك ممثل به تقدم اذلي لالقراح عضو من أأي دوة تأأييد هناك يكن مل أأنه اإ

ندونيس يا وفد وأأيد .140 عطاء واقرح. النص  ي ينعكس أأن واقرح املتدرج الهنج اإ  الأصلية واحملليةللمجمتعات  املرونة اإ
اليت يمت  واملقدسة التقليدية الرسية ابملعارف يتعلق فامي وخصوصا امحلاية، نطاق وذكل لتحديد اذلايت للتحديد طريقة لإجراء

. واملقدسة التقليدية الرسية املعارف الوطنية واللواحئ القوانني حتدد الوفد أأن واقرح. أأمناء علهيا مه اليت الاحتفاظ الوثيق هبا
 .النص  ي" للجمروهور املتاحة"و" املكل العام" مصطلحي اس تخدام  ي وأأعرب عن عدم رغبته

ن مرص وقال وفد .141 ن: "ييل حنو ما الاكمل عىل النص يكون أأن وبجب. للغاية معقدا اكن النص اإ لزامية احلقوق اإ  الإ
 هذ  من الاقتصادية لالس تفادةية الشعوب الأصلية واجملمتعات احملل  حقوق يه التقليدية املعارف لأحصاب الاس تئثارية

 تقس مي وسيمت. املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية أأساس عىل ابس تغاللروها والسامح املعارف هذ  اس تخدام لدلوة وميكن املعارف
 أأن ينبغي أأنه حقيقة أأيضا ولكن املايل ادلخل جمرد حتقيق يكن الروهدف ومل. "دويل لترشيع وفقا الاس تغالل الناجت من ادلخل

ىل يعود  أأن وبجب. الاس تغالل  ي املس تخدمة التكنولوجيا من الاس تفادة من يمتكنوا حىت املعنية الشعوب ذكل ادلخل اإ
 ودلهيم التقليدية املعارف أأحصاب أأهنم مبا للمجمتعات الإس ناد حق ذكل  ي مبا املعنوية، احلقوق شفافة بطريقة النص يعكس

من  ترصحيروهم حسب  ي الشعوب هذ  حقوق عىل أأيضا النص أأن ينص وبجب. تعديالت أأي ضد علهيا احلفاظ  ي احلق
ذا التقليدية املعارف اس تغالل   ي الكشف متطلبات واكنت. املقدسة مبعتقداهتم وأأرض عىل هويهتم أأثر الاس تخدام أأن عرفوا اإ

 املعارف اس تخدام مدى عن يكشفأأن  براءة عىل للحصول طلب واكن لزاما عىل أأي. التقليدية املعارف محلاية الأمهية غاية
 القانون من 13 املادة يه تكل واكنت. مس تنرية مس بقة حرة مبوافقة عليه احلصول مت قد الإذن أأن عىل أأدة ويقدمي التقليدية
ىل العودة  ي الوفد حبقه واحتفظ. املذكورة الفكرية امللكية بشأأن املرصي  .اثنيا 3 املادة اإ

الوفد وجود  وأأيد. التفاصيل اكمنة  ي املشلكة ومع ذكل، اكن. ممكن كهنج املتدرج ابلهنج عن اهامتمه كندا وفد وأأعرب .142
ج وحتديد تقدم لتحقيق ذكل، ومع. الوطنية للظروف وفقا التدابري من تنفيذ الأعضاء ادلول لمتكني املرونة بعض  املناس بة، الهن 

ىل ادلولية احلكومية اللجنة احتاجت  تعمل اليت الكيفية عن تكل التدابري تنفذ اليت الأعضاء ادلول من واقعية أأكرث معلومات اإ
اليت  املفاهمي من الكثري اكن الواقع، و ي. وتفسريها القضائية التدابري أأو الإدارية تطبق الروهيئات وكيف العملية، املامرسة هبا  ي

 جتارب الوفد مبناقشة ورحب. جديدة أأرضية عىل تسري ادلولية احلكومية واكنت اللجنة. جديدة مفاهمي 3 املادة تندرج حتت
طار  ي حدث وما مقدسا، يعترب اكن وما التقليدي، الس ياق  ي رسا يعترب اكن ما مثل قضااي بشأأن ملموسة  الوطين القانون اإ

ذا  تكون التقليدية أأناملعارف  لتكل تقصد مل اجملمتعات الأصلية واحمللية لكن واسع نطاق عىل املعارف التقليدية معروفة اكنت اإ
بل من التقليدية املعارف تقامس مت لو حدث وماذا واسع، نطاق عىل معروفة  هذ  ستتفاعل وكيف اجملمتعات، من العديد قِّ

ج ج هذ  سرتبط وكيف الفكرية، امللكية نظام مع الهن   الكشف بشأأن الوفد خماوفه أأبدى ذكل، عىل وعالوة. ابملكل العام الهن 
شارة تضمنت اليت( د) 2.3 ابملادة يتعلق فامي وحتديدا بفوائدها، وعدم قناعته ىل اإ حدى أ ليات اإ  الوفد وسأأل. الكشف اإ

 من وغريها الرباءات عىل احلصول عىل طلبات برصامة الكشف تطبيق اليت مت هبا عن الكيفية التدبري هذا تنفيذ عىل القامئني
 لإثراء رضوراي 3 املادة  ي علهيا املنصوص التدابري  ي تنفيذ لأعضاءا ادلول جتارب عن حمددة وجود معلومات واكن. احلقوق
 ق دما ابملناقشة. وللميض وقائع اإىل وجلعهل يستند النقاش
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ن وقال التقليدية للمعارف املناس بة القانونية امحلاية أأسراليا وفد وأأيد .143 . ذكل لتحقيق مفيدة وس يةل اكن املتدرج الهنج اإ
 ملنعواس تخدم هذا القانون  الرسية املعلومات من السوابق القضائية بشأأن مس متد انونق الاسرالية احملامك وضعت وقد

ىل الأعضاء ادلول الوفد دعا ،1.3 ابملادة يتعلق وفامي. املقدسة املعلومات عن الكشف دراج  ي التوسع اإ وخالفا ذلكل " اإ
 مفتوحني امتركروه وميكن النص  ي أأكرث امتعريفروه يمت مل" املقدسة"املصطلحني "الرسية" و أأن الاعتبار  ي الأخذ مع ،"املعروفة

ىل أأن تقترص 3.3 و 2.3 املادتني وأأدى تدرج. بصورة أأكرث الوطين  القانوناملأن حيدده اليت اكنت  عىل املعارف امحلاية اإ
ىل أأقرب ذكل اعتبار وميكن. للجمروهور اكنت متاحة عندما حىت املس تفيدين، وثيقا بثقافة مرتبطة ارتباطا  حامية أأو الرباءة اإ

ليه ينظر من املقرر أأن اكن امحلاية موضوع أأن من الرمغ عىل حيث أأهنا، املؤلف، حقوق ليه، يصل العام أأو اجلروهور اإ  اإ
 اكن اس تخدام 2.3 املادة  ي الوفد أأنه وأأبرز. احلق لصاحب ينمتي بأأنه تعريفه ميكن س يطرة أأو ملكية مس توى عىل حافظت

 .أأصليني ساكن جممتع بأأي املمتزية عالقهتا فقدت اليت املعارف تعريف مع يتناقض" للجمروهور متاحة"

نه كوراي مجروهورية وقال وفد .144  والقضااي التقليدية املعارف تعريف مع تتفق بطريقة امحلاية اكن ل بد من مناقشة نطاق اإ
 لأهنا الصك فامي يتعلق بنطاق للجمروهور ملتاحةالتقليدية ا املعارف استبعاد سابق وقت الوفد  ي وقد اقرح. الأخرى الأساس ية

 نطاق عىل املعروفة"و" املكل العام" مت تفسري الس ياق، نفس و ي. الفكرية امللكية نظام  ي اليقني عدم من تزيد أأن ميكن
 للجمروهور  ي التقليدية املتاحة حذف املعارف بجب وذلكل،. واسع نطاق عىل التقليدية املنترشة املعارف معىن بنفس" واسع
" واسع نطاق عىل املعروفة التقليدية املعارف"و" للجمروهور متاحة" عىل تنص اليت املادة هذ  من أأخرى وأأجزاء 3.3 املادة

 .3.3 املادة الوفد بديل وأأيد". املكل العام  ي التقليدية املعارف"و

. البياانت قاعدة قضية بشأأن الأخرى والفود الأمريكية املتحدة الولايت وفد عىل سؤالا تولليب قبائل وطرح ممثل .145
ذا عام وتساءل. التقليدية للمعارف عىل نطاق واسع توثيق هناك يكون أأن بجب أأنه( ز) (2) اثنيا 3 املادة واقرحت  اكنت اإ

 ملعارفروهم البياانت قواعد جتميع جتا  مواقفروهم بشأأن القبائل مع الأمريكية املتحدة الولايت قد جرت داخل مشاورات هناك
ذا وما التقليدية  وقضااي عرفية قوانني لوجود نظرا معارفروهم وتصنيف معوما  ي أأن يمت مجع ترغب القبائل ومل. مقبول ذكل اكن اإ
ىل وابلإشارة. التصنيفات هذ  عن حساسة طار اليت جرت  ي املفاوضات اإ  الأويل الطلب تقدمي مت عندما الوراثية، املوارد اإ

نشاء بشأأن ن قال اانت،بي قواعد اإ املكتبات الرمقية للمعارف  من الكثري ومثل تظل رسية من املزمع أأن اكن تكل املؤيدون اإ
نه قائال الوفد ببيان أأدىل قد واكن. فقط الرباءات ملاكتب متاحة س تكونالتقليدية   هناك ولكن البياانت، قواعد ل يعارض اإ

 يكن هيم توفري امحلاية ومل للس ياسات حامية سوى هناك يكن مل أأنه خماوفه أأحد واكن. استيفاؤها بجب اليت الرشوط بعض
ذا. التقنية  نظراي ذكل واكن. الأمن هو الوفد ما تساءل للجمروهور، اخلاصة تكل البياانت قواعد توفرتو  الس ياسة تغريت فاإ
اتحة أأن الأمريكية املتحدة الولايت وفد اقرحت عندما 30اللجنة احلكومية ادلولية  حىت . للجمروهور هذ  البياانت قواعد يمت اإ
. توجد مضن املكل العام هذ  البياانت قواعد الواردة  ي املعلومات أأن الأمريكية املتحدة الولايت لوفد ال خر املوقف واكن
ذا  واكن تكل املعارف تبادل مت قد ظروف أأي حتت املؤكد غري مفن التقليدية، املعارف بشأأن ملعلومات نرش هناك اكن واإ

 هناك واكن. املعارف تبادل س تكون عواقب كيف فروهم من خالل مس تنرية املس بقة الاكمةل احلرة املوافقة من يقني عدمذكل 
ذا عام القضااي بشأأن تكل مما يس تدعي النقاش الكثري  .ل أأم مقبوة اكنت اإ

ن الصني وفد وقال .146 ندون  الروهند وفدا هبا أأدىل اليت وأأيد البياانت. هامة مادة 3 املادة اإ  خمتلف عىل امحلاية بشأأن يس ياواإ
. املس توايت خمتلف عىل حامية ل بد من تقدمي تدابري اكن وابلتايل، اكنت متنوعة، التقليدية املعارف لأن وذكل املس توايت،

 ذكل، ومع. حاميهتا هبدف الرسية الناس املعارف بعض واس تخدم". الرسية"و" احملمية" املعارف هناك اكن ،1.3 املادة و ي
رم مل أأحياان التقليدية، املعارف أأحصاب مصاحل حامية أأجل من  التقليدية املعارف هذ  أأحصاب وقد ائمتن. احلقوق هذ  حت 

. التقليدية معارفروهم رسية عىل للحفاظ حقوقروهم،  ي حامية يفكروا مل لكهنا التقليدية، معارفروهم عن الباحثني وأأخربوا. الباحثني
" الرسية" لكمة مل يكن اس تخدام ذكل، عىل وعالوة. امحلاية هذ  نصت عىل 1.3 املادة أأن املؤكد يكن من مل احلاة، هذ  و ي
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 اليت اكنت دلى الاهامتمات وأأعرب الوفد عن نفس. للغاية جيدا معيارا التقليدية املعارف حامية نطاق لتحديد" العامة" أأو
ندونيس يا وفد  .فهيا النظر اإىل حقا وحتتاج جدا هامة املعنوية احلقوق واكنت. اإ

ن الروهند وفد وقال .147 لزامية تكون أأن ينبغي ل التمكيلية التدابري اإ ضا ي تدبري سوى البياانت قواعد يكن تطوير ومل اإ  اإ
 .اثنيا 3 املادة حذف واقرح. ادلفاعية امحلاية لتوفري

نه القوميات املتعددة بوليفيا دوة وقال وفد .148 دراك املروهم من اإ  خمتلفة مس توايت  ي حباجة للنظراكن  امحلاية نطاق أأن اإ
 عىل واكن. املس تويني هذين بني املتوسط واملس توى املكل العام،  ي واملعارف املقدسة املعارف ويه التقليدية، املعارف من

  ي النظر أأمهية الوفد عىل أأكد السابقة، اللجنة دورات و ي. التقليدية املعارف طبيعة  ي احلكومية ادلولية النظر اللجنة
 الاعتبار. العنارص بعني هذ  يأأخذوا عىل امليرسين أأن وبجب. عدم قابليهتا للتجزئة الواردة  ي التقليدية املعارف طبيعة

نهمركز ادلراسات املتعددة التخصصات أأميارا  ممثل وقال .149  واملقدسة الرسية التقليدية املعارف بني المتيزي الصعب من اإ
 الفكرية امللكية قوانني ومسحت. املكل العام  ي نفسروها يه متاحة للجمروهور أأن الأصليون الساكن ومل ير. للجمروهور واملتاحة
س ناد  اخلطأأ  هذا بأأن العميق قلقه عن وأأعرب. الاقتصادية احلقوق استنفاد مت عندما حىت املكل العام، اليت  ي املصنفات ابإ

 اكنت التقليدية اليت للمعارف يكون أأن وبجب. العام املكل اليت  ي التقليدية ابملعارف يتعلق فامي أأخرى مرة حدث يكون قد
 حقوق حامية  ي مصلحة هناك واكنت. الأصليني الساكن س يطرة حتت تكون أأن وينبغي معنوية حقوق للجمروهور متاحة

 .العرفية قوانيهنم محلاية موجودة لأهنا الأصليني، الساكن

 .سابق وقت  ي امليرسين من دمةاملق قيد العمل املواد عىل للتعليقات الباب وفتح الرئيس .150

أأقواس  بني اجلديدة الإضافات وضع واقرح(. د) اإىل( أأ ) 1 الفقرات وخصوصا للأهداف، 1 اخليار الروهند وفد وأأيد .151
لتكون " املصطلحات اس تخدام" حتت النحو احملدد عىل التقليدية املعارف نقل اقرح ،1 ابملادة وفامي يتعلق. 2 اخليار بعد

 موضوع فروهم  ي والاتساق الوضوح من مزيدا يعطي أأن ذكل شأأن ومن. الثالثة اخليارات هذ  لك من بدل 1 حتت املادة
ضافة وأأراد. الصك " احملمية" حذف من بد ل واكن". جامعي س ياق  ي" "حافظت علهيا"و” أأبدعهتا“ لكامت الوفد اإ

ضافة مع 1 اخليار أأيد ،1.2 املادة وفامي خيص". مبارشة"و  التختصة الروهيئات تعيني أأيضا الأعضاء لدلول بجوز: "التالية اجلةل اإ
 ."الوطين للقانون وفقا املس تفيدين عن نيابة كأمناء للعمل

 وضع لكمة  ي رغبته وأأعرب عن فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وحتدث وفد .152
 .فقط  ي النص الإنلكزيي "اإس"اجلع  حرف من بدل ابلاكمل بني قوسني" الشعوب"

 وأأعرب ،(أأ ) 1 الفقرة 1 وحتديدا نص اخليار الس ياسة، الأمريكية اإىل صيغة أأهداف املتحدة الولايت وتتطرق وفد .153
" بدون ترصح الاس تخدام"و" الاس تخدام سوء"و" متكل غري مرشوع" عن رغبته  ي وضع قوسني حول عبارات

" الاس تخدام سوء" عبارة وضع قوسني حول  ي رغبته أأبدى ،2 ابخليار وفامي يتعلق". حق وجه دون المتكل" بـ واستبدالروها
 ".حق وجه دون المتكل" لـ تعريفا واقرح". حق وجه دون المتكل" بـ واستبدالروها

يران مجروهورية وفد وأأعرب .154  يتعلق وفامي. 2 اخليار وضع قوسني حول أأن ومتىن ،1 عن تأأييد  للخيار الإسالمية اإ
ضافة عبارة من بد ل اكن التقليدية، للمعارف قرحامل ابلتعريف  لكميت حذف ويؤيد” حافظت علهيا“ قبل” أأبدعهتا“ اإ

 التقليدية الصيغة اليت وردت للمعارف نفس اس تخدام ميكن ،1 املادة و ي. قوسني بني أأيضا اكنتا اليت "مبارشة"و "احملمية"
ضافة لكمة من بد ل واكن". املصطلحات اس تخدام" حتت  مع ،2 للامدة 1 الوفد اخليار وأأيد". املعارف" قبل" التقليدية" اإ
 عن نيابة كأمناء للعمل التختصة الروهيئات الأعضاء تعيني لدلول أأيضا بجوز" ويه ،2 اخليار من 1.2 الفقرة من الأخرية اجلةل

 ".الوطين للقانون وفقا املس تفيدين
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نه ش ييل وقال وفد .155  الاس تخدام وسوء المتكل غري املرشوع أأفاكر( أأ ) 1 اخليار يفصل مل ابلأهداف، يتعلق فامي اإ
ىل أأشارت اللكامت تكل لأن معا، اللكامت تكل تعمل وأأعرب عن رغبته  ي أأن. بدون ترصح والاس تخدام ماكنية اإ   ي أأكرب اإ

 فرضية وراء وفامي. حمددة ظروف  ي يعمل أأن ميكن كيف وتساءل قلقه، عن الوفد أأعرب ،(ب) 1 اخليار وحتت. التعريف
 يتعلق فامي خاصة عىل ذكل، املس تفيدون س يطر كيف تساءل املربرين، الاس تخدام غري وسوء المتكل غري املرشوع

( ج) ومل تكن الفقرة. احلاجة عن زائدا ابلتايل واكن ،(أأ ) ابلفقرة ابلفعل مشمول احلمك هذا اكن ورمبا. بترصح ابلس تخدام
زاة مت قد ،(د) الفقرة وحتت. ذاهتا حد  ي هدفا ابلرضورة  مرغوب غري تأأثري لروها يكون وقد. الإبداع تشجيع أأو تعزيز خيار اإ

 اإىل عىل الرمغ من افتقار  ،2 اخليار وأأعرب عن ارتياحه لبساطة. امللكية الفكرية أأو اخراع براءة أأو عىل الإبداع عىل فيه
نقاذ ومن شأأنه. الصك هذا  ي مطلوبة اكنت اليت العنارص بعض  جدا املروهم من لأنه همم، أأمر وهذا 1 اخليار حتت( أأ ) الفقرة اإ
. الس يطرة"" لكمة رضورة حذف بشأأن ُأبديت اليت التعليقات الوفد بعض أأيد ،3 ابخليار يتعلق وفامي. حاميته بجب ما حتديد
 .للمس تفيدين خادمة مشل واكة لأنه ،2 اخليار ببساطة رحبت ابملس تفيدين، يتعلق وفامي

نه الأمريكية املتحدة الولايت وقال وفد .156 دراج السابق  ي اقرح قد اإ  أأهداف الس ياسة  ي" القانوين غري المتكل" عبارة اإ
 املعارف اس تخدام هو القانوين غري "لمتكل القانوين غري للمتكل تعريف تقدمي  ي رغبته عن وأأعرب. 2 و 1 اخليارين  ي

ىل يؤدي مّما ابلثقة اإخالل أأو سلمية غري وسائل عرب صاحهبا من مس تخدم علهيا حصل واليت احملمية التقليدية  القانون انهتاك اإ
ن .التقليدية املعارف تكل صاحب بدل  ي الوطين  مثل قانونية وسائل عرب مكتس بة محمية تقليدية معارف اس تخدام واإ

خفاق نتيجة املتعمد أأو املقصود غري والكشف العكس ية، والروهندسة املنشورات، وقراءة املس تقل، الإبداع أأو الاس تكشاف  اإ
جراءات اختاذ  ي التقليدية املعارف أأحصاب  معايري فقرة عىل الإبقاء  ي تهرغب ". وأأبدى .قانوين غري متلاك يعدّ  ل معقوة وقائية اإ
 من ذكل  ي يبحث الوفد اكنو . للحامية ارشوط 3 املادة  ي الأهلية معايري واكنت. احلايل موضعروها  ي 1 الأصلية ملادةاب الأهلية
 .1 املادة  ي اللغة بتكل الاحتفاظ  ي رغب ذلكل خمتلفة، نظر وهجة

ندونيس يا وذكر وفد .157  هام احلاجة اكنتا العامة من الأفاكر الأقل عىل فكراتن هناك اكن الس ياسة، أأهداف أأنه، بشأأن اإ
ىل  يالإبداعالنشاط  تشجيع فكرة عن فضال اس تخداهما وسوء ومتلكروها غري املرشوع حتريفروها التقليدية ومنع املعارف حامية اإ

طار التقاليد عىل القامئ يوالابتاكر  ما: الوفد خيارين اقرح هذا، وانطالقا من. واملعارف الأفاكر تقامس روح  ي اإ ضافة اإ  لكمة اإ
دراج 1 اخليار حتت( د) 1 الفقرة  ي" تشجيع"  يوفر أأن ذكل شأأن ومن. 2 حتت اخليار للمنافع العادل التقامس مبدأأ  أأو اإ

 ي عد أأساسا 2 اخليار فاإن ،"املوضوع"بـ  وفامي يتعلق. والإبداع الابتاكر وتشجيع التقليدية املعارف حامية فكرة بني جيدا توازان
/ و الاجامتعية الروهوية من يتجزأأ  ل جزء يه اليت" بعبارة" مقرنة أأو/ و مرتبطة" عبارة استبدال الوفد واقرح. للمناقشة جيدا

 واقرح. للمناقشات جيدا أأساسا 1 اخليار اعترب ابملس تفيدين، يتعلق وفامي". واحمللية الأصلية للمجمتعات الثقا ي الراث أأو
ضافة ىل اخليار التختصة الروهيئات عن 2 اخليار من عنارص اإ  .1 اإ

ن الأرجنتني وفد وقال .158   ي الوطنية الترشيعات ىلاإ  ابلإشارة يتعلق فامي س امي ول الصحيح، الاجتا   ي تسري 2 املادة اإ
. الأمني مبثابة أأن تكون ادلوة عىل املس تفيدين، خاللروها حتديد ميكن مل اليت احلالت  ي ابملس تفيدين، يتعلق وفامي. 1 اخليار

 .WIPO/GRTKF/IC/31/4 الوثيقة من 2.2 املادة مثل حمك وجود املفيد من وس يكون

نه أأمارو توابك ممثل وقال .159  للصك، البالغ الأمهية املفروهوم مت حذف ،2 اخليار و ي. 1 اخليار حذف ميكن ،1 املادة  ي اإ
شارة أأي هناك يكن ومل". التقليدية" لكمة ويه ىل اإ دراج لكميت من لبد واكن. التقليدية املعارف اإ " املادية غري" و" الفكرية" اإ

 وفامي يتعلق. املادي غري الثقا ي الراث حامية بشأأن اليونسكو اتفاقية  ي جاء عىل حنو ما مادية، تكن مل لأن املعارف التقليدية
. جفأأة أأساس ية لكمة حذف السبب  ي فروهم الصعب من واكن. الوثيقة  ي" التقليدية املعارف" عبارة مت حذف ،3 ابخليار
ىل وأأشار  يتعلق وفامي. الأهلية مفروهوم حذف وذكر أأنه ينبغي. الأهلية معايري بشأأن الأمريكية املتحدة الولايت وفد مداخةل اإ

ىل نقلروهام يمت أأن اقرح ،(ب)و( أأ ) الفرعيتني ابلفقرتني ىل أأشار ،2 ابملادة يتعلق وفامي. وضوحا أأكرث اكن اذلي 3 اخليار هناية اإ  اإ
ىل ابلإضافة أأنه دراج الأمم الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية اإ  وكذكل لثة،اث أأطرافا الأمم واكنت. ذكل عىل ومل يوافق. مت اإ
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 اكن سواء امللزم، ادلويل الصك هذا لأغراض: "بشأأن املس تفيدين التايل الاقراح وقدم. اجلنس يات متعددة الرشاكت اكنت
  ي احملدد النحو عىل والعاملية الوطنية الأبعاد ذات التقليدية للمعارف القانونية امحلاية من املس تفيدين فاإن ل، أأم ملزما ذكل
 ومسؤولون التقليدية املعارف وحامية عىل رعاية أأمناء مه اذلين( أأ : )وذريهتم احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب مه 1 املادة

 بوصفروهم جيل اإىل جيل من وينقلوهنا التقليدية ويطوروهنا املعارف يس تخدمون اذلين أأولئك( ب) العر ي. للقانون عهنا وفقا
 عادة مبنافع المتتع  ي احلق أأحصاب أأو وللمس تفيدين. الثقا ي وتراهثم والاجامتعية الثقافية لروهويهتم وحقيقية أأصيةل متثيالت
 والاس تخدام البيولويج التنوع عىل احلفاظ أأجل من الصةل ذات واملامرسات التقليدية معارفروهم ابتاكرات لنرش ومنصفة

 ".ملكوانهتا املس تدام

ىل الرئيس وأأشار .160  .أأمارو توابك ممثل به تقدم اذلي لالقراح عضو أأي دوة من تأأييد هناك يكن مل أأنه اإ

 تغيري مت ،1 للامدة وابلنس بة". الس ياس ية أأهداف" من 1 اخليار وأأيد الأفريقية، اجملموعة ابمس نيجرياي وحتدث وفد .161
ل. النص  ي التغيري هذا  ي قبول مرونة وأأبدى الوفد" الصك موضوع" اإىل" امحلاية موضوع" عنوان الوارد  2 اخليار وفضَّ
جراء  ي ولكن أأعرب عن رغبته ،1 املادة حتت  أأن وأأراد". جيل اإىل جيل من تنتقل اليت" 3 السطر عىل التغيريات بعض اإ

 تعريف يشمل أأن رشيطة ،1 اخليار مع  ي التعامل وأأبدى مرونة. 2 اخليار  ي" جيل اإىل جيل من أأو بني تنتقل" يضيف
". جيل اإىل جيل من أأو بني" والرابع الأول السطرين  ي” أأبدعهتا“لكمة " املصطلحات اس تخدام"  ي التقليدية املعارف

 حدا اكف حنو عىل مشلت الأوىل حيث أأن الفقرة. التقليدية املعارف تعريف من الثانية الفقرة حذف  ي وأأعرب عن رغبته
ىل وابلنس بة. املصلحة لأحصاب أأدىن  املس تفيدون يشمل" س تكون واليت أ منة، منطقة توفر أأن شأأنه لغة من اقرح ،2 املادة اإ
اذلي قد  عىل النحو املس تفيدين من وغريمه احمللية، واجملمتعات الأصلية والشعوب ادلول عند الاقتضاء، الصك، هذا من

نشاء لدلول وبجوز. الوطين القانون حيدد   مع ابلتشاور التقليدية املعارف من املس تفيدين لتحديد خمتصة وطنية هيئات اإ
 وكذكل ويطوروهنا علهيا وحيافظونالتقليدية  املعارف ينتجون اذلين املصلحة وأأحصاب احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب
أأن  ترى اليت الوفود مشركة بني أأرضية اللغة هذ  توفر أأن وميكن". العرفية واملامرسات للقوانني وفقا علهيا احلقوق ميارسون

 .التختصة للسلطات أأيضا وت كن تقديرا ادلول تفضل وتكلالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية عىل  يقترصون املس تفيدين

  أأيد الوفد ،1 ابملادة يتعلق وفامي. الأفريقية اجملموعة عن نيابة نيجرياي، وفد عنه أأعرب اذلي الرأأي غاان وفد وكرر .162
المتكل غري  تعريف يمت ومل". المتكل غري مرشوع"لـ  عريفاأأحد الوفود ت اقرح 29 اللجنة احلكومية ادلولية وخالل. 2 اخليار

ىل متيل واليت للمتكل غري املرشوع، الراخسة التعاريف اإىل الوفد الانتبا  ولفت. التقليدية املعارف نص  ي حتديدا املرشوع  أأن اإ
ىل وأأشار. احلايل التعريف  ي وُأدرجت بساطة أأكرث تكون  اللواحئ مدونة من CFR 2.30 36  ي عليه ع رث اذلي التعريف اإ

 المتكل غري املرشوع" عىل تعريف ونص. الأمريكية املتحدة ابلولايت( CFR) املتحدة للولايت الفيدرالية التنظميية
 بقصد ينخر ال   ممتلاكت عىل القانونية غري احليازة ممارسة أأو احلصول عىل( 1: ") :التايل النحو عىل" واخلدمات للممتلاكت

( 3. )فعادل عرض أأومقابلروها  دفع دون التعويض أأو للبيع املعروضة اخلدمات أأو املمتلاكت احلصول عىل( 2. )روهامالك  جتريد
 أأو احلارض أأو املايض من واقعب بيان أأو اخلداع طريق عن التعويض أأو للبيع املعروضة اخلدمات أأو املمتلاكت عىل احلصول

أأو  املرسوقة الئامتن بطاقات اس تخدام أأو دمات،اخل أأو للممتلاكت املرشوع غري نقلال   ي التسبب  ي منه س تفادي   املس تقبل
 ضو رفم للتداول قابةل ورقةب فعادل أأو ،الاحتيال طريق عن علهيا احلصول متاليت  أأووامللغاة  ملنهتية الصالحيةاأأو  املزورة
خفاء( 4. )هبا ادلفع  عن الرشاء سعر من أأقل دفع أأو البائع موافقة أأو عمل دون من شخصال  عن أأوعند  املقتناةغري  البضائع اإ

ومل  ".قةورس م املمتلاكت تكل  بأأن لعتقاداب سببال  أأو عملال مع ،ال خرين ممتلاكت حيازة أأوعىل  احلصول( 5. )اخلداع طريق
 اميكهن ولكن الأمرييك، الترشيع  ي عليه رثع   ما ت درج أأن ينبغي ادلولية احلكومية اللجنة أأن عيناملرجعية ت الإشارةتكل  تكن

ىل  أأي شمللي  المتكل غري املرشوع لتعريف جدا مفيدة توجهيية بادئمك  اس تخدامه  التقليدية لمعارفل اس تخدام أأونفاذ اإ
ىل ال  حتمك اليتالراخسة  املامرساتو  العرفية للقوانني انهتااك يشلك للمس تفيدين . ااس تخداهم أأو التقليدية املعارف هذ  مثلنفاذ اإ
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وأأعرب عن . التقليدية لمعارفل المتكل غري املرشوع بشأأن العامة لجلسةالأسايس ل الشاغل وتناولواكن أأكرث بساطة ومبارشا 
 .مس تقل كخيار ذكل قرحي أأن ي  رغبته

لت .163  وجه عىل لأنه ،"الس ياس ية أأهداف" من 1 اخليارمعروهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية  ممثل وفضَّ
 ذكل، عىل وعالوة. اكامتل أأكرث 3 أأن اخليار رأأى ،3 للامدة وابلنس بة. املنافع وتقامس املوافقة املس بقة املس تنرية يشمل التحديد

بل  منشأأة التقليدية عىل الرمغ من أأن املعارف موجودة تكن مل” أأبدعهتا“ عبارة فاإن الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. من قِّ
بداعات املبدعني حاميةمت  الفكرية، امللكية وحتت ذا ،3 اخليار و ي. اإ  قبل” أأبدعهتا“ لكمة تأأييد أأرادت دوة هناك اكن اإ

” حافظت علهيا“ لكمة قبل ولكن متاما اكمال 3 اخليار بدا ،1 املادة وحتت. جيدا أأمرا هذا س يكون فاإن ،"حافظت علهيا"
دراج تؤيد أأن عىل ادلول اقرحت  ،2 املادة و ي. املبدعني حامية أأعامل بجب الفكرية، امللكية نظام وحتت”. أأبدعهتا“ لكمة اإ

. ادلول داخل املوجودينالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية مه  يكونوا أأن بجب املس تفيدين أأن حقيقة عىل التأأكيد املروهم من
 سلطات تعيني وميكهنا ادلول، داخل التقليدية املعارف حبامية هممتة ادلول وأأدركت املمثل أأن. جيدة فكرة 1.2 اخليار واكن

 الأدوار احلكومية ادلولية توضيح اللجنة عىل واكن. املعارف ادلول تبدع تكل ومل. خمتلفة الأدوار تكل اكنت ولكن وطنية،
 .الصك مبوجب الأطراف خمتلف تلعهبا اليت التختلفة

وب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية معروهد الشع ممثل لقراح عن تأأييد  الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .164
 أأدىل اليت التعليقات عىل أأيضا وردَّ . 1 املادة  ي 3 اخليار من الأول السطر  ي" حافظت علهيا" قبل" أأبدعهتا" لكمة لإدراج

المتكل غري هو  تعريفه اقرح اذلي يكن املصطلح ومل. الأمرييك للقانون وفقا المتكل غري املرشوع تعريف بشأأن غاان وفد هبا
 الوفد. يس تحدثه جديدا مفروهوما واكن. الأمرييك القانون ي عّرِّفه مل اذلي" القانوين غري المتكل" اكن بل. املرشوع

 اجلروهات، مجيع الواردة من املطالبات تعكس أأن وينبغي شامةل، تكون أأن بجب النصوص القول بأأن الصني وكرر وفد .165
 الثانية الفقرة  ي ،"املصطلحات اس تخدام" وعن. التقليدية معارفروهم محلاية التختلفة والطرق البدلان خمتلف الاعتبار بعني وتأأخذ

ضافة اقرح ،"احمللية اجملمتعات" بعد ل ،1 ابملادة وفامي يتعلق". الأمم" الوفد اإ ضافة وأأعرب عن رغبته أأيضا. 2 اخليار فضَّ   ي اإ
ل ،2 املادة وبشأأن. الفقرة هذ   ي "الأمم" لكمة ضافة  ي رغبته أأبدى ،1 الفقرة و ي 1 خليارا فضَّ  ".الأمم" لكمة اإ

 دولية صكوك وجود الاعتبار  ي يأأخذوا أأن عىل اجليع اكن ،"الس ياسة أأهداف" فامي يتعلق بـ أأنه سويرسا وذكر وفد .166
 للمنافع العادل التقامس يستند لبد أأن اكن ،1 اخليار من( ج) الفقرة  ي املثال، سبيل عىل. التقليدية املعارف تتناول أأخرى

ىل ىل املنافع تقامس يستند ل بد أأن اكن البيولويج، التنوع اتفاقية و ي. املشاركة أأو املوافقة أأو املوافقة املس بقة املس تنرية اإ  اإ
ج تؤخذ أأن املروهم اكن من الأهداف، تكل تطوير  ي وذلكلوالرشوط املتفق علهيا تبادليا.   الصكوك مجيع  ي الاعتبار  ي الهن 

ل ابملس تفيدين، يتعلق وفامي. الصةل ذات  اكن كأمناء، للعمل التختصة الروهيئات بتعيني فامي يتعلق ذكل، ومع. 2 الوفد اخليار فضَّ
   ي ذكل غري موجود واكن الأصلية، الشعوب مبارشة من مبوافقة الواقع  ي الروهيئات تكون يمت تعيني تكل أأن املروهم من

 .اخليارات تكل

ىل البيان برانمج الصحة والبيئة ممثلوأأشارت  .167  خمتلفة أأنه اكن دلى البدلان طرق ومفاد  الصني وفد به أأدىل اذلي اإ
 واكن. أأصليني ساكن أأهنم أأفريقيا  ي الشعوب من العديد وزمعالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. و  التقليدية لفروهم املعارف

هنا وقالت. قريهتا  ي ساكان أأصليني اجليع  أأو استبعادمه عدم أأجل ومن. قريهتا  ي اكنت عندما نت من الساكن الأصلينياك اإ
 مصاحل عن تدافع واكنت. عدمية اجلنس ية تكن مل الأصلية الشعوب لأن" الأمة" ل بد من تقدمي مصطلح اكن ضدمه، المتيزي

 أأيدت ،2 وفامي يتعلق ابملادة. 1 املادة  ي 2 للخيار تأأييدها عن وأأعربت. ال خرون الأفارقة ذكل  ي مبا الاكمريوين الشعب لك
ىل وأأشارت. 2 اخليار  النحو عىل املعارف أأحصاب مه الصك هذا من املس تفيدون: "ييل كام الصياغة تكون 1.2 الفقرة  ي أأنه اإ
ن وقالت". الوطنية الترشيعات  ي احملدد  اكنت لأنه مس توايت عدة عىل مرضيا يكن مل الوارد" املصطلحات اس تخدام" اإ
 .تقريبا ماكن لك  ي" التقليدية" ومت استبعاد لكمة. التقليدية واملعارف املعارف بني تناقضات هناك
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 .1 املادة من 2 اخليار بشأأن ممثل برانمج الصحة والبيئة به أأدلت اذلي البيان الصني وأأيد وفد .168

ىل الرئيس وأأشار .169 ممثل برانمج الصحة  اقرحته اذلي للنص من ادلول الأعضاء أأي دوة من تأأييد هناك يكن مل أأنه اإ
 .2 املادة بشأأن والبيئة

  ي الس ياسة، لأهداف ابلنس بة أأما. الأفريقية اجملموعة عن نيابة نيجرياي، وفد به أأدىل اذلي البيان مرص وفد وأأيد .170
ذا. معمول به قانون وجود مضنا يعين ذكل لأن" القانوين غري المتكل" مل يوافق الوفد عىل ،1 اخليار معمول  قانون هناك اكن واإ

ىل التوصل أأجل من عاما 17 ملدة ادلولية احلكومية اللجنة  ي أأن يناقشوا التقليدية املعارف أأحصاب ملا احتاج به،  هذا اإ
ل. الصك  اجملموعة عن نيابة نيجرياي، وفد به تقدم اذلي الاقراح أأيد وكذكل". القانوين غري" عىل" املرشوع غري"الوفد  وفضَّ

ل". ابملوضوع" بشأأن فريقية،الأ  ضافة وفضَّ  حمدد معىن أأعطى اذلي املصطلح هو هذا لأن" املعارف" قبل" التقليدية" لكمة اإ
ىل للغاية  أأنشأأهتا اليت واملؤسسات ادلوة دور أأمهية عىل وأأرص. للمس تفيدين ابلنس بة الأمهية غاية  ي ذكل واكن. املعارف اإ
 .املس تفيدين أأحد ادلوة لأن ادلوة

ىل الإشارة أأن اتيلند وفد وذكر .171  اليت اللغة أأيد الوفد الفجوة لتضييق حماوة  ي ولكن جدا، همم 2 املادة  ي أأمة أأو دوة اإ
 .الأفريقية اجملموعة عن نيابة نيجرياي، وفد اقراها

 حامية مسأأة مشلت واليت ،(ج)و( ب)و( أأ ) الفقرات وخاصة ،"الس ياس ية أأهداف" من 1 اخليار كولومبيا وفد وأأيد .172
 .2 املادة من 2 واخليار 1 املادة من 2 الوفد اخليار وأأيد. الصك من املنشودة يه النتيجة واكنت التقليدية املعارف

بجاد اللجنة عىل اكن للمعارف، الرشعيني ابلأحصاب يتعلق فامي أأنه انميبيا وذكر وفد .173  شأأنه من حل احلكومية ادلولية اإ
 يكون أأن ميكن. التقدم طريق  ي عقبة كوهنا ووقف حلروها يتعني اليت احلالت بني وطين عىل املس توى ابلمتيزي يسمح أأن

 ي  حتديدا أأيضا النظر ومت. قدما للميض مفيدة وس يةل للمعارف الرشعيني الأحصاب حول الصني وفد به تقدم اذلي الاقراح
 املعارف مع تعاملت اليت الوراثية املوارد بشأأن صك ابلفعل هناك اكن لأنه سيشملروها الصك، اليت التقليدية املعارف نوع

عداد تعمل ادلولية احلكومية واكنت اللجنة الوراثية ابملوارد املرتبطة التقليدية  الثقا ي التعبري لأشاكل مس تقل صك عىل اإ
ذا. التقليدي ن التقليدية، املعارف صك  ي منفرد بشلك سيمت تنظميه اذلي ما الواحض من يكن مل واإ  ادلولية احلكومية اللجنة فاإ

الاجتا   نفس  ي حاليا تسري ابلرضورة مل تكن خمتلفة صكوك ثالث خالل من املعارف من معينة أأنواع س تخاطر بتنظمي
 الفاصةل بني تقع احلدود اكنت أأين واحضا يكن مل لأنه ،"املوضوع" بشأأن املناقشات  ي جدا هامة املسأأة هذ  واكنت. ابلضبط

ذا سيئة نتيجة اكنت عام، وبشلك. التقليدية للمعارف التختلفة الثالثة الأنواع تكل  ثالثة من خالل واحد عنرص مت تنظمي اإ
 .منفصةل صكوك

 ،"الس ياسة أأهداف" بـ يتعلق وفامي. الأفريقية اجملموعة عن نيابة نيجرياي، وفد به أأدىل اذلي البيان اجلزائر وفد وأأيد .174
ن قال نه ،1 املادة لعنوان س بةوابلن . هو الأنسب 1 اخليار اإ . 1 املادة من 2 الوفد اخليار وأأيد. عىل حاهل يبقى أأن ميكن فاإ

 تلعب أأن الرضوري من اكن للمس تفيدين، ابلنس بة أأما". املعارف"مصطلح " التقليدية" واكن ل بد من أأن يس بق مصطلح
 .ذكل  ي الوطنية دورا للسلطات

 .WIPO/GRTKF/IC/31/5 الوثيقة لتقدمي الأمريكية املتحدة الولايت وفد ودعا الرئيس .175

 ابعتبارها 30 اللجنة احلكومية ادلولية  ي تكل الوثيقة سابق وقت قد قدم  ي الأمريكية املتحدة الولايت واكن وفد .176
أأو  القانونية للتدابري املناسب الاس تخدام املشركة التوصية وأأوحضت تكل. WIPO/GRTKF/IC/30/6 الوثيقة

ىل  عهنا مس بقا املكشوف التقليدية املعارف أأو الوراثية املوارد للرباءات عندما تؤدي اخلاطئ املنح ملنع الإدارية أأو الس ياس ية اإ
 مدوانت وتشجيع املعارضة التدابري اس تخدام أأيضا وأأوحضت. هبا املطالب لالخراعات اخلطوة الابتاكرية أأو اجلدة حمو
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نشاء الطوعية السلوك  رحب الوفد البياانت، بقواعد يتعلق وفامي. واخلطوة الابتاكرية اجلدة لتحديد بياانتال  قواعد وتبادل واإ
جراء مزيد  عىل وشدد. املامرسات أأفضل بشأأن ال خرين مع للعمل اس تعداد  وأأبدى التجارب الوطنية بشأأن املناقشات من ابإ

 القضااي بشأأن قدما عىل امليض ادلولية احلكومية اللجنة ملساعدة الثقة لبناء اكإجراء املشركة التوصية اس تخدام ميكن أأنه
 علهيا واعامتدها الأخرية اللمسات ووْضع املقرحة املشركة التوصية بشأأن التفاوض وميكن. التقليدية ابملعارف املتعلقة الرئيس ية

ىل  هذا عىل بتعليقاهتم لالإدلء الأخرى الوفود ودعا. الأخرى العمل وواثئق اللجنة معل عىل ذكل يؤثر أأن دون الاقراح واإ
ىل تطلعه عن وأأعرب. املشاركة الإضافية ابجلروهات الراعية ورحب تأأييد ،   التوصية تكل بشأأن املناقشات مواصةل اإ

 .املقرحة املشركة

ن وقال. الوثيقة عن دهش ته من توقيت انميبيا وأأعرب وفد .177  سركز 31 ادلولية احلكوميةذكرت أأن اللجنة  الولية اإ
 وانطالقا من هذا القول،. هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية املوارد بشأأن الرباءات عىل وليس التقليدية املعارف عىل

  ي جزء هام الوراثية ابملوارد املرتبطة التقليدية واملعارف معوما التقليدية املعارف بني احلدود ترس مي حماوة أأن أأدرك الوفد
ذا فامي يتعلق للرئيس ختضع اللجنة احلكومية ادلولية واكنت. الثالثة الصكوك نطاق توضيح  يمت أأن بجب النقاش هذا ما اكن اإ

 اجملموعة تعارض ومل. للرباءات اخلاطئ املنح ملنع الفكرية امللكية نظام هبا داخل معمول تدابري ابلفعل هناك واكنت. ل أأو
. التقليدية املعارف حامية شأأنه من فريد لنظام عن ومل تكن بديال. الرباءات لفاحيص البياانت عىل قواعد املوافقة الأفريقية

 عن سعادته وأأعرب. الرباءات طلبات  ي الإلزايم الكشف متطلب عن بديال وليست النظام تنش يط اإىل وسوف تؤدي
 .الوثيقة لتكل الراعية اجلروهات مع النقاش مبواصةل

يران مجروهورية وقال وفد .178 ن الإسالمية اإ ىل تستند مفاوضات  ي لدلخول مطلوبة ادلولية احلكومية اللجنة ولية اإ  نص اإ
 ميكن ول ادلولية احلكومية اللجنة مشركة بولية توصية تفي أأن ميكن ول. التقليدية للمعارف الفعاة امحلاية لضامن دويل صك

ىل تسعى اكنت اللجنة اليت القامئة للمشلكة حال اعتبارها  حاجة هناك يكن مل املفاوضات، من املرحةل هذ  و ي. معاجلهتا اإ
ىل أأو دراسة لإجراء نشاء السعي اإ . ادلولية احلكومية اللجنة تفاوض  ي معلية تساعد لن املبادرات تكل لأن بياانت، قاعدة اإ

 اس تخداهما عن املسؤوليات لتحديد وكذكل محلايهتا الرشوط من سلسةل لتحديد حاجة هناك اكن بياانت، قاعدة ولإنشاء
 هدفروها حتقيق عن ادلولية احلكومية اللجنة تعيق سوف املبادرات تكل أأن من ابلقلق عن شعور  وأأعرب. املناسب غري

 .قانوان ملزم دويل عىل صك الأخرية اللمسات يمتثل  ي وضع اذلي الرئييس،

 .من املعارف التقليديةما يقرن هبا بشأأن املوارد الوراثية و  املشركة عن تأأييد  للتوصية الرويس الاحتاد وفد وأأعرب .179
يداع  للرباءات اخلاطئ املنح منعوحتتوي الوثيقة عىل الأقسام التالية: التعاريف والأهداف واملبادئ و  والتدابري اخلاصة ابإ

مراعاة ماكتب بتطوير املبادئ التوجهيية بشأأن حامية املوارد الوراثية واس تخداهما و الاعراضات والتدابري الإضافية املتعلقة 
ن اقتضت احلاجة اءات الرب  نشاء قواعد بياانت عند تطوير املبادئ التوجهيية واإ ضافية خالل حفص اإ اتباع واثئق تنظميية اإ

ىل اس تخدام املوارد الوراثية وما يقرن هبا من املعارف التقليدية هبدف ضامن تنفيذ معلروهم بودة وجتنب  الطلبات استنادا اإ
ثيقة أأساس جيدا لعمل اللجنة خبصوص هذ  املسأأة املدرجة عىل جدول الأعامل وشلكت هذ  الو  للرباءات. اخلاطئ املنح

 وميكن للجنة اعامتدها مس تقبال مكبادئ توجهيية محلاية املعارف التقليدية.

 اخلاطئ املنح منع  ي فعاة البياانت قواعد تكون  ي أأن أأمهل عن وأأعرب. املشركة التوصية كوراي مجروهورية وفد وأأيد .180
 التقنية الكفء حلاة البحث طريق عن التقليدية للمعارف الاس تخدام سوء أأو جتنب المتكل غري املرشوع وميكن. للرباءات
ومل . املكتوبة عن الرباءات الأدبيات أأساس عىل السابقة الصناعية التقنية حاة حبث مت قد عام، وبشلك. السابقة الصناعية

 حبث الصعب من اكن التقليدية، املعارف لطبيعة ونظرا. التقليدية ابملعارف ةاملتعلق الرباءات من أأدبيات القليل سوى يوجد
 حامية من احلد التعويض أأجل ومن. شفواي أأو هبا معرف غري بلغات تنتقل أأن ميكن واليت املتعلقة ابلرباءات، غري الأدبيات
 املعارف حامية أ خر  ي معلومات نظام اس تخدام ينبغي البياانت وقواعد الفكرية للملكية احلايل النظام  ي التقليدية املعارف
 .الاس تخدام سوء أأو المتكل غري املرشوع من التقليدية
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ىل وأأشار. العمل بطريقة يتعلق سؤالا مرص وطرح وفد .181 ن السابقة اجللسة  ي قال قد أأنه اإ  اكنت التقليدية املعارف اإ
 من فقط بوجود اثنني طالب قد اكن تكل النقطة، وعند. التقليدي الثقا ي التعبري وأأشاكل الوراثية املوارد بني املشرك القامس

 بني والعالقة الوراثية املوارد بشأأن وواحد التقليدية، ابملعارف وعالقهتا التقليدي الثقا ي التعبري أأشاكل بشأأن واحد: الصكوك
 تكل  ي احلكومية ادلولية نظر اللجنة سببعن  تساءل متاما، خمتلفا اكن الوضع لأن ولكن. التقليدية واملعارف الوراثية املوارد

ذا عام تساءل ولكنه بقميهتا، وأأقر. ادلراسات  3 املادة هناك اكن البياانت، بقواعد يتعلق وفامي. للمناقشة مناس با الوقت اكن اإ
 اكن البياانت، قواعد  ي التقليدية املعارف وضعت وعندما. البياانت قواعد ذكل  ي مبا للحامية، أأخرى تدابري ذكرت اليت اثنيا

ن. امحلاية منح يعين ل البياانت قاعدة  ي املعلومات هذ  وضع أأن أأن يوحض عىل النص دراج عدم واإ   ي التقليدية املعارف اإ
ل يعدو  ذكل واكن. املكل العام التقليدية توجد  ي املعارف أأن أأو احلقوق أأحصاب وجود عدم يعين ل هذ  البياانت قواعد
ىل حاجة أأيضا هناك واكن. البياانت قواعد  ي التقليدية املعارف جيلتس  مسأأة كونه  من اختاذ ل بد أأيضا واكن. وجود معايري اإ

جراءات  هذا قدموا اذلين الأعضاء الوفد ادلول وجشع. التقليدية للمعارف املرشوع غري والاس تخدام القرصنة أأعامل ملعاقبة اإ
 .العام املكل مسأأة أأيضا هناك واكنت. الوثيقة تكل عىل حسب الاقراح

 .WIPO/GRTKF/IC/31/6 الوثيقة بشأأن املناقشات وافتتح الرئيس .182

  موجزا وقدم رشحا الأمريكية، املتحدة والولايت كوراي كندا ومجروهورية وفود عن نيابة الياابن وحتدث وفد .183
 املنح ملنع تدابري وضع بأأمهية  ي الاعراف اشركوا الأعضاء ادلول معظم أأن وأأدرك. WIPO/GRTKF/IC/31/6 للوثيقة
 هذا عىل وبناء. الوراثية ابملوارد املرتبطة التقليدية واملعارف التقليدية املعارف مع لالخراعات اليت تتعامل للرباءات اخلاطئ

نشاء واقرح احملافل، من وغريها ادلولية احلكومية اللجنة اليت جرت  ي املناقشات الوفد يسامه  ي اكن الاعراف،  قاعدة اإ
نه ذكل، حتقيق أأجل ومن. رسية غري التقليدية للمعارف بياانت نشاء من الأنسب س يكون فاإ  املعارف لتخزين بياانت قواعد اإ

 بدل الرباءات، لطلبات والابتاكر اجلدة عىل خطويت للحمك للفاحصني الالزمة املعلومات وفرت اليت الرسية، غري التقليدية
دخال من لزا للكشف متطلب اإ  الصناعية التقنية عىل بكفاءة من العثور الرباءات فاحيص هذ  البياانت قواعد ومكنت. يمالإ

 البياانت قواعد من شأأن الاس تفادة ومن. املتعلقة ابلرباءات غري والأدبيات الرباءات واثئق من أ لف بني الصةل ذات السابقة
 املناس بة امحلاية وتعزيز التقليدية ابملعارف املتعلق اجملال  ي الرباءات حفص نوعية حتسني الرباءات حفص معلية خالل املقرحة
أأعرب  القبيل، هذا من بياانت قاعدة وجود بأأمهية  ي الاعراف اشركت الأعضاء ادلول ونظرا لأن معظم. التقليدية للمعارف

 .أأول ذكل عىل الويبو تعمل  ي أأن الوفد عن أأمهل

  بشأأن الياابن وفد به أأدىل اذلي عن تأأييد  للبيان الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .184
 قامي عنرصا ابعتبار  الاقراح هذا رأأى الوفد الرعاية،  ي املشاركة اجلروهات وكأحد. WIPO/GRTKF/IC/31/6 الوثيقة

 وساعد. التقليدية للمعارف فعاة حامية لتوفري دويل قانوين (صكوك) صك بشأأن للتفاوض ادلولية احلكومية اللجنة معل من
 بشأأن  ي احلوار ادلولية احلكومية اللجنة اس مترار الرضوري واكن من. املنح اخلاطئ للرباءات املتعلقة الشواغل معاجلة عىل
 ادلورات  ي أأثريت اليت والشواغل املسائل معاجلة أأجل من واملوضوعية البناءة التعليقات تقدمي  ي واس مترارها الاقراح هذا

  ي أأثريت اليت القضااي ذكل  ي مبا املقرح البياانت قاعدة نظام ملناقشة تطلعه عن وأأعرب. الاقراح مرشوع بشأأن املاضية
ضافية حتسينات أأو أأس ئةل بأأي ورحب لالقراح تأأييدمه عن للتعبري الأخرى الوفود ودعا. لتحسينه حماوة  قد التوصية عىل اإ
 .الأخرى الأعضاء ادلول دلى تكون

ن انميبيا وفد وقال .185  املعارف  ي تنظر أأن املفرض من اكن اليت 31 اللجنة ولية من جزءا حصيح بشلك اكنت الوثيقة اإ
 طلبات  ي الإلزايم الكشف متطلب عن بديل هناك يكون فلن هذ ، البياانت قواعد الوفد قمية أأدرك حني و ي. التقليدية
نشاء املقرحات تكل لأن خاصة بصفة قلقه وأأعرب عن. الرباءات  اليت الأعضاء ادلول نفس اكنت تقدهما البياانت قواعد ابإ

 التقليدية املعارف مفروهوم تطبق لأهنا العام املكل عقيدة عىل متديد ولكن املكل العام عىل قمية فقط ليس ابس مترار تؤكد اكنت
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ىل تنمتي للترصف قابل غري ثقافية سلعة اكنت اليت الرباءات، قانون  ي ن وقال. معينة جامعات اإ  نفسه الوقت الإرصار  ي اإ
نشاء وعىل املكل العام توس يع عىل  .الأعضاء ادلول بني فامي الثقة لزايدة جيدة وس يةل يكن مل بياانت قواعد اإ

نشاء الرويس الاحتاد وأأيد وفد .186  أأن شأأهنا من اليت الويبو بوابة خالل فيه من ميكن البحث شامل بياانت قواعد نظام اإ
 ابملوارد يتعلق فامي أأخرى مواد عن البحث أأو عن حاة التقنية الصناعية السابقة فعالية أأكرثبشلك  ابلبحث للخرباء تسمح

 وعليه، تقليص احامتل املنح اخلاطئ للرباءات. .الوراثية ابملوارد املرتبط الرسية غري التقليدية واملعارف الوراثية

ا وعوضا عن ذكل، أأيد البياانت اليت أأدىل هبا وفد. ركةاملش التوصية تكل القوميات املتعددة بوليفيا دوة ومل يؤيد وفد .187
قرار  دراج املعارف لزايم الإ كشف ال  رشطمرص وانميبيا واليت تركز عىل رضورة اإ  ي طلبات الرباءات ودمع فكرة عدم اإ

  التقليدية  ي قواعد البياانت املقرحة من وفد الياابن والبدلان املشاركة فهيا.

يران مجروهورية وقال وفد .188 ن الإسالمية اإ ىل تستند مفاوضات عىل الركزي  ي تمتثل ادلولية احلكومية اللجنة ولية اإ  اإ
ىل النص  .التفاوض معلية الوثيقة  ي تكل تساعد أأن ميكن ول. الفجوات تضييق أأو التفاق من نوع للنفاذ اإ

اللجنة احلكومية  ولية تناس بان ل ُأدخلتا اليت الوثيقتني ومفاد  أأن انميبيا وفد به أأدىل اذلي البيان غاان وفد وأأيد .189
 .31 ادلولية

كأحد التدابري  البياانت قواعد لس تخدام تأأييد  عن الرعاية،  ي املشاركة كأحد اجلروهات كوراي، مجروهورية وفد وأأعرب .190
حدى احلالت مشاركة وأأبدى رغبته الوراثية واملوارد التقليدية املعارف عن ادلفاعية  املكتب واكن .كوراي مجروهورية  ي اإ
اتحهتا . الوراثية املوارد بياانت بقواعد مرتبطة تقليدية ومعارف وراثية موارد قد أأنشأأ ( KIPO) الفكرية للملكية الكوري ومت اإ
نرنت عرب للجمروهور  الكوري املكتب  ي الرباءات لزاما عىل فاحيص واكن. التقليدية للمعارف الكورية البوابة خالل من الإ
  ي وكفاءة بنجاح الطريقة هذ  واس ت خدمت السابقة الصناعية التقنية حاة عن البياانت قواعد  ي البحث الفكرية للملكية
 الرباءات عدد لتخفيض وجمداي معليا أأسلواب هذا واكن. التقليدية ابملعارف املرتبطة الوراثية واملوارد التقليدية املعارف حامية

 .بشلك خاطئ املمنوحة

يران ومجروهورية القوميات املتعددة بوليفيا ودوة انميبيا وفود مداخةل أأمارو توابك وأأيد ممثل .191 أأن  ل بجب و. الإسالمية اإ
 .التقليدية املعارف موضوع احلكومية ادلولية عن اللجنة خترج

 عىل الباحثني واكن. املتقدمة البدلان من بتقدمي توصيات الشديد عن رسورها ممثل برانمج الصحة والبيئة وأأعربت .192
جراء  ادلول من تكل طلبت وقد. ذكل معل يس تطيعون ل هذ  البياانت قواعد وبدون املتاحة، البياانت عىل حبوث اإ

خراج املعارف التقليدية اكن. الويبو بوابة عىل معارفروهم لإاتحة التقنية املساعدة تقدمي  ي املساعدة املتقدمة  رسيهتا من بجب اإ
قناع اإىل حاجة وهناك. التقليدية حيتفظون ابملعارف اذلين الناس بني به الاضطالع يتعني التعلمي من كبريا قدرا هناك لأن  اإ

 .البياانت قاعدة  ي وضعه ميكن الشفروهيي التقليد بأأن الناس

ىل وأأشار الوفود، من عدد هبا أأدىل اليت الترصحيات عىل الياابن وفد وردَّ  .193  اللجنة أأن ذكرت العامة اجلعية قرار أأن اإ
 املناقشات أأن ورأأى. الأعضاء ادلول من أأخرى مساهامت أأي وكذكل العمل، واثئق مجيع تس تخدم سوف ادلولية احلكومية

 .الولية وتدخل مضن الصةل وثيقة اكنت الاقراح هذا بشأأن

احلكومية  اللجنة ولية بأأن الاعراف عن الياابن وفد به أأدىل اذلي التعليق الأمريكية املتحدة الولايت وأأيد وفد .194
ىل ادلولية دعت ىل وابلإضافة. الأعضاء لدلول الأخرى املساهامت عن فضال العمل واثئق مجيع اس تخدام اإ  تكل اكنت ذكل، اإ

 قواعد مؤيدي أأن بشأأن انميبيا وفد أأاثرها اليت النقطة عىل وردَّ . املفاوضات بشأأهنا لس مترار متاحة املشركة التوصيات
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سوى عىل  أأل حتتوي املشركة التوصيات  ي جاءت اليت البياانت قاعدة شأأن ومن. العام املكل لتأأييد اكنوا معارضني البياانت
أأن تزيد  املقصود يكن مل وهكذا. الرسية التقليدية املعارف يكن الغرض مهنا أأن تشمل ومل للجمروهور املتاحة املعارف التقليدية

 .املكل العام نطاق من البياانت قواعد

 .WIPO/GRTKF/IC/31/7 الوثيقة بشأأن املناقشات وافتتح الرئيس .195

جراء تقدمي الاقراح كندا وأأعاد وفد .196  اقراح وأأاثر. WIPO/GRTKF/IC/31/7 الوثيقة  ي الوارد دراسة ابإ
ثراء معل ومن شأأن الأجوبة الكشف، مبتطلب الصةل ذات الأس ئةل من ما عددا اختصاصات دلراسة  احلكومية اللجنة علهيا اإ
حرازادلولية ابملعلومات  حمل  املسأأة يه جوهر الوثيقة  ي الواردة وغريها الأس ئةل هذ  عىل الأجوبة واكنت. فيه تقدم واإ

شأأن  ومن. عام بشلك التقليدية املعارف من فرعية مجموعة الوراثية اكنت املعارف التقليدية املقرنة ابملوارد كام النقاش،
 ومتعمقة متجددة ومعلية معلومات تقدم أأن ،2004 عام  ي أأجريت اليتادلراسة  بتحديث تقوم سوف اليت املقرحة، ادلراسة

ىل الأدة وقامئة  اللجنة وداعام لولية مع متسقا يكون أأن شأأنه من وهذا. القامئة والتجارب الوطنية واملامرسات القوانني عن اإ
ىل التوصل الأدة عىل قامئ هنج اإىل دعت اليت ادلولية، احلكومية  تقدير  عن وأأعرب. اجلوهرية القضااي حول مشرك لتفامه واإ

لهيا بشأأن أأحدث ونرش جلع الويبو أأمانة تبذلروها اليت للجروهود  والربوتوكولت والإجراءات القوانني املعلومات اليت يسروهل النفاذ اإ
 جدا اكمل جسل عىل للمعارف التقليدية الويبو موقع وحيتوي. احلاة ودراسات الكشف متطلبات ذكل جدول  ي مبا احلالية،

 العملية، املامرسة  ي القامئة الأنظمة كيفية معل عن ومقارن دقيق هو حتليل ينقصه اكن ما. ابملفاوضات الصةل ذات الواثئق من
ج تطبيق الرشوط والكيفية اليت مت هبا طار  ي الإقلميي أأو الوطين الصعيد عىل وتفسريها الرئيس ية والهن   ونظرا. القامئة القوانني اإ

ج الرشوط وضوح عدم عن النا م اليقني لعدم  أأو القضايئ للتفسري ول لدلوة املروهمة للمامرسة ختضع مل اليت املقرحة، والهن 
جراء دراسة أأن رأأى الوفد الأخرى، ادلولية الصكوك مبوجب هامة لتجربة ختضع مل واليت للمحامك،   ي هو مبني كام أأخرى اإ
ن املعلومات. ادلولية احلكومية اللجنة  ي مس تنري قرار اختاذ أأجل من أأمرا رضوراي اكن الاقراح  ادلراسة من مجعروها مت اليت واإ

ىل جنبا فظت الويبو أأمانة مجعهتا واليت الاجامتعات خالل اليت مت تبادلروها املعلومات مع جنب اإ  شأأهنا من الويبو موقع عىل وح 
ىل أأدة قاعدة توفر أأن حراز الكشف ملتطلبات يةالأساس   القضية حول متبادل تفامه للنفاذ اإ ثراء طريق عن تقدم واإ العمل  اإ

  ي فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد عن اليت أأدىل هبا نيابة الأورويب الاحتاد وفد وأأشاد الوفد مبداخةل. ابملعلومات
ت عن واليت املاضية، اجللسة املشاركة وأأعرب  واجلروهات الراعية ادلمع من الوفد مبزيد ورحب. املقرحة بدراسة الاهامتم عربَّ

جراء دراسة وذكر أأن. نظرمه وهجات ملناقشة ال خرين مع يلتقي بأأن رسور  عن س تكون  التقليدية املعارف بشأأن جديدة اإ
 .هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية املوارد عن لأي دراسة ممكةل

  بشأأن كندا وفد هبا أأدىل اليت للتعليقاتعن تأأييد   الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .197
حدى يكون بأأن عن شعور  ابلفخر وأأعرب. WIPO/GRTKF/IC/31/7 الوثيقة   ووفقا. لالقراح الراعية ادلول اإ
 ذكل  ي مبا الويبو، معل واثئق مجيع ادلولية احلكومية اللجنة سوف تس تخدم ادلولية، احلكومية للجنة 2016/2017 للولية

  ي ومبا التجارب الوطنية، من وأأمثةل دراسات ذكل  ي مبا الأدة، عىل قامئ هنج ابس تخدام وذكل الأعضاء، ادلول مساهامت
 اللجنة أأجرت السابقة، ادلورات و ي. محميا يكون أأن به ي قصد ل اذلي واملوضوع امحلاية ملوضوع وأأمثةل حملية ترشيعات ذكل

وقد . النفاذ وتقامس املنافع أأنظمة  ي الكشف معل متطلبات وكيفية الوطنية ننيالقوا عن بناءة مناقشات ادلولية احلكومية
  ي هذا امليض قدما ادلراسة من الروهدف واكن. النص بشأأن ادلولية احلكومية اللجنة معل تعزيز عىل املناقشات ساعدت تكل

بطاء دون العمل  أأو ابلأس ئةل ورحب. لالقراح تأأييدمه عن للتعبري الأخرى الوفود ودعا. ادلولية احلكومية اللجنة معل اإ
 .الاقراح لتحسني الأخرى الوفود املقدمة من الاقراحات

زاء رشط  وأأعرب الوفد. القرار مرشوع مقديم أأحد ابعتبار  الاقراح الرويس الاحتاد وأأيد وفد .198 سابقا عن قلقه اإ
أأرسلت و   ي طلب الرباءة ومزيد النظر  ي هذ  املسأأة وخصوصا تعريف أ ليات الكشف. ارد الوراثيةو كشف مصدر امل

ملطروحة واملدرجة  ي هذ  الوثيقة اإىل ماكتب الرباءات اليت تعمتد معلية الكشف. ومبا أأن مسأأة كشف مصدر املسائل ا
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ادلائرة غري مدعومة من ادلول الأعضاء فاإن   ي طلب الرباءة تثري الاهامتم، ورمغ أأن هذ  الوثيقة مازالتاملوارد الوراثية 
ىل عدد من ماكتب الرباءات الوطنية وبدأأت  ي تلقي  (ROSPATENTالاحتادية للملكية الفكرية ) أأرسلت بعض املسائل اإ

 يكون أأن اجليد من س يكونو  وهو ما سيساعد الإدارة الاحتادية عىل اختاذ قرار بشأأن معلية الكشف. الإجاابت وحتليلروها.
 وس يكون. أأيضا الأس ئةل من وغريها الوثيقة هذ   ي املذكورة القضااي عىل الرد أأجل من الويبو تقوم به مركزي ك معلهنا

 .منطقية الويبو أأمرا أأكرث  ي بذكل القيام

 وميكن. جدا هامة الوثيقة الواردة  ي الأس ئةل واكنت. واختصاصاهتا عن تأأييد  لدلراسة التش يك مجروهورية وفد وأأعرب .199
 .التقليدية املعارف ويه جدا املعقدة القضية بشأأن  ي التفكري املمتثل جدا من الأمر بأأمكهل جزء صغريا ادلراسة هذ  تكون أأن

 .WIPO/GRTKF/IC/31/8 الوثيقة بشأأن املناقشات الرئيس وافتتح .200

ىل. WIPO/GRTKF/IC/31/8 الوثيقة سويرسا وفد وقدم .201 اللجنة  أأثناء ابلتفصيل الوثيقة مناقشة ومل هيدف اإ
 بعض تقدمي  ي عن رغبته أأعرب ذكل، ومع. أأوسع مبعىن التقليدية املعارف مع اكنت تتعامل لأهنا ،31 احلكومية ادلولية

ىل ق دمت اليت WIPO/GRTKF/IC/30/9 الوثيقة عىل ردا الوثيقة هذ  أأعد وقد. التعليقات وسعت . 30 اللجنة اإ
ىل WIPO/GRTKF/IC/30/9 الوثيقة  والراث الطبيعة محلاية الاحتادي القانون" ويه السويرسية، انوننيللق أأفضل فروهم اإ
 أأوجه من عدد عىل WIPO/GRTKF/IC/30/9 الوثيقة واحتوت". الرباءات بشأأن الاحتادي القانون" و" الثقا ي

 اليت احتوت عىل أأن الواثئق ورأأى الوفد. الوراثية ابملوارد املتعلقة السويرسية ابلترشيعات ذات الصةل والأخطاء القصور
 اللجنة لعمل أأساسا تشلك أأن ينبغي ل وابلتايل القامئة عىل احلقائق، املناقشات مل تدمع البدلان لترشيعات مضلةل تفسريات
 بشأأن الصةل ذات اللواحئ قد خلص الوفد اكن حصيحة، بطريقة الصةل ذات السويرسية الترشيعات ولتقدمي. ادلولية احلكومية

 اكن( 1: )ييل ما تقرير  وتضمن. WIPO/GRTKF/IC/31/8 الوثيقة  ي هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية املوارد
 عالقة فرسَّ ( 2. )مربراته وكذكل السويرسي الرباءات قانون  ي املصدر رشط عن للكشف مفصال يقدم وصفا قسم هناك
 املعاهدة عن فضال انغواي بروتوكول لتنفيذ السويرسية الأحاكم مع س امي ول الصةل، ذات الأخرى مع الأنظمة الكشف رشط
عىل  الأخري اش متل القسم( 3) ملنظمة الأغذية والزراعة، الفاو. التابعة والزراعة للأغذية النباتية الوراثية املوارد بشأأن ادلولية

 اكن ذكل، عىل وعالوة. دوليا عليه املتفق الكشف برشط يتعلق فامي قدما للميض ممكن لسبيل وقدم وصفا الاس تنتاجات
ىل روابط عىل الأول حيتوي. مرفقان للوثيقة  تعليقات عىل وحيتوي الثاين الصةل، ذات التنظميية والواثئق املناس بة الإجراءات اإ
 من العديد هناك بأأن اعتقاد  الوفد عن وأأعرب. WIPO/GRTKF/IC/30/9 الوثيقة  ي اخلاطئة الأقسام عىل مفصةل
 الوطنية الكشف رشوط بني املواءمة سوف يعزز( 1: )اإرشاف الويبو حتت دوليا عليه متفق للكشف رشط وضع  ي املزااي

طار  ي  واملعارف الوراثية املوارد ومقديم ملس تخديم القانوين اليقني زايدة ذكل شأأن ومن. املناطق خمتلف  ي الرباءات نظام اإ
 الوراثية املوارد) ومقديم مس تخديم بني املتبادة الثقة يبين أأن للكشف دويل شأأن أأي رشط ومن( 2) هبا. املرتبطة التقليدية
 البيولويج التنوع اتفاقية أأهداف من همام هدفا اكن اذلي ،النفاذ وتقامس املنافع دمع وابلتايل ،(هبا املرتبطة التقليدية واملعارف

دارة  ي ومصداقيهتا الويبو دور يعزز أأن شأأنه من( 3. )الأخرى ادلولية والتفاقيات  املوارد س ياق  ي الفكرية امللكية قضااي اإ
 ينبغي ذكل، ومع. الطويل املدى عىل الرباءات نظام يعود هذا ابلفائدة عىل أأن وميكن. هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية

 واملعارف الوراثية املوارد ومس تخديم مقديم من لك مصاحل الاعتبار بعني ويأأخذ متوازان، للكشف ادلويل الرشط يكون أأن
 أأل أأعرب عن أأمهل اخلتام، و ي. التوازن هذا حتقيق كيفية حول الأفاكر من مزيدا الوفد  ي تقرير  وقدم. هبا املرتبطة التقليدية

ىل املستندة املناقشة  ي تسروهيل أأيضا ولكن الوطين عىل حنو أأفضل، الهنج فروهم  ي فقط تقدميه يسروهم  رشوط عن الأدة اإ
 أأو أأخرى، مرة الوراثية املوارد مبعاجلة ادلولية احلكومية تقوم اللجنة عندما ،34 اللجنة احلكومية ادلولية  ي سواء الكشف،

 الوطنية الترشيعات عن املعلومات الأخرى عىل تبادل الأعضاء ادلول وحث. احلني ذكل حىت ادلورات بني ما  ي فرة
  ي أأفضل عضو دوة لك واكنت. التقليدي الثقا ي التعبري أأشاكل أأو التقليدية أأو املعارف الوراثية ابملوارد املتعلقة هبا اخلاصة

جروها ترشيعروها عرض من ميكهنا وضع  ي  .وشامةل حصيحة بطريقة التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد املتعلقني وهن 
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. WIPO/GRTKF/IC/31/8 الوثيقة عىل تقدمي سويرسا عن شكر  لوفد الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .202
 دلمع الأدة عىل قامئ هنج من كجزء 31 اللجنة احلكومية ادلولية  يWIPO/GRTKF/IC/30/9واكن قد مت تقدمي الوثيقة 

 املروهمة أأحد الأهداف واكن. الولية  ي املطلوب النحو عىل حملية ترشيع اش متلت عىل واليت ادلولية، احلكومية اللجنة معل
ىل ابلإضافة التخرع عيون خالل من الوطنية واملامرسات للقوانني أأفضل فروهم حتقيق هو الوثيقة تكل لتقدمي  الأهداف تعريفات اإ

 فروهم  ي حتقيق WIPO/GRTKF/IC/31/8 الوثيقة وساعدت. الوراثية املوارد عن املوحدة الوثيقة  ي أأخرى ونصوص
عن  أأعرب وقد. الاخراعات براءات بشأأن السويرسي الاحتادي القانون ذكل  ي مبا السويرسي، الرباءات لنظام أأفضل
ضافية بأأي معلومات وأأعرب عن ترحيبه. سويرسا  ي مؤخرا اذلي ُأدخل الواجبة العناية بنظام اهامتمه وذكر . النظام هذا عن اإ

ضافية أأس ئةل دليه أأنه س يكون  ادلول قوانني عن ومن احملمتل كذكل السويرسية والرباءاتالنفاذ وتقامس املنافع  أأنظمة عن اإ
 .النقاش ملواصةل تطلعه عن وأأعرب. الوراثية املوارد بشأأن التالية املناقشة خالل وسوف يطراها الأخرى،

 .WIPO/GRTKF/IC/31/9 الوثيقة بشأأن املناقشات الرئيس وافتتح .203

 معل بأأن اخسالر  اعتقاد  وأأعرب عن فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وحتدث وفد .204
. والقانونية والاقتصادية الاجامتعية الناحية من واجلدوى ال اثر عىل قوية بأأدة يسرشد بد ل اكن ادلولية احلكومية اللجنة
جراء الأمانة هو مطالبة اقرااها واكن. لعملروها مالمئة مهنجية ابعتبارها عام بشلك ادلراسات أأيدت وذلكل  للتجارب دراسة ابإ

ىل العرش فرة أأن تشمل ادلراسة وبجب. التقليدية املعارف حبامية يتعلق فامي واملبادرات احمللية والترشيعات الوطنية  امخلس اإ
ثراء عىل ادلراسة تساعد وينبغي أأن. املاضية س نوات رى بشأأن املناقشات اإ  عىل القامئ للهنج وفقا التقليدية، املعارف اليت جت 

 من وغريها املوجودة املواد عىل ادلراسة تبين أأن وينبغي. ادلولية احلكومية اللجنة ولية من( د) مع الفقرة اذلي يتفق الأدة
ىل وأأشار. التقليدية ابملعارف يتعلق فامي ابلفعل الأمانة أأجرهتا اليت ادلراسات  2008 عام  ي ُأجري اذلي الثغرات حتليل أأن اإ

ىل تقدمي هيدف اكن حني  ي الفجوات، حتديد اإىل سعى قد ىل اليت هتدف مؤخرا ا عمتدت اليت الأنظمة عن عامة حملة اإ  حامية اإ
 تركز أأن وينبغي. هنج قامئ عىل الأدة  ي العمل ترس يخ هبدف الثغرات، حتليل لعمل تكون ممكةل وابلتايل التقليدية املعارف
 ادلول  ي التقليدية املطبقة عارفامل بشأأن احلالية الوطنية/احمللية واملبادرات الترشيعات حتليل بشلك أأسايس عىل ادلراسة
قلميية، أأو الويبو  ي الأعضاء قامئة  تكون أأن ميكن الأخرى أأن حني  ي قامئ عىل التدابري، بعضروها يكون أأن ميكن املناطق الإ

 تس تعرض أأن ينبغي انحية، ومن. ابمحلاية املشموة للموضوع ملموسة عىل أأمثةل أأيضا ادلراسة تش متل أأن وينبغي. احلقوق عىل
قلميية الوطنية الأنظمة ادلراسة جراءات امللكية وتدابري ولواحئ قوانني مثل مؤخرا املعمتدة للملكية الفكرية والإ  اليت الفكرية، واإ

أأو  املؤلف أأو حقوق أأو التصممي التجارية العالمات دور معرفة املفيد من وس يكون. التقليدية من خاللروها حامية املعارف ميكن
  ي حقوق النظر ينبغي أأخرى، انحية ومن. التقليدية ابملعارف ذات الصةل البياانت اجلغرافية ترشيع أأو التجارية الأرسار
 تعريف التعاريف مت كيف معرفة املروهم من وس يكون. الأخرى البديةل اليت مت اعامتدهام مؤخرا الأنظمة البديةل أأو الفكرية امللكية

ذا اكنت وما واملس تفيدين؛ والنطاق" المتكل غري املرشوع"و" لتقليديةا"و املعارف التقليدية مثل الرئيس ية  البديةل النظم تكل اإ
 اليقني مسأأة  ي النظر وينبغي. التقليدية املعارف حامية جدواها  ي وأأثبتت التقليدية للمعارف الاكفية امحلاية لضامن اكفية

 اليت تكل مثل املوجودة، البياانت قواعد قضية ادلراسة تعاجل أأن وينبغي. الأنظمة تكل ظل  ي املصلحة أأحصاب جليع القانوين
نشاؤها مت  قواعد مع اليت مت مشاركهتا تلقي التجربة أأن وميكن. أأخرى لفائدة الأجيال التقليدية املعارف عىل احلفاظ لغرض اإ

جراءات عىل العميل تأأثريهام عىل الضوء بعض ادلراسة  ي الواردة البياانت  .الرباءات اإ

 الاحتاد عن اذلي قدمه نيابة الأورويب، الاحتاد وفد عن تأأييد  لقراح الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .205
جراء دراسة فيه، الأعضاء وادلول الأورويب  احمللية واملبادرات والترشيعات التجارب الوطنية عن قامئة عىل الأدة هبدف اإ

 ملموسة أأمثةل عىل وتطبيقه احمللية الترشيعات تناولت حتليل ادلراسة بأأن رسور  عن وأأعرب. التقليدية املعارف حبامية املتعلقة
 بياانت قواعد اس تخدام عىل ادلراسة الوفد تركزي وأأيد. املكل العام  ي وتكل اليت اليت ميكن حاميهتا املعارف التقليدية عىل

جراءات الرباءات طلبات عىل العميل وتأأثريها التقليدية املعارف لغاء، واإ . الابتاكرية واخلطوة اجلدة معايري تقيمي وخباصة الإ
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 محمية التقليدية املعارف بعض تكون أأن اليت هبا ميكن الكيفية عىل فروهم ادلولية احلكومية اللجنة ادلراسة نتاجئ تساعد أأن وميكن
 .حبرية ومشاركهتا العاماملكل  اليت  ي التقليدية املعارف اس تخدام كيفية وكذكل القضائية، الولايت بعض  ي

 هذ  مثل وأأيد عىل اقراحه فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد عن نيابة الأورويب، الاحتاد وفد كندا وفد وشكر .206
ىل اليت هتدف ادلراسة وحظيت. املبادرات ثراء اإ واكنت مفيدة  الطرفني مبوافقة العمل، عليه اعمتد اذلي الواقعي، الأساس اإ

 .أأييد واسع النطاقهلام، وكذكل بت

 الأورويب، الاحتاد وفد اقراها اليت ادلراسة وأأيد ،بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مجموعة ابمس لتفيا وحتدث وفد .207
 تساعد أأن ادلراسة شأأن من واليت مؤخرا املعمتدة ابلترشيعات اهامتمه وأأبدى. فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد عن نيابة

 ادلولية احلكومية اللجنة مساعدة شأأهنا ومن. ادلولية احلكومية اللجنة واهجت اليت الأساس ية والتحدايت للقضااي عىل فروهمروها
 .املناقشات  ي الأدة من املزيد وتقدمي القامئة الفجوات عىل تضييق

 الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد عن نيابة الأورويب، الاحتاد اذلي قدمه وفد أأن الاقراح تولليب قبائل ممثل وذكر .208
ىل النظر الرضوري من أأن عىل ووافق. من تعديل الاختصاصات ل بد ولكن للغاية، لالهامتم مثري فيه  الاجامتعية ال اثر اإ

جراء دراسة املقرحات واكنت معظم. والثقافية . القامئ الفكرية امللكية نظام تبحث عن ادلليل  ي قامئة عىل الأدة املتعلقة ابإ
 عىل التقليدية املعارف جتميع أأنظمة من الأخرى هذ  والأنواع قواعد البياانت عىل املرتبة ال اثر فروهم حقا املروهم من واكن

ولإجراء . والفرص التخاطر  ي النظر والعائد التلكفة حتليل من نوع ما اكن يتطلب أأي ودامئا. تكل املعارف أأنفسروهم أأحصاب
ىل املرء حيتاج ال اثر، لتكل اكمل حتليل  هذ ، البياانت لقواعد التقليدية بأأنفسروهم املعارف هبا أأحصاب اليت ينظر الكيفية فروهم اإ
ذا الاقراح س يؤيد الوفد أأنه وذكر. رمبا تعرضوا لروها اليت املشالك من وغريها هذ ، البياانت قواعد مع جتربهتم اكنت وماذا  اإ

 املقدمة من واملعلومات التقارير ذكل  ي مبا والاجامتعية، الثقافية لل اثر اكمل عىل حتليل الاختصاصات، من كجزء اش متل،
 .أأنفسروهم التقليدية املعارف أأحصاب

ن وقال فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد عن نيابة الأورويب، الاحتاد وفد الياابن وفد وشكر .209  عىل القامئ الهنج اإ
ىل جنبا املقرحة شأأن ادلراسة ومن. ادلولية احلكومية اللجنة ق دما  ي ابملناقشات سوف مييض الأدة  الاقراح مع جنب اإ
 .املناقشات يعززا أأن WIPO/GRTKF/IC/31/7 الوثيقة  ي الوارد

 عىل الرباءات نظام أأثر عن املتاحة البياانتمن  ثروة هناك اكنو . ادلراسة هذ  مثلمن تأأييد نيجرياي  وفد ومل يمتكن .210
 نظام عن أأدة عن يكن يبحث ومل. الأدة عىل القامئ الاس تفسار من نوع لأي همام حمورا اكنت اليت التقليدية، الابتاكر نظم

 احلياتية واس تدامة الابتاكر أأمناط عىل احلفاظ  ي التقليدية املعارف نظم وأأمهية وجدوى دور حول أأدة ولكن عن الرباءات،
ىل تقدير ادلولية، احلكومية اللجنة معل س ياق  ي أأيضا، واكن يسعىالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية.   بني للتقاطع أأفضل اإ

 اجلروهود تكل واكنت. الأخري حساب عىل ولكن رمسي بشلك غري تتواجد اكنت اليت التقليدية املعارف وأأنظمة الفكرية امللكية
 من والتأأكد عرب اترخيروها، اكنت كام ابحلياة انبضة لتصبح املعارف ونظم التقليدية لالبتاكرات احلوافز تقدمي مواصةل تمتثل  ي

وأأعرب عن . والابتاكر التقليدية املعارف عىل يتطفالن بشلك أأسايس وعشوائيني منظمني ونفاذ غريا عدم وجود اس تخدام
جراء اهامتمه  اللجنة معل  ي احملك اليت عىل للمبادئ نظرا ولكن مفيدة، وادلراسات الأدة واكنت. تصمامي أأفضل دراسة ابإ

 املعارف أأحصاب الواقع عىل الأثر  ي النظر حقا اكن عىل ادلراسة تولليب، قبائل ممثل ذكر  عىل حنو ما ادلولية، احلكومية
 امللكية نظام داخل الاكفية امحلاية وبغياب ابلمتكل غري مرشوع املرتبطة الاقتصادية اخلسائر لتقيمي الوراثية، واملوارد التقليدية
 أأحصاب عىل املرتبة العواقب  ي علهيا النظر واكن. الاس تدامة  ي والنظر التقليدية، املعارف أأحصاب وحقوق حةملصل الفكرية
 يه أأنواع تكل واكنت. اس تخدام سوء أأو متكل غري مرشوع هناك اكن لكام ف رضت اليت اخلارجية والعوامل التقليدية املعارف
 كشف متطلبات دلهيا اليت البدلان لعدد نظرا الأدة، من مزتايدة مجموعة هناك واكنت. عهنا أأدة دليه يكن مل اليت الأش ياء

الوفد  وأأعرب. التأأثري املتبادل ذات الأدة جلع مساحة كبرية هناك واكن. التنفيذ املتنوعة مناذج ومجموعة انغواي لربوتوكول ونظرا
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 وبذكل لوفود معينة، اليت اكنت رضورية الأدة من النوع هذا تعطي أأن شأأهنا من دلراسة تصممي عن للحديث عن اس تعداد 
ن التأأثري  الوراثية للموارد حامية وجود لعدم نتيجة حدثت مجيعروها اليت احلقيقي الإبداع وفقدان احلقيقية، والتلكفة احلقيقي فاإ
 ورحب تقوم به الويبو، أأن ميكن شيئا ذكل واكن. جيد توثيقروهم بشلك أأن لروها ميكن التقليدية والمتكل غري املرشوع واملعارف

 دراسة تصممي حول الاقراح لروهذا الراعية اجلروهات من وغري  الأمريكية املتحدة الولايت وفد مع للتباحث الوفد بوجود فرصة
 .وفعالية قوة أأكرث

 حامية" من 1 النسخة املنقحة وتوزيع الرمسية غري املشاورات بعد ادلورة من اجلزء هذا الأمانة: حدث من مالحظة] .211
 الرئيس وأأوحض.[ امليرسون أأعدها اليت"( 1 النسخة املنقحة) " 2016 سبمترب 21 بتارخي" املواد مرشوع: التقليدية املعارف

 س يفتح ذكل وبعد. أأدخلوها اليت التعديالت وراء واملنطق الس ياق ورشح 1 النسخة املنقحة لتقدمي امليرسين س يدعو أأنه
 قبل 1 النسخة املنقحة  ي النظر مواصةل عىل الوفود وسوف حيث. الوفود الواردة من التقنية والتوضيحات للأس ئةل الباب

ىل ىل وأأشار. لحقة مرحةل  ي عامة جلسة  ي الاجامتع العودة اإ  همنية وبطريقة نية حبسن ومعلوا متزيوا ابلزناهة امليرسين أأن اإ
عطاء بصورة جلية1 املنقحةالنسخة  وحاولت. علهيا املتفق الصياغة للقواعد وفقا ومتوازنة، ىل الوضوح من مزيد اإ ج اإ  الهن 

س يقوهل  ما  ي والتأأمل الاس امتع وطلب من الوفود. الفجوات هبا تضيق ميكن اليت احملمتةل املناطق وحتديد التختلفة البديةل
 .اخلاصة مداخالهتم  ي مبارشة اخلوض من بدل امليرسون

تكون  أأن  ي ونأأملي لكهنم معقدة، معلية اكنالأمر  وذكر أأن امليرسين، ابمس خميينزيأأساكزغوي  الس يدوحتدث  .212
جراؤها  الأوىل التغيريات واكنت. للجميع أأفضل النتيجة  ،"والاحرام الوعي تعزيز" عنوان حتتو . ادليباجة  ياليت مت اإ
 اقرحه اذلي النحو عىل بديال نصا واأأضاف ،"الابتاكر تعزيز" عنوان حتتو . السابق النص  ي اكن اذلي البديل عىل واحافظ
 أأحصاب لصاحل املعارف ونرش نقل  ي التقليدية املعارف عىل املبين سروهم الابتاكري  أأن ميكن : "نصه ييل فاميو  كولومبيا وفد

 بني التوازنظل و  ،والاقتصادي الاجامتعي الرفا  تيسري  ي يسامه أأنه طاملا الرشعيني، ومس تخدمهياالتقليدية  ملعارف
ن . عىل حاهل والواجبات احلقوق دارةمن  احمللية اجملمتعات متكن التقليدية املعارف من املس متدة الابتاكر حاميةاإ  ومراقبة اإ

 واجر أأ  الس ياسة، أأهداف ي و. "امهن جامعي بشلك والاس تفادة كذكلو  ،اململوكة الفكرية للملكية التجاري الاس تغالل
ضافية، تغيريات يران ومجروهورية والروهند الصني وفودمن  طلب مع أأولروها وافقتَ  اإ دراج أأخرى، أأمور بني من الإسالمية، اإ  لك ابإ

 عىل واحافظ فقد ،(ج) للفقرة ابلنس بة أأما. كولومبيا وفد اقراح مع متش يا( ب) الفقرةعىل  فظوااح قدول. واملس تفيدين الأمم من
حراز" لكمة   يو. ندونيس يااإ  وفد من طلب عىل بناء" تشجيع"لكمة ( د) الفقرة  ي واوأأضاف. مرص وفد من طلب عىل بناء" اإ
وهو  بديل، وأأضافوا. نيجرياي وفد اقرحه اذلي النحو عىل" أأم ل جتارايمت اس تغاللروها  سواء" أأدرجوا اجلةل، من الأخري اجلزء

 عن نيابة ،الأورويب والاحتاد الأمريكية املتحدة الولايت وفود اقدمهت اليت الاقراحات من قليل اش متل عىل ياذل 1 البديل
ىل الصك هذا دفهي أأن ينبغي: "وفامي ييل نصه. ومرص فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد [ / الاس تخدام سوء] منع اإ

 جاءو [." ليداالتق عىل القامئ] يوالابتاكر  يالإبداعالنشاط  وتشجيع التقليدية لمعارفل[ املرشوع غري/  قانوين غريالمتكل ]
ىل الصك هذا هيدف: "، وفامي ييل نصهالأمريكية املتحدة الولايت وفد اقرحه اذلي النص من 2 البديل  من البرشية خدمة اإ
ىل تؤدي بطريقة التقليدية املعارف صاحبل املدةو  النطاق حمدودة معينة حقوق عىل احلفاظ خالل  الاجامتعي الرفا حتقيق  اإ

 هذا ويعرف. التقليدية املعارف ومس تخديم لأحصاب املتبادة املنفعةو  لزتامات،الاو قوقوالتوازن بني احل والاقتصادي،
بداع رضورايما ي عد  هوو  جليع،ا لس تخدام املتاحة املعارف ومبجموع ،العام املتجدد املكل قميةب  الصك  والابتاكر، لالإ

 خمتلفة خيارات متكنوا من وضع املصطلحات"، اس تخدام" عنوان حتتو  ".املكل العام وتعزيز وصون حامية اإىل حلاجةابو
ىل نفاذ أأي: "التايل النحو عىل 1 خلياراب فظواتح ا قدو ". المتكل غري مرشوع" ملصطلح  املعارف[/]املوضوع مكوانت] اإ
قرار أأو مس تنرية مس بقة موافقة بدون اس تخداهما أأو[ التقليدية  متفق رشوط بدون الاقتضاء، عند وكذكل، ومشاركة اإ

 محمية تقليدية معارف : "اس تخدام2واخليار  (.للتكنولوجيا نقل أأو أأاكدميي أأو حبيث أأو جتاري) ذكل من الغرض اكن أأاي علهيا،
 سلمية غري وسائل عرب صاحهبا من[ التقليدية املعارف[/]املوضوع مكوانت] عىل املس تخدم حيصل عندما أأخرى هجة متلكروها

ىل يؤدي مّما ابلثقة اإخالل أأو  وسائل عرب تقليدية معارف اكتساب بأأن الاعراف مع املورد، بدل  ي ينالوط القانون انهتاك اإ
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 التقليدية اجلاعات خارج مصادر من علهيا احلصول أأو الكتب، قراءة أأو املس تقل، الإبداع أأو الاكتشاف مثل قانونية،
جراءات اختاذ  ي التقليدية املعارف أأحصاب اخفاق نتيجة املقصود غري والكشف العكس ية، والروهندسة الأصلية،  وقائية اإ
" منصفة. وغري عادية غري بطرق اس تخداما/ترصح بدون اس تخداما/اس تخدام سوء/مرشوع غري متلاك] يعدّ  ل معقوة،

ىل  أأي: "ييل كام صهنو  غاان، وفد اقرحه اذلي النحو عىل ،3 اخليارو  لروها  اس تخدام أأو للمس تفيدين التقليدية ملعارفنفاذ اإ
ىل  تنظم اليت املرعية واملامرسات العر ي لقانونل انهتااك يشلك  تعريف  يو. ا"اس تخداهم أأو التقليدية املعارف هذ النفاذ اإ

ندونيس يا وفد عن فضال الأفريقية، اجملموعة عن نيابة نيجرياي، وفدقدهما  مالحظات بضع أأضافوا التقليدية، املعارف  واكن. اإ
ضافة الأخري هذا ىل" الصك موضوع" عنوان حتت الأصيل ماكهنا من نقلوها قد وااكن اليت ،"من يتجزأأ  ل جزء أأو" لعبارة اإ  اإ

 تس تنبطروها اليت املعارف الصك، هذا لأغراض تعين، التقليدية ملعارف"ا: ييل كام املادةوجاء نص ". املصطلحات اس تخدام"
 أأو/و الاجامتعية أأو الوطنية ابلروهوية ترتبط واليت وتمنهيا علهيا وحتافظ[ ادلول/والأمم] احمللية الأصلية واجملمتعات[ الشعوب]

 تتوارث واليت الروهوية؛ تكل عن ينفصم ل عنرصا تعدّ  أأو[ ادلول/والأمم] احمللية الأصلية واجملمتعات[ للشعوب] الثقا ي الراث
 تكون قد واليت أ خر؛ شلك أأي  ي أأو شفروهية أأو مقننة معرفية أأنظمة  ي توجد واليت املتتالية؛ غري أأو املتتالية الأجيال عرب

 أأجل من" و .وتعملّ  تعلمي أأنشطة أأو ممارسات أأو ابتاكرات أأو همارات أأو معلية دراية شلك تتخذ قد واليت ومتغرية؛ حيوية
ضافي بديال واقدم النص، تسروهيل  املعارف: "عىل النحو التايل وجاء نصه ،ينامليرس أأحد  قرأأ  اذلي ،1 البديلهو  ،ااإ

 والإشارات واملروهارات، واخلربات الطرق تشمل واليت احمللية، واجملمتعات الأصلية للشعوب اجلاعية املعارف يه التقليدية
 ،2 البديل. وجاء نص "جيل اإىل جيل من واملنقوة ،[حتديهثا]و تطويرها ومت الثقا ي الراث من جزء يه واليت والرموز،

 واجملمتعات[ الشعوب] تس تنبطروها اليتالتقليدية تعين لأغراض هذا الصك املعارف  املعارف:" ييل كام الروهند، وفد هاقرحاذلي 
 الراث أأو/و الاجامتعية أأو الوطنية ابلروهوية ترتبط واليت تمنهياتس يطر علهيا وحتمهيا و و  علهيا وحتافظ[ والأمم] احمللية الأصلية
 توجد واليت متتالية؛ غري أأو متتاليةسواء بصورة  اإىل جيلواملنقوة من جيل  ،احمللية الأصلية واجملمتعات[ للشعوب] الثقا ي

 أأو معلية دراية شلك تتخذ قد واليت ومتغرية؛ حيوية تكون قد واليت أ خر؛ شلك أأي  ي أأو شفروهية أأو مقننة معرفية أأنظمة  ي
 جمالت  ي ابملعارف خاص، حنو عىل التقليدية، املعارف ترتبط قد. و وتعملّ  تعلمي أأنشطة أأو ممارسات أأو ابتاكرات أأو همارات

 الطبيعية واملوارد التقليدية احلياة وأأمناط البيولويج والتنوع والتقليدي الأصيل والطب الصحية والرعاية والبيئة الزراعة مثل
 يفلتعر  املتاحة اخليارات اكنت وتكل ."التقليدية البناء وتكنولوجيات الروهندسة جمال  ي العملية وادلراية الوراثية واملوارد
 التقليدية واملعارف املقدسة التقليدية واملعارف ةالرسي التقليدية املعارفيه و تعريفات أأربعة أأضافواقد و . التقليدية املعارف

 تطبيق نطاق تسروهيل أأجل من ذكل فعلوا وقد. واسع نطاق عىل نترشةامل  التقليدية واملعارف ضيقعىل نطاق  ةنترش امل 
 تلفةالتخ  س توايتامل  بني للمتيزي حضفاصةل أأو وخطوط أأفضل تعريفات عىل حلصولا تطلب قد الوفود معظم أأن حيث الصك،

 النص من مزيد مع ربطروها مت اليت الأربعة اتالتعريف تكل واقرحفقد ا ذلكلو. التقليدية املعارف لكتشمل  اليت امحلاية من
 ميتلكروها اليت التقليدية املعارف يه الرسية التقليدية املعارف]: "التايل النحو عىل اتريفالتع وجاءت. امحلاية نطاق حتت

 ول ت نرش ل التقليدية املعارف تكل أأن أأساس وعىل العر ي للقانون وفقا رسيهتا عىل للحفاظ تدابري ابختاذ املس تفيدون
ل ت س تخدم  نطاق عىل منترشة أأو رسية تكون قد تقليدية معارف يه املقدسة التقليدية املعارف] .[معينة مجموعة داخل اإ

 املعارف يه ضيق نطاق عىل املنترشة التقليدية املعارف.[ ]للمس تفيدين الروحية الروهوية من جزءا تعدّ  ولكهنا واسع أأو ضيق
لهيا النفاذ يسروهل ل ولكن رسيهتا عىل للحفاظ تدابري اختاذ بدون املس تفيدون ميتلكروها اليت التقليدية  .[اجملموعة أأعضاء لغري اإ

لهيا اجلروهور نفاذ يتيرس اليت التقليدية املعارف يه واسع نطاق عىل املنترشة التقليدية املعارف]  ارتباطا مرتبطة تظل ولكهنا اإ
 من املمكنة املس توايت خمتلف بني والتفريقفاصةل  خطوط رمس يه الفكرةاكنت و ". .[للمس تفيدين الاجامتعية ابلروهوية ثقافيا
: الأمريكية املتحدة الولايت وفد اقرحه اذلي النحو عىل" القانوين غري متكلال " تعريف وأأضافوا. الصك وفرهاي اليت امحلاية

 أأو سلمية غري وسائل عرب صاحهبا من مس تخدم علهيا حصل واليت احملمية التقليدية املعارف اس تخدام هو القانوين غري المتكل]
ىل يؤدي مّما ابلثقة اإخالل ن .التقليدية املعارف تكل صاحب بدل  ي الوطين القانون انهتاك اإ  محمية تقليدية معارف اس تخدام واإ

 غري والكشف العكس ية، والروهندسة املنشورات، وقراءة املس تقل، الإبداع أأو الاس تكشاف مثل قانونية وسائل عرب مكتس بة
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خفاق نتيجة املتعمد أأو املقصود جراءات اختاذ  ي التقليدية املعارف أأحصاب اإ ". .[قانوين غري متلاك يعدّ  ل معقوة وقائية اإ
 ".املصطلحات اس تخدام" حتت أأدخلت اليت التعديالت مجيع يه هذ واكنت 

بأأن التغيري التايل س يكون لعبارة "موضوع الصك". واكنت هناك وحتدثت الس يدة ابجيل، ابلنيابة عن امليرسين، قائةل  .213
عضاء، قاموا حبذف مصطلح "احملمية" املوضوع بني مادة واحدة وثالثة بدائل. و ي حماوة لتوضيح وحتديد مواقف ادلول الأ 

لكن قام بتعديلروها وفد  2أأقواس من أأجل الركزي عىل املادة اخلاصة ابملوضوع. واكنت هناك مادة أأولية تعمتد عىل اخليار 
دراج اإ خرى و بصورة مبارشة" من بني أأمور أأ نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ووفد الصني والوفود الأخرى حلذف "

دراج  "تناقلروها بني الأجيال". واكنت خمتلفة قليال عام قامت اجملموعة الأفريقية بتقدميه  ي "اس تخدام املصطلحات". وقاموا ابإ
يران )مجروهورية دراج لكمة  -"الأمم" بناء عىل طلب وفدي الصني واتيالند. وطالب وفد اإ عادة اإ اإسالمية( ووفد مرص ابإ

. واكنت املادة الأولية اكلتايل : "موضوع هذا الصك هو املعارف التقليدية، ويه املعارف اليت مت "التقليدية" بعد "املعارف"
أأصلية واجملمتعات  ]شعوب[خلقروها واحلفاظ علهيا  ي س ياق جامعي واليت ترتبط ابلروهوية الاجامتعية و/أأو الراث الثقا ي لشعب 

من جيل ل خر سواء بصورة متتابعة أأم ل، واليت تس متر  ي شلك مدون أأو  ، واليت يمت تناقلروها بني الأجيال أأو ]الأمم[احمللية و
واذلي اكن يش به أأحد اخليارات املتعلقة ابملوضوع  ي نص  1بناء عىل اخليار  1شفروهيي أأو أأي صور أأخرى". ومت تعممي البديل 

ىل "اس ت ىل نقل تعريف املعارف التقليدية من "املوضوع" اإ  1خدام املصطلحات". واكن البديل املوارد الوراثية وأأدى ذكل اإ
، 3بناء عىل اخليار  2قصري للغاية واكن اكلتايل :"ينطبق هذا الصك عىل املعارف التقليدية". كام قاموا أأيضا بصياغة البديل 

ملا واذلي مت طرحه اليوم السابق، لكن قام بتعديهل وفد الولايت املتحدة الأمريكية ووفود أأخرى لإدراج "مت خلقروها" وفقا 
زاة الأقواس من حول "بصورة مبارشة" وفقا  عروهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكريةاقرحه  ي البداية ممثل م  مع اإ

لقراح وفد سويرسا ووفود أأخرى وتضمني طلب وفد الولايت املتحدة ابلحتفاظ مبعايري الأهلية اليت اكنت  ي النص 
يران )مجروهوريةالأصيل. وأأعاد أأيضا لكمة "التقليدي اإسالمية( ومرص. واكن  -ة" بعد لكمة "املعارف" بناء عىل طلب وفدي اإ

اكلتايل:" موضوع هذا الصك هو املعارف التقليدية، ويه معارف مت خلقروها واحلفاظ علهيا والتحمك فهيا وحاميهتا  2البديل 
رشة ابلروهوية الاجامتعية و/أأو الثقافية لشعب حملية مرتبطة بصورة مبا]وأأمم[أأصلية وجممتعات ]شعوب[وتطويرها عىل يد شعب 

أأصلية وجممتعات حملية، ويمت تناقلروها من جيل اإىل جيل، سواء بصورة متتابعة أأم ل، وتس متر  ي شلك مدون أأو ]شعوب[
معايري الأهلية. املعارف التقليدية احملمية يه معارف ترتبط  [شفروهيي أأو أأية أأشاكل أأخرى، و تكون ديناميكية ومتطورة. 

، واليت يمت توليدها، واحلفاظ علهيا ومشاركهتا ونقلروها 2بصورة ممتزية ابلراث الثقا ي لفئات املس تفيدين كام هو موحض  ي املادة 
طرف [/ ]دوة من ادلول الأعضاء[ ي س ياق جامعي، ويه تنتقل عرب الأجيال ويمت اس تخداهما ملدة تقوم بتحديدها لك 

واذلي يقوم عىل أأساس مداخةل وفد الروهند، وقد تضمن  3واكن هناك البديل  ].]عاما 50عىل أأل تقل الفرة عن [ ]متعاقد
اكلتايل :"موضوع هذا الصك هو املعارف التقليدية، اليت يمت خلقروها، واحلفاظ  3تعريفا واسعا للمعارف التقليدية. واكن البديل 

نت منترشة عىل نطاق واسع أأم ل ويه ترتبط أأصلية وجممتعات حملية، سواء اك ]شعوب[علهيا وتطويرها عىل يد شعب 
الأصلية واجملمتعات احمللية ويمت تناقلروها من جيل اإىل جيل سواء بصورة  ]للشعوب[ابلروهوية الاجامتعية و/أأو الراث الثقا ي 

متتابعة أأم ل، وتس متر من خالل شلك مدون أأو شفروهيي أأو أأية أأشاكل أأخرى، وقد تأأخذ شلك اخلربات واملروهارات 
تاكرات واملامرسات والتعالمي والأمور اليت يمت تعلمروها". وميكن أأن ترتبط املعارف التقليدية، بصفة خاصة، مبجالت مثل والاب 

الزراعة والبيئة والرعاية الصحية واملعارف الطبية الأصلية والتقليدية والتنوع البيولويج وأأساليب املعيشة التقليدية واملوارد 
ة وخربات الروهندسة التقليدية والأساليب التكنولوجية  ي الإنشاءات ". وبدا أأن جزء من الصياغة الطبيعية واملوارد الوراثي
ضافة معلومات  الأصيل صكمأألوفا لأهنا اكنت  ي ال حتت "اس تخدام املصطلحات"  ي تعريف املعارف التقليدية. ومتت اإ

ضافية ذلكل. واكنت املادة التالية اليت ستمت مراجعهتا يه املادة  " املس تفيدين من امحلاية". ولزايدة الوضوح وحتديد 2اإ
املواقف، قام امليرسون بتضمني مادة واحدة وبديلني بناء عىل مداخالت العديد من ادلول الأعضاء. واكنت املادة الأوىل تقوم 

يران )مجروهورية 1عىل أأساس اخليار  قد حددت فئات اإسالمية(. و  -واذلي اقرحه وفد غاان وقام بتعديهل وفدي الروهند و اإ
ىل الروهيئات التختصة وفقا للقانون الوطين. وقد تضمنت أأيضا  املس تفيدين عىل أأهنا الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية ابلإضافة اإ

احامتلية قيام ادلول الأعضاء بتخصيص هيئات خمتصة للعمل كرعاة للمس تفيدين وفقا للقانون الوطين. واكنت املادة الأولية 
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الأصلية واجملمتعات احمللية والروهيئات التخوة أأو  ]الشعوب[املس تفيدون من هذا الصك مه الشعب  1.2"يل :الأوىل اكلتا
التختصة ابلإرشاف عىل اس تخدام أأو اس تغالل املعارف التقليدية وفقا للقانون الوطين" وهو تغيري مت عىل أأساس خيار مت 

ا ختصيص هيئات خمتصة لتعمل كراعية ابلنيابة عن املس تفيدين وفقا حيق لدلول الأعضاء أأيض 2.2اقراحه اليوم السابق، و" 
ىل املادة  1.2 للقانون الوطين". وقد ورد ذكل من قبل  ي املادة  حبيث يسري بسالسة مع العبارة التالية: 2.2ومت نقهل اإ

بالغ املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية هبوية أأي هيئة خمتصة".  ىل الروهيئات "سوف يمت اإ وتشري تكل العبارة اإ
ىل الروهيئات التخوة بأأن تكون خمتصة  ي املادة 2.2التختصة الواردة  ي املادة  ، 2تعديال للخيار  1. ويعترب البديل 1.2ابلإضافة اإ

وذكل  طنية،واذلي حدد املس تفيدين عىل أأهنم الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية أأو ماليك املعرفة وفقا لتعريف القوانني الو 
ضافة قام هبا برانمج الصحة والبيئة بدمع من وفد الصني. واكنت املادة  اكلتايل :" حيق لدلول الأعضاء ختصيص  2.2بناء عىل اإ

هيئات خمتصة لتعمل كرعاة ابلنيابة عن املس تفيدين ومبوافقة املس تفيدين عند الاقتضاء، وفقا للقانون الوطين. وسوف يمت 
بالغ هوية أأي هيئة  ىل املكتب ادلويل لل اإ . واكنت هناك حاش ية ترشح أأن "عند منظمة العاملية للملكية الفكرية"خمتصة اإ

الاقتضاء" اكن يقصد هبا استيعاب اكفة املواقف اليت ل ميكن حتديد موقع املس تفيدين فهيا أأو معرفة هويهتم واملواقف الأخرى 
"مذكرة تفسريية: يقصد  وافقة املس تفيدين. واكنت احلاش ية اكلتايل:احملمتةل واليت حتمت ختصيص هيئة خمتصة أأو راعي بدون م

هبذ  الصياغة استيعاب املواقف اليت ل ميكن حتديد موقع أأو معرفة هوية املس تفيدين واملواقف الأخرى احملمتةل اليت قد حتمت 
عة الأفريقية ومسح لدلوة بأأن تكون قامت بتقدميه اجملمو  2تعيني هيئة خمتصة أأو راعي بدون موافقة املس تفيدين". البديل 

نشاء  ىل جانب الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وفئات املس تفيدين ال خرين. كام مسح أأيضا لدلول ابإ أأحد املس تفيدين اإ
هيئات وطنية خمتصة ابلنس بة لتختلف فئات املس تفيدين ابلتشاور مع الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وأأحصاب املصلحة 

فقد  2قا للقوانني العرفية. وقالت الس يدة ابجيل أأن ذكل ل بجب وضعه بني أأقواس وأأن هذا خطأأ  ي الشلك. أأما البديل وف
يتضمن املس تفيدون من هذا الصك، عند الاقتضاء، الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وادلول وفئات  1.2 "اكن اكلتايل :

نشاء هيئات وطنية خمتصة لتحديد املس تفيدين من  2.2نون الوطين. املس تفيدين ال خرين وفقا ملا حيدد  القا حيق لدلول اإ
نتاج واحلفاظ عىل  املعارف التقليدية ابلتشاور مع الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، وأأحصاب املصلحة اذلين يقومون ابإ

عية." أأما املادة الهنائية املنقحة فقد اكنت املادة وتطوير وممارسة حقوق املعارف التقليدية وفقا للقانون الوضعي واملامرسات الوض 
مادة معقدة بعض اليشء. ومت تعديل العنوان حلذف "معايري" والركزي ببساطة عىل نطاق  3"نطاق امحلاية". واكنت املادة  3

لأصيل، مع تعديالت امحلاية. وتضمنت النسخة املعدة الأوىل مادة واحدة وبدائل. واكنت املادة الأولية تعمتد عىل النص ا
قامت هبا العديد من ادلول الأعضاء، مبا فهيا اجملموعة الأفريقية ووفدي مرص والروهند. ومسحت بتعريف القانون الوطين لفئة 

نتاج معارف  ضافة وتضمنت احلق  ي اإ ندونيس يا بوضع اإ من املعارف التقليدية مثل املعارف التقليدية الرسية، وقام وفد اإ
ضافة. تقليدية، كام قامت دخال اإ لغاء النفاذ لأس باب وجهية مثل  اجملموعة الأفريقية ابإ ضافة القدرة عىل اإ كام متت أأيضا اإ

ضافة لكمة "احلرة" بعد "املوافقة املس بقة املس تنرية". وقام وفد مرص بتقدمي  الاس تخدام بصورة ختالف اتفاقية نفاذ. كام متت اإ
دخاهل ومتت كتابته بأأحرف كبرية. أأما النسخة املعدة بند "لأس باب وجهية" فقد قا هذين التغيريين. أأما م أأحد امليرسين ابإ

ىل أأن املعارف التقليدية غري محمية حتت املادة  3.3الأوىل  ي املادة الأولية، واليت أأشارت أأيضا  ي املادة   2.3واملادة  1.3 اإ
ماكنية التشارك  ي واليت  3.3لأنه من املعروف عىل نطاق واسع، أأهنا س تكون محمية حتت املادة  وفرت احلقوق املعنوية واإ

املنافع. واكنت هذ  يه الصياغة اليت قدهما وفد الروهند. واكن بندا طويال واكن مياثل اإىل حد كبري النص الأصيل فامي عدا 
دميه وفد الاحتاد وقام بتقيقوم عىل التدابري فقد اكن ميثل مهنج  1التغيريات املذكورة، ذلا مل تقم بقراءته برمته. أأما البديل 

نص خاص بأأشاكل التعبري الثقا ي  مرشوعالأورويب، ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. ومتت اس تعارته من 
تقوم ادلول الأعضاء حبامية املصاحل الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين فامي يتعلق أأن  ينبغي/يتعني التقليدي واكن اكلتايل:"

التقليدية احملمية كام ورد  ي هذا الصك وفقا ملا هو مالمئ ووفقا للقانون الوطين وبشلك معقول ومتوازن." و ي ابملعارف 
، واذلي قام بتطوير  امليرسون ومتت كتابته بأأحرف كبرية. وقدم هنج معمم ومتعدد املس توايت 2الهناية اكن هناك البديل 

بتحديد نطاق حامية املعارف التقليدية الرسية وتزويدها بأأوسع  1.3قيام املادةمحلاية العديد من فئات املعارف التقليدية مع 
ىل املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق ضيق، مع توفري  2.3نطاق من احلقوق الاقتصادية واملعنوية. ووفرت املادة  امحلاية اإ
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ابملعارف التقليدية الرسية  3.3تعلق املادة بعض احلقوق مثل تقامس املنافع والإس ناد للمصدر وليس احلق  ي الرفض. وت 
. عندما تكون 2املنترشة عىل نطاق واسع. ولأن تكل البنود اكنت بنودا جديدة للغاية فقد قامت بقراءهتا اكمةل: " البديل 

س تئثاري املس تفيدون هلم احلق الااملعارف التقليدية رسية، سواء اكنت مقدسة أأم ل، تقوم ادلول الأعضاء بضامن ما ييل : 
لهيا أأو  واجلاعي  ي احلفاظ عىل معارفروهم التقليدية والتحمك فهيا واس تخداهما وتمنيهتا والسامح ابس تخداهما/اس تعاملروها أأو النفاذ اإ

)ب( يس ند املس تخدمون تكل املعارف  منعه؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخداهما.
ىل املس تفيدين ىل الطابع  التقليدية اإ ضافة اإ ويس تخدمون املعارف اس تخداما حيرم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ

 ي حال اكنت املعارف التقليدية  2.3 غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدية.
)أأ( حصول  ]ينبغي/يتعني[ أأن تكفل ادلول الأعضاء ما ييل: منترشة عىل نطاق ضيق، سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة،

س ناد املس تخدمني تكل املعارف التقليدية  املس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخداهما؛ )ب( واإ
ىل املس تفيدين واس تخداهمم املعارف اس تخداما حيرم املعايري واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإضاف ىل الطابع غري القابل اإ ة اإ

وبجب عىل ادلول الأعضاء اس تخدام أأفضل  3.3 .للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدية
اجلروهود من أأجل حامية سالمة املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع واملقدسة". وأأضافت أأهنم مل يمتكنوا من اس تكامل 

)اثنيا( حول التدابري التمكيلية. وقاموا بعمل الإضافات الأولية "املتاحة للجمروهور" اليت أأدخلروها وفد  3 املادة الإضافات  ي
دخال اكفة التغيريات عىل هذ  املادة.   الولايت املتحدة الأمريكية لكهنم مل يس تطيعوا اإ

. ورصح وفد نيجرياي، ]اذلي قاموا به مالحظة من الأمانة: أأعرب مجيع املتحدثني عن شكرمه للميرسين عىل العمل[ .214
ذا اكنت عبارة  متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأنه اكن معال نوعيا بصورة كبرية. و أأعرب عن رغبته  ي توضيح ما اإ

 أأم ل، لأهنا مل تظروهر  ي النص. وابلرمغ من ذكل فقد قام  1"اليت قد تكون ديناميكية ومتطورة" واردة  ي املادة 
 مليرس بقراءهتا. ا

نه اكن هناك جسال بني امليرسين لأنه اكنت هناك مناقشات   .215 وقالت الس يدة ابجيل، متحدثة ابلنيابة عن امليرس، اإ
مطوة حول "ادلينامييك واملتطور". واعتذرت لأن ذكل مل يظروهر  ي النص. ومل تقم بعمل التعديالت  ي الصك. واكن قرار 

ذا اكن عادهتا. امليرسون هو حذفروها لكن اإ عادة العبارة، مفن السروهل اإ  ت هناك دول أأعضاء تريد اإ

وذكَّر الرئيس بأأن النسخة املعدة الأوىل اكنت عبارة  ]مالحظة من الأمانة: هذا اجلزء من ادلورة مت بعد الاسراحة[  .216
لأعضاء ال ن الفرصة عن صك مؤقت تضمن أأفاكرا ومفاهامي وأ راء طرحهتا ادلول الأعضاء وامليرسون. وس يكون أأمام ادلول ا

نه اكن من  ضافات. وتذكريا ابلنسخة املعدة الأوىل، فاإ دخال اإ للتعليق واقراح تعديالت والقيام ابحلذف والقيام ابلتصويبات واإ
الواحض أأنه ابلرمغ من وجود بعض الوضوح بشأأن خمتلف املواقف، لزال هناك هجد لبد من أأن يبذل من أأجل تقليل 

 التقدم الكبري بشأأن املسائل اجلوهرية املوضوعية. وبدأأ الرئيس بدعوة امليرسين للتعليق عىل احلذف. الثغرات وحتقيق بعض 

نه نظرا للقيود املتعلقة ابلوقت، اكن من املمكن وجود بل مت  .217 وقالت الس يدة ابجيل، متحدثة ابلنيابة عن امليرسين، اإ
جراء معليات حذف  ي تضمني بعض البنود أأو التعديالت اليت  طالبت هبا ادلول الأعضاء. وطالب وفد الاحتاد الأورويب، اإ

أأيامن وردت  ي الصك بني قوسني، بدل من  لكمة "شعوب"ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، بأأن يمت وضع 
جراء   هذا التصحيح. وضعروها بني قوسني بعد لكمة شعب فقط  ي الهناية. ومل يس تمكل امليرسون هذا الأمر متاما. وسوف يمت اإ

ن الاعراف  .218 هانة. وقال اإ وقال ممثل توابج أأمارو أأن املطالبة ابلحتفاظ بصيغة اجلع "شعوب" بني أأقواس تعترب اإ
عالن في  عالن الأمم املتحدة بشأأن الشعوب الأصلية أأيضا. ول يس تطيع  1993نا  ي عام ي ابلشعوب الأصلية اكن  ي اإ و ي اإ
 عوب الأصلية. أأحد أأن ينكر الوجود التارخيي للش
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عداد  .219 وأأجرى وفد تش ييل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، مناقشة مثرية واكن يقوم ابإ
 موقف اجملموعة بشأأن البدائل املطروحة. وابلنس بة للوقت احلايل، ميكن للوفود التعبري عن نفسروها بصفهتا الوطنية. 

نه مل يكن من السروهل اخلروج بصيغة، هتمت  .220 وقال وفد الروهند، متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أ س يا واحمليط الروهادي، اإ
بجاد حل وسط. واكن من املبكر طرح موقف ملموس للمجموعة لكن اكن دليه بعض  مبختلف ال راء املتباينة وحماوة اإ

اك العديد من العنارص املرغوب فهيا ابلنس بة لغالبية أأعضاء اجملموعة. وقال التعليقات احملددة بشأأن خمتلف املواد. لقد اكنت هن
لقاء بياانهتا  ي حاة وجود قضااي معينة تريد أأن تطراها أأمام اجللسة العامة. وفامي يتعلق ابدليباجة،  ن الوفود املنفردة س تقوم ابإ اإ

ضافة الفقرة اجلديدة  لتوافق  ي الرأأي. و ي "أأهداف الس ياسات"، دمع الوفد . وميكن للوفد الانضامم ل "7"اكنت مرنة مع اإ
النص الأصيل مع مطالبة بعض الأعضاء بوضع الفقرة ج بني قوسني. وابلنس بة "لس تخدام املصطلحات"، وفامي يتعلق 

. وابلرمغ من ذكل اكنت هناك بعض الأعضاء اليت 1مبصطلح "المتكل غري املرشوع"، فقد أأيدت غالبية الأعضاء اخليار 
واكنوا بجعلون ذكل واحضا  ي بياانهتم. وابلنس بة لتعريف املعارف التقليدية أأيد الوفد النص الأصيل مع  ،2دمعت اخليار 

ضافة ما ييل :" أأمة/دول" بعد الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية ولكمة "مبارشة" بعد لكمة "مرتبطة" ووضع لكهيام بني  اإ
عريف املعارف التقليدية الرسية، واملقدسة، واملنترشة عىل نطاق ضيق، واملنترشة عىل معقوفني. وابلنس بة للنص اجلديد و ت

نطاق واسع، فقد اكن يرغب  ي وضعروها بني أأقواس  ي الوقت احلايل. وأأراد حذف "المتكل غري القانوين" من النص. واكن 
دخال 2النقاط الثالثة، بدون الفقرة ، أأيدت غالبية الأعضاء اكفة 1هناك توافق  ي الرأأي هبذا الشأأن. و ي املادة  ، مع اإ

ضافة "أأو جزء ل يتجزأأ من" بعد "مرتبطة".  ضافة "أأمم/دول" بعد الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية واإ التعديالت التالية : اإ
ضافة "حسب الا 2، أأيد الوفد البديل 2. وفامي يتعلق ابملادة 2وابلرمغ من ذكل، أأيدت بعض الأعضاء البديل  قتضاء" مع اإ

ضا ي من الضامانت وتعزيز مساحة الس ياسات املتوافرة لدلول  2.2بعد "السلطات الوطنية"  ي املادة  لتوفري مس توى اإ
. واكنت هناك 3.3اجلديد مع حذف املادة  3، أأعربت غالبية ادلول الأعضاء عن دمعروها للبديل 3الأعضاء. وفامي يتعلق ابملادة 

لقاء بياانهتم. بعض الأعضاء اذلين اكن دلهيم   أ راء خمتلفة حول بعض املواد بعيهنا، وس يقومون ابإ

ورصح وفد اتيالند بأأن النسخة املعدة الأوىل، مثلت أأساسا جيدا ابلنس بة للقيام ابملزيد من املراجعة لبعض املسائل  .221
ىل تفامه مشرك  ي املس تقبل القريب. وقد أأي ىل التوصل اإ د الوفد بصفة عامة املوقف الرئيس ية، ومن املؤمل أأن يؤدي ذكل اإ

اذلي اتفقت عليه غالبية دول مجموعة أ س يا واحمليط الروهادي كام عرضه وفد الروهند. وفامي يتعلق "ابس تخدام املصطلحات" مل يكن 
ن الوفد  الوفد  ي موقف بجعهل يقبل هبا كام مت اقرااها. ولأن تكل املصطلحات اكنت مرتبطة بصورة حامسة ببقية املواد، فاإ

ج لوقت للتشاور بصورة أأكرث توسعا مع اخلرباء حول املعارف التقليدية  ي العاصة. وابلرمغ من ذكل، أأيد الوفد وضع حيتا
ىل تأأويل غري منصف  أأقواس حول الفقرة اليت تتعلق "ابلمتكل غري القانوين" لأهنا اكنت غري واحضة وغامضة وميكن أأن تؤدي اإ

ضافة مصطلح "أأمة" بعد مصطلح "اجملمتعات احمللية" 3لوفد البديل ، أأيد ا1للنص باكمهل. وابلنس بة للامدة  ، لكنه رغب  ي اإ
، لكنه 2، فضل البديل 3. وفامي يتعلق ابملادة 2.2واملادة  1.2، أأيد الك من املادة 2وحذف الفقرة الثانية. وابلنس بة للامدة 

  ي النص الأصيل.  3.3من خالل اس تخدام جزء من الصياغة الواردة  ي املادة  3.3رغب  ي تعزيز املادة 

ن الاكمريون اكنت متثل جزء من اجلاعة الاقتصادية دلول وسط أأفريقيا. واكن  .222 وقالت ممثةل برانمج الصحة والبيئة اإ
فضل الاهامتم بذكل عىل املس توى تعريف اجملمتعات احمللية  ي النص يثري مشالكت لأن اجملمتعات اكنت تتطور. واكن من الأ 

عادة مصطلح "التقليدية" أأما اكفة التدابري التمكيلية لروهذ  املادة فقد اكنت بني  بعد لكمة "املعارف". الوطين. واكن بجب اإ
 أأقواس حول تكل املادة، لكن هذا البند اكن همام للغاية ابلنس بة لروها. 

ن النسخة املعدة الأوىل مل تتناو  .223 ىل أأنه ليس  3ل املادةوقال الرئيس اإ )اثنيا(. ومل يرغب  ي فتح هذ  املادة. وأأشار اإ
 هناك دمع من أأحد ادلول الأعضاء لالقراح اذلي تقدمت به ممثةل برانمج الصحة والبيئة. 
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ومل يكن دلى وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، أأي تعليقات حول ادليباجة لأن اجملموعة اكنت ل  .224
. وفامي 2أأو البديل  1تزال تقوم ابلتشاور. وفامي يتعلق "بأأهداف الس ياسات" فضل الوفد صياغة املقدمة، وليس البديل 

ىل تعريف املعارف التقليدية واكن ل يزال يتشاور بشأأن اكفة العنارص  يتعلق "ابس تخدام املصطلحات" نظر الوفد فقط اإ
ضافة  1"الـ" مفقودة من هناك. وفضل الوفد البديل  التعريفالأخرى. وابلنس بة ملوضوع الصك، اكنت عالمة  مع اإ

دخال تعديل طفيف بوضع لكمة "يبدع" بدل 2، أأيد الوفد البديل 2"الوطنية" بعد "الروهوية". وفامي يتعلق ابملادة  ، لكنه أأراد اإ
ج" لكنه رغب  ي رؤية لكمة "يبدع" . وابلرمغ من ذكل، اكن الوفد مران ابلنس بة للكمة "ي نت2.2من لكمة "ي نتج"  ي املادة 

. واكن ذكل مهنجا 2فضل نصوص امليرسين  ي البديل  3هناك حىت تامتىش مع تعريف املعارف التقليدية. وفامي يتعلق ابملادة 
 رغب  ي حذف لكمة "واملقدس".  3.3جيدا ابلنس بة للهنج متعدد املس توايت اذلي أأيد . و ي املادة 

ن الشعوب الأصلية اكنت شعبا وأأمة. وقال ممثل الاحتاد ادلويل .225   جلعية املؤلفني وامللحنني اإ

وأأعرب وفد مجروهورية كوراي عن شكر  عىل البيان اذلي أألقا  وفد الروهند ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الروهادي.  .226
متكل غري الرشعي" مل يكن متوافقا وسوف يعلن الوفد عن رأأيه بشأأن املسائل أأثناء الاجامتعات غري الرمسية. وفامي يتعلق "ابل 

  ي الرأأي بشأأن حذفروها لأن التفاق ميكن أأن يتضمن املوقف احملدد لاكفة الأعضاء. 

اثرة مسأأة تتعلق  .227 وأأعرب وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، عن رغبته  ي اإ
لنسخة املعدة الثانية. واكنت اللجنة احلكومية ادلولية حتتاج اإىل وجود نظام متسق ابلتوضيح ليك يمت التعامل معروها قبل طرح ا

يقوم ابس تخدام اخليارات أأو البدائل خالل الصك. وقد انطبق ذكل عىل خمتلف املواد لكن أأحياان اكن من الصعب معرفة ما 
ذا اكنت البدائل يمكل بعضروها بعضا أأم أأهنا اكنت بدائل حقيقية. واكنت هنا ك مالحظة عامة تتعلق "ابدليباجة" و "اس تخدام اإ

املصطلحات" حيث اكن دليه بعض الأس ئةل اليت تتعلق ابملهنجية. ومل تناقش اللجنة احلكومية ادلولية تكل الأس ئةل ذلا اكن 
ضافة البديل اجلديد  ي "ادليباجة" واكفة الإضافات  ي "اس تخدام املصطلحات". عالوة  عىل لبد من وضع أأقواس حول اإ

ذكل، وافقت اللجنة احلكومية ادلولية عىل الركزي عىل القضااي الأساس ية  ي وليهتا. وفامي يتعلق "بأأهداف الس ياسات" أأيد 
ساءة اس تخدام". واكن من املروهم عدم تكرار الأمور، اليت مت التعامل معروها  1الوفد اعتبار البديل  ىل "اإ أأساس كام أأيد الإشارة اإ

وأأيد  اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انجواي ذلا مل يؤيد الوفد لكمة "حتقيق"  ي الفقرة )ج(. ي الصكوك الأخرى مثل 
ىل قمية املكل العام. وفامي يتعلق "ابس تخدام املصطلحات"، وفامي يتعلق بتعريف  2املفاهمي الواردة  ي البديل  وخاصة الإشارة اإ

فقد اكنت وصفية للغاية كام  2من البديل  2ايري الأهلية  ي املادة. أأما الفقرة املعارف التقليدية، اكن من الأفضل الاحتفاظ مبع
ىل املوضوع اذلي متت مناقش ته  ي الاجامتعات اليت عقدت حول املوارد الوراثية. وفامي يتعلق  شارات اإ تضمنت أأيضا اإ

جراء مناقشة ابملعارف التقليدية الرسية، واملقدسة واملنترشة عىل نطاق ضيق واملنترشة عىل نطا ق واسع، فقد رحب الوفد ابإ
تضفي وضوحا عىل املهنج املتعدد املس توايت والفئات اليت ذكرها امليرسون. واكن الوفد همامت بسامع كيف سيمت تطبيق تكل 

لوفد  ي تضمني ، اكن الارتباط بني اجملمتعات الأصلية واحمللية واملوضوع همام للغاية. ذلا رغب ا1التعريفات. وفامي يتعلق ابملادة 
"مبارشة" بعد "مرتبطة". كام رغب  ي حذف لكمة "أأو" حبيث يكون النص اكلتايل "الروهوية الاجامتعية والراث الثقا ي". 

ىل املوضوع اذلي متت مناقش ته  ي الاجامتع السابق للجنة  3من البديل  2واكنت الفقرة  شارات اإ وصفية للغاية كام تضمنت اإ
ومل يس تطع الوفد تأأييد  ، أأيد الوفد أأن تكون اجملمتعات الأصلية واحمللية أأحد املس تفيدين.2س بة للامدة احلكومية ادلولية. وابلن 

أأعرب الوفد عن رغبته  ي وضع  . و1.2أأي صياغات تتضمن أأمم ابعتبارها مس تفيد، مثل "الروهيئات" اليت ذكرت  ي املادة 
طالب الوفد أأيضا حبذف احلاش ية ذات الصةل. ومل تؤدِّ املعارف . و 1من البديل  1.2أأقواس حول "عند الاقتضاء"  ي املادة 

، 1، أأيد الوفد البديل 3. وابلنس بة للامدة 1التقليدية كام ذكرت  ي احلاش ية اإىل الوفاء ابملعايري الرضورية اليت أأيدها  ي املادة 
طارا ميكن أأ  ن يعطي مرونة اكفية. ومل يؤيد الوفد أ لية واكن يفضل أأن يرى هذا اخليار  ي بداية املادة لأنه خيار عام ويوفر اإ

 ، أأو املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتعارف علهيا تبادليا. واحتفظ مبوقفه فامي يتعلق ببقية املادة.3الكشف  ي املادة 
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ىل السؤال الإجرايئ املتعلق ابخليارات والبدائل واذل .228 ذا تسبب  يوأأشار الرئيس اإ  ي سيمت التعامل معه اإ
 دوث ارتباك. ح

يران )مجروهورية .229 أأو البديل  1النص الأصيل، وليس البديل  الس ياسات"،اإسالمية( فامي يتعلق "بأأهداف  -وأأيد وفد اإ
. وفامي يتعلق بتعريف املعارف التقليدية أأيد المتكل غري املرشوعلتعريف  1. وحول "اس تخدام املصطلحات" أأيد اخليار 2

مم". وابلنس بة لالقراح اجلديد اذلي تقدم به امليرسون فامي يتعلق مبختلف أأنواع النص الأصيل ابلإضافة اإىل مصطلح "أأ 
بقاء هذ  الفقرة  نه  ي هذا الوقت مل يكن  ي موقف يؤههل لتبين موقف واحض حول تكل املسأأة وفضل اإ املعارف التقليدية، فاإ

غري الرشعي"، اكن يرى أأنه بجب حذف تكل  كللمتاجلديدة بني أأقواس حىت يقوم بعمل مفاوضات مع عاصته. وفامي يتعلق "اب
مع  3الفقرة. وابلنس بة للموضوع، أأيد الوفد بيان وفد الروهند ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأس يا واحمليط الروهادي فامي يتعلق ابلبديل 

دخال بعض التعديالت وفقا ملا هو مقرح. وفامي يتعلق ابملادة  العبارة الأخرية  ي  ، أأيد الوفد النص الأصيل كام أأيد وضع2اإ
بالغ املكتب ادلويل هبوية أأي هيئة خمتصة بني قوسني. 2.2املادة   اليت تتعلق ابإ

دخال بعض التعديالت. و ي الفقرة )أأ( أأعرب  .230 وفامي يتعلق بأأهداف الس ياسات، أأيد وفد الروهند النص الأصيل مع اإ
فة" قبل "الاس تخدام غري املرخص". و ي الفقرة )ج( الوفد عن رغبته  ي الاحتفاظ "ابلس تخدامات غري العادة وغري املنص

ضافة"  1العادل واملنصف" قبل "املشاركة". كام أأعرب عن رغبته  ي وضع البديل تقامس املنافع أأعرب الوفد عن رغبته  ي اإ
احتفظ حبقه للمتكل غري املرشوع لكنه  1بني أأقواس مربعة. وابلنس بة "لس تخدام املصطلحات" أأيد الوفد اخليار  2والبديل 

ىل جانب الفقرة  من  2 ي العودة لتكل النقطة. وابلنس بة لتعريف املعارف التقليدية، أأيد التعريف املوجود  ي النص الأصيل، اإ
. كام أأعرب عن رغبته  ي الاحتفاظ مبصطلح "أأمم/دول" قبل اجملمتعات الأصلية واحمللية. ومل يكن يشعر ابلراحة 2البديل 

الأربعة املتعلقة مبختلف املعارف التقليدية واكن يرغب  ي وضعروها بني أأقواس لأن الطريقة اليت يمت تعريفروها بشأأن اكفة التعريفات 
ضافة "أأمة/دوة" قبل اجملمتعات الأصلية 3، أأيد الوفد البديل 1. و ي املادة 3هبا س يكون لروها أأثر مبارش عىل املادة  ، مع اإ

ضافة "أأو جزء ل يتجزأأ من" قبل " ، أأيد وفد الروهند ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأس يا واحمليط 2مرتبطة". و ي املادة واحمللية واإ
، أأيد النص الأصيل. و ي السطر 3. و ي املادة 2الروهادي ووفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية من خالل دمع البديل 

". 2.3والفقرة  1.3ليدية محمية مبوجب الفقرة قام بتصحيحه حبيث يكون "حيث ل تكون املعارف التق  3.3الأول  ي املادة 
  .3.3، أأعرب الوفد عن رغبته  ي وضع النص الأصيل بدل من املادة 2و ي البديل 

ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن النسخة الأقدم "لتعزيز الابتاكر"  ي ادليباجة اكنت أأفضل مع اس تخدام لكمة  .231
قناعا من لكمة "حي ىل أأهداف الس ياسأأشار قسم "ق". و "ينبغي" واليت اكنت أأكرث اإ ىل أأنه "ينبغي لروهذ  الوثيقة أأن هتدف اإ ة" اإ

ىل أأن ،..."]الأمم[املس تفيدين وضامن أأن   أأن، السطر التايل ريغالأمم مل تكن من بني املس تفيدين.  وحتيل هذ  العبارات اإ
ىل أأن الأمم  ىل "امحلاية من المتكل غري املرشوع ملعارفروهم التقليدية" واذلي حييل بدور  اإ عارف تقليدية وعليه اكن دلهيا ميشري اإ

جراء تعديل. ري الرضومن ابلتايل، . وبعبارة أأخرى، تناقض اجلةل الأوىل نظريهتا الثانية. ومهنا ةمس تفيد تكونميكن أأن   اإ

نه حيرم بصورة اكمةل اكفة  وأأيد .232 وفد مرص البيان اذلي أألقا  وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقال اإ
وابلرمغ من ذكل، اكنت هناك  الاقراحات اليت تقدم هبا، مبا  ي ذكل الإشارة اإىل لكمة "حتقيق" من بني الاقراحات الأخرى.

م لكمة "المتكل غري القانوين" وطالب ابستبدالروها "ابلمتكل غري الرشعي". وقد نقطة رضورية مت حذفروها. ومل يتقبل اس تخدا
، أأيد الوفد 1اس تخدم النص "المتكل بدون وجه حق". كام أأعرب الوفد عن رغبته  ي تعديل النص. وفامي يتعلق ابملادة 

ن رغبته  ي استبدال لكمة "هجات" أأو أأعرب ع و 2، أأيد الوفد البديل 2مع حذف الفقرة الثانية. وابلنس بة للامدة  3البديل 
، بجب أأن تكون "حقوق" وليس "مصاحل" لأننا نتحدث  ي 3 ي املادة  1"كياانت" بلكمة "سلطات". وفامي يتعلق ابلبديل 

 جمال امللكية الفكرية، عن احلقوق الاقتصادية والأخالقية وليس عن املصاحل. 
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ىل أأن هناك أأن هناك حاجة لعقد امل تولليبوقال ممثل قبائل  .233 زيد من املناقشات. وفامي يتعلق ابدليباجة، أأشار اإ
اتفاقيات دولية ذات صةل ومعليات غري تكل اليت وردت  ي منظومة امللكية الفكرية مثل العروهد ادلويل اخلاص ابحلقوق 

عالن الأمم املتحدة ب  169الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، واتفاقية  شأأن حقوق الشعوب الأصلية. ملنظمة العمل ادلولية، واإ
"تعزيز املعارف" و "ضامان للمكل العام". ومل يكن ذكل رضوراي. ومل يكن  أأعرب عن رغبته  ي الاحتفاظ ابلأقواس حول و

يدرك أأن املكل العام يواجه أأي خطر أأو أأنه حيتاج اإىل ضامن. واكن عىل اللجنة احلكومية ادلولية الركزي عىل مسأأة املعارف 
ىل الكثري من العمل، وقد ل يمت دمعروها  ي الهناية التقليدي ة. أأما عبارة "توثيق وحفظ املعارف التقليدية" فقد اكنت  ي حاجة اإ

لأن مسأأة التوثيق واحلفظ، وخاصة عندما يتعلق الأمر ابلنفاذ اإىل املعارف التقليدية من قبل هجات خارجية، بجب أأن 
ىل موافقهتا املس بقة احلرة املس تنرية. ت احمللية تكون حتت س يطرة الشعوب الأصلية واجملمتعا كام رفض أأيضا وبجب أأن ختضع اإ

ىل غري  طار أ خر "لتعزيز الابتاكر" ل يركز عىل املنافع املقدمة اإ مسأأة "تعزيز الابتاكر"  ي الك البديلني. واكن يتصور اإ
ىل املوافقة املس بقة احلرة ا ملس تنرية. وفامي يتعلق "بأأهداف الس ياسات" أأعرب عن الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وختضع اإ

دارة احلقوق  ي املادة  . وابلرمغ من ذكل، اكن لبد أأن 5رغبته  ي حذف لكمة أأمم. ومل تكن دليه مشلكة فامي يتعلق ابلأمم  ي اإ
دارة. وبجب أأن تكون ختضع للموافقة املس بقة احلرة املس تنرية من قبل ماليك املعارف التقليدية بشأأن كيفية حدوث هذ  الإ 

الأمم جزء من "أأهداف الس ياسات" بوصفروها هجات مس تفيدة. واكن دليه تعديل عىل نص الفقرة )ج( :"حتقيق مشاركة منافع 
منصفة تنشأأ عن اس تخدام معارفروها التقليدية من خالل املوافقة املس بقة احلرة املس تنرية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية مع 

العر ي  ي احلس بان حبسب الاقتضاء". واكن لبد من حذف "املوافقة والتطور" لأن تكل الصياغة مس متدة من أأخذ القانون 
 ملؤمتر الأطراف.التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج واليت لزال يمت التفاوض بشأأهنا وسوف يمت مناقش هتا  ي الاجامتع القادم 

ىل عدم وجود تأأييد من أأي من ادلول الأعضاء لقراح ممثل قبائل  .234  . تولليبوأأشار الرئيس اإ

المتكل غري " . كام اكن دليه توصية تتعلق ابلنص فامي يتعلق بتعريف2أأنه ل يدمع البديل  تولليبوأأضاف ممثل قبائل  .235
. ذلا س يكون التعريف اجلديد مزبجا 3واخليار  1يار ، لكنه رأأى أأن هناك عنارص مفيدة  ي اخل 2". ومل يؤيد اخليار املرشوع

أأي نفاذ أأو اس تخدام للمعارف التقليدية اخلاصة  المتكل غري املرشوع)اثنيا(. يعىن  3من هذين اخليارين ويكون "
هيا بني )ابملس تفيدين( ابلشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية بدون موافقهتا املس بقة احلرة املس تنرية وبدون رشوط متفق عل

ىل أأو اس تخدام مثل تكل املعارف التقليدية". واكن  الطرفني، وانهتااك للقانون العر ي واملامرسات الثابتة اليت حتمك النفاذ اإ
 السبب من وضع القوسني هو أأنه يعمتد عىل تعريف لكمة املس تفيدين. 

 وأأيد وفد كولومبيا هذا الاقراح.  .236

ىل أأنه أأيد تولليبوأأشار ممثل قبائل  .237  ي "اس تخدام املصطلحات" التعريف الأول للمعارف التقليدية. وحتفظ بشأأن  اإ
مناقشة تعريف املعارف التقليدية الرسية، املقدسة، املنترشة عىل نطاق ضيق، واملنترشة عىل نطاق واسع لأن ذكل يعمتد 

دليه تساؤلت بشأأن "مبوافقة  عىل الهنج متعدد املس توايت واذلي مل تمت مناقش ته. ورفض "المتكل غري املرشوع". واكن
، أأيد 1صاحب احلق" واليت اكن لبد من وضعروها بني قوسني لأن ذكل يعمتد معن س يكون صاحب احلق. وابلنس بة للامدة 

عادة لتعريف املعارف التقليدية.1البديل  ىل اجلزء الأول من املقدمة لأهنا عبارة عن اإ ذلا اكن اخليار  . ومل تكن هناك حاجة اإ
ما  ىل التعريف حتت "اس تخدام املصطلحات". وبجب أأن بني اإ أأن يمت تعريف املعارف التقليدية حتت املوضوع أأو الإشارة اإ

. وابلرمغ من ذكل، أأعرب عن رغبته  ي وضع 1، أأيد البديل 2يطرح هذا املوضوع ملزيد من املناقشات. وابلنس بة للامدة 
دارة احلقوق، لأهنا ل تعرف  1ت البديل حت 2.2قوسني حول "وفقا للقانون الوطين". أأما املادة  ىل اإ فقد اكنت تنمتي اإ

دارة تكل احلقوق.   املس تفيدين لكهنا تتحدث عن كيفية اإ

ىل أأن ل توجد دوة من ادلول الأعضاء تؤيد وضع قوسني حول "وفقا للقانون الوطين" .238   .وأأشار الرئيس اإ
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، مكسأأة متروهيدية، أأن يمت وضع لكمة "احملمية" بعد 1.3ادة واقرح وفد الولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق ابمل  .239
ىل موضع عىل الأقل حيث مت حذف لكامت مثل  املعارف التقليدية. وحدد بعض املواضع اليت حذف ذكل مهنا. كام أأشار اإ

)ب(  1.3 املادة بجب وضع لكمة "احملمية" بعد املعارف التقليدية. و ي "4")أأ( 1.3"ينبغي" دون اتفاق عىل ذكل. و ي املادة 
( بجب وضع لكمة "احملمية" 2)ب( البديل ) 1.3 بجب وضع نفس لكمة "احملمية" بعد لكمة املعارف التقليدية. و ي املادة "2"

ضافة لكمة "احملمية" بعد املعارف التقليدية. و ي  2.3بعد املعارف التقليدية. و ي املادة   البديل )د( بجب اإ
متاح للجميع" و "من املعروف عىل نطاق واسع" و " ي املكل العام" لكن الوفد اكن قد أأيد مت حذف لكامت " 3.3املادة 

ذا اعرض ال خرون علهيا فيجب وضعروها بني أأقواس. و ي املادة  بقاء علهيا  ي النص. واإ  3.3تكل اللكامت  ي السابق. وفضل الإ
للكمة. كام أأعرب أأيضا عن رغبته  ي الإبقاء عىل لكمة مت حذف لكمة "يشجع". وأأعرب الوفد عن رغبته  ي الإبقاء عىل تكل ا

ضافة لكمة "احملمية" بعد 3.3". و ي املادة  ينبغي/يتعني "ينبغي" وبجب صياغهتا  ي صورة " )ج( أأعرب عن رغبته  ي اإ
ضافة اقرح  1.3للامدة  2املعارف التقليدية. و ي البديل   2.3ع. و ي املادة بعد املعارف التقليدية  ي ثالثة مواض احملمية"“اإ

ضافة)و(،  "احملمية" بعد املعارف التقليدية. وقال الوفد اإن امليرسين قد أأضافوا نصا بأأحرف مائةل من أأجل حتقيق  بجب اإ
ضافة لكمة  ضافة لكمة "احملمية" بعد املعارف التقليدية، وأأعرب عن رغبته  ي الاحتفاظ أأو اإ التناسق مع مقرحاته املتعلقة ابإ

والصياغة اليت اقراها  ي  2من البديل  1وفامي يتعلق "بأأهداف الس ياسات، الفقرة ية" حىت لو مت وضعروها بني أأقواس. "احملم 
عادة النظر  ي هذ  الفقرة أأراد تقدمي صياغة أأكرث وضوحا: "الروهدف من هذا الصك هو الإسروهام  ي  اليوم السابق ومن خالل اإ

املصلحة املتبادة لأحصاب احلقوق ومس تخديم املعارف التقليدية وابلصورة اليت  حامية الابتاكر ونقل ونرش املعرفة لتحقيق
تؤدي اإىل حتقيق الرفا  الاجامتعي والاقتصادي وحتقق التوازن بني احلقوق والواجبات". وأأوحض الوفد أأنه يريد تعديل اقراحه 

. 3واملادة  1اليت قام الوفد بتضميهنا  ي املادة  من أأجل توضيح صياغته. كام اقرح أأيضا بضعة تعديالت عىل معايري الأهلية
ضافة عبارة جديدة حول 1للامدة  1و ي بديل  ، حتت "ينطبق الصك عىل املعارف التقليدية" أأعرب الوفد عن رغبته  ي اإ

 معايري الأهلية حبيث تصبح كام ييل: "من أأجل التأأهل للحصول عىل امحلاية مبوجب هذا الصك، بجب أأن تكون املعارف
بداعروها أأو توليدها أأو تطويرها 2التقليدية مرتبطة بصورة ممزية ابلراث الثقا ي للمس تفيدين كام هو موحض  ي املادة  ، وأأن يمت اإ

ىل نقلروها من جيل اإىل جيل للمدة اليت حتددها لك دوة من ادلول  أأو احلفاظ علهيا أأو مشاركهتا بصورة جامعية ابلإضافة اإ
نه يوافق عىل وضعروها بني أأقواس لأن اجللسة العامة مل تقم مبناقشة  50دة عن الأعضاء عىل أأل تقل تكل امل عاما." وقال الوفد اإ

دراج تعريف للمعارف التقليدية احملمية  ي التعريفات كام  واملوافقة عىل اكفة تكل املداخالت. كام أأعرب عن رغبته أأيضا  ي اإ
ونطاق ورشوط  1ية اليت تفي ابملعايري املتعلقة ابلأهلية مبوجب املادة ييل :"املعارف التقليدية احملمية يه املعارف التقليد

ضافة "ورشوط". و ي "نطاق امحلاية" أأعرب 3". وفامي يتعلق بعنوان املادة 3امحلاية الواردة  ي املادة   عن رغبته  ي اإ
ن ميتلكون املعارف التقليدية احملمية". ، طالب بوضع "ماليك املعارف وفقا للقانون الوطين" بدل من "اذلي1.2للامدة  1البديل 

ىل ادليباجة واليت س يقوم مبناقش هتا أأثناء الاجامتعات 2.2وطالب بوضع قوسني حول املادة  ضافة فقرة جديدة اإ  . واقرح اإ
 غري الرمسية. 

، 2 ي البديل  2.3و  1.3 ي النص الأصيل، واملادة  3.3وطلب وفد الياابن توضيح من امليرسين فامي يتعلق ابملادة  .240
حول أأس باب حذف لكمة "ينبغي". وأأكد عىل تفضيهل للكمة "ينبغي" لأن "يتعني" اكنت تعطي حكام مس بقا عىل طبيعة 

 الصك القانوين. وبجب وضع لكمة "يتعني" بني قوسني. 

"بأأهداف أأعرب وفد الصني عن رغبته  ي ذكر نقاط رضورية واحتفظ حبقه  ي تقدمي تعليقات أأخرى. وفامي يتعلق  و .241
. وابلرمغ من 1" فضل الوفد اخليار  لمتكل غري املرشوع. وفامي يتعلق "اب2أأو البديل  1الس ياسات" مل يرد اس تخدام البديل 

ىل أأنه مل يقم  2ذكل، ففي اخليار  ميكن حذف "الإبداع املس تقل". وفامي يتعلق بأأحصاب حقوق املعارف التقليدية، أأشار اإ
لحفاظ عىل املعارف. و ي الواقع أأن أأحصاب تكل احلقوق مل يكونوا عىل دراية بتكل امحلاية ومل يعرفوا ابختاذ التدابري الرضورية ل

ىل تعريض احلقوق املرشوعة لأحصاب  كيف حيفظون حقوقروهم وهو ما يعىن أأن املعارف التقليدية قد مت نرشها وقد أأدى ذكل اإ
ضافة لكمة "أأمم" بعد "الشعوب الأصلية 2يل وميكن للوفد أأن يقبل البد حقوق املعارف التقليدية للخطر. ، لكن مع اإ
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واجملمتعات احمللية". وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية املقدسة والرسية ونرشها، اكن من الرضوري تقدمي تعريف، ميكن وضعه  ي 
ضا 3، فضل البديل 1. وفامي يتعلق ابملادة 3املادة   "أأمم" أأيضا. وفامي يتعلق فة لكمةوفقا لقراح وفد الروهند. واكن بجب اإ
ضافة لكمة "يبدع"2، فضل الوفد البديل 2ابملادة   . وأأيد طلب وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، املتعلق ابإ

 بعد "ينتج". 

 وأأقر ممثل الاحتاد ادلويل جلعيات املؤلفني وامللحنني لكمة "أأمة" لأن الشعوب الأصلية اكنت تعترب نفسروها أأمة.  .242

ظروهرت بصورة جيدة  ي النسخة املعدة الأوىل. وقد  والاقراحات املداخالتأأعرب وفد سويرسا عن اعتقاد  بأأن  و .243
ىل تعيني هجة 1، فضل الوفد البديل 2حرص مداخالته  ي نقاط قليةل. وابلنس بة للامدة  . وابلرمغ من ذكل، مل يفروهم احلاجة اإ

أأو  2وقعروهم أأو حتديدمه  ي دوة ما. ذلا اقرح الوفد حذف حاش ية الفقرة خمتصة  ي حاة عدم وجود مس تفيدين ميكن حتديد م
نشاؤها مبوافقة اجملمتعات  وضعروها بني قوسني. عالوة عىل ذكل، فاإن مثل تكل اجلروهات أأو الروهيئات التختصة ل بجب أأن يمت اإ

اس تخدام مصطلح "املشاركة املبارشة الأصلية واحمللية حفسب ولكن بجب السامح لروها ابملشاركة  ي معل تكل الروهيئات. واقرح 
. ومع ذكل، قد يكون من 1من البديل  2واملوافقة من اجملمتعات الأصلية واحمللية" بدل من "موافقة املس تفيدين"  ي الفقرة 

دارة احلقوق. وابلنس بة للامدة  لزايدة  ، أأعرب الوفد عن تقدير  للجروهود اليت بذلروها امليرسون3الأفضل التعامل مع الفقرة حتت اإ
ىل املزيد من املناقشات قبل أأن  توضيح املس توايت التختلفة للحامية والتدابري احملمتةل. واكن من الواحض أأن هذا املفروهوم حيتاج اإ

يقوم بدمعه كبديل. وظلت العديد من املصطلحات اليت اس تخدمت  ي تصنيف املس توايت غري واحضة. وبجب أأن تقوم 
جرا ء املزيد من املناقشات عىل مس توى املفاهمي بدل من طرح مقرحات معينة متعلقة ابلنص. اللجنة احلكومية ادلولية ابإ

ىل فروهم أأفضل للمفاهمي واقراحات النص اليت طرحهتا الوفود. و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي  وسوف يسمح ذكل ابلتوصل اإ
ا  ي ذكل الهنج متعدد املس توايت. وسوف الانتقال اإىل الاجامتعات غري الرمسية لالس امتع للمزيد عن خمتلف املفاهمي، مب

ىل تيسري هممة طرح املسائل املعلقة ملناقش هتا  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية.   يؤدي ذكل أأيضا اإ

ا وأأيد وفد جنوب أأفريقيا تعليقات وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وطالب بوضع الإضافات اليت تقدم هب .244
 . 3املتعلق "بأأهداف الس ياسات" و ي املادة  2وفد الولايت املتحدة الأمريكية بني قوسني  ي البديل 

دراج اكفة  .245 ورصح وفد كندا بأأن امليرسين يلعبون دورا همام ابلنس بة للجنة احلكومية ادلولية لأهنم اكنوا حياولون القيام ابإ
كن ابملروهمة اليسرية. وقد قضت اللجنة احلكومية ادلولية معظم الوقت  ي الرغبات املتنوعة لدلول الأعضاء  ي النص، ومل ت

مراجعة وثيقة العمل واملقرحات املتعلقة ابلنص. وأأدركت أأن ذكل ميثل جزء من الولية، لكن اكن عىل اللجنة احلكومية 
ىل تفامه مشرك حول املسائل الأساس ية. ومت طرح العديد من ا خليارات  ي النص وبصفة خاصة ادلولية أأن حتاول التوصل اإ

الهنج متعدد املس توايت واذلي مت طرحه أأمام اللجنة احلكومية ادلولية من خالل س بل غري مأألوفة ول تعمتد عىل خربات 
وطنية معيقة وطرح عدد من التساؤلت حول املسائل احملورية. واكن من اجليل أأنه من أأجل السري قدما وختطي مرحةل 

نية، اكن عىل اللجنة احلكومية ادلولية الإجابة عىل التساؤلت بناء عىل خربات معينة لدلول الأعضاء  ي تبادل ال راء الوط 
أأعرب عن أأمهل  ي أأن يؤدي تبادل وهجات النظر  ي اجللسة العامة و ي الاجامتعات غري الرمسية  تطبيق تكل اخليارات. و

ىل تعميق النقاشات وأأن تقوم ادلول اليت متتكل خربات  لهيا  ي اإ معينة  ي جمال تطبيق تدابري حامية املعارف التقليدية املشار اإ
مبشاركهتا مع اللجنة احلكومية ادلولية حبيث تساعد  ي دفع العمل قدما. واكن دليه أأيضا تعليقات أأولية غري مفصةل  3املادة 

بعض املفاهمي واملصطلحات، وخاصة حول نص امليرسين. وفامي يتعلق بأأهداف الس ياسات، اكن دليه تساؤلت معينة بشأأن 
 ي الفقرة )ب( وكيفية قيام ادلول بتعريف الس ياقات التقليدية والعرفية وماهية الاختالفات بني تكل املصطلحات، و ي الفقرة 
ليه عبارة "حسب الاقتضاء". و ي الفقرة )د( أأكد الوفد عىل أأن الصك بجب أأن يشجع وحيمي  )ج( اكن يتساءل عام تشري اإ

" توضيحا  المتكل غري املرشوع لتعريفات " 3داع والابتاكر بصفة عامة وليس فقط "القامئ عىل التقاليد". ومل يعط اخليار الإب
، ذلا س يكون من املفيد 1كبريا ويقني بشأأن غري املس تفيدين. وفامي يتعلق بتعريف املعارف التقليدية فقد تداخل مع نص املادة 

فصيل وخاصة "ادلينامييك واملتطور". ورحب الوفد بروهود امليرسين املبذوة لتعريف املعارف مناقشة هذا الأمر بيشء من الت 
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ىل مزيد من الوقت  التقليدية الرسية، واملقدسة، واملنترشة عىل نطاق ضيق، واملنترشة عىل نطاق واسع واكن  ي حاجة اإ
، مع الأخذ  ي احلس بان 3توايت الوارد  ي املادة ملعرفة كيف س تكون تكل املصطلحات واملفاهمي جزء من املهنج متعدد املس  

، اكنت 2أأن املصطلحات اجلديدة، مثلروها مثل املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق ضيق، مل تكن واحضة. وابلنس بة للامدة 
املناجه املتوقعة تتعلق ابعتبار السلطات احمللية من املس تفيدين. واكن الوفد يتساءل عن كيفية تسوية تكل املقرحات مع معل 

ىل ودراسة اخلربات العملية اخلاصة ابدلول 3. وفامي يتعلق ابملادة 3وخاصة  ي املادة  ، أأكد الوفد عىل اهامتمه ابلس امتع اإ
 الأعضاء اليت قامت بتطبيق تكل املناجه، وسوف يساعدها ذكل  ي املشاركة بصورة واحضة  ي املناقشات. وفامي يتعلق

)اثنيا( مت تقدمي  3اكن دلى الوفد بعض الشواغل املتعلقة ابس تخدام "لسبب وجيه". وابلنس بة للامدة  "3")أأ(  1.3ابملادة 
وذلا،  اخليارات اليت ارتبطت بصورة مفيدة مبسأأة نطاق امحلاية، لكن مل تر اكفة ادلول أأن تكل التدابري يمكل بعضروها بعضا.

 . 3ملادة )اثنيا(  ي نفس الوقت مع ا3ميكن التعامل مع املادة 

أأعربت عن شكرها لوفد  و تولليببيان ممثل قبائل  معروهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكريةوأأيدت ممثةل  .246
من ادليباجة اليت تتناول ضامن  5". واكنت الفقرة  المتكل غري املرشوع كولومبيا عىل تأأييد الاقراح النيص حول مصطلح "

لجنة احلكومية ادلولية واذلي يتعلق حبامية املعارف التقليدية وليس حامية املكل العام. وفامي املكل العام تتعارض مع ولية ال 
. وبجب وضع قوسني 5يتعلق "بأأهداف الس ياسات" فضلت النص املبديئ ورأأت أأنه من الأفضل وضع "والأمم"  ي املادة 

ىل املزيد من الوقت للتشاور مع اجملمتعات . وفامي يتعلق "ابس تخدام املصطلحات"، اكنت حت 2والبديل  1حول البديل  تاج اإ
حىت تمتكن من تعريف املفاهمي الأساس ية  ي الصك نظرا لأمهية تكل املصطلحات املتعلقة مبختلف املعارف التقليدية ابلنس بة 

دراج لكمة "الأمم"  ي مفروهوم املعارف التقليدية. و ي البديل  يح لكمة ، اكن بجب توض 2للشعوب الأصلية. ومل تتقبل اإ
ىل البيان اذلي أألقا  وفد سويرسا ومفاد  أأن املس تفيدين مه الشعوب 2للامدة  1"احملمية". وفضلت البديل  ، وأأشارت اإ

الأصلية واجملمتعات احمللية. وس تكون عبارة "وفقا للقانون الوطين" متعارضة مع القانون الوطين  ي الربازيل لأن القانون الوطين 
ة. و ي س ياق الربازيل، والقانون الربازييل، مت تعريف الشعوب الأصلية بأأهنا أأصلية. وقالت أأهنا مل يعرف الشعوب الأصلي

  ي الاجامتعات غري الرمسية.  3سوف تقوم ابملزيد من الإسروهامات حول املادة 

ىل أأنه مل يكن هناك دمع من أأي دوة من ادلول الأعضاء لقراح ممثةل  .247 لية معروهد الشعوب الأص وأأشار الرئيس اإ
 كية الفكرية. الربازييل للمل 

ىل اقراحه  .248 نه بعد الاس امتع للبياانت ل يوجد وضوح بشأأن تفسري املعارف التقليدية. وأأشار اإ وقال ممثل توابج أأمارو اإ
 املتعلق بتعريف املعارف التقليدية واذلي قام بطرحه ابلفعل. 

 عضاء لقراح ممثل توابج أأمارو. وذكر الرئيس بأأنه مل يكن هناك تأأييد من أأي دوة من ادلول الأ  .249

ومل يدمع وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، وضع قوسني حول اقراحات امليرسين. وبجب أأن تتوافر الفرصة  .250
 لدلول الأعضاء مبناقش هتا  ي الاجامتعات غري الرمسية قبل ظروهور أأي أأقواس أأو أأي أأفاكر جديدة  ي النص. 

ىل أأنه مل يعد هناك اجلزء املتعلق مبنع منح حقوق امللكية الفكرية  املتعددة القوميات(-)دوةبوليفيا وأأشار وفد  .251 اإ
للمعارف التقليدية املتعلقة ابملوارد الوراثية  ي "أأهداف الس ياسات". واكن من املروهم وجود هذ  الفقرة  ي النص، حبيث ميكن 

عادة الفقرة. تعريف الروهدف الأسايس، وهو حامية املعارف التقليدية من  المتكل غري املرشوع. وطالب الوفد امليرسين ابإ
، ل بجب أأن يكون اجلزء الثاين من الفقرة حول معايري الأهلية. وقد قام وفد الولايت املتحدة الأمريكية 1وابلنس بة للامدة 

ضع ذلكل سوف ليدية ل ختبطرح املعايري ومل يكن من املالمئ قرص ذكل عىل فرات زمنية لأن ذكل يعىن أأن أأي معارف تق 
، مل يدمع املصطلح "احملمية" املس تخدم بعد املعارف التقليدية لأن ذكل 3يمت استبعادها من جمال امحلاية. وابلنس بة للامدة 
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ذا اكنت املعارف التقليدية  تقع مضن نطاق  -سواء اكنت محمية أأم ل  -سوف يؤدي  ي املس تقبل اإىل حدوث ارتباك بشأأن ما اإ
 ك أأم ل. هذا الص

ندونيس يا بيان وفد الروهند، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأس يا واحمليط الروهادي. وطلب توضيحا ملصطلح املعارف  .252 وأأيد وفد اإ
أأعرب  املنترشة عىل نطاق ضيق" والفارق بيهنا وبني املعارف التقليدية "اليت يمت الاحتفاظ هبا بشلك وثيق". و التقليدية "

 الوفد عن تعجبه لسبب تغيري ذكل. 

أأعربت عن  )اثنيا( أأن امليرسين قد أأضافوا "املتاحة للجمروهور". و3ورأأت ممثةل برانمج الصحة والبيئة ابلنس بة للامدة  .253
ضافة "ليست متاحة للجمروهور" حبيث يتوافر هناك خياران. وابلنس بة للامدة  ، فاإن 2رغبهتا  ي حذف القوسني املربعني أأو اإ

. لكهنا اكنت تريد أأن تفروهم بشلك 2س تفيدين بجب أأن يكونوا لك الأطراف اليت يعرف هبا الترشيع الوطين. وأأيدت البديل امل 
 أأفضل عبارة "المتكل غري القانوين". 

ىل أأنه مل يكن هناك تأأييد من أأي دوة من ادلول الأعضاء لقراح ممثةل برانمج الصحة والبيئة.  .254  وأأشار الرئيس اإ

ضافات أأو أأي نص جديد قبل وأأيد وف .255 دخال أأية اإ د الربازيل بيان وفد نيجراي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية بعدم اإ
، طريقة للتوصل لبعض 2للامدة  2الاجامتعات غري الرمسية. وسوف يوفر ذكل املزيد من تبادل وهجات النظر. ويعترب البديل 

ن ذكر أأن بعض امل  س تفيدين بجب حتديدمه من خالل القوانني الوطنية ل يعىن بصورة املرونة ابلنس بة لدلول الأعضاء. اإ
ىل توافر مرونة لستيعاب خمتلف احلقائق املتعلقة  مبارشة الشعوب الأصلية، لكنه يعىن اجملمتعات احمللية. وهناك حاجة اإ

 ابدلول الأعضاء  ي الويبو. 

، فامي يتعلق بعنرص الوقت. واكن ذكل 1حول املادة  يات(املتعددة القوم -بوليفيا )دوةوأأيد وفد كولومبيا تعليقات وفد  .256
دراج "احملمية" بعد املعارف التقليدية هو 3غري مقبول. وابلنس بة للامدة  ن تعليقات وفد الولايت املتحدة الأمريكية حول اإ ، فاإ

ىل مناقش ته بصورة أأمعق  ي الاجامتعات غري الرمسية.   أأمر حيتاج اإ

 حول النسخة املعدة الأوىل  ي اجللسة العامة وانتقل اإىل الاجامتعات غري الرمسية. واختمت الرئيس املناقشة   .257

أأعرب  و ]مالحظة من الأمانة: مت هذا اجلزء من ادلورة  ي اليوم الأخري من ادلورة وبعد توزيع النسخة املعدة الثانية[ .258
 الرئيس عن شكر  للميرسين عىل معلروهم اجلاد ودعامه لتقدمي النسخة املعدة الثانية. 

ورصح الس يد أأوزاكتيجوي جميينزي، ابلنيابة عن امليرسين، أأنه  ي "ادليباجة/املقدمة" اكن أأول تغيري يتعلق   .259
شارة اإىل  ضافة اإ ع"ابلتساق مع التفاقيات والعمليات ادلولية". وقد قرروا اإ  الن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةاإ

قلميية الأخرى والعمل عىل حنو يامتىش " . واكنت الفقرة اكلتايل:"4" ي هناية الفقرة  مراعاة الصكوك واملسارات ادلولية والإ
ىل املوارد الوراثية اليت تقرن ابملعارف التقليدية وتنّظِّ  معروها، ول عالوة  [ م معلية اقتسام منافعروهاس امي الأنظمة اليت حتمك النفاذ اإ

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية  "6"وقد مت وضع الفقرة بني قوسني. كام وضعوا قوسني حول الفقرة  ]عىل اإ
الهنوض  [ "توثيق وحفظ املعارف التقليدية". وقد أأضافوا اقراح وفد الولايت املتحدة الأمريكية واذلي صيغ اكلتايل :"

" الإقرار بأأن للك خشص احلق واحلرية  ي املشاركة  ي حياة اجملمتع الثقافية و ي الاس متتاع ابلفنون 7ق الإنسان "حبقو 
والاس تفادة من التقدم العلمي ومنافعه دون أأي متيزي، اكلمتيزي بسبب العنرص أأو اللون أأو اجلنس أأو اللغة أأو ادلين أأو الرأأي 

وطين أأو الاجامتعي أأو الرثوة أأو امليالد أأو أأي وضع أ خر. وفضال عام تقّدم فلن الس يايس أأو أأي رأأي أ خر، أأو الأصل ال
لهيا الفرد سواء اكن هذا البدل  يكون هناك أأي متيزي أأساسه الوضع الس يايس أأو القانوين أأو ادلويل للبدل أأو البقعة اليت ينمتي اإ

مث قاموا  ] .أأو اكنت س يادته خاضعة لأي قيد من القيودأأو تكل البقعة مس تقال أأو حتت الوصاية أأو غري ممتتع ابحلمك اذلايت 
الابتاكر اذلي يقوم عىل املعارف التقليدية قد [ بعمل تغيريات  ي النص البديل املتعلق "بدمع الابتاكر"، حبيث أأصبح :"
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ا تسروهم  ي تيسري يسروهم  ي نقل ونرش املعرفة لصاحل أأحصاب املعرفة أأو املس تخدمني الرشعيني للمعارف التقليدية طاملا أأهن
ن حامية الابتاكر املس متدة من املعارف التقليدية متكن  الرفا  الاجامتعي والاقتصادي وحتقيق التوازن بني احلقوق والواجبات. اإ

دارة والس يطرة عىل الاس تغالل التجاري للملكية الفكرية اململوكة ابلإضافة اإىل الاس تفادة اجلاعية مهنا ." ومت ]اجملمتعات من اإ
ىل تنكري مث حذفوا "يبقى كام هو" بعد "التوازن بني احلقوق وض ع قوسني حول البديل باكمهل. مث قاموا بتغيري التعريف اإ

والواجبات" وفقا لقراح وفد تش ييل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. كام قاموا أأيضا بتغيري الرقمي  ي لك 
ىل:" واكنت الفقرات  ينبغي، أأضافوا عنوان "1داف الس ياسات"  ي البديل الأجزاء. وفامي يتعلق "بأأه أأن هيدف هذا الصك اإ

المتكل غري املرشوع /المتكل غري القانوين، سؤ  [. تزويد املس تفيدين ابلوسائل الالزمة لتحقيق)أأ( منع 1كام ييل: "
ىل الطرق اليت تس تخدم هبا معارفروهم التقليدية الس يطرة ع[ للمعارف التقليدية )ب( ]الاس تخدام والاس تخدام بدون ترصح

، )ج( حتقيق تقامس منصف وعادل للمنافع اليت تنشأأ عن اس تخدام معارفروهم التقليدية مع ]خارج الس ياق التقليدي أأو العر ي 
تضاء. )د( ق احلصول عىل املوافقة املس بقة املس تنرية أأو الإقرار واملشاركة مع أأخذ القوانني العرفية  ي احلس بان حسب الا

. املساعدة  ي 2 [. بغض النظر عن الانتفاع التجاري هباعىل التقاليد ي القامئ والابتاكر تشجيع وحامية النشاط الإبداعي 
 ]معارف تقليدية[ [معارف تقليدية و[بصورة خاطئة فامي يتعلق  ]حقوق براءة اخراع [الوقاية من منح حقوق ملكية فكرية /

. مث قاموا حبذف "الأمم" بناء عىل مناقشة عقدت  ي الاجامتعات غري الرمسية. وقاموا ]]].]املوارد الوراثية ]مع [مرتبطة 
ضافة  ي الفقرة )أأ( "المتكل غري القانوين" وفقا لقراح وفد مرص. وقاموا بوضع الفقرة )ب( بني قوسني. وابلنس بة  بوضع اإ

ضافة "التقامس املنصف وال عادل للمنافع" بناء عىل مناقشة متت  ي الاجامتعات غري الرمسية تزمعروها وفد للفقرة )ج( قاموا ابإ
ضافة "وأأخذ القوانني الوضعية  ي الاعتبار" وفقا لقراح املمثلني الأصليني وقامت ادلول الأعضاء بتأأييد  الروهند. وقاموا ابإ

دراج جزء من النص الأصيل بناء عىل عب 2الاقراح. ومل يمت تغيري الفقرة )د( فامي عدا الرقمي. واكنت الفقرة  عادة اإ ارة عن اإ
ىل منع  ينبغياكلتايل :" 2. واكن البديل املتعددة القوميات(-بوليفيا )دوةطلب وفد   ]اس تخدام  ءسو [أأن هيدف هذا الصك اإ

" ومل ] ]ىل التقاليدعالقامئ  [ النشاط الإبداعي والابتاكري [للمعارف التقليدية احملمية وتشجيع  ]المتكل غري القانوين [/ 
فقد اكن النص املقرح  3يضيفوا لكمة "احملمية" بعد املعارف التقليدية، كام طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية. أأما البديل 

ىل املسامهة  ي أأصال مث مت تعديهل عىل يد وفد الولايت املتحدة الأمريكية. واكن النص الهنايئ اكلتايل : " هيدف هذا الصك اإ
ىل نقل املعرفة ونرشها مبا يعود ابلنفع عىل أأحصاب املعارف التقليدية احملمية ومس تخدمهيا لكهيام ويؤدي اإىل ح امية الابتاكر واإ

والإقرار ابلقمية اليت يكتس هيا مكل عام حيوي أأي مجموعة املعارف  الرفا  الاجامتعي والاقتصادي وموازنة احلقوق والواجبات.
بداع والابتاكر، وبرضورة حامية املكل العام واحلفاظ عليه وتعزيز املتاحة لس تخدام اجليع  ".، واليت ت عد رضورية لالإ

".  المتكل غري املرشوع وعلقت الس يدة هاويل، ابلنيابة عن امليرسين، عىل "اس تخدام املصطلحات" بدءا مبصطلح " .260
ىل بدائل لالس تجابة للشواغل اليت أأاثرها  وفد الاحتاد الأورويب، ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وقد قاموا بتغيري اخليارات اإ
، قاموا بوضع قوسني حول "الاكتشاف والإبداع 2ودوهل الأعضاء، حول وجود أأنظمة خمتلفة داخل الصك. و ي البديل 

ضافة للنسخة املعدة الأوىل اكن اكلتايل: "أأي ن3املس تقل" وفقا لطلب وفد الصني. البديل  فاذ أأو ، واذلي اكن مبثابة اإ
ىل أأو  اس تخدام للمعارف التقليدية اخلاصة ابملس تفيدين بصورة تنهتك القانون العر ي واملامرسات الثابتة اليت حتمك النفاذ اإ

اس تخدام مثل تكل املعارف التقليدية". ومل يكونوا قد مسعوا عن أأي دمع خاص ابلنس بة لروهذا اخليار و ي املس تقبل س يكون 
ذا اكنت هناك رضورة هل وخاصة لأن الأفاكر قد وضعت أأيضا  ي البديل من اجليد عقد بعض املناقشا ، 4ت حول ما اإ

 ]ابلشعوب[ ]ابملس تفيدين[كام ييل :"أأي نفاذ أأو اس تخدام للمعارف التقليدية اخلاصة  تولليبواذلي اقرحه ممثل قبائل 
الأصلية أأو اجملمتعات احمللية بدون موافقة حرة مس بقة ومس تنرية ورشوط متفق علهيا من الطرفني مبا يعد انهتااك للقانون العر ي 

ىل واس تخدام مثل تكل املعارف التقليدية". واكن تعريف املعارف التقليدية احملمية  واملامرسات الثابتة اليت حتمك النفاذ اإ
"املعارف التقليدية احملمية يه معارف  د الولايت املتحدة الأمريكية أأن يكون التعريف التايل:مصطلحا جديدا واقرح وف

ىل تعريفات املعارف " 3ط امحلاية الواردة  ي املادة ونطاق ورشو  1تقليدية تفي مبعايري الأهلية الواردة  ي املادة  وننتقل اإ
من النسخة املعدة الأوىل، لأنه مل يلَق تأأييدا من ادلول  1ديل التقليدية وجند بديلني. وقاموا حبذف نص امليرسين، الب

ضافة "والأمم/ادلول" بناء عىل طلب مجموعة بدلان أ س يا واحمليط  1الأعضاء. و ي البديل  من النسخة املعدة الثانية، قاموا ابإ
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ضافة "وطين و/أأو" واليت تؤدي اإىل وجود هوية اجامتعية و/أأو تراث ث قا ي بناء عىل اقراح من وفد الروهادي. وقاموا ابإ
ىل البديل  ، بناء عىل طلب بعض ادلول 2جند أأهنم حذفوا الفقرة  2نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وابلنتقال اإ

بقاء تكل الفقرة  ي املادة  2عن رغبته  ي الاحتفاظ ابلفقرة  أأعربالأعضاء، لكن وفد الروهند  فقط، حبيث يتجنب  1واختار اإ
رها  ي النص. وبناء عىل طلب العديد من ادلول الأعضاء، قاموا بوضع أأقواس حول التعريفات اجلديدة للمصطلحات تكرا

دخالروها: املعارف التقليدية  الرسية، واملقدسة، واملنترشة عىل نطاق ضيق، واملنترشة عىل نطاق واسع، والمتكل غري اليت مت اإ
بقاء علهيا  ي النص. الرشعي. وقد مت وضع أأقواس حول اكفة تكل الت  عريفات لكن مت الإ

. وقد حاولوا بقدر الإماكن احلفاظ عىل 3و 2و 1وقدمت الس يدة ابجيل، متحدثة ابلنيابة عن امليرسين، املواد  .261
سالمة ووضوح لك اقراح من خالل عدم تكديس املقرحات مع الأحاكم اليت يقدهما املعارضون. وبدل من وجود مادة أأولية 

اموا  ي النسخة املعدة الثانية ابختيار عرض اكفة اخليارات عىل أأهنا بدائل للتوضيح ولسروهوة املراجعة ومت وضع وبدائل، ق
ضافة أأداة تعريف  ي العنوان حبيث يصبح :"موضوع الصك"، وفقا 1اكفة البدائل بني أأقواس. وابلنس بة للامدة  ، قاموا ابإ

بندا معمام يعمتد عىل تعريف املعارف التقليدية  ي  1فريقية. وظل البديل لقراح وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأ 
واذلي يعد مبثابة  2"اس تخدام املصطلحات". واكن ببساطة اكلتايل :"يطبق هذا الصك عىل املعارف التقليدية." أأما البديل 

من خالل مداخالت وفد الاحتاد الأورويب، و الأصلية اليت وردت  ي النسخة املعدة الأوىل فقد مت تعديهل الأولية أأ املادة 
ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، واليت أأدخلت لكمة "بصورة مبارشة" بعد لكمة "مرتبط" ووضعت أأقواس 

موضوع هذا الصك هو املعارف التقليدية اليت تكون مس تنبطة وحمافظا علهيا  . واكنت اكلتايل :"حول "الشعوب" و"و/أأو"
ق جامعي؛ واليت تكون مرتبطة بشلك مبارش ابلروهوية الاجامتعية ]و[/]أأو[ الراث الثقا ي ]للشعوب[ واجلاعات  ي س يا

ىل أ خر، سواء بصورة متتالية أأم ل؛ واليت توجد  ي  احمللية الأصلية ]والأمم[؛ واليت تكون منقوة عرب الأجيال أأو من جيل اإ
من النسخة املعدة الأوىل فقد مت حذفه لأنه يرامك  1أأما البديل السابق  ".أ خرأأنظمة معرفية مقننة أأو شفروهية أأو  ي أأي شلك 

من النسخة املعدة الأوىل فقد مت تعديهل من خالل وضع  3مع اخليارات الأخرى و"اس تخدام املصطلحات". أأما البديل 
ىل عبارة "تعد جزء ل يتجزأأ من". وصارت الصياغة كام ييل :"موضوع  قوسني حول "الشعوب" و "الأمم/ادلول" ابلإضافة اإ

أأصلية وجممتعات حملية  ]شعوب[هذا الصك هو املعارف التقليدية، ويه معارف مت ابتاكرها واحلفاظ علهيا وتطويرها من قبل 
، سواء اكنت منترشة عىل نطاق واسع أأم ل، ويه مرتبطة مع، وتعد جزءا ل يتجزأأ من، الروهوية الاجامتعية و/أأو ]وأأمم /دول[
الأصلية واجملمتعات احمللية، ويمت تناقلروها من جيل اإىل جيل سواء بصورة متتابعة أأم ل، ويه تس متر  ]للشعوب[راث الثقا ي ال

 ي صورة مدونة أأو شفروهية أأو  ي أأشاكل أأخرى، وقد تأأخذ شلك اخلربات واملروهارات والابتاكرات واملامرسات والتعالمي 
ىل أأهنا حذفت  ي "اس تخدام املصطلحات" كام مت الاحتفاظ هبا  ي والأمور املتعلمة". أأما العبارة اليت أأ  شارت الس يدة هاويل اإ

مثل الزراعة والبيئة والرعاية الصحية واملعارف الأصلية قد ترتبط املعارف التقليدية بصفة خاصة مبجالت [ فروهيي :" 3البديل 
الطبيعية واملوارد الوراثية وخربات العامرة التقليدية وتكنولوجيا والتقليدية والتنوع البيولويج وأأساليب احلياة التقليدية واملوارد 

 2بند جديد أأدرجه وفد الولايت املتحدة الأمريكية ومجع بني عنارص مس متدة من البديل  4.ويعترب البديل ] الإنشاءات.
ا الصك أأن تكون املعارف يقتيض احلصول عىل امحلاية مبوجب هذ "اكلتايل:من النسخة املعدة الأوىل. واكن  3والبديل 

، وأأن تكون مبدعة ومس تنبطة ومطورة 2التقليدية متصةل بوضوح ابلراث الثقا ي للمس تفيدين كام مه معرفون  ي املادة 
ّددت من قبل لك دوة عضو، عىل أأل تقل تكل  ىل أ خر ملدة ح  وحمافظا علهيا ومتقامسة  ي س ياق جامعي ومنقوة من جيل اإ

ىل اس تخدام 2"وفامي يتعلق ابملادة  ] .س نة 50املدة عن  ، ومن أأجل زايدة الوضوح وحتديد املواقف، انتقل امليرسون اإ
من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية من النسخة املعدة الأوىل، مت تعديهل  1يارات  ي املادة. البديل البدائل لثالثة خ 

، لإضافة "املشاركة  2.2واملادة  1.2رف تقليدية محمية"  ي املادة لستبدال "مالكو املعارف" بعبارة "اذلين حيتفظون مبعا
ت عن أأملروها  ي أأن تعكس الصياغة الشواغل اليت طراها وفد أأعرب واملوافقة املبارشة" بناء عىل طلب وفد سويرسا. و

" واحلاش ية حبذف "عند الاقتضاءتش ييل، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي يتعلق بتكل اللغة. وقاموا 
 املتعلقة هبا وفقا لطلب وفد الاحتاد الأورويب، ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، ووفد سويرسا. واكنت 

املس تفيدون من حامية هذا الصك مه ]الشعوب[ واجلاعات احمللية الأصلية اليت متكل معارف تقليدية محمية.  1.2" اكلتايل :
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وبجوز أأيضا أأن حتدد ادلول الأعضاء هيئات خمتصة مكؤمتن نيابة عن املس تفيدين ]بقبول[/]مشاركة مبارشة وموافقة[  2.2]
بالغ هوية أأي هيئة خمتصة ]ينبغي/يتعني[و .املس تفيدين وفقا للقانون الوطين ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية  اإ اإ

وحدها من أأجل جتنب  ] يتعني[بني أأقواس بدل من  ]ينبغي/يتعني[دراج العام للكمة وتقدم وفد الياابن بطلب الإ ]] الفكرية.
صدار أأحاكم مس بقة عىل طبيعة الصك. أأما البديل  دراج لكمة "أأمم"  2اإ من النسخة املعدة الأوىل فقد مت تعديلروها من خالل اإ

دراج "حبسب الاقتضاء" وفقا لطل 2.2و  1.2بني أأقواس  ي املادة  ب مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الروهادي مع من خالل اإ
استبدال "ينتج" بلكمة "يبدع" وفقا لطلب نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ووفدي الصني ومرص. واكنت العبارة 

 ]والأمم[اكلتايل:"يتضمن املس تفيدون من هذ  الصك، عند الاقتضاء، الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وادلول 
حيق لدلول ختصيص هيئات وطنية خمتصة، عند الاقتضاء،  2.2س تفيدين ال خرين وفقا ملا ينص عليه القانون الوطين. وامل 

لتحديد املس تفيدين من املعارف التقليدية ابلتشاور مع الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وأأحصاب املصلحة اذلين يبدعون 
"وينبغي وضع لكمة "الشعوب" ] التقليدية وفقا للقانون واملامرسات العرفية.وحيافظون ويتطورون وميارسون حقوق املعارف 

يران  3بني أأقواس. واكن البديل   ي السابق هو املادة الأولية  ي النسخة املعدة الأوىل لكن مت تعديهل من قبل وفد اإ
دين ال خرين وفقا ملا ينص عليه القانون "ابملس تفي 1.2 اإسالمية( لستبدال الصياغة املتعلقة ابلروهيئات  ي املادة -)مجروهورية

للسامح لدلول الأعضاء بتخصيص هيئات خمتصة لتكون راعية وفقا للقانون الوطين وحذف املطلب  2.2الوطين" و ي املادة 
ىل الويبو. واكنت املادة اكلتايل:" بالغ هوية أأي هيئة خمتصة اإ د يتضمن املس تفيدين من هذا الصك، عن 1.2 املتعلق برضورة اإ

حيق لدلول الأعضاء  2.2الأصلية واجملمتعات احمللية وأأي مس تفيدين وفقا ملا يرد  ي القانون الوطين.  ]الشعوب[الاقتضاء، 
وفامي ] أأيضا ختصيص، أأيامن رأأت أأن ذكل مالمئا، هيئات خمتصة للعمل كرعا  ابلنيابة عن املس تفيدين مبوجب القانون الوطين."

ىل "نطاق ورشوط امحلاية" بناء عىل طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية. واكنت هناك مت تغيري ، 3يتعلق ابملادة  العنوان اإ
بقاء علهيا  ي النص. ومل يمت تغيري  ثالثة بدائل. ومت حذف املادة الأولية  ي النسخة املعدة الأوىل، لأنه مل يؤيد أأي وفد الإ

" بناء عىل طلب وفد الياابن. واكن ينبغي/يتعنيبارة عن أأقواس حول "النسخة املعدة الأوىل تقريبا واكنت لك الإضافات ع 
دخاهل وفد الاحتاد الأورويب، ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء،  1البديل  عبارة عن هنج قامئ عىل التدابري قام ابإ

نسخة املعدة الأوىل واكن قد مت من ال  2ومت وضع أأقواس حول "محمية كجزء من اخراعروها الأصيل". ومت ترحيل البديل 
ومثل هنجا معمام متعدد املس توايت محلاية  تقدميه  ي الأصل من قبل امليرسين وقامت العديد من ادلول الأعضاء بدمعه.

اليت حتدد نطاق حامية املعارف التقليدية الرسية وتزويدها بأأوسع نطاق من  1.3العديد من فئات املعارف التقليدية، مع املادة 
عىل التوايل ابلنس بة للفئات الأخرى من املعارف  3.3و 2.3احلقوق الاقتصادية والأخالقية وحقوق أأقل  ي املادتني 

مصطلح "احملمية" واملوضوع بني أأقواس بعد املعارف التقليدية بناء عىل طلب وفد  2.3و 1.3التقليدية. وتضمنت املادتني 
ل الأعضاء الأخرى التعبري عن الاهامتم بعبارة املعارف التقليدية "احملمية" واعتقد الولايت املتحدة الأمريكية. واكن عىل ادلو 

امليرسون أأن هذا املفروهوم هل مزااي . وابلرمغ من ذكل، قد يكون من املفيد صياغة تعريف بديل للمعارف التقليدية احملمية لكن 
  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. واكنت  مل يتوفر الوقت الالزم للقيام هبذا الإجراء. وينبغي القيام بذكل

ىل " 3.3املادة  " ومت وضعروها ينبغي/يتعنيتتعلق ابملعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع. ومت تغيري "يتعني" مرة أأخرى اإ
ية واحمللية" ومت وضع "الرسية" بني "ابلتشاور مع اجملمتعات الأصل ضافة مت اإ  3.3و ي املادة  2.3و 1.3بني أأقواس  ي املواد 

واكن عبارة عن بند  3أأقواس بناء عىل طلب وفد نيجراي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. واكن البديل الهنايئ هو البديل 
ادة من امل 3.3ة جديد طالب به وفد اندونيس يا ابلنيابة عن البدلان متقاربة التفكري ووفد الروهند. واكن ذكل مزبجا من املاد

ىل جانب املادة اذلي اقرحه امليرسون  ي  2من البديل  2.3واملادة  1.3 الأولية أأو الأصلية  ي النسخة املعدة الأوىل اإ
ية متعدد املس توايت للعديد من فئات املعارف التقليدية. واكن هناك اختالف النسخة املعدة الأوىل. وبذكل، مثل هنج حام

، اليت وفرت حقوق اقتصادية ومعنوية وفقا ملا 3.3ومل تمت حامية املعارف التقليدية  ي املادة  .3.3  ي املادة 2أأويل للبديل 
 ي حال اكنت املعارف التقليدية رسية مقدسة أأو غري مقدسة، ]ينبغي/يتعني[ أأن 1.3 " ادخهل وفد الروهند. واكنت كام ييل:

اري واجلاعي  ي احلفاظ عىل معارفروهم التقليدية والتحمك فهيا )أأ( املس تفيدون هلم احلق الاس تئث تكفل ادلول الأعضاء ما ييل:
لهيا أأو منعه؛ واحلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع  واس تخداهما وتمنيهتا والسامح ابس تخداهما/اس تعاملروها أأو النفاذ اإ
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ىل املس تفيدين ويس تخ املتأأتية من اس تخداهما. دمون املعارف اس تخداما )ب( يس ند املس تخدمون تكل املعارف التقليدية اإ
ىل الطابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية  ضافة اإ حيرم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ

 ي حال اكنت املعارف التقليدية منترشة عىل نطاق ضيق، سواء أأاكنت مقدسة أأم غري  2.3التقليدية. املرتبطة ابملعارف 
)أأ( حصول املس تفيدين عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع  ي/يتعني[ أأن تكفل ادلول الأعضاء ما ييل:مقدسة، ]ينبغ

س ناد املس تخدمني تكل املعارف التقليدية اإىل املس تفيدين واس تخداهمم املعارف اس تخداما  املتأأتية من اس تخداهما؛ )ب( واإ
ضافة اإىل  الطابع غري القابل للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية حيرم املعايري واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ

وينبغي لدلول الأعضاء أأن تبذل لك مساعهيا ]ابلتشاور مع اجملمتعات الأصلية واحمللية[ من  3.3 .املرتبطة ابملعارف التقليدية
اكنت املعارف التقليدية رسية  ي حال  1.3 3]البديل  أأجل حامية سالمة املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع.[

)أأ( املس تفيدون هلم احلق الاس تئثاري واجلاعي  ي  مقدسة أأو غري مقدسة، ]ينبغي/يتعني[ أأن تكفل ادلول الأعضاء ما ييل:
لهيا أأو منعه؛  احلفاظ عىل معارفروهم التقليدية والتحمك فهيا واس تخداهما وتمنيهتا والسامح ابس تخداهما/اس تعاملروها أأو النفاذ اإ

ىل  احلصول عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخداهما.و  )ب( يس ند املس تخدمون تكل املعارف التقليدية اإ
ىل الطابع غري القابل  ضافة اإ املس تفيدين ويس تخدمون املعارف اس تخداما حيرم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ

 ي حال اكنت املعارف التقليدية منترشة عىل  2.3 ية املرتبطة ابملعارف التقليدية.للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنو 
)أأ( حصول املس تفيدين  نطاق ضيق، سواء أأاكنت مقدسة أأم غري مقدسة، ]ينبغي/يتعني[ أأن تكفل ادلول الأعضاء ما ييل:

س ناد املس تخدمني عىل نصيب عادل ومنصف من املنافع املتأأتية من اس تخداهما؛  تكل املعارف التقليدية اإىل )ب( واإ
ضافة اإىل الطابع غري القابل  املس تفيدين واس تخداهمم املعارف اس تخداما حيرم املعايري واملامرسات الثقافية للمس تفيدين اإ

 ي حال اكنت املعارف التقليدية غري محمية  3.3 للترصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدية.
)أأ(  ، ]ينبغي/يتعني[ أأن تضمن ادلول الأعضاء قيام مس تخديم تكل املعارف التقليدية مبا ييل:2.3أأو  1.3وجب الفقرتني مب

ىل املس تفيدين؛ س ناد املعارف التقليدية اإ )ب( واس تخدام املعارف اس تخداما حيرم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين  اإ
ىل الطابع غري القابل للت ضافة اإ يداع أأي رمس من اإ رصف والتقس مي والتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدية؛)ج( واإ

ل  ي احلالت اليت يكون فهيا الاس تخدام حبثا أأو تطويرا  رسوم املس تخدمني  ي الصندوق اذلي تنش ئه تكل ادلوة العضو اإ
ىل منتجات أأو معليات جديدة ومفيدة؛ و ي هذ  احلاة، يتع ني منح املس تفيدين نصيبا عادل ومنصفا من املنافع املتأأتية يؤدي اإ

 " و] من اس تخدام تكل املعارف التقليدية رشيطة احلصول عىل موافقهتم املس بقة واملس تنرية والتفاق عىل الرشوط الالزمة.
صودة، نت غري مقت عن أأملروها  ي أأن تنعكس الاقراحات بصورة حصيحة، مع الأخذ  ي احلس بان أأن أأخطاء احلذف اكأأعرب

ىل اس مترار املناقشات.   واكنت تتطلع اإ

وقام الرئيس، بعد التشاور مع ادلول الأعضاء،  ]مالحظة من الأمانة: مت هذا اجلزء من ادلورة بعد الاسراحة[ .262
ىل النسخة الأصلية بدون لكمة "محمية" ومع حذف لكمة " 3ابملوافقة عىل تعديل املادة  مقدسة". واليت اكنت بجب أأن تعود اإ

ىل الأخطاء ومواضع احلذف اليت متت مناقش هتا  ي أأثناء الفرة الفاصةل.   وطالب امليرسين ابلإشارة اإ

لهيم .263 ن امليرسين قد مت اللجوء اإ تعريف املعارف  من أأجل وقالت الس يدة ابجيل، متحدثة ابلنيابة عن امليرسين، اإ
ن علهيم وضع قوسني حول ل بجب أأن تضاف هناك، واك، اكن علهيم حذف "و/" واليت اكن 1التقليدية. و ي البديل 

 اكن علهيم وضع قوسني أأيضا حول "الشعوب".  2.2واملادة  1.2من املادة  2"الشعوب". و ي البديل 

وقام الرئيس بفتح الباب لطرح التعليقات حول النسخة املعدة الثانية. ووفقا للمهنجية املتفق علهيا، اكن س يقوم  .264
 لأخطاء ومواضع احلذف. وسيمت تسجيل التعليقات أأو التغيريات  ي النص. ابلسؤال فقط عن ا

وقال  ]قامت العديد من الوفود واملراقبني اذلين أألقوا لكامت ابلتعبري عن تقديرمه لعمل امليرسينمالحظة من الأمانة: [ .265
ن النسخة املعدة ال  ندونيس يا، متحداث ابلنيابة عن البدلان متقاربة التفكري، اإ ثانية ميكن أأن تس تخدم كأساس للنقاشات وفد اإ

 ي اللجنة احلكومية ادلولية. واكن دليه حتفظات قوية بشأأن املفاهمي والعنارص اجلديدة اليت طرحت أأثناء ادلورة احلادية 
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والثالثني للجنة احلكومية ادلولية  ي النسخة املعدة الثانية. وسوف يس متر تقدمي مزيد من الإيضاحات وعقد مزيد من 
ىل 3والبديل  2، والك من البديل 2.3املناقشات حول تكل املفاهمي. وفامي يتعلق ابملادة  شارة اإ ،  ي الفقرة )أأ( مل يكن هناك اإ

ضافة  "احلق  ي احلفاظ، والس يطرة، والاس تخدام والتطوير". وأأراد الوفد أأن يمت دمج الصياغة. و أأعرب عن رغبته  ي اإ
ىل املوافقة املس بقة املس تن شارة اإ بعد "النصيب العادل من  2.3واملادة  1.3 ي املادة  تبادلياالرشوط املتعارف علهيا رية و اإ

واكنت الفقرة كام ييل :" حيق للمس تفيدين احلفاظ عىل والس يطرة عىل واس تخدام وتطوير  اليت تنشأأ عن اس تخداهما". نافعامل 
معارفروهم التقليدية وتلقي نصيب عادل ومنصف من املنافع اليت تنشأأ من اس تخداهما من خالل املوافقة املس بقة املس تنرية وبناء 

 عىل رشوط متفق علهيا من الطرفني". 

دونيس يا، ابلنيابة عن البدلان املتقاربة التفكري. وابلرمغ من أأن النص اكن مليئا ابخليارات وأأيد وفد اتيلند بيان وفد ان .266
حراز  أأثناء الوقت احملدود املتوافر  ي ادلورة  نه ميثل تقدما مت اإ للجنة احلكومية ادلولية.  31والأقواس واملسائل العالقة فاإ

ليت تمت دراس هتا بصورة أأكرب  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية وبجب قبول النسخة املعدة الثانية كأحد واثئق العمل ا
دخالروها. ومل يمت توضيح  ادلولية. وابلرمغ من ذكل فقد اكن دليه حتفظات حول عدد من املصطلحات واملفاهمي اجلديدة اليت مت اإ

ىل مسائل معقدة املصطلحات واملفاهمي اجلديدة بصورة اكفية، واكنت خارج س ياق حامية املعارف ا لتقليدية وميكن أأن تؤدي اإ
خارج نطاق حامية املعارف التقليدية. ومل يس تطع تقبل تكل املصطلحات واملفاهمي اجلديدة اليت مت تضميهنا  ي النسخة املعدة 

"بناء  1.3ييل للامدة  ي النسخة املعدة الثانية، لكنه أأعرب عن رغبته  ي اإضافة ما  3، أأيد بديل 3الثانية. وفامي يتعلق ابملادة 
ىل املادة  ضافة ما ييل اإ )أأ( نفس بند  2.3عىل املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا بني الطرفني"  ي الهناية، واإ

ىل 1.3احلقوق احلرصية واجلاعية اذلي ظروهر  ي املادة  شارة أأيضا اإ ضافة اإ املوافقة املس بقة املس تنرية الرشوط املتعارف  )أأ( واإ
)ب( لكنه فضل عدم وجود الفقرة )ج( واليت ميكن مناقش هتا ، أأيد الفقرتني )أأ( و3.3  ي الهناية. وابلنس بة للامدة تبادلياعلهيا 

  ي مرحةل لحقة. 

ووافق وفد تش ييل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، بصفة عامة، عن وجود هنج يقوم عىل  .267
شارتني ومل تمت  ابدليباجة"،“وهنج متعدد املس توايت خبصوص الواثئق املس تقبلية. وفامي يتعلق أأساس احلقوق  ضافة اإ متت اإ

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية. واكنت 4مناقش هتام. واكنت الأوىل  ي الفقرة الفرعية ) ىل اإ شارة اإ ( واكنت اإ
واكن هذا الأمر أأكرث تعقيدا  به الإعالن العاملي حلقوق الإنسان وبني النص. الإضافة الثانية عبارة عن مزج جزيئ بني ما رصح

مما هو ممكن التعامل معه لأنه مل يفروهم سبب القيام بذكل. عالوة عىل ذكل،  ي هذا الس ياق، أأو  ي نقيضه، سيبدو أأنه ل 
ذا اكن بجب  حداث قلق اإ تضمني ذكل. وفضل الوفد أأل يمت يوجد هناك حامية حلقوق الشعوب الأصلية. ويتسبب ذكل  ي اإ

ىل "أأهداف الس ياسات" مل يوافق عىل المتيزي بني املعارف التقليدية احملمية وغري احملمية.  تضمني ذكل  ي النص. وابلعودة اإ
واكن من املعقول بصورة أأكرب أأن يمت العمل عىل وضع تعريف للمعارف التقليدية مع هنج متعدد املس توايت بدون تضمني أأي 

ضافة املزيد من الارتباك وليس الوضوح. وقد مت تضمني ذكل  ي العديد من البدائل ابلرمغ من  يشء ىل اإ ضا ي يؤدي اإ اإ
اعراضات من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومن دول أأخرى. وطالب بوضع أأقواس حولروها  ي اكفة البدائل  ي لك 

ق عىل تضمني أأي تعريف للمعارف التقليدية احملمية للأس باب ال نفة اذلكر. النص. وابلنس بة "لس تخدام املصطلحات" مل يواف
ىل املعارف التقليدية املقدسة والرسية وواسعة الانتشار أأو ضيقة الانتشار. وقد سار ذكل جنبا اإىل  واكن مييل بصورة أأكرب اإ

ىل املوضوع، اكن ل يزال جنب مع الهنج متعدد املس توايت واذلي ميكن أأن يعطي مزيد من اليقني والوضوح لل  نص. وعودة اإ
يوجد هبام عبارة  ي هنايهتام  ي النسخ الأوىل "واليت  2والبديل  1يفحص البدائل. وابلرمغ من ذكل، فاإن الك من البديل 

  ي ميكن أأن تكون ديناميكية أأو متطورة". واكن هناك اقراح من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لإعادة تضمني ذكل
ن أأمكن. ول يعىن ذكل أأنه يفضل ذكل، لكنه اكن يرغب  ي تضمني ذكل  ي البديل 2البديل  اجلديد واذلي ل ميزي بني  2، اإ

ىل التغيريات واكن ممتنا 3احملتوى احملمي وغري احملمي. ومل يس تطع املوافقة عىل معايري الأهلية. وفامي يتعلق ابملادة  ، أأشار الوفد اإ
حراز تقدم بشأأن هذا النص. و ي داخل مجموعة للقيام هبا. واك ىل أأنه ميكن اإ ن يعمل عىل ويقوم بتقيمي املقرحات لكنه أأشار اإ

عطاء اللكمة للك دوة عىل حدا  بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، اكنت دلى ادلول الأعضاء أأذواق متباينة، ذلا اكن بجب اإ
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ضافية. ومل يكن للحديث عن ذكل فامي بعد. ومل تس تطع مجموعة بدل ان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن توافق عىل تضمني رشوط اإ
 دلهيا أأي اختيارات خاصة. 

ورصح وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، أأن الإضافة اليت متت حتت "تعزيز حقوق الإنسان" حتتاج  .268
ىل املزيد من املناقشة. ومل يكن دليه موقف هبذا الشأأن   ي هذا الوقت. وفامي يتعلق "بأأهداف الس ياسات" أأيد الوفد  اإ

ىل النص، لكن ذكل اكن ميثل أأساسا جيدا للقيام مبزيد من املناقشات. وفامي يتعلق 1البديل  . واكنت هناك بعض الإضافات اإ
ف التقليدية. وفامي أأعرب عن شكر  عىل التصحيح اذلي مت لتعريف املعار  و 1أأيد الوفد البديل  املصطلحات"،"ابس تخدام 
ىل جانب تعريف املعارف التقليدية الوارد  ي "اس تخدام املصطلحات". وابلنس بة 1، أأيد الوفد البديل 1يتعلق ابملادة  ، اإ

ىل التغيريات اليت متت واليت تعلقت ابستبدال مصطلح ولكمة "ينتج" بلكمة 2، أأيد الوفد البديل 2للامدة  . كام أأشار أأيضا اإ
هنا بجب أأن تكون "جمال 3وفد بذكل. وابلنس بة للامدة "يبدع" ورحب ال دراج عبارة "ورشوط امحلاية". ورأأى اإ ، مل يؤيد اإ

" لكن الرئيس أأوحض  ي البداية أأن ينبغي/يتعني. ومت تضمني بعض التغيريات مثل "3 ي املادة  2امحلاية". كام أأيد البديل 
د بذكل. و ي الرشوط العامة، عكست النسخة املعدة الثانية ورحب الوف 2مصطلح "احملمية" سوف يمت حذفه من البديل 

 التقدم اذلي مت اإحراز  واكنت متثل أأساسا جيدا للمناقشات  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. 

ة اكنت مقبوة ورصح وفد الروهند، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الروهادي، بأأن النسخة املعدة الثاني .269
لعرضروها عىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. وابلرمغ من ذكل، اكنت هناك العديد من العنارص اجلديدة واليت 

ميكن أأن تؤدي اإىل حدوث ارتباك. واكن عىل الوفد أأن يكون حريصا للغاية عند مناقشة تكل العنارص اجلديدة. وفامي عدا 
 ناقشات باكملروها عن املسار احملدد وميكن أأن تصل اإىل طريق مسدود وهو أأمر بجب حهل. ذكل سوف خترج امل 

يران )مجروهورية .270 اإسالمية( بأأن النسخة املعدة الثانية تضمنت بعض النقاط الإبجابية اليت ميكن أأن متثل  -ورصح وفد اإ
نفس الوقت، اكنت هناك عنارص ومفاهمي جديدة  أأساسا لنظرها  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. ولكن  ي

 ي مرشوع النص واليت اكنت معارضة بصورة رصحية للروهدف من الصك. عالوة عىل ذكل، فاإن وجود املزيد من الفقرات 
ن طرح تكل املقرحات عىل املائدة ل  اجلديدة املقرحة، بدل من تقليل الفجوة، سوف يؤدي اإىل جتزئة الصك باكمهل. اإ

ق مع الولية اخلاصة ابللجنة احلكومية ادلولية املتعلق ابلركزي عىل املفاوضات املتعلقة ابلنص من أأجل التوصل اإىل صك يتواف
ن الفقرة  ملزم قانونيا عىل املس توى ادلويل من أأجل حتقيق امحلاية الفاعةل للمعارف التقليدية. وفامي يتعلق "ابدليباجة"، فاإ

وق الإنسان اكنت غري مامتش ية عىل الإطالق مع الس ياق اخلاص ابملسائل املتعلقة ابمللكية اجلديدة املتعلقة ابلهنوض حبق
. وميكن أأن ميثل أأساسا 1الفكرية واكن بجب حذفروها من النص. وفامي يتعلق "بأأهداف الس ياسات" رحب الوفد ابلبديل 

ىل مناس با لتحقيق التوافق  ي الرأأي  ي املس تقبل. وفامي يتعلق "ابس تخدام املص طلحات"، أأيد مصطلح "المتكل" وأأشار اإ
بجابية من حيث 1اخليار  . وفامي يتعلق ابملصطلحات اجلديدة املعرفة حول خمتلف أأنواع املعارف التقليدية، رأأى الوفد أأهنا اإ

، فقد وافق عىل املبدأأ، ابلرمغ من أأنه اكن ينبغي توفر املزيد من الوقت للنظر فهيا. وفامي يتعلق مبصطلح "المتكل غري القانوين"
مع وضع أأقواس حول  1رأأي الوفود الأخرى بوجوب حذفه. وفامي يتعلق بتعريف املعارف التقليدية، اكن يفضل البديل 

مصطلح "الأمم". وفامي يتعلق "ابملكل العام"، فاإن تقدمي مفروهوم جديد  ي املناقشة قد يامتىش مع طبيعة املعارف التقليدية. 
بديةل لتحقيق التوازن بني احلقوق اخلاصة واملصلحة العامة  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية وميكن مناقشة املفاهمي ال 

، مع وضع مصطلح أأمة/دوة بني أأقواس. وفامي يتعلق 2، مع حذف الفقرة 2، فضل الوفد البديل 1ادلولية. وفامي يتعلق ابملادة 
، اكن بجب حتديد املس تفيدين عىل املس توى الوطين وفقا لالعتبارات 2ملادة "مبعايري الأهلية"، أأيد حذفروها. وفامي يتعلق اب

الوطنية  ي لك دوة. وبجب أأن يكون املس تفيدون الأساس يون من حامية املعارف التقليدية مه الشعوب الأصلية واجملمتعات 
، مع 3، أأيد الوفد البديل 3ة للامدة احمللية لكن ل بجب أأن يقترص الأمر علهيا. وتلعب ادلول دور راعي احلقوق. وابلنس ب

 الصياغة اجلديدة اليت اقراها وفد اندونيس يا ابلنيابة عن البدلان املتقاربة التفكري. 
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ىل أأن النص يمت تقويضه ويتالىش حمتوا  القانوين فامي يتعلق ابلشلك واملضمون. وفامي يتعلق  .271 وأأشار ممثل توابج أأمارو اإ
ملعارف التقليدية بني أأقواس مربعة و ي أأوقات أأخرى ل تظروهر  ي أأقواس مربعة. وطالب ابملصطلحات، أأحياان ما تظروهر ا

ن املعارف التقليدية ليس لروها اترخي صالحية لأنه طاملا  بتوضيح ذكل. ومل يمت التعامل مع مفروهوم املكل العام  ي اجللسة العامة. اإ
كذكل س تظل معارفروها التقليدية عىل قيد احلياة. لقد اكن من  أأن الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية لزالت عىل قيد احلياة

الصعب تفسري ذكل  ي صك دويل. وفامي يتعلق بلكمة "أأمم" أأعربت الكثري من الوفود عن شكوكروها بشأأن هذا املصطلح. وفامي 
نتفاع يتعلق "ابس تخدام املصطلحات"، اكنت هناك مناقشات  ي اجللسة العامة حول مصطلحات "بعض النظر عن الا

ن اقراحاته ليست  ي النص. 1التجاري هبا" حبيث ميكن حذفروها من النص. وابلنس بة للامدة  وفامي يتعلق بأأهداف ، قال اإ
الس ياسات، اقرح "يكون للصك ادلويل امللزم قانوان هدفا رئيس يا يتعلق ابمحلاية القانونية للمعارف التقليدية للشعوب 

، اقرحت 1للامدة  4والقرصنة احليوية  ي العالقة مع امللكية الفكرية." وفامي يتعلق ابلبديل  المتكل غري املرشوعالأصلية ومنع 
ذا اكن أأمر ما يعترب العديد من الوفود  ي اجللسة العامة حذف معايري الأهلية. وتساءل عن اجلروهة اليت حيق  لروها أأن تقرر ما اإ

عاما"  ي الهناية. وأأضاف قائال، أأنه فامي يتعلق  50"ملدة  معارف تقليدية أأم ل. واقرح حذف معايري الأهلية وخاصة
ن الطريقة اليت صيغت هبا املادة ليس لروها عالقة ابملعايري القانونية. و ي البديل  ، ظروهرت الأمم 2 ي املادة  2ابملس تفيدين، فاإ

 ل أأن تكون من املس تفيدين. وادلول عىل أأهنا خاضعة للقانون ادلويل وكذكل ملاليك املعارف التقليدية. ول ميكن لدلو 

ندونيس يا ابلنيابة عن ادلول املتقاربة التفكري وبيان وفد الروهند ابلنيابة عن مجموعة  .272 وأأيد وفد الروهند البيان اذلي أألقا  وفد اإ
لأنه أألقى الضوء عىل الأهداف الشامةل اليت  1بدلان أ س يا واحمليط الروهادي. وحتت "أأهداف الس ياسات" أأيد الوفد البديل 

لتعريف  ة. وابلنس ب1تطوير النص بصورة أأكرب عىل أأساسروها. وفامي يتعلق "ابلمتكل غري املرشوع "، أأيد الوفد البديل  بجب
دراج صياغة "سواء اكنت منترشة عىل نطاق واسع أأم ل" بعد "الأمم/ادلول". 1املعارف التقليدية، أأيد الوفد البديل  ، مع اإ

أأعرب الوفد عن رغبته  ي وضع أأقواس حول التعريفات اجلديدة  املعارف التقليدية. وواكن من املروهم الاحتفاظ هبذا النوع من 
دراهجا من قبل املنسقني. و ي املادة  ىل جانب الفقرة الثانية لكنه طالب بأأن تكون الفقرة  3، أأيد الوفد البديل 1اليت مت اإ اإ

 ران مفقودان  ي الفقرة الأوىل مناك أأمولتوضيح ذكل، اكن هنحتت "اس تخدام املصطلحات".  1ديل الأوىل مثل الب
بعد "أأشاكل  : ذكر الأمم/ادلول بعد اجملمتعات الأصلية واحمللية و"اليت ميكن أأن تكون ديناميكية ومتطورة"، وهام3البديل 

  ي 1خدام املصطلحات" و ي املادة أأخرى". وقد مت اقراح ذكل من أأجل حتقيق التناسق  ي التعريف املقدم  ي "اس ت
ضافة "أأمم/دول" بعد اجملمتعات الأصلية واحمللية  3لكنه ميكنه قبول البديل  2، فضل الوفد البديل 2. و ي املادة 3ديل الب مع اإ

ندونيس يا ابلنيابة عن البدلان متقاربة التفكري. وقال 3. وفامي يتعلق ابملادة 1.2 ي الفقرة ، أأيد الوفد البيان اذلي أألقا  وفد اإ
ن املادة قد سلبت فقط احلق  ي الإناكر. وقد لحظ أأن عبارة "احلق  ي احلفاظ عىل الس يطرة والاس تخدام  2.3 امليرسون اإ

أأعرب الوفد أأيضا  ( بعد "املس تفيدون". و1) 2.3 والتطوير" اكنت مفقودة أأيضا. وذلكل، رغب  ي الاحتفاظ هبا  ي املادة
ضافة "بناء عىل املوافقة املس بقة املس تنرية وال   2.3 و املادة 1.3 رشوط املتفق علهيا من اجلانبني"  ي املادةعن رغبته  ي اإ

دراج أأهداف الس ياسات املذكورة  ي الفقرة  )ج( 1و"التبادل املنصف والعادل للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما" حبيث يمت اإ
 حسب الأصول. 

داع بصورة شامةل تعترب من أأهداف الس ياسات، الفقرة )د( أأن أأهداف حامية الإب 1ورأأى وفد كندا،  ي البديل  .273
عىل  2عىل التقاليد" بني أأقواس مبا يامتىش مع املامرسات املس تخدمة  ي البديل  مس تقال. وطالب وضع "القامئ هدفا همام

عىل  القامئسبيل املثال حيث مت وضع هذا املصطلح بني أأقواس. ومل يكن ذكل يعىن أأن الوفد يعارض ممارسة تشجيع الابتاكر 
اكنت هناك رضورة لعقد املزيد من املناقشات حول هذ  املسأأة. ابلإضافة اإىل ذكل،  ي حني أأعرب الوفد عن التقاليد لكن 

ظروهار املرونة بقدر الإماكن، وهو ما مسح به وضع العبارات  تقدير  حملاولت ضامن سالمة خمتلف اخليارات، اكن من املروهم اإ
. 3)اثنيا( ميكن اعتبارها جزء ل يتجزأأ من املادة  3تفكري فهيا مبوجب املادة بني أأقواس. وأأكد الوفد عىل أأن التدابري اليت مت ال 

لقاء املزيد من الضوء  ورحب الوفد بتبادل اخلربات الوطنية. واكن هذا النوع من املناقشات اذلي ذكر  ي الولية رضوراي لإ
كومية ادلولية ومن أأجل امليض قدما. واكن الوفد عىل معىن خمتلف اخليارات. واكن يعد أأمرا أأساس يا ابلنس بة لعمل اللجنة احل
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ملزتما أأمام اللجنة احلكومية ادلولية وتطلع ملناقشة تكل املسائل ومسائل أأخرى من خالل احلوار القامئ حول املسائل 
 الرئيس ية كام تطلع لتحقيق تقدم. 

لنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية البيان اذلي أألقا  وفد تش ييل اب املتعددة القوميات(-بوليفيا )دوةوأأيد وفد  .274
والاكرييب، ومفاد  أأن مفروهوم "املعارف التقليدية احملمية" بجب التخلص منه لأنه ل يامتىش مع الأهداف اليت تسعى اللجنة 

ىل حتقيقروها. وابملثل، ففي املادة  نص باكمهل. واكن ذكل ، أأكد الوفد عىل موقفه املتعلق مبعايري الأهلية  ي ال 1احلكومية ادلولية اإ
يامتىش بصورة مبارشة مع التعليق اخلاص ابملعارف التقليدية احملمية. ول ميكن قرص النص عىل بعض معايري الأهلية اخلاصة 

اكن من املروهم النظر  ي لكمة "الأمم" وحماوة جعل  2ابملعارف التقليدية. لقد اكن هذا الأمر ببساطة غري مقبول. و ي املادة 
تفاقية التنوع البيولويج ومصطلحاهتا.تكل امل ، أأيد الوفد حذف لكامت 3و ي املادة  فاهمي بدل من ذكل مامتش ية مع اإ

"والرشوط" من العنوان، لأهنا اكنت ل تامتىش مع روح النص. لقد اكن من املروهم المتكن من اخلروج بصك تعكس مصطلحاته 
قابلية الترصف، وعدم قابلية املعارف التقليدية للتجزئة. وسوف ينشأأ عن  طبيعة املعارف التقليدية: عدم قابلية تقادم، وعدم

 ذكل اعراف بطبيعة املوضوع حمل النقاش. 

ن لك أ رائه قد ظروهرت  ي النسخة  .275 وقال وفد لتفيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، اإ
نه بجب تقدمي املزيد من الرباهني  ي أأعرب عن تقدير  للمناقشات ال املعدة الثانية. و يت قامت عىل أأساس الرباهني وقال اإ

بجابية  ي ادلراسة اليت اقراها وفد الاحتاد الأورويب ابلنيابة عن  املناقشات. وجشع ادلول الأعضاء عىل التفكري بصورة اإ
 الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. 

برشط حذف لكامت مثل  3للامدة  2ن اجملموعة الأفريقية. وأأيد البديل وأأيد وفد غاان، موقف وفد نيجرياي، ابلنيابة ع .276
ىل أأنه  ي البديل  ، مت 3.3وخاصة املادة  3للامدة  3"احملمية" وهو ما أأقر  الرئيس. كام أأعرب عن رغبته أأيضا  ي الإشارة اإ
اكنت تس تحق املزيد من النظر  ي  حتديد بعض العنارص املعينة واليت عكست املامرسات الترشيعية الوطنية احلالية واليت

 ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. 

عن اعتقادها بأأن النص قد مت حتسينه وتنقيحه. لقد  عروهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكريةوأأعربت ممثةل م  .277
عالن الأمم اكنت هناك عنارص هممة للغاية تشجع عىل اس مترار املناقشات  ي اللجنة احلكومية ادلولية. و ي ادليباجة، اكن  اإ

عارفروهم التقليدية الأصلية فامي يتعلق مب متسقا مع مبدأأ عدم التقليل من حقوق الشعوب املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية
يه أأكرث بند اكمل فامي يتعلق بتقدمي قامئة غري حرصية للمعارف التقليدية. واكنت اللجنة احلكومية  31مع اعتبار أأن املادة 

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ادلولية تمتتع بولية ملناقشة صك مس تقبيل هيدف محلاية ذكل. واكنت الإشارة اإىل  اإ
لأن  1بة مبادرة جيدة وبجب أأن تبقى  ي ماكهنا. وفامي يتعلق "بأأهداف الس ياسات"، أأيدت ممثةل املعروهد البديل مبثا الأصلية

بعض شواغلروها املتعلقة ابلتقامس املنصف والعادل للمنافع، واملوافقة املس بقة املس تنرية، واملوافقة املس بقة احلرة املس تنرية 
ن البديل والقانون العر ي قد مت تناولروها هناك. واب تضمن شواغلروها املتعلقة ابلعنارص  4لنس بة "لس تخدام املصطلحات" فاإ

املروهمة اخلاصة حبامية املعارف التقليدية عن طريق صك مس تقبيل ملزم قانوان من خالل روح املوافقة املس بقة احلرة املس تنرية 
 بني أأقواس. و ي لقة بشأأن بقاء لكمة "الشعوب"والرشوط املتعارف علهيا تبادليا ومبا يامتىش مع القانون العر ي. واكنت ق

، اكنت قلقة بشأأن مفروهوم معايري الأهلية واليت ميكن أأن تستبعد املتعددة القوميات(-بوليفيا )دوة، وكام رصح وفد 1املادة 
ء العامل. وفامي بعض الأمور وخاصة ما يتعلق ابلإطار الزمين. واكن هناك أأنواع خمتلفة من املعارف التقليدية  ي خمتلف أأجزا

يتعلق ابملس تفيدين، اعتقدت أأن الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية بجب أأن تكون بني املس تفيدين. ومل يكن هناك دور 
، عربت 3تلعبه ادلول، لكن ميكن ذكر ذكل  ي جزء أ خر من النص وميكن مناقش ته بصورة أأمشل  ي املس تقبل. و ي املادة 

 عىل مس توايت خمتلفة وأأن الهنج متعدد املس توايت قد تضمن احلقوق املعنوية من بني حقوق عن رسورها لأهنا رأأت الركزي
قد تضمن احرام املعايري واملامرسات الثقافية للشعوب الأصلية  3 ي املادة  2أأخرى متعلقة ابملعارف التقليدية وأأن البديل 
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دراج تقامس املنافع العادل واملنصف. وبجب عقد  ىل اإ مزيد من املناقشات حول مصطلح "احملمية" لأن هناك العديد ابلإضافة اإ
 من املعارف غري احملمية حاليا. 

ورصح وفد الصني بأأن النص قد عكس بصورة اكمةل التوازن  ي املداخالت أأثناء الاجامتعات غري الرمسية واجللسة  .278
ىل املزيد من النظر وادلراسة. وقد العامة. واكنت هناك بعض املفاهمي والعنارص اجلديدة اليت ظروهرت  ي الصك وال يت حتتاج اإ

ذا اكن بجب ذكر  ىل بعض تكل املسائل. وبجب دراسة ما اإ عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق احتفظ الوفد حبقه  ي العودة اإ اإ
بصفة خاصة  ي ادليباجة حىت لو اكن همم للغاية وذو مغزى للشعوب الأصلية. وفامي يتعلق "بأأهداف  الشعوب الأصلية

وابلنس بة "للمعارف التقليدية"  1" فضل البديل  لمتكل غري املرشوع. وفامي يتعلق "اب1لس ياسات" فضل الوفد البديل ا
. وأأيد املداخةل اليت قام هبا وفد الروهند حول املعارف التقليدية احملمية. واكن غري واثق بشأأن هذا 1فضل أأيضا البديل 

ذا اكن من الرضوري ت  صنيف املعارف التقليدية اإىل "محمية" و "غري محمية". واكن النص يتعلق حبامية التعريف. وتساءل عام اإ
ذا اكن من الرضوري وجود لكمة "محمية". وقد اكن هذا الأمر ميثل تكرارا واكنت املسأأة  املعارف التقليدية، ذلا تساءل عام اإ

ىل مزيد من النظر. وابلنس بة للامدة  روهم وجود اتساق مع تعريف املصطلحات. . واكن من امل 3، فضل البديل 1حتتاج اإ
. وأأيد مداخةل وفد الروهند حول املوافقة املس بقة 3، فضل البديل 3. وفامي يتعلق ابملادة 2، فضل البديل 2وابلنس بة للامدة 

 املس تنرية والرشوط املتعارف علهيا تبادليا. 

ن ذكر  .279 جرائية هممة. اإ ن وفد الصني قد أأاثر مسأأة اإ عالنوقال الرئيس اإ  الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية اإ
حدى ادلول الأعضاء.    ي ادليباجة قد قام به امليرسون. وقال الرئيس أأن تكل الإشارة حتتاج اإىل دمع من اإ

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةذكر املتعددة القوميات(-بوليفيا )دوةوأأيد وفد  .280   ي ادليباجة.  اإ

أأعرب الوفد عن رسور  ملا مت احلصول عليه خالل  موقف نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. ووأأيد وفد مرص  .281
الاجامتع. لقد اكن ميثل أأساسا سلامي لس مترار املناقشات  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. وابلرمغ من 

ضافهتا. واكن بجب التعامل مع الإضافات اجلديدة حبرص ذكل، اكن دلى الوفد حتفظات بشأأن العنارص اجلديدة  اليت متت اإ
ىل نقطة البداية بعد س بعة عرش عاما. وحث الوفود عىل أأن تكون متفائةل  للغاية لأن الإضافات اجلديدة قد تعود ابملناقشات اإ

 وبناءة والقيام بلك ما  ي وسعروها لضامن تتوجي معل اللجنة احلكومية ادلولية ابلنجاح. 

أأيد وفد كينيا أ راء وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأيد حذف لكمة "احملمية" من النص باكمهل. وميكن أأن و  .282
 تكون النسخة املعدة الثانية أأساسا جيدا للمناقشات  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. 

 عىل النسخة املعدة الثانية بوصفروها وثيقة معل ادلورة الثانية والثالثني وفد مجروهورية كوراي عن رغبته  ي الركزي وأأعرب .283
للجنة احلكومية ادلولية. وأأيد الاقراح اذلي تقدم به وفد الاحتاد الأورويب، ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. 

حتقيق فروهم أأفضل للمسائل الرئيس ية وتضييق  وسوف يكون الهنج اذلي يعمتد عىل ادلراسة وعىل الرباهني مفيدا للغاية  ي
 الثغرات  ي املس تقبل. 

نه ميكنه السري قدما بناء عىل النص. ومن أأجل السري قدما بشأأن الهنج متعدد  تولليبوقال ممثل قبائل  .284 اإ
توى املس توايت، واذلي اكنت هممتة ابس تكشافه، فس يكون من اجليد عقد بعض النقاشات حول ما س يكون عليه شلك احمل 

ىل الأمام س يعمتد عىل طبيعة احلقوق املعنوية املمنوحة أأو اليت مت الإقرار  واحلقوق املعنوية لأن سري هنج يعمتد عىل احلقوق اإ
ضافته للحفاظ عىل املصطلحات والتعريفات والتأأويالت اخلاصة  هبا. وقد رأأينا مرشوع النص. وقد يكون هناك أأمر بجب اإ

 خرى. ابحلقوق املعنوية واحلقوق الأ 
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وعرب وفد اندونيس يا عن ارتياحه بشأأن مصطلحني هام "املعارف التقليدية احملمية" و"المتكل غري القانوين"، عىل أأساس  .285
 2أأهنام سيتضمنان عقيدة الاس تخدام العادل اليت تتضمن ثغرة الرحيب ابلقرصنة احليوية. واقرح الوفد أأن يتضمن البديل 

 حقوقا معنوية واقتصادية بدل من جمرد حامية سالمة املعارف التقليدية.  3.3للامدة 

نه يقر ابلشواغل اليت عربت عهنا الوفود الأخرى. و ي  ورصح وفد تش ييل .286 أأنه فامي يتعلق "بأأهداف الس ياسات" فاإ
عىل التقاليد" بني أأقواس مربعة، حىت تكون متسقة مع  القامئعن رغبته  ي وضع عبارة "، أأعرب 1الفقرة )د(  ي البديل 

المتكل غري  مرة اثنية بوضع أأقواس مربعة حول الأفعال الرئيس ية مثل " 1. ومن أأجل حتقيق الاتساق، قام البديل 2البديل 
ماكنية الاختيار اليت ظروهرت بصورة متسقة  ي أأعرب عن رغبته  ي توافر  " و "الاس تخدام غري املرخص"، اخل. و املرشوع اإ
 " المتكل غري املرشوع ، مبا  ي ذكل "2البديل 

 بني البدائل. 

ىل  .287 عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةوأأيدت ممثةل برانمج الصحة والبيئة الإشارة اإ ، 2. و ي املادة اإ
 . 2.3، أأيدت املادة 3. و ي املادة 3أأيدت البديل 

ىل البيان اذلي أألقا  وفد وأأشا .288 نه من املروهم تضمني الإشارة  املتعددة القوميات(-بوليفيا )دوةر وفد كوس تارياك اإ وقال اإ
ىل  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةاإ لأنه مرتبط بصورة وثيقة مبوضوع املناقشات. كام أأيد أأيضا البيان اذلي  اإ

 ة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. أألقا  وفد تش ييل، ابلنيابة عن مجموع

نه ميكنه القيام مبزيد من العمل عىل النص. وفامي يتعلق ابلنص نفسه، أأيد البيان اذلي أألقا  وفد  .289 وقال وفد كولومبيا اإ
حول  القوميات( املتعددة-بوليفيا )دوةابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأيد البيان اذلي أألقا  وفد  تش ييل،

. 3"املعارف التقليدية احملمية" ومعايري الأهلية. ومل يرغب  ي تضميهنا. ومل يوافق عىل تضمني "والرشوط"  ي عنوان املادة 
ىل تعليق طرح  ي الاجامتعات غري الرمسية واذلي مل يمت تضمينه. بجب وضع الفقرة  ىل املعارف  "4"كام أأشار اإ "تعزيز النفاذ اإ

  العام"  ي ادليباجة بني أأقواس مربعة.وحامية املكل

وفد جنوب أأفريقيا عن شكر  لدلول الأعضاء عىل املشاركة البناءة خالل ادلورة. كام أأيد موقف وفد نيجرياي،  أأعربو  .290
ىل وفد كينيا بشأأن السري قدما بشأأن حذف "املعارف التقليدية احملمية" من الصك.  ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وانضم اإ

 وأأاثر شواغل حول تقدمي مصطلحات جديدة وخاصة "المتكل غري القانوين" أأو "املعارف التقليدية احملمية". 

وفد الياابن عن رغبته  ي اس مترار دراسة النص ابلتفصيل والإسروهام  ي املناقشات املس تقبلية. و ي خالل  أأعربو  .291
عىل أأساس الرباهني. وأأيد الاقراح اذلي تقدم به وفد الاحتاد الاجامتعات غري الرمسية أأكد الوفد عىل أأمهية وجود هنج يقوم 

ىل تيسري املناقشات.   الأورويب، ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. وسوف تؤدي مثل هذ  ادلراسة اإ

ة الثانية، مت أأخذ وأأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أألقا  وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. و ي النسخة املعد .292
ىل موقف اجملموعة الأفريقية. أأعرباملواقف اليت  وقد اكن ذكل سببا  ي الشعور بتفاؤل كبري  عهنا الوفد  ي احلس بان ابلإضافة اإ

 بشأأن التوصل اإىل صك ملزم يفي بتوقعاته. 

عطائه الفرصة لتبادل خرباته. وأأيد البيان اذلي أألق .293 كوادور عن امتنانه عن اإ ا  وفد تش ييل، ابلنيابة عن وأأعرب وفد اإ
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأيد الهنج متعدد املس توايت واذلي اكن مفيدا  ي حتقيق امحلاية املتاكمةل للمعارف 

 لية. التقليدية. ورحب الوفد ابلنسخة املعدة الثانية بوصفروها أأساس العمل  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلو 
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ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن مالحظاته قد مت أأخذها  ي احلس بان. وأأيد البيان اذلي أألقا  وفد مرص. ومن خالل  .294
دراهجا  ي  عادة اإ قراءة النسخة املعدة الثانية، اكن دليه شعور ابلتكرار اخلفيف. فبعض العبارات عىل سبيل املثال قد مت اإ

لثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية من الاس مترار بنجاح  ي دفع النسخة النص. وأأعرب عن أأمهل  ي أأن تمتكن ادلورة ا
 املعدة الثانية  ي الاجتا  الصحيح. 

وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أألقا  وفد تش ييل، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، واذلي أأيدته  .295
ندونيس يا، ابلنيابة  قوميات(املتعددة ال-بوليفيا )دوةأأيضا وفود  كوادور. وأأيد البيان اذلي تقدم به وفد اإ وكوس تارياك وكولومبيا واإ

اثرهتا  عن البدلان املتقاربة التفكري. وعرب عن شواغهل واكن يشعر ابمحلاس  ي الاس مترار  ي النقاش حول املسائل اليت متت اإ
  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. 

عدم انتقاص لك  يكفل ا، هنجفيه الأعضاء ادلولوأأيد وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب و  .296
ىل فروهم مشرك للأهداف الاقراحات  اليت مت التعبري عهنا  ي ادلورة احلالية وادلورات السابقة. واكن من الرضوري التوصل اإ

ىل تفامه مشر  ك، اكن من الصعب حتقيق تقدم. وبجب أأل تقوم اللجنة احلكومية ادلولية بتكرار واملبادئ. وبدون التوصل اإ
للأهداف  2للفقرة )ج( اخلاصة ابلأهداف. عالوة عىل ذكل، أأيد البديل  1الواثئق الأخرى ذلكل مل يؤيد الوفد البديل 

ساءة اس تخدام" واليت س تفيد الهنج القامئ عىل التدابري. كام أأيد الإشارة ىل قمية املكل العام كام ورد  ي البديل  وفضل "اإ . 3اإ
، اكن بجب وجود عالقة قوية بني املوضوع واجملمتعات الأصلية واحمللية. ذلكل، أأيد "يرتبط ارتباطا 1وفامي يتعلق ابملادة 

. ومل يكن الوفد 1ل ، أأيد أأن تكون اجملمتعات الأصلية واحمللية من املس تفيدين وذلكل أأيد البدي2مبارشا". وفامي يتعلق ابملادة 
. وقد يعطى ذكل لدلول 3 ي املادة  1 ي موقف يؤههل دلمع الصياغات اليت تضمنت الأمم بوصفروها مس تفيدة. وأأيد البديل 

، فاإن اخلطوط الفاصةل بني خمتلف 3والبديل  2الأعضاء املرونة الرضورية للتعامل مع تكل املسائل. وفامي يتعلق ابلبديل 
أأعرب الوفد عن تقدير  للمعلومات اليت قدمهتا  قليدية اكنت لتزال غري واحضة وعرضة للتأأويل. ومس توايت املعارف الت 

بعض ادلول الأعضاء اليت قامت مؤخرا بتطبيق ترشيعات أأو لزالت  ي مرحةل تطوير ترشيعات تتعلق ابملعارف التقليدية. 
 اكنت بعضروها الأخرى تركز عىل اس تخدام قواعد البياانت. وقد واكن من املثري لالهامتم معرفة أأن بعضروها يقوم عىل احلقوق بيامن

ساعدت الأمثةل املقدمة عىل توفري معلومات للمناقشات بطريقة ل ميكن للمناقشات اليت تعمتد عىل النظرايت وحدها أأن 
ىل عقد مناقشات أأكرث تفصيال واحلصول عىل معلومات أأكرث بناء عىل كيفي لهيا. وتطلع الوفد اإ ة ارتباط تكل الأنظمة تتوصل اإ

ابملسائل الرئيس ية  ي الصك. وس يكون ذلكل وجاهة خاصة عندما يتعلق الأمر مبختلف مس توايت النرش كام يرد حاليا  ي 
. واكن الوفد حيتاج لفروهم أأفضل لكيفية معل تكل التعريفات  ي جمال التطبيق، مع أأخذ لك مصاحل 3قامئة املصطلحات واملادة 

ة  ي احلس بان. واكن يقصد ابقراح الاحتاد الأورويب املتعلق ابدلراسة واملتضمن  ي اكفة أأحصاب املصلح
توفري معلومات للمناقشات. وبدون براهني وأأمثةل ملموسة مل تكن اللجنة احلكومية  WIPO/GRTKF/IC/31/9 الوثيقة

ولية، واليت نصت عىل اتباع هنج متعدد ادلولية قادرة عىل السري قدما بصورة جادة. وس يكون هذا الهنج مامتش يا أأيضا مع ال
صدار أأحاكم مس بقة عىل طبيعة النتيجة. كام أأعرب الوفد عن رغبته  ي شكر وفد لتفيا،  املسارات جتا  العمل بدون اإ
ل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والبلطيق، ووفود الولايت املتحدة الأمريكية وكندا والياابن ومجروهورية كوراي وممث

وأأعرب عن تطلعه  تولليبعىل دمعروها. وقد اس متع بكثري من الاهامتم اإىل الاقراح اذلي تقدم به ممثل قبائل  تولليبقبائل 
ىل اس مترار املناقشات حول هذا الاقراح والاقراحات الأخرى اليت ميكن أأن ترثي مرجعيات ادلراسة مع أأخذ نطاقروها احلايل  اإ

  ي احلس بان. 

دانيال ميران أأن املنظمة دمعت لس نوات طويةل الشعوب الأصلية اليت اكحفت  -فرانس ليبريتيه  وقال ممثل منظمة .297
والقرصنة احليوية. واكنت املعارف التقليدية من منطلق  المتكل غري املرشوعمن أأجل حق حامية تراهثا الثقا ي وخاصة ضد 

. وقد قرصت غالبية الترشيعات املتعلقة ابملعارف التقليدية تكل طبيعهتا اخلاصة تقع خارج نطاق منظومة امللكية الفكرية املعتاد
املعارف عىل املكل العام. و ي غالب الأحيان مل تفي املعارف التقليدية مبعايري حامية امللكية الفكرية. أأما مفروهوم املكل العام فقد 
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ذا اكن هناك  تعارض حول تكل النقطة. واكن عىل مرشوع جتاهل القوانني العرفية اليت اكنت موجودة ابلفعل. وتساءل عام اإ
الصك اذلي تمت مناقش ته، واذلي أأيدته جامعة القوقاز الأصلية، أأن يركز عىل القوانني العرفية اليت حتمك املعارف التقليدية، مبا 

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةيامتىش مع احلقوق الأساس ية املعرف هبا  ي  الغرض من  وبجب أأن يتضمن اإ
الصك دول  تعطي صفة قانونية حقيقية للمعارف التقليدية للشعوب الأصلية  ي ترشيعاهتا احمللية عىل أأساس القوانني الوضعية. 

ىل املادة  من بروتوكول انجواي واذلي  12وسوف يسروهم ذكل  ي خلق جرس بني امللكية الفكرية واملعارف التقليدية. وأأشار اإ
ىل أأن تأأخ ىل املعارف التقليدية. وقد تضمنت دعا ادلول اإ ذ  ي حس باهنا القوانني الوضعية للشعوب الأصلية عند النفاذ اإ

النسخة املعدة الثانية القوانني الوضعية والربوتوكولت  ي ادليباجة، و ي الأهداف و"اس تخدام املصطلحات". وابلرمغ من 
ل فاإن تكل الأحاكم س تكون ذكل، وحىت تصبح القوانني الوضعية هممة من الناحية القانون  ية بجب تضميهنا  ي منت النص، واإ

 رمزية فقط. 

وأأيد وفد نيجرياي البياانت اليت أألقاها وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، وأأكد عىل دمعه للنسخة املعدة  .298
جراء مزيد من املناقشات. وابلرمغ م ىل تعديل من خالل اإ ن ذكل، بدا أأن هناك شعور همم يتعلق الثانية واليت اكنت حتتاج اإ

ىل اس تدامة س بل  بأأمهية العمل واحامتل أأن يؤدي هذا العمل اإىل حتسني حياة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية ويؤدي اإ
كر ابلولية حفسب لكنه ذكر أأيضا بطبيعة املروهام واليت ظلت رغام ه من طول الطريق هدفا همام يؤكد عىل أأن معيش هتا. ومل يذَّ

ىل اكفة معارف الشعوب. كام أأقر الوفد بأأن هناك تقدم حيرز  ي معلية  سيمت منح بعض امحلاية القانونية لاكفة أأشاكل املعارف واإ
عن أأمهل  ي أأن يس متر هذا الاجتا  وتكل الروح التعاونية وأأن يش يع  ي ادلورة  أأعرب تقليل الثغرات. وأأشاد الوفد بذكل و

 كومية ادلولية شعور متجدد ابلتصممي القوي وبوضوح أأكرب عىل السري قدما. الثانية والثالثني للجنة احل

واختمت الرئيس املناقشات حول النسخة املعدة الثانية وقدم قامئة اسرشادية ابملسائل العالقة اليت ينبغي معاجلهتا/اليت  .299
 قات من احلضور. مل يبت فهيا واليت بجب تناولروها  ي اجللسة التالية. وفتح الباب لتلقي التعلي

ن "اس تخدام ومعىن بعض املصطلحات واملفاهمي" يبدو أأنه  .300 وقال وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، اإ
ىل اتفاق بشأأهنا. وابلرمغ من ذكل حدثت ثغرات شاسعة بدل من تقليل  يس توعب اكفة العنارص اليت مل يمت التوصل اإ

حا طة ومل تكن تعىن أأن اكفة العنارص سوف تمت مناقش هتا  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة الثغرات. واكنت القامئة لالإ
 أأعرب الوفد عن رغبته  ي الركزي عىل بعض النقاط بصفة خاصة.  احلكومية ادلولية. و

ىل، أأنه  ي النقطة  تولليبوأأشار ممثل قبائل  .301 املفيد  "اس تخدام ومعاين بعض املصطلحات واملفاهمي، س يكون من 1اإ
ضافة "نطاق امحلاية" بعد " احلقوق الاقتصادية و/أأو املعنوية" و"احلقوق 4"احلقوق املعنوية" و ي النقطة  تفسري ، ميكن اإ

لهيا من أأجل دفع الهنج متعدد املس توايت للأمام.   الأخرى ذات الصةل" لستيعاب اكفة احلقوق اليت قد تكون هناك حاجة اإ

نه ل بجب أأن تكون هناك أأقواس وقال وفد تش ييل، متحداث ابل  .302 نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الوسطى والاكرييب، اإ
حول "الشعوب الأصلية". وفامي يتعلق ابملوضوع، اكن هناك اختالف بني الاقراحني. أأحدهام تضمن معايري الأهلية بدون 

فامي يتعلق بعملية التشكيك  ي معايري الأهلية. عرض اك ي ملا متت مناقش ته  ي الاجامتعات غري الرمسية أأو  ي اجللسة العامة 
واقرح استبدال "حيامث وكيفام تضمن" بعبارة "سواء تضمن". وأأثناء الاجامتعات غري الرمسية اكن تبادل ال راء ممتعا، فقد ساعد 

نه اكن  عىل فروهم ما اذلي يمت  ي جمال التطبيق والأمور اليت اكنت تقف وراء تكل املفاهمي. هناك ارتباطا واحضا بني وقال اإ
ضافة عنرص ليمت نظر  كام ييل: "أأنظر التداخل بني املعارف  املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي. واقرح اإ

 التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي."

 اك الالتينية والاكرييب. وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أألقا  وفد تش ييل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمري .303
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وأأيد وفد كولومبيا البيان اذلي أألقا  وفد تش ييل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. لكنه شعر ابلضيق  .304
زاء وضع الأقواس حول "اس تخدام ومعاين بعض املصطلحات واملفاهمي".   اإ

كوادور بيان وفد تش ييل ابلنيابة عن مجموعة  .305  بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.وأأيد وفد اإ

 وأأختمت الرئيس هذا البند من بنود جدول الأعامل .306

 من جدول الأعامل: 6بشأأن البند قرار 

ىل  .307 أأعّدت اللجنة، استنادا اإ
، نصا أ خر WIPO/GRTKF/IC/31/4 الوثيقة

 –بعنوان "حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد 
وقّررت اللجنة (". Rev.2النسخة املعّدة الثانية )

حاة ذكل النص، ابلصيغة اليت ورد هبا  ي اختتام  اإ
 البند من جدول الأعامل  النظر  ي هذا

ىل دورهتا الثانية والثالثني 2016 سبمترب 23 ي  ، اإ
وبرانمج معلروها  2017-2016 طبقا لوليهتا للثنائية

، كام جاء  ي 2017 لعام
 .WO/GA/47/19 الوثيقة

ىل دورهتا  وقّررت اللجنة أأيضا أأن .308 حتيل اإ
رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي  القادمة "قامئة اإ
معاجلهتا/حّلروها  ي ادلورة القادمة"، ترد نسخة مهنا 

  ي املرفق.

وأأحاطت اللجنة علام  .309
 WIPO/GRTKF/IC/31/5 ابلواثئق

وWIPO/GRTKF/IC/31/6و
WIPO/GRTKF/IC/31/7و
WIPO/GRTKF/IC/31/8 

 WIPO/GRTKF/IC/31/9و
 WIPO/GRTKF/IC/31/INF/7و
 WIPO/GRTKF/IC/31/INF/8و
، وأأجرت WIPO/GRTKF/IC/31/INF/9و

 مناقشات بشأأهنا.
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مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف من جدول الأعامل:  7البند 
 ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنيةاحلكومية ادلولية(  ي تنفيذ  التقليدية والفوللكور )اللجنة

حلاقا بقرار اجلعية العامة للويبو  ي عام  .310 ىل  2010اإ بالغ هجات الويبو املعنية بتضمني تقريرها الس نوي املرسل اإ بشأأن "اإ
ىل سروهاهما  ي تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية"، دعا الرئيس الوفود واملراقبني اإ مناقشة  اجلعيات وصفا ابإ

  .مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية  ي تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

حتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأقر مبا قدمته شعبة املعارف التقليدية حتديدا  والويبو عامة  من خمتلف و  .311
سداء املشورة  التنظميية وتوفري مساعدات موهجة حنو التمنية اإىل رضوب املساعدة التقنية وأأنشطة تكوين الكفاءات بغية اإ

ثت فهيا  2007من أأجندة التمنية اليت اعت مدت  ي عام  18وشدد الوفد عىل التوصية  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا . وح 
غري اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اللجنة عىل "الإرساع  ي مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من 

ماك ومن هذا املنطلق، سامهت اللجنة احلكومية ادلولية مسامهة حثيثة وجليةل  ي تنفيذ نية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث". اإ
عداد صك دويل ملزم قانوان  وممتثل للمعايري  توصيات أأجندة التمنية، وتلكلت مفاوضاهتا املمتحورة حول ثالثة موضوعات ابإ

نفاذ من أأجل تعزيز شفافية النظام ادلويل للملكية الفكرية وفعاليته، وحامية املعارف والإبداعات والابتاكرات ادلني ا وقابل لالإ
طار امللكية الفكرية احلديث )بغض النظر عن الانتفاع التجاري هبا(، وضامن منافع اقتصادية  التقليدية والهنوض هبا  ي اإ

وأأضاف الوفد أأنه بجب أأن تمتزي املساعدة التقنية اليت تقدهما  .املعارف ، لأحصاب تكلمنصفة وحقوق معنية، عند الاقتضاء
الويبو  ي جمالت اللجنة احلكومية ادلولية بأأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة وتس تجيب للأولوايت 

الأمهية مباكن أأن تراعي تكل الالزتامات مواطن  وعليه اكن منلبدلان امللمتسة لتكل املساعدة. والاحتياجات الإمنائية  ي ا
طار النظام ادلويل للملكية و ي اخلتام، أأكد الوفد الزتام اجملموعة الأفريقية بتحقيق هدفروها  ي الفكرية.  املرونة املتاحة حاليا   ي اإ

طار اللجنة احلكومية ادلولية ومواصةل العمل عىل حنو بناء.   اإ

وأأضاف أأن وجود  جنة احلكومية ادلولية قد اس تأأنفت أأنشطهتا بعد توقف دام أأكرث من عام.وذكَّر وفد الربازيل بأأن الل  .312
ذ يسامه معل اللجنة  ي تنفيذ توصيات أأخرى أأبرزها من أأجندة التمنية عىل الأقل.  18اللجنة رشطا  لتحقيق التوصية  اإ

راتن التاسعة والعرشين والثالثني اللتان هام ادلو  2016وعقدت اللجنة دورتني  ي عام  .22و 19و 17و 16و 15التوصيات 
عداد صك ملزم  تناولتا العالقة بني املوارد الوراثية ونظام امللكية الفكرية وسامهتا  ي ترسيع مسار اللجنة احلكومية ادلولية  ي اإ

فضال  عن امليض  18ة و ي اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن تواصل هذ  ادلورة وادلورات املقبةل الامتثال للتوصي قانوان .
 قدما   ي تنفيذ توصيات أأخرى.

وأأعرب وفد الصني عن تقدير  ملا قدمته اللجنة احلكومية ادلولية من مساهامت  ي تنفيذ أأجندة التمنية، وأأيد البيانني  .313
ىل أأن حامية املوارد ال الذلين أأدىل هبام وفد نيجرياي، ابمس اجملموعة الأفريقية، ووفد الربازيل. وراثية واملعارف التقليدية وأأشار اإ

وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي تعرب عن تطلعات متنوعة للك البدلان وعن رغبة  ي حتقيق التوازن بني الإبداع والتقاليد. 
س امي البدلان الأقل منوا ،  اخلتام، أأبدى الوفد أأمهل  ي مواصةل العمل عىل حتقيق تطلعات البدلان النامية، ول و ي
 اجملال. ذكل  ي

وحتدث ممثل قبائل تولليب ابمس جامعة القوقاز الأصلية، فذكَّر بأأن اجلعية العامة للأمم املتحدة قد اعمتدت أأهداف  .314
وعدم ترك أأي أأحد خلف الركب  ي  2030التمنية املس تدامة  ي العام املايض من أأجل القضاء عىل الفقر املدقع حبلول عام 

حدى غاايت هدف القضاء عىل الفقر املدقع اليت تلزم ادلول الأعضاء بضامن متتّع ولفت  حتقيق التمنية املس تدامة. ىل اإ الانتبا  اإ
مجيع الرجال والنساء، ول س امي الفقراء والضعفاء مهنم، بنفس احلقوق  ي احلصول عىل املوارد الاقتصادية، وكذكل حصوهلم 

 ا وغري  من احلقوق املتعلّقة بأأشاكل امللكية الأخرى.عىل اخلدمات الأساس ية، وعىل حق امتالك الأرايض والترّصف فهي
ىل الشعوب الأصلية، تشمل "احلقوق املتعلقة بأأشاكل امللكية الأخرى" ملكية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  وابلنس بة اإ
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بأأن تأأخذ تكل الغاية بعني  وأأوىص الوفد ادلول الأعضاء  ي اللجنة الثقا ي التقليدي وغريها من الإبداعات الفكرية للمجمتعات.
وذكَّر الوفد أأيضا  بأأن الأمم املتحدة قد اعمتدت خطة العمل عىل نطاق املنظومة لضامن انهتاج هنج  الاعتبار  ي مفاوضاهتا.

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية ومن مث الامتثال للوثيقة اخلتامية املنبثقة عن  متسق  ي حتقيق مقاصد اإ
حقاق حقوق الشعوب  ر العاملي بشأأن الشعوب الأصلية.املؤمت ىل املسامهة  ي اإ واكنت هذ  اخلطة هتدف  ي هناية املطاف اإ

ىل ادلول الأعضاء  ي ذكل اجملال.  الأصلية عىل الصعيد القطري عن طريق تعزيز ادلمع اذلي تقدمه منظومة الأمم املتحدة اإ
الاتساق بني الصكوك املتفاوض علهيا والصكوك القانونية ادلولية الأخرى  وحث الوفد ادلول الأعضاء  ي اللجنة عىل ضامن

ذ ينبغي أأل حيد أأي صك جديد تعد  اللجنة من حقوق الشعوب الأصلية املكفوة مبوجب  اخلاصة حبقوق الشعوب الأصلية. اإ
 صكوك قانونية دولية أأخرى.

وقال  جرياي، ابمس اجملموعة الأفريقية، والربازيل والصني.وأأعرب وفد الروهند عن تأأييد  للبياانت اليت أأدلت هبا وفود ني .315
ىل التصدي لسوء اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي  ن بالد  لطاملا اكنت من أأكرب ادلعاة اإ اإ

ح أأن معل اللجنة س يفيض اإىل صك ملزم قانوان  أأو أأكرث محلاية املوارد ال التقليدي. وراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل ورجَّ
وأأعرب الوفد عن تقدير   التعبري الثقا ي التقليدي والهنوض هبا ومن مث املسامهة  ي تنفيذ عدة توصيات من أأجندة التمنية.

ىل تعممي أأجندة التمنية  ي معلروها وجشعروها عىل مواصةل ذكل العمل.  لعمل الويبو الرايم اإ

  

 لأعامل: من جدول ا 7قرار بشأأن البند 

أأجرت اللجنة مناقشة بشأأن هذا البند.  .316
وقّررت أأن ت دّون مجيع البياانت امل دىل هبا 

ىل  خبصوص هذا البند  ي تقريرها وأأن ت رفع أأيضا اإ
 3اجلعية العامة للويبو املزمع عقدها  ي الفرة من 

ىل  كتوبر 11اإ ، طبقا للقرار اذلي اختذته 2016 أأ
بشأأن أ لية تنس يق  2010 اجلعية العامة للويبو لعام

 جدول أأعامل التمنية.

 أأية مسائل أأخرىمن جدول الأعامل:  8البند 

 من جدول الأعامل: 8ر بشأأن البند قرا

طار هذا البند. .317 ر أأية مناقشات  ي اإ  مل جت 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

أأعرب الرئيس عن شكر  لنائيب الرئيس، السفري تني والس يدة ليدز. كام أأعرب عن شكر  للميرسين. وشكر كذكل  .318
الأمانة اليت مضنت سري الاجامتعات بسالسة وقامت باكفة الأعامل التحضريية ودمعت امليرسين وانئيب الرئيس. وقد معل 

حراز  وقاموا بتدوين تعقيبات الرئيس وانئبيه والأمانة كفريق واحد. وقاموا بعقد اجامت عات دورية ومناقشة التقدم اذلي مت اإ
بقائه مطلعا  صدار أأحاكم علهيا. كام أأعرب عن شكر  للمنسقني الإقلمييني، اذلين لعبوا دورا همام  ي اإ وتعليقات اجليع مث قاموا ابإ

جناح الاجامتع. وأأشار والعمل كروهمزة وصل بينه وبني ادلول الأعضاء لضامن متكن اللجنة احلكومية ادل ولية من السري قدما واإ
ىل أأن الصندوق الطوعي اكن خاليا من الأرصدة،  اإىل دمعه القوي جلاعة القوقاز الأصلية والعمل اذلي قامت به. وابلإشارة اإ
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ىل الاجامتع. واكن شكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الأرصدة اليت قدهما لمتكني املزيد من املمثلني الأصليني للقدوم اإ 
سروهامات للصندوق  من املروهم وجود املمثلني الأصليني  ي الإسروهام  ي املناقشات واكن من املروهم أأن يمت متثيلروهم. وطالب بتقدمي اإ
الطوعي بني ادلورتني احلادية الثالثية والثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. وقد شارك ممثلو الصناعات واجملمتع املدين من 
أأحصاب املصلحة الرئيس يني  ي املناقشات. واكنت هناك حاجة للنظر حبرص  ي تعليقاهتم وأ راهئم لأن أأي نتيجة اكن بجب أأن 

جناح ادلورة  عن شكر  لدلول الأعضاء بوصفروها أأمه مجموعة ساعدت عىل أأعربو ي الهناية حتقق التوازن بني اكفة املصاحل.  اإ
ولية. واكن الاجامتع ممثرا ومت عقد   ي مناخ جيد. واكنت بعض املناقشات جيدة للغاية احلادية والثالثني للجنة احلكومية ادل

وخاصة بعض املناقشات املتعلقة ابلأمثةل العملية. واكن عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تس متر  ي العمل بنفس الروح. 
ىل املادة الواردة  ي النسخة املعدة  وطالب ادلول الأعضاء ابلقيام بني ادلورة احلادية والثالثية والثانية والثالثني ابلنظر بدية اإ

 أأعرب الثانية والبدء  ي نظر تكل املادة وحتليلروها. واكنت الندوة املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية ندوة انحجة للغاية. و
ن تساعد عىل تفكيك بعض املسائل الرئيس ية عن أأمهل  ي أأن يمت عقد ندوة مماثةل حول املعارف التقليدية، واليت ميكن أأ 

هنا متثل أأرائه  وتقليل بعض الثغرات. وسوف يبدأأ  ي التفكري بشأأن مذكرة الرئيس اليت ل توجد لروها صفة واكنت من الواحض اإ
 الرئيس عن شكر  للمرمجني.  أأعرب فقط ول ترض بأ راء ادلول الأعضاء الأخرى. و

 .واختمت الرئيس ادلورة .319

 :من جدول الأعامل 9البند  قرار بشأأن

 2 اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود  .320
 من جدول الأعامل 7و 6و 5و 4و 3و

عداد مرشوع 2016 سبمترب 23 ي  . واتفقت عىل اإ
تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذ  القرارات 

يل هبا أأمام املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأد
كتوبر 28 ي أأجل أأقصا  اللجنة، وتعمميه  . 2016 أأ

ىل تقدمي تصويبات  وس ي دعى املشاركون  ي اللجنة اإ
كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة  ي مرشوع 

التقرير قبل أأن تعمَّم الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير 
اللجنة لحقا لعامتدها  ي ادلورة  ي  املشاركنيعىل 

  للجنة. القادمة

 []ييل ذكل املرفقان
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I. ÉTATS/STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 
(in the alphabetical order of the names in French of the States) 
 
 

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Velaphi SKOSANA (Ms.), Senior Manager, Indigenous Cultural Expression and Knowledge, 
Department of Trade and Industry, Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), 
Pretoria 
vskosana@cipc.co.za  
 
Tom SUCHANANDAN, Expert, Policy Development, Department of Science and Technology 
(DST), Pretoria 
 
Shumi PANGO (Ms.), Expert, Department of Science and Technology (DST), Minister of 
Science and Technology, Pretoria 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Lounes ABDOUN, directeur général adjoint, Office national des droits d’auteur et droits voisins 
(ONDA), Ministère de la culture, Alger 
 
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
allek@mission-algeria.ch  
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva 
wi-2-io@genf.diplo.de  
 
Arne WEGNER, Intern, Economic Division, Permanent Mission, Geneva 
wi-s1-io@genf.diplo.de  
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Abdulmunsen ALJEED, Director, Examination Department, Saudi Patents Office (SPO), King 
Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
aljeed@kacst.edu.sa  
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 



WIPO/GRTKF/IC/31/10 
Annex I 
2 

 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Ian GOSS, General Manager, Continuous Improvement Projects, IP Australia, Canberra 
 
Aideen FITZGERALD (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation Section, 
IP Australia, Canberra 
aideen.fitzgerald@ipaustralia.gov.au  
 
Felicity HAMMOND (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
felicity.hammond@dfat.gov.au  
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Charline VAN DER BEEK (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Pia HAUBENWALLNER (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Zahir HAJIYEV, Head, Examining and Legal Enforcement Department, State Committee for 
Standardization, Metrology and Patents, Center of Examination on Industrial Property Objects, 
Baku 
 
Rustam AGHAYEV, Deputy Head, Department of Finance and Economy, Copyright Agency, 
Baku 
mha@copag.gov.az  
 
 
BAHAMAS 
 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
bbutler@bahamasmission.ch  
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Horacio Gabriel USQUIANO VARGAS, Director General de Integración y Cooperación 
Económica, Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, La Paz 
 
Luis Fernando ROSALES LOZADA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
fernando.rosales@mission-bolivia.ch  
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CAMBODGE/CAMBODIA 
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OP Rady, Director, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce, Phnom Penh 
oprady@yahoo.com  
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Célestin SIETCHOUA DJUITCHOKO, chef, Division des affaires juridiques, Ministère des arts 
et de la culture, Yaoundé 
sietchouacelestin@yahoo.fr  
 
Boubakar LIKIBY, secrétaire permanent, Comité national de développement des technologies 
(CNDT), Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI), Yaoundé 
likibyboubakar@gmail.com  
 
Edwige Christelle NAAMBOW ANABA (Mme), experte, Comité national de développement des 
technologies (CNDT), Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI), 
Yaoundé 
 
 
CANADA 
 
Nicolas LESIEUR, Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Policy Division, Global 
Affairs Canada, Ottawa 
 
Shelley ROWE (Ms.), Senior Leader, Copyright and Trade-mark Policy Directorate, Intellectual 
Property, Ottawa 
 
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Nelson CAMPOS, Asesor Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Santiago 
ncampos@direcon.gob.cl  
 
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
mpaiva@minrel.gob.cl  
 
 
CHINE/CHINA 
 
YAO Xin, Deputy Director of Division 3, Legal Affairs Department, State Intellectual Property 
Office (SIPO), Beijing 
 
WANG Wei, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
SHI Yuefeng, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
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Daniela RODRÍGUEZ URIBE (Sra.), Asesora de Patrimonio Inmaterial, Dirección de 
Patrimonio, Ministerio de Cultura, Bogotá D.C. 
 
Manuel CHACÓN, Consejero Comercial, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
mchacon@mincit.gov.co  
 
Juan Camilo SARETZKI FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Luis Carlos SACHICA, Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CONGO 
 
Edwige Julienne PEA (Mme), chef, Bureau de la documentation, Ministère de l’économie, du 
développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antenne nationale de la propriété 
industrielle (ANPI), Brazzaville 
 
 
COSTA RICA 
 
Maribel ÁLVAREZ MORA (Sra.), Asesora Legal, Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO), Ministerio de Ambiente y Energía, San José 
malvarezminae@yahoo.es  
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CUBA 
 
Madelyn RODRÍGUEZ LARA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
m_rodriguez@missioncuba.ch  
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Mette Wiuff KORSHOLM (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Business and Growth, Taastrup 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hassan ELBADRAWY, Vice President, Court of Cassation, Cairo 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
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ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Emilio Fernando UZCATEGUI JIMÉNEZ, Asesor, Subsecretaría General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Quito 
euzcategui@senescyt.gob.ec  
 
Ñusta MALDONADO (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
nmaldonado@cancilleria.gob.ec  
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Ana María URRECHA ESPULGA (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Coordinación 
Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 
ana.urrecha@oepm.es  
 
Oriol ESCALAS NOLLA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Gea LEPÌK (Ms.), Adviser, Legislative Policy Department, Private Law Division, Ministry of 
Justice, Tallinn 
gea.lepik@ut.ee  
 
Veikko MONTONEN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
veikko.montonen@mfa.ee  
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/USA 
 
Dominic KEATING, Director, Intellectual Property Attaché Program, Office of Policy and 
International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
Aurelia SCHULTZ (Ms.), Counsellor, Policy and International Affairs, Copyright Office, 
Washington D.C. 
aschu@loc.gov  
 
Peter MEHRAVARI, Patent Attorney, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 
Alexandria 
 
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Assistant, Permanent Mission, Geneva 
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ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Negash Kebret BOTORA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Yoseph Kassaye YOSEPH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Frew Hailu WONDIMNEH, Head, Legal Department, Ethiopian Intellectual Property Office 
(EIPO), Addis Ababa 
 
Yanit Abera HABTEMARIAM (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Oleg NERETIN, Advisor, Federal Institute of Industrial Property, Federal Service for Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Larisa SIMONOVA (Ms.), Researcher, Law Division, Federal Service for Intellectual Property 
(ROSPATENT), Moscow 
 
Andrei KALININ, Cousellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FIDJI/FIJI 
 
Lyanne VANURASI (Ms.), Deputy Chief Law Draftsperson, Legislative Drafting, Office of the 
Attorney-General, Suva 
lyanne.vaurasi@govnet.gov.fj  
 
Timaima VAKADEWABUKA (Ms.), Principal Legal Officer, Legislative Drafting, Office of the 
Attorney-General, Suva 
timaima.vakadewabuka@govnet.gov.fj  
 
Ajendra Adarsh PRATAP, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Jukka LIEDES, Special Adviser to the Government, Helsinki 
 
Heli HONKAPÄÄ (Ms.), Senior Government Secretary, Ministry for Economic Affairs and 
Employment, Helsinki 
 
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and Economy of Culture 
Department, Ministry of Education and Culture, Helsinki 
anna.vuopala@minedu.fi  
 
Soile KAURANEN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FRANCE 
 
Olivier MARTIN, conseiller, Mission permanente, Genève 
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GHANA 
 
Kwame Ntim DONKOH, Minister, Commercial Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
Sarah Norkor ANKU (Ms.), State Attorney, Registrar General Department, Ministry of Justice, 
Accra 
 
Paul KURUK, Professor of Law, Institute for African Development (INADEV), Accra 
 
Joseph OWUSU-ANSAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch  
 
 
HONDURAS 
 
Franklin Omar LÓPEZ SANTOS, Registrador Adjunto, Dirección General de Propiedad 
Intelectual (DIGEPIH), Instituto de la Propiedad, Tegucigalpa 
fols@yahoo.com  
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property 
Office (HIPO), Budapest 
 
 
ÎLES SALOMON/SOLOMON ISLANDS  
 
Andrew Eéwa HOULIA, Deputy Director, Department of Culture, Ministry of Culture and 
Tourism, Honiara 
 
Christina G. WINI (Ms.), Administrative Officer, Permanent Mission, Geneva 
ck@solomonislandsmission.ch  
 
 
INDE/INDIA 
 
Ghazala JAVED (Ms.), Scientist-IV, International Cooperation, Ministry of Ayurveda, Yoga and 
Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), New Delhi 
javed_ghazal@yahoo.com  
 

mailto:ck@solomonislandsmission.ch
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Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Robert Matheus Michael TENE, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Miranda Risang AYU (Ms.), Lecturer, Faculty of Law, Padjadjaran University, Bandung 
 
Erry Wahyu PRASETYO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
erry.prasetyo@mission-indonesia.org  
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Yousef NOURIKIA, Legal Expert, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran 
 
Reza DEHGHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
Baqir RASHEED, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
brnjar@gmail.com  
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Judith GALILEE-METZER (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
reporter3@geneva.mfa.gov.il  
 
Dan ZAFRIR, Adviser, Permanent Mission, Geneva 
reporter3@geneva.mfa.gov.il  
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Vittorio RAGONESI, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Rome 
 
Maria-Chiara MALAGUTI (Ms.), Consultant, Ministry of Foreign Affairs, Rome 
 
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
matteo.evangelista@esteri.it  
 
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
alessandro.mandanici@esteri.it  
 
Carlo FAVARETTO, Intern, Permanent Mission, Geneva 
wipostage.ginevra@esteri.it  
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
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Simara HOWELL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Yoshihito KOBAYASHI, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural 
Affairs, Tokyo 
 
Hirohisa OHSE, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Japan Patent Office 
(JPO), Tokyo 
 
Hiroki UEJIMA, Deputy Director, International Policy Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Ryo KASAHARA, Assistant Director, International Policy Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Zhasulan DZHIENBEKOV (Ms.), Head, Department of Intellectual Property Rights, Ministry of 
Justice of the Republic of Kazakhstan, Astana 
zh.jiyenbekov@adilet.gov.kz  
 
Madina SMANKULOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Catherine BUNYASSI KAHURIA (Ms.), Senior Principal State Counsel, International Law 
Division, Office of Attorney General and Department of Justice, Nairobi 
kahurianyassi@yahoo.com  
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Janis KARKLINS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
Rémy DARGHOUT, Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Renata RINHAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
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Kamal BIN KORMIN, Senior Director of Patent, Patent Division, Intellectual Property 
Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism, 
Kuala Lumpur 
kamal@myipo.gov.my  
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora Divisional, Subdirección Divisional de 
Examen de Fondo de Patentes, Áreas Biotecnológica, Farmacéutica y Química, Dirección 
Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
emelia.hernandez@impi.gob.mx  
 
Juan Carlos MORALES VARGAS, Subdirector Divisional, Subdirección Divisional de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación Técnica Internacional, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), Ciudad de México 
juancarlos.morales@impi.gob.mx  
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONTÉNÉGRO /MONTENEGRO 
 
Dušanka PEROVIƇ (Ms.), Assistant Director, Intellectual Property Office of Montenegro, 
Podgorica 
 
Tamara BRAJOVIC (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Margo BAGLEY (Ms.), Professor of Law, Emory University, Atlanta 
margo.bagley@gmail.com  
 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
 
Pierre DU PLESSIS, Senior Consultant, Centre for Research Information Action in Africa- 
Southern Africa Development and Consulting, Windhoek 
pierre.sadc@gmail.com  
 
 
NICARAGUA 
 
Hernán ESTRADA ROMÁN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
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Jenny ARANA VIZCAYA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGER 
 
Amadou TANKOANO, professeur de droit de propriété industrielle, Faculté des sciences 
économiques et juridiques, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niamey 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Peters EMUZE, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Chidi OGUAMANAM, Professor of Law, University of Ottawa, Ottawa 
 
Ruth OKEDJI (Ms.), Professor of Law, University of Minnesota, Minneapolis 
 
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Jostein SANDVIK, Director, Legal and International Affairs, Norwegian Industrial Property Office 
(NIPO), Oslo 
jsa@patentstyret.no  
 
Jon Petter GINTAL, Head of Section, Sámi Parliament of Norway, Karasjok 
jon.petter.gintal@samediggi.no 
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Ema HAO’ULI (Ms.), Policy Advisor, Business Law Department, Ministry of Business, Innovation 
and Employment, Wellington 
ema.haouli@mbie.govt.nz  
 
Kate Lin SWAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Muyassar UMIROVA (Ms.), Chief State Patent Examiner, Agency on Intellectual Property of the 
Republic of Uzbekistan, Tashkent 
m.umirova@ima.uz  
 
 
PAKISTAN 
 
Muhammad ISHAQ, Director, Commerce Division, Intellectual Property Organization (IPO), 
Islamabad 
muhammad.ishaq@ipo.gov.pk  
 
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

mailto:jon.petter.gintal@samediggi.no
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PARAGUAY 
 
Raquel PEREIRA FARINA (Sra.), Agregado, Misión Permanente, Ginebra 
rpereira@misionparaguay.ch  
 
Marcial ESPÍNOLA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
rrecalde@misionparaguay.ch  
 
 
PÉROU/PERU 
 
Sara QUINTEROS MALPARTIDA (Sra.), Coordinadora de Conocimientos Colectivos y 
Variedades Vegetales, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
squinteros@indecopi.gob.pe  
 
Luis MAYAUTE, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Jeanette FLORITA (Ms.), Director IV, National Commission on Indigenous Peoples (NCIP), 
Office of the President, Quezon City 
 
Cecilia PICACHE (Ms.), Head, Intangible Cultural Heritage Unit, National Commission for 
Culture and the Arts, Manila 
cvpicache@yahoo.com  
 
Arthur HERMAN, Chief, Litigation and Adjudication Division, Legal Affairs Office, National 
Commission on Indigenous Peoples, Office of the President, Quezon City 
akherman1965@yahoo.com  
 
Theresa TENAZAS (Ms.), Legal Officer, Biodiversity Management Bureau, Department of 
Environment and Natural Resources, Quezon City 
t_tenazas@yahoo.com  
 
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
agtalisayon@gmail.com  
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jheng0503bayotas@gmail.com  
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Anna MLEKO (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
annazmleko@gmail.com  
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
YOON Soon Duck (Ms.), Senior Researcher, Traditional Knowledge Department, Rural 
Development Administration (RDA), Wanju-Gun 
rdaysd@korea.kr  
 
 
JEONG Myeong Cheol, Researcher, Rural Environment and Resources Division, Department of 
Agricultural Environment, National Academy of Agricultural Science, Wanju-Gun 
jmc6807@korea.kr  
 
KWAK Choong Mok, Research Specialist, Korea Institute of Intellectual Property (KIIP), Seoul 
cmkwak@kiip.re.kr  
 
YUN Kyuseon (Ms.), Expert, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Maria ROJNEVSCHI (Ms.), Head, Promotion and External Relations Department, State Agency 
on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
maria.rojnevschi@agepi.gov.md  
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
emartinek@upv.cz  
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Mirela GEORGESCU (Ms.), Head, Chemistry and Pharmaceutical Division, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Constanta MORARU (Ms.), Head, Legal and International Cooperation Service, Legal 
Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Ian GREENE, Senior Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual Property Office 
(IPO), London 
 
Andrew SADLER, Adviser, Copyright and Enforcement Directorate, Intellectual Property Office 
(IPO), Cwmbran 
andrew.sadler@ipo.gov.uk  
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SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Iamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Radka LIČKOVÁ (Ms.), Expert, Legal and International Affairs Department, Industrial Property 
Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica 
 
 
SRI LANKA 
 
Ravinatha P. ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Kamburawalakds RANAWEERA, Director, Bandaranaike Memorial Ayurvedic Research 
Institute, Colombo 
 
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Johan AXHANM, Special Government Adviser, Division for Intellectual Property and Transport 
Law, Ministry of Justice, Stockholm 
 
John BÄCKNÄS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Martin GIRSBERGER, chef, Développement durable et coopération internationale, Division droit 
et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Marco D’ALESSANDRO, conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Parviz MIRALIEV, Head, Department of International Registration of Trademarks, State 
Institution National Center for Patent Information, Ministry of Economy Development and Trade 
of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
Parviz EMOMOV, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
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Usana BERANANDA, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
usana@thaiwto.com  
 
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
navarat@thaiwto.com  
 
Tanit CHANGTHAVORN, Executive Director, Institute for Technology and Innovation 
Management, Mahidol University, Nakhonpathom 
t.changthavorn@gmail.com  
 
 
Warissanee MANYAWUTH (Ms.), Provincial Public Prosecutor, Department of Intellectual 
Property and International Trade Litigation, Office of the Attorney General, Bangkok 
inter.affairs@hotmail.com  
 
Veerapong MALAI, Vice President, Innovation and Creative Entrepreneurship Development, 
Ministry of Natural Resources and Environment, Bangkok 
 
Savitri SUWANSATHIT (Ms.), Advisor, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture, 
Bangkok 
sa_vitri2000@yahoo.com  
 
Krithpaka BOONFUENG (Ms.), Director, Legal Development and Intellectual Property 
Management Group, Biodiversity-Based Economy Development Office (BEDO), Ministry of 
Natural Resource and Environment, Bangkok 
krithpaka@bedo.or.th  
 
Treechada AUNRUEN (Ms.), Cultural Officer, Office of the Permanent Secretary, Ministry of 
Culture, Bangkok 
kamthekop@yahoo.com  
 
Titaporn LIMPISVASTI (Ms.), Cultural Officer, Department of Cultural Promotion, Ministry of 
Culture, Bangkok 
titamod94@hotmail.com  
 
Sukanya YENSUK (Ms.), Cultural Officer, Professional Level, Department of Cultural Promotion, 
Ministry of Culture, Bangkok 
sukanyaboom@hotmail.com  
 
Kitiyaporn SATHUSEN (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 
sathusen_k@hotmail.com  
 
Sudkhet BORIBOONSRI, Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
sudkhet@thaiwto.com  
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Anis KADDOUR, chef de service, Dépôt et documentation, Organisme tunisien des droits 
d’auteur et des droits voisins (OTDAV), Tunis 

mailto:kamthekop@yahoo.com
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kaddour.enis@gmail.com  
 
Nasreddine NAOUALI (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
TURQUIE/TURKEY 
 
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
osman.gokturk@mfa.gov.tr  
 
 
TUVALU 
 
Losaline TEO (Ms.), Crown Counsel, Office of the Attorney General, Office of the Prime 
Minister, Funafuti 
losa.teo92@gmail.com  
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Kamal AL-KHAMERI, Director General, Trade Agreements Department, Ministry of Industry and 
Trade, Sana’a 
kamal.alkhameri@gmail.com  
 
 
ZIMBABWE 
 
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
zimbabwemission@bluewin.ch  
 
Roda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
II. DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Officer, Industrial Property, European Commission, 
Brussels 
 
Oliver HALL ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva 
 
Lucas VOLMAN, Intern, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva 
 
 
III. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE 
 
Sami M.K. BATRAWI, Director General, Intellectual Property Unit, Ministry of Culture, Ramallah 
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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Yujiao CAI (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
 
 
GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY  
 
Elmer SCHIALER, Director General, Lima 
eschialer@comunidadandina.org  
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  
 
Halim GRABUS, Counsellor, Geneva 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Alessia VOLPE (Ms.), Coordinator, International Cooperation, Munich 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)  
 
Oumou WARR (Mme), observateur, Genève 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Remi NAMEKONG, Senior Economist, Geneva 
 
 
V. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Assembly of Armenians of Western Armenia, The  
Simon DARONIAN, conseiller, Bagneux 
Lydia MARGOSSIAN (Mme), déléguée, Bagneux 
haybachdban@wanadoo.fr  
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Siri Anna ALSMAK (Ms.), Head of Delegation, Brussels 
Giacomo BENAGLIA, Delegate, Brussels 
Ilaria ERCOLE (Ms.), Delegate, Brussels 
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Eleni GERASOUDI (Ms.), Delegate, Brussels 
Lia HARIZANOVA (Ms.), Delegate, Brussels 
Australian Centre for Intellectual Property in Agriculture (ACIPA)  
Brendan Michael TOBIN, Expert Indigenous Right, Brisbane, Queens Land 
 
Center for Multidisciplinary Studies Aymara (CEM-Aymara)  
Q’apaj CONDE CHOQUE, Legal Officer, La Paz 
 
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones 
(DoCip)/Indigenous Peoples’ Center for Documentation, Research and Information (DoCip)  
Karen PFEFFERLI (Ms.), Coordinator, Geneva 
karen@docip.org  
María BAYLE RUBIO, Interpreter, Geneva 
Bianca SUÁREZ PHILLIPS (Ms.), Interpreter, Geneva 
biancaphillips101@gmail.com  
Pascal ANGST (Ms.), Information Coordinator, Geneva 
pascal@docip.org  
Miguel BETTI, Intern, Geneva 
 
Centre du commerce international pour le développement (CECIDE)/International Trade Center 
for Development (CECIDE)  
Biro DIAWARA, représentant, chef du bureau, Genève 
cecide.icde@gmail.com 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Pedro ROFFE, Senior Associate, Innovation, Technology and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
 
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)  
Hiha KANUI ALLANA (Sra.), Delegado, Waipawa 
Rosario LUQUE GIL (Sra.), Delegada, Ginebra 
 
Comité consultatif mondial des amis (CCMA)/Friends World Committee for Consultation 
(FWCC)  
Susan BRAGDON (Ms.), Programme Representative, Geneva 
sbragdon@quno.ch  
Nora MEIER (Ms.), Programme Assistant, Geneva 
nmeier@quno.ch  
Chelsea SMITH (Ms.), Research Assistant, Geneva 
chelseasmth204@gmail.com  
 
Copyright Agency Limited  
Patricia ADJEI (Ms.), Indigenous Lawyer, Sydney 
padjei@copyright.com.au  
 
CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
 
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)  
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
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Guilherme CINTRA, Senior Manager, IP and Trade, Geneva 
Claus GAWEL, Legal Advisor, Geneva 
Axel BRAUN, Representative, Roche 
Andrew JENNER, Representative, Geneva 
 
Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA)  
Robert Leslie MALEZER, Chairperson, Board of Directors, Karalee 
les.malezer@gmail.com  
James Kenneth WALKER, Expert, Runcorn 
 
France Freedoms - Danielle Mitterrand Foundation  
Cyril COSTES, membre du comité scientifique sur la biopiraterie, Strasbourg 
cyril@costes-avocat.fr  
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), présidente, Genève 
madeleine@health-environment-program.org  
Pierre SCHERB, conseiller juridique, Genève 
avocat@pierrescherb.ch  
 
Incomindios Switzerland  
June LORENZO (Ms.), Consultant, Paguate 
junellorenzo@aol.com  
 
Indian Council of South America (CISA)  
Tomás CONDORI, Member, Basel 
Roch MICHALUSZKO, Secretary, Geneva 
 
Indian Movement - Tupaj Amaru  
Lázaro PARY, Coordinador, Potosi 
 
Indigenous ICT Task Force (IITF)  
Ann-Kristin HAKANSSON (Ms.), Member, Geneva 
akigua@telia.com  
 
Intellectual Property Owners Association (IPO)  
Manisha DESAI (Ms.), Assistant General Patent Counsel, Eli Lilly and Company, Indianapolis 
 
International Committee for the Indians of the Americas (Incomindios)  
Herson HUINCA PIUTRIN, Researcher, Paris 
 
International Indian Treaty Council  
Estebancio CASTRO DÍAZ, Consultant, Panama 
 
International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO, Representative, Rolle 
bruno.machado@bluewin.ch 
 
Instituto Indígena Brasilero da Propriedade Intelectual (InBraPi)  
Lucía Fernanda INACIO BELFORT SALES (Sra.), Experto, Núcleo de Abogados Indígenas, 
Ronda Alta 
 
 
Kanuri Development Association  
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Babagana ABUBAKAR, Vice President, Maiduguri 
babaganabubakar2002@yahoo.com  
Korea Institute of Oriental Medicine (KIOM)  
Ui Min JERNG, Senior Researcher, Daejeon 
breeze@kiom.re.kr  
Wung Seok CHA, Professor, Seoul 
Ohmin KWON, Expert, Daejeon 
fivemink@kiom.re.kr  
 
Massai Experience  
Zohra AI KACI ALI (Mme), présidente, Genève 
Lay TSHIALA, membre, Genève 
 
Pacific Island Museums Association (PIMA) 
Pita Kalesita NIUBALAVU, Barrister and Solicitor, Nabua 
 
Proyecto ETNOMAT, Departamento de Antropología Social, Universidad de Barcelona 
(España) 
Mònica MARTÍNEZ MAURI (Sra.), Directora, Barcelona 
 
Sámi Parliamentary Council (SPC)  
Inka Saara Inari ARTTIJEFF (Ms.), Adviser to the President, Inari 
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi  
 
Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 
Education  
Jennifer TAULI CORPUZ (Ms.), Legal Coordinator, Quenzon City 
 
Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow  
Diego GRADIS, président exécutif, Rolle 
tradi@tradi.info  
Christiane JOHANNOT-GRADIS (Mme), vice-présidente, Rolle 
c.gradis@tradi.info  
Claire LAURANT (Mme), déléguée, Rolle 
tradi@tradi.info  
 
Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department  
Preston HARDISON, Policy Analyst, Washington D.C. 
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VI. GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ 
 INDIGENOUS PANEL 
 
 
Laila Susanne VARS (Ms.), Director, GALDU Resource Centre for the Rights of Indigenous 
Peoples, Kautokeino 
 
Jennifer TAULI CORPUZ (Ms.), Legal Coordinator, Tebtebba – Indigenous Peoples’ 
International Center for Policy Research and Education, Quezon City 
 
Jim WALKER, Member of the Board of Directors, Murri Mura Aboriginal Corporation and the 
Foundation for Aboriginal and Islander Research Action, Brisbane 
 
 
VII. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair: Ian GOSS (Australie/Australia) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs: Jukka LIEDES (Finlande/Finland)  
 
 Robert Matheus Michael TENE (Indonésie/Indonesia) 
 
Secrétaire/Secretary: Wend WENDLAND (OMPI/WIPO) 
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VII. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE 

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
INTERNATIONAL BUREAU OF THE  
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
Minelik Alemu GETAHUN, sous-directeur général/Assistant Director General 
 
Edward KWAKWA, directeur principal, Département des savoirs traditionnels et des défis 
mondiaux/Senior Director, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges 
 
Wend WENDLAND, directeur, Division des savoirs traditionnels/Director, Traditional Knowledge 
Division 
 
Begoña VENERO AGUIRRE (Mme/Ms.), conseillère principale, Division des savoirs 
traditionnels/Senior Counsellor, Traditional Knowledge Division 
 
Simon LEGRAND, conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 
Knowledge Division 
 
Claudio CHIAROLLA, juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal Officer, Traditional 
Knowledge Division 
 
Daphne ZOGRAFOS JOHNSSON (Mme/Ms.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal 
Officer, Traditional Knowledge Division 
 
Fei JIAO (Mlle/Ms.), administratrice adjointe de programme, Division des savoirs 
traditionnels/Associate Program Officer, Traditional Knowledge Division 
 
Hai-Yuean TUALIMA (Mlle/Ms.), boursier à l’intention des peuples autochtones, Division des 
savoirs traditionnels/WIPO Indigenous Fellow, Traditional Knowledge Division 
 
Alice MANERO (Mlle/Ms.), stagiaire, Division des savoirs traditionnels/Intern, Traditional 
Knowledge Division 
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 املرفق الثاين
 

رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي   معاجلهتا/حلروّها  ي ادلورة القادمةقامئة اإ

 طلحات واملفاهمي ومعانهيااس تخدام بعض املص .1

ىل "امحلاية" واملعارف التقليدية "احملمية" والعالقة مبعايري الأهلية / نطاق امحلاية.  الإشارات اإ

 والإشارات اإىل "الابتاكر" و"النشاط الإبداعي والابتاكري القامئ عىل التقاليد".

اليت تشري اإىل طبيعة الرضر اليت قد بجوز الامتس امحلاية ضّد ، مثل "المتكل غري املرشوع"  واملصطلحات
 الاس تخدام" و"الاس تخدام بدون ترصح" و"المتكل غري القانوين" و"المتكل دون وجه حق". و"سوء

للجمروهور" و"الرسية"  واملصطلحات اليت تصف أأو ختص مدى انتشار املعارف التقليدية، مثل "املكل العام" و"املتاحة
 و"املقدسة" و"املنترشة عىل نطاق ضّيق" و"املنترشة عىل نطاق واسع".

 س تفيدين، مثل "]الشعوب[ الأصلية[".واملصطلحات اليت ختص امل 

 املوضوع .2

دراهجا.  املوضع اذلي ت درج فيه معايري الأهلية وكيفية اإ

دراج أأمثةل أأو "جمالت" ختص املعا ذا اكن ينبغي اإ دراهجا.وما اإ  رف التقليدية وحتديد تكل الأمثةل واجملالت،  ي حال اإ

 املس تفيدون .3

دراج "الأمم" و/أأو "ادلول". ذا اكن ينبغي اإ  ما اإ

جدت. ن و   ودور وطبيعة "الإدارة التختصة" كجروهة مس تفيدة، اإ

 نطاق امحلاية .4

ج "القامئة عىل احلقوق" و/أأو "القامئة عىل التدابري".  الهن 

ذا اكن ذا أأمكن اتباعه، حتديد طريقة صياغته. وما اإ  ميكن اتباع "هنج متعدد املس توايت"، واإ

 واحلقوق الاقتصادية و/أأو املعنوية.

جدت. ن و   وأأدوار وطبيعة وتصممي "التدابري التمكيلية"، مبا  ي ذكل قواعد البياانت، اإ

 ورشط الكشف، والصةل احملمتةل ابلنص املتعلق ابملوارد الوراثية.

 1ثناءات والتقييداتالاس ت  .5

 احلقوق /تطبيقوممارسة واجلزاءات العقوابت .6
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 مل ت ناقش  ي ادلورة احلادية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية. 13اإىل  5القضااي من 
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دارة احلقوق .7  /املصاحلاإ

 /احلقوقمدة امحلاية .8

 الرشوط الشلكية .9

 التدابري الانتقالية .10

 الأخرى العالقة ابلتفاقات ادلولية .11

 املعامةل الوطنية .12

 التعاون عرب احلدود .13

 والوثيقة[ ني]هناية املرفق


