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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة الثانية والثالثون

جنيف ،من  28نومفرب اإىل  2ديسمرب 2016

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة
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 .1عقد مدير عام املنظمة العاملية للملكية الفكرية ( "الويبو") ادلورة الثانية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة" أأو "اللجنة احلكومية ادلولية") بنيف  ي الفةرة
من  28نومفرب اىل  2ديسمرب .2016
 .2ومثلت ادلول التالية :اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأسةراليا ،أأذربيجان ،بيالروس ،بوليفيا (دوةل بوليفيا متعددة
القوميات) ،البوس نة والهرسك ،بوتسواان ،الربازيل ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كواب ،قربص ،اجلهورية التش يكية،
ادلامنرك ،اجلهورية ادلومينيكية ،مرص ،اإكوادور ،السلفادور ،اس تونيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،غاان ،اليوانن،
غواتاميل ،الكريس الرسويل ،اجملر ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (اجلهورية الإسالمية) ،العراق ،إارسائيل ،اإيطاليا ،جاماياك،
الياابن ،كينيا ،لتفيا ،لبنان ،ليتوانيا ،مالزياي ،مالوي ،مالطا ،موريتانيا ،املكس يك ،موانكو ،موزامبيق ،ميامنار ،نيبال،
نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرياي ،الرنوجي ،ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي  ،رومانيا ،الاحتاد الرويس،
اململكة العربية السعودية ،الس نغال ،سلوفاكيا ،جنوب أأفريقيا ،إاس بانيا ،رسي لناك ،السودان ،السويد ،سويرسا،
طاجيكس تان ،اتيلند ،توغو ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركامنس تان ،تركيا ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،الإمارات العربية املتحدة،
اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوزبكس تان ،فانواتو ،فزنويال (مجهورية فزنويال البوليفارية) ،المين،
زميبابوي ( .)91كام اكن الاحتاد ا ألورويب وادلول  27ا ألعضاء فيه ممثال كعضو  ي اللجنة.
.3

وشاركت البعثة املراقبة ادلامئة لفلسطني دلى ا ألمم املتحدة  ي الاجامتع بصفة مراقب.

 .4وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :الاحتاد ا ألفريقي ( ،)AUاملنظمة ا ألوروبية للرباءات
( ،)EPOمنظمة ا ألغذية والزراعة ل ألمم املتحدة ( ،)FAOمنظمة التعاون الإساليم ( ،)OICمركز اجلنوب (.)5( )SC
 .5وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب :مجعية ا ألرمن  ي أأرمينيا الغربية ،اجلعية ا ألمريكية لقانون
امللكية الفكرية ()AIPLA؛ مجعية الإدارة اجلاعية ادلولية للمصنفات السمعية البرصية ( ،)AGICOAنداء ا ألرض
( ،)COEائتالف اجملمتع املدين ( ،)CSCاللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب ا ألنديز ا ألصلية ( ،)CAPAJالش بكة
العاملية لصناعة العلوم النباتية ( ،)CROPLIFEاإيكولومكس ادلولية ،الرابطة ا ألوروبية لطالب القانون ( ،)ELSAجلنة
ا ألصدقاء العاملية للتشاور ()FWCC؛ فرنسا للحرايت  -مؤسسة دانييل ميةران .برانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPاللجنة
ادلولية للساكن ا ألصليني ل ألمريكتني ( ،)INCOMINDIOS Switzerlandاجمللس الهندي ألمرياك اجلنوبية (،)CISA
ش بكة معلومات الشعوب ا ألصلية ( ،)IINمركز الشعوب ا ألصلية للتوثيق والبحث واملعلومات ( ،)DoCipمركز التجارة
ادلولية للتمنية ( ،)CECIDEالاحتاد ادلويل للفيديو ( ،)IVFمعهد الشعوب ا ألصلية للملكية الفكرية  ي الربازيل
( ،)InBraPiجتربة املاساي ( ،)Experience Maasaiصندوق حقوق ا ألمريكيني ا ألصليني ( ،)NARFأأمانة منتدى
جزر احمليط الهادئ ،مرشوع اتنومات ،قسم ا ألنرثوبولوجيا الاجامتعية بامعة برشلونة (اإس بانيا) ،اجملموعة البحثية حول
امللكية الثقافية ( ،)RGCPاجلعية الإيطالية للمتاحف والسلع ادلميواثروبولوجية ( ،(SIMBDEAتقاليد من أأجل الغد،
قبائل تولليب بواش نطن (.)27
.6

وترد قامئة املشاركني  ي مرفق هذا التقرير.

 .7وقدمت الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/32/INF/2حملة عامة عن الواثئق اليت وزعت ألغراض ادلورة الثانية
والثالثني للجنة.
 .8و أأشارت ا ألمانة اإىل املداخالت اليت مت الإدلء هبا ،ومت ا إلبال بوقائع ادلورة وتسجيلها عىل الش بكة العاملية .ويلخص
هذا التقرير املناقشات ويقدم جوهر املداخالت دون أأن يعكس مجيع املالحظات اليت أبديت ابلتفصيل أأو يتبع ابلرضورة
التسلسل الزمين للمداخالت.
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.9

واكن الس يد فند فندلند من الويبو هو أأمني عام ادلورة الثانية الثالثني للجنة.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .10افتتح رئيس اللجنة احلكومية ادلولية ،الس يد /اإاين غوس من أأسةراليا  ،ادلورة ،ودعا املدير العام للويبو اإىل
الإدلء بلكمته.
 .11ورحب الس يد /فرانسس غري ،املدير العام ،بميع املشاركني  ي هذا الاجامتع الهام للغاية ،و أأعرب عن متنياته
للمشاركني بأأفضل املداولت .و أأفاد بأأن مجيع املشاركني عىل دراية ابلولية اليت نصت علهيا اجلعية العامة (")"GA
 ي  ،2015ألن هذه ادلورة يه الرابعة  ي فةرة الثنائية .وذكر بأأهنا اكنت س نة دقيقة للغاية ،وطلب من ا ألمانة تنظمي
الندوات ،واليت اكنت انحجة جدا .وعقدت ندوة قبل هذه ادلورة .وجدد شكره للمرشفني واملتحدثني املوهوبني وذوي اخلربة
 ي الندوة ،لس امي املقررين اذلين سينقلون املناقشات اليت دارت  ي الندوة اإىل اللجنة احلكومية ادلولية .وشكر الس يد/
غوس ،رئيس اللجنة احلكومية ادلولية ،عىل معهل اجلاد واملتفاين للغاية .وشكر انئيب الرئيس ،السفري روبرت ماتيوس مايلك
تيين من اندونيس يا والس يد /جواك ليديس من فنلندا ،عىل مساهامهتم القمية .و أأفاد بأأن النص يعكس احلاةل الراهنة
للمناقشات بشأأن املعارف التقليدية (" .)"TKوذكر بأأن تقدما مطردا قد أحرز خالل فةرة الثنائية ،ولكن هناك طريق طويل
يتعني قطعه .وجشع مجيع املشاركني عىل الاخنراط بشلك اكمل ورصحي  ي حماوةل لإحراز تقدم حبيث يمت المتكن من تقدمي
تقرير عن نتاجئ اإجيابية اإىل اجلعية العامة لعام  .2017و أأشار اإىل أأن صندوق الويبو للتربعات مل يمتكن منذ عام  2014من
متويل ممثيل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية (" .)"IPLCsوجدد ادلعوة لدلول ا ألعضاء للنظر  ي املسامهة  ي صندوق
التربعات لتسهيل حضور ممثلني عن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية وتشجيع مشاركهتم مضن وفودمه اخلاصة .و أأخريا،
رحب ابلس يدة /لويس مولينيك ،عضو جملس شعوب املاساي  ي كينيا ،والس يد /رودريغو دي ل كروز اإنالغو ،عضو
شعوب كيشوا /كياميب  ي اإكوادور ،والس يد /بريس تون هارديسون ،ممثل وحملل س ياسات قبائل تولليب  ي الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،اذلين سيشاركون  ي جلنة الشعوب ا ألصلية لهذه ادلورة.
 .12وشكر الرئيس لك من السفري /تيين والس يد /ليديس ،انئيب الرئيس ،عىل دمعهام ومسامههتام القمية .و أأفاد أأهنام يعمالن
كفريق واحد ويعمالن  ي كثري من ا ألحيان  ي الاجامتعات وفامي بيهنا للنظر  ي كيفية اإحراز تقدم  ي معل اللجنة احلكومية
ادلولية .وذكر بأأنه تشاور مع املنسقني ا إلقلمييني قبل ادلورة وشكرمه عىل توجهياهتم .و أأعرب عن أأمهل  ي أأن يساعدوا  ي
هتيئة مناخ معل مناسب .و أأشار اإىل أأن ادلورة احلالية للجنة احلكومية ادلولية ،مثلها مثل ادلورات السابقة ،قد مت بهثا بثا
حيا عىل موقع الويبو مما أأدى اإىل املزيد من الانفتاح والشفافية .و أأفاد أأن مدة هذه ادلورة مخسة أأايم ،ويه ادلورة ا ألخرية
اليت تتعامل مع املعارف التقليدية ،وينوي اس تخدام لك الوقت اخملصص .و أأفاد أأنه وفقا للولية اجلديدة ،سةركز ادلورة الثانية
والثالثني للجنة عىل تضييق الفجوات القامئة ومعاجلة القضااي العالقة والنظر  ي اخليارات املتاحة ابلنس بة ملرشوع صك
قانوين .ولس تغالل أأكرث فعالية الوقت ،أأفاد انه يعزتم بدء اجللسات  ي مواعيدها احملددة ،اإل اإذا أعلن خالف ذكل .وحتقيقا
لهذه الغاية ،سيسمح ابلإدلء ابلبياانت الافتتاحية ملدة تصل اإىل ثالث دقائق عن طريق اجملموعات ا إلقلميية والاحتاد
ا ألورويب ومجموعة البدلان املتقاربة التفكري (" .)"LMCsوميكن أأن يمت تسلمي أأي بياانت افتتاحية أأخرى اإىل ا ألمانة أأو
اإرسالها عن طريق الربيد الإلكةروين واليت ستنعكس  ي التقرير .و أأفاد أأنه ،بعد التشاور مع املنسقني ا إلقلمييني ونظرا لعدم
وجود أأي اعةراض ،سيسمح أأيضا ملمثيل الشعوب ا ألصلية ابلإدلء ببيان افتتايح .وجشع ادلول ا ألعضاء واملراقبني بقوة عىل
التفاعل مع بعضهم البعض بشلك غري رمسي ،ألن ذكل سزييد من احامتلت معلومية ادلول ا ألعضاء وإاماكنية دمع مقةرحات
املراقبني .و أأقر بأأمهية وقمية ممثيل الشعوب ا ألصلية ،وكذكل ممثيل اجملمتع املدين والقطاع الصناعي .و أأفاد بأأنه جيب أأخذ وهجات
نظر أأحصاب املصلحة ا ألساس يني  ي الاعتبار ،و ي الهناية ،يتعني أأن ينظر أأي اتفاق  ي لك تكل الآراء .وذكر انه يعزتم لقاء
ممثيل الشعوب ا ألصلية وغريمه من أأحصاب املصلحة خالل ا ألس بوع .وجيب عىل اللجنة التوصل اإىل قرار بشأأن لك بند من
بنود جدول ا ألعامل عىل النحو أأثناء امليض قدما  ي معلها .وسيمت تعممي القرارات يوم اجلعة املوافق  2ديسمرب  ،2016عىل
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النحو املتفق عليه ابلفعل بغرض التأأكيد الهنايئ من قبل اللجنة .وسيمت اإعداد تقرير ادلورة بعد انهتاء أأعاملها وسيمت تعمميه عىل
مجيع الوفود لغرض التعليق عليه .وسيمت تقدمي تقرير ادلورة بميع اللغات الست لعامتده  ي ادلورة الثالثة والثالثني للجنة
 ي .2017

البند  2من جدول ا ألعامل :اإقرار جدول ا ألعامل
قرار بش أأن البند  2من جدول ا ألعامل:
 .13قدم الرئيس مرشوع جدول
ا ألعامل املعمم  ي الوثيقة
 WIPO/GRTKF/IC/32/1 Prov. 2يك
يع متد ،ومت اعامتده.
 .14وفتح الرئيس الباب ل إالدلء ابلبياانت الافتتاحية.
[ .15مالحظة من ا ألمانة :أأعربت وفود عدة عن شكرها للرئيس وانئيب الرئيس وا ألمانة ،و أأعربت عن امتناهنا للتحضري
اجليد لدلورة ].وشكر وفد ش ييل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب (" ،)"GRULACا ألمانة عىل تنظمي
الندوة ،وشكر املتحدثني عىل مشاركهتم امللزتمة .و أأفاد بأأن تبادل اخلربات الوطنية وا ألمثةل العملية مسحت بتعميق فهم
التحدايت ورضورة و أأمهية املفاوضات اليت أجريت  ي اللجنة .وذكر أأنه عىل النحو احملدد  ي اجلعية العامة لعام  ،2015تمتثل
ولية فةرة الثنائية  ي أأن تواصل اللجنة ا إلرساع  ي معلها مع الةركزي عىل تضييق الفجوات القامئة واملشاركة املفتوحة والاكمةل،
مبا  ي ذكل اإجراء مفاوضات تستند اإىل النص ،هبدف التوصل اإىل اتفاق حول صك قانوين دويل بشأأن ابمللكية الفكرية
(" )"IPواذلي س يضمن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية (" )"GRsواملعارف التقليدية (" )"TKو أأشاكل التعبري
الثقا ي التقليدي (" .)"TCEsو أأعرب عن تطلعه ملواصةل املفاوضات بشأأن املعارف التقليدية مع الةركزي عىل معاجلة القضااي
العالقة والنظر  ي اخليارات املتاحة ابلنس بة ملرشوع صك قانوين يسمح بتقريب املواقف وتوجيه وثيقة العمل من أأجل
التوصل اإىل اقةراح ابلإجامع .وجيب عىل اللجنة امليض قدما  ي مراجعة وثيقة العمل  ،WIPO/GRTKF/IC/32/4مبا  ي
ذكل التوصل اإىل تفامه مشةرك حول القضااي اجلوهرية املتعلقة ابملعارف التقليدية .و أأعرب بشلك أأكرث حتديدا عن امهل  ي أأن
تسمح ادلورة احلالية للجنة احلكومية ادلولية إابحراز تقدم  ي أأربع قضااي جوهرية ويه :أأهداف الس ياسات ،موضوع الصك
(املادة  ،)1املس تفيدون من امحلاية (املادة  ،)2نطاق امحلاية (املادة  .)3كام أأقر بأأمهية القضااي ا ألخرى ،و أأفاد بأأن ينبغي أأن
تسمح هذه ادلورة بأأكرب قدر ممكن من التقدم .وذكر أأنه من املهم البناء عىل العمل القامئ اذلي تقوم به اللجنة احلكومية
ادلولية .وميكن للرئيس الاعامتد عىل الزتام اجملموعة للميض قدما.
 .16و أأفاد وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق (" )"CEBSأأن ادلورة احلادية والثالثني
أأعادت النقاش حول القضااي اجلوهرية املتعلقة حبامية متوازنة وفعاةل للمعارف التقليدية ،واليت مل تنظر لأكرث من عامني.
ومتكنت اللجنة من التوصل اإىل اتفاق بشأأن بعض التعديالت عىل النص من أأجل تبس يطه وبيان مواقف خمتلف ادلول
ا ألعضاء عىل حنو أأفضل .ومن الرضوري اإجراء نقاش ممثر بشأأن ا ألهداف العامة للصك .و ي اإطار اللجنة احلكومية ادلولية
والويبو ،مل تمتكن اللجنة من التغلب عىل لك التحدايت النامجة عن سوء اس تخدام املعارف التقليدية .وينبغي عىل اللجنة
اإجياد فهم مشةرك ل ألهداف شامةل وما ميكن حتقيقه عىل أأرض الواقع من أأجل اإجراء مناقشة مركزة وممثرة بشأأن عنارص
أأخرى مثل املس تفيدين أأو املوضوع .وهناك صكوك أأخرى خارج الويبو حول مسأأةل املعارف التقليدية ،وس تكون القضااي
اليت تعمل علهيا اللجنة احلكومية ادلولية ممكةل لتكل الصكوك القامئة ،وميكن أأن تعاجل فقط الاهامتمات اخلاصة مبجال امللكية
الفكرية .و أأعرب وفد اجملموعة عن تفضيهل للهنج القامئ عىل ا ألدةل .وذكر أأنه من املمكن اس تخالص العرب من اخلربات
واملناقشات اليت جرت  ي خمتلف ادلول ا ألعضاء حول اإعداد ترشيعات املعارف التقليدية عىل املس توى الوطين .وجيب
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النظر بعناية  ي تكل اجلوانب احلامسة مثل اليقني القانوين والآاثر الاقتصادية والاجامتعية والثقافية قبل التوصل اإىل اتفاق
بشأأن أأي نتيجة بعيهنا .و أأعرب عن تأأييده لطلب اإجراء دراسة اكن قد تقدم به وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،واليت هتدف اإىل حتليل الترشيعات الوطنية القامئة فامي يتعلق ابملعارف التقليدية .و أأفاد بأأن
الندوة اليت عقدت ا ألس بوع قبل املايض قد وفرت معلومات مثرية لالهامتم ،وس تتيح مناقشة قامئة عىل ا ألدةل .و أأضاف أأن
مجموعته ستنخرط بطريقة اإجيابية وبناءة وواقعية  ي العمل املس تقبيل.
 .17و أأشار وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل أأن الندوة سامهت  ي تبادل اخلربات الوطنية  ي هنج قامئ عىل ا ألدةل.
وينبغي حتفزي هذا الهنج  ي املفاوضات .وحيث أأن البث عىل ش بكة الإنةرنت متاحا ،أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن يشلك هذا
البث مادة موارد جليع أأحصاب املصلحة .و أأقر بأأمهية امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقا ي التقليدي .وذكر بأأنه جيب أأن تكون امحلاية املرتبطة هبذه املواضيع مصممة بطريقة تدمع الابتاكر والإبداع وضامن
اليقني القانوين ،وتكون معلية وتقر ابلطبيعة املمتزية للك من تكل املواضيع .كام أأفاد بأأن ولية اللجنة احلكومية ادلولية
اشةرطت مواصةل ا إلرساع  ي معل اللجنة مع الةركزي عىل تضييق الفجوات القامئة .ويمتثل الةركزي ا ألسايس  ي التوصل اإىل
تفامه مشةرك حول القضااي اجلوهرية ،مبا  ي ذكل ا ألهداف .وهناك معل كبري ينبغي القيام به لتضييق الفجوات بشأأن القضااي
ا ألساس ية والتقدم بطريقة جمدية .وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل للجنة احلكومية ادلولية ،ميكن زايدة الفهم املشةرك اإىل جانب
تبين هنج قامئ عىل ا ألدةل ،مبا  ي ذكل دراسات و أأمثةل من اخلربات الوطنية والترشيعات احمللية و أأمثةل املوضوع اخلاضع للحامية
واملوضوع غري اخلاضع للحامية .و أأعرب عن الزتامه ابملسامهة بشلك بناء من أأجل حتقيق نتيجة مقبوةل ل ألطراف.
 .18وذكر وفد اندونيس يا ،متحداث ابمس ائتالف مجموعة البدلان املتقاربة التفكري أأن الئتالف ميثل أأكرث من  60بدلا من
ثالث مجموعات خمتلفة داخل اللجنة احلكومية ادلولية ويه اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ومجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأكد عىل ادلمع الاكمل والتعاون من جانب الئتالف  ي جناح ادلورة .و أأعرب عن تقديره
للمسامهة القمية من مجيع ادلول ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية  ي املائدة املس تديرة غري الرمسية لالئتالف بشأأن حامية املعارف
التقليدية ("املائدة املس تديرة") .كام أأعرب عن سعادته بأأن يبلغ اللجنة احلكومية ادلولية أأن معظم أأهداف املائدة املس تديرة
قد حتققت .و أأكد جمددا عىل الزتامه ابملشاركة البناءة  ي مناقشة النتاجئ املقبوةل جليع ا ألطراف بشأأن حامية املعارف التقليدية.
وهنأأ ا ألمانة عىل جناح عقد الندوة اليت قدمت الكثري من ا ألفاكر املفيدة حول القضااي اليت تواجه اللجنة .وذكر أأن تكل
ا ألفاكر مل تكن هامة جليع ادلول ا ألعضاء حفسب ،بل اكنت أأمه ابلنس بة جملموعة البدلان املتقاربة التفكري  ي لك ماكن
طورت فيه وودلت املعرفة القامئة عىل التقاليد والتجديد من قبل الوقت اذلي أأنشئ فيه نظام امللكية الفكرية احلديث .و أأفاد
بأأن مجيع اجملمتعات لها احلق  ي صون وحامية وتطوير امللكية الفكرية حول تراهثا الثقا ي والتحمك فهيا .وهناك حاجة اإىل حتفزي
اعةراف أأكرب بلك من احلقوق الاقتصادية وا ألخالقية للةراث التقليدي والثقا ي ،مبا  ي ذكل املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .وذكر بأأن تقدما كبريا قد أحرز بشأأن املعارف التقليدية املرتبطة املوارد الوراثية  ي
ادلورة التاسعة والعرشين والثالثني للجنة .كام أحرز تقدم ملموس بشأأن املعارف التقليدية  ي ادلورة احلادية والثالثني للجنة.
و أأعرب الوفد عن ثقته  ي أأن ادلورة احلالية وادلورات املقبةل ستسفر عن تقدم كذكل .و أأفاد بأأنه يتعني عىل اللجنة أأن تركز
مناقشاهتا عىل اجلوانب الأكرث أأمهية  ي النص .وعلهيا أأن حتد من املناقشات وتس تغل وقهتا المثني بكفاءة من خالل عدم اإطاةل
املناقشات حول القضااي حيث أأصبحت املواقف ابلفعل ظاهرة جيدا ومفهومة من قبل اجليع .وفامي يتعلق مبسأأةل املس تفيدين،
ل يوجد خالف عىل أأن املس تفيد الرئييس من الصك هو مجموعة البدلان املتقاربة التفكري .ومع ذكل ،اكنت هناك بعض
الظروف اليت ل ميكن أأن تعزو فهيا املعارف التقليدية بشلك خاص اإىل شعوب أأصلية وجممتعات حملية بعيهنا .وعادة ما حيدث
ذكل عندما ل ميكن أأن تعزو املعارف التقليدية أأو تقترص عىل أأحد الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية حتديدا أأو مل يكن من
املمكن حتديد الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية اليت أأنشأأهتا .وبفهم تكل الظروف ،جيب أأن يتناول احلمك اخلاص
ابملس تفيدين هذا القلق ويشمل غريمه من املس تفيدين عىل النحو احملدد  ي القوانني الوطنية لدلول ا ألعضاء .وعالوة عىل
ذكل ،ترتبط مناقشة املس تفيدين ارتباطا وثيقا إابدارة احلقوق .وللوصول اإىل تفامه مشةرك خبصوص املس تفيدين ،اكن النقاش
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حول اإدارة احلقوق ذي أأمهية قصوى .وفامي يتعلق بنطاق امحلاية ،يبدو أأن هناك وهجات نظر متقاربة شددت عىل رضورة
احلفاظ عىل املصاحل الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين .ولهذا الغرض ،أأشار الوفد اإىل الهنج املتدرج .ودعا اللجنة احلكومية
ادلولية اإىل أأن تأأخذ  ي الاعتبار القمية العملية لتحديد مس توى احلقوق عىل النحو اذلي حيدده نرش املعارف التقليدية
وطبيعة اس تخداهما .و أأفاد بأأن من شأأن ذكل أأن يتيح الفرصة لإجياد تقارب بشأأن العنارص ا ألساس ية ويه موضوع امحلاية
واملس تفيدين ونطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات .كام أأوىص الوفد مبناقشة هذه القضية الاخرية ألهنا رضورية للتأأكيد
عىل أأن تكل ا ألحاكم مل تكن واسعة أأكرث من الالزم ،حىت ل تؤثر سلبا عىل نطاق امحلاية .و ي اإشارة اإىل أأمهية امحلاية الفعاةل
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي للجميع ،أأفاد الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن متيض قدما من
خالل عقد مؤمتر دبلومايس هبدف اعامتد صك ملزم قانوان يوفر امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقا ي التقليدي.
 .19و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن تطلعه اإىل دفع جعةل املفاوضات دلى اللجنة احلكومية
ادلولية .وعول عىل اخلربة والكفاءة املهنية واسلوب العمل الش يق للرئيس وانئبيه وا ألمانة لتسهيل حتقيق تكل النتيجة.
وطمأأن مجيع املشاركني بشأأن هنجه البناء اذلي حتركه النتيجة .ورحب ابلندوة ابعتبارها مصدرا مفيدا لتبادل املعرفة وا ألفاكر
بشأأن لك من التحدايت  ي املفاوضات وبشأأن ا ألفاكر املطروحة حول كيفية امليض قدما .و أأفاد بأأن هناك رصاع أأسايس
حول كيفية اإقرار وتعزيز وحامية املعارف التقليدية بأأفضل الس بل ،ويه أأقدم أأشاكل املعرفة املعروف للبرشية  ي نظام امللكية
الفكرية احلديثة ،واليت طورت لتعزيز مصاحل الاقتصادات الصناعية .ويمتثل التحدي فامي اإذا اكنت مصلحة أأحصاب املعارف
التقليدية ومنتجي املعرفة من شأأنه أأيضا أأن يمنح الوضع القانوين الصحيح داخل هذا الإطار .و أأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل
 ي أأن يكون الهدف املشةرك للك مشارك  ي ادلورة الثانية والثالثني للجنة هو حماوةل تضييق الفجوات ،مع الوضع  ي
الاعتبار أأن اللجنة س تعقد مفاوضات بشأأن التفاعل بني املعارف التقليدية وامللكية الفكرية حىت موعد دورة التقيمي املقرر
عقدها  ي يونيو  .2017وذكر بأأن تسوية القضااي اجلوهرية مثل املس تفيدين ونطاق امحلاية وإادارة احلقوق س تدفع معل اللجنة
احلكومية ادلولية اإىل ا ألمام بشلك كبري وس تضع ذكل العمل عىل الطريق املؤدي اإىل صك قانوين متنامغ ومعيل لتوفري حامية
فعاةل للمعارف التقليدية  ي ا إلطار ادلويل احلديث للملكية الفكرية .و أأفاد بأأن هذا هو حمور العمل خالل هذا الاس بوع ،و أأقر
بأأن مثل هذه النتيجة س تظهر التقدم اذلي مت اإحرازه و أأمهية مجيع هيئات املعرفة لرفاهية الإنسان والتوصل اإىل تفامه مشةرك
مبا يامتىش مع ولية اللجنة احلكومية ادلولية .و ي هذا الس ياق ،أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا نيابة
عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري .وبيامن أأكد الوفد جمددا عىل اس تعداده للعمل من أأجل اإجناح هذه ادلورة ،حث مجيع
املشاركني عىل التفكري بشلك أأمعق حول القمية الاجامتعية والاقتصادية للمعارف التقليدية ابلنس بة جلسد املعرفة اليت سهلت
التمنية البرشية واجملمتعية ،كام هو معةرف به من جانب أأهداف التمنية املس تدامة (". )"SDGs
 .20و أأعرب وفد الصني عن سعادته للعمل مرة أأخرى اإىل جانب ادلول ا ألخرى لإجراء مناقشات معيقة قامئة عىل النص.
و أأفاد أأنه ادلورة احلادية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية انقشت أأربع قضااي ،وسيمت مناقشة القضااي املعلقة  ي ادلورة احلالية.
وتعد تكل ادلورة يه ا ألخرية اخملصصة للمعارف التقليدية  ي فةرة الثنائية ،ول تزال اللجنة احلكومية ادلولية تواجه هممة شاقة.
و أأعرب عن اس تعداده للعمل جنبا اإىل جنب مع ادلول ا ألخرى حول السعي للميض قدما  ي املناقشات لتحقيق هدفها ،أأل
وهو اإبرام دويل ملزم قانوان بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي.
 .21و أأشار وفد الهند ،متحداث ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،اىل الندوة اليت عقدت بنجاح من قبل ا ألمانة .و أأفاد بأأن
وهجات النظر وا ألمثةل واحلجج اليت عرب عهنا املتحدثون قدمت العديد من ا ألفاكر املفيدة حول خمتلف القضااي العالقة اليت
تواجه اللجنة احلكومية ادلولية .واقر بهود مجموعة البدلان املتقاربة التفكري  ي تعزيز فهم أأفضل لهذه القضااي هبدف تضييق
الفجوات من خالل املائدة املس تديرة .وإادرااك لدلور احليوي اذلي لعبته املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري
الثقا ي التقليدي  ي جمالت صناعة ا ألدوية وا ألمن الغذايئ والتجارة والبيئة والثقافة والتمنية املس تدامة ،أأفاد الوفد بأأن صوهنا
وحاميهتا وتعزيزها أأمر همم جدا .وذكر بأأن معظم أأعضاء اجملموعة أأكدوا عىل أأن هناك حاجة اإىل صك ملزم قانوان يوفر امحلاية
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الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .ومع ذكل ،اكن لبعض ا ألعضاء موقف خمتلف.
و أأعرب عن الزتام اجملموعة مبواصةل املناقشات بشأأن القضااي ا ألساس ية  ي اجلهود الرامية اإىل اإجياد أأرضية مشةركة والعمل من
أأجل وضع اللمسات ا ألخرية عىل النص .و أأفاد بأأن تعريف املعارف التقليدية سريىس ا ألساس للعمل .وجيب أأن يش متل عىل
اخلصائص الفريدة للمعارف التقليدية ويعكسها ،وينبغي أأن يكون شامال ول يتطلب معايري أأهلية منفصةل .وفامي يتعلق
ابملس تفيدين ،ر أأى معظم أأعضاء اجملموعة أأنه ابلنظر اإىل الظروف اخملتلفة  ي البدلان اخملتلفة ،س يكون من املناسب أأن يمت
اش امتل ادلول والإدارات الوطنية مضن تعريف املس تفيدين اإذا اكنت هناك حالت ل ميكن أأن تنسب فهيا املعارف التقليدية
مبارشة اإىل اجملمتع احمليل .واكن لبعض أأعضاء اجملموعة موقفا خمتلفا .ور أأى معظم أأعضاء اجملموعة أأن ادلول ا ألعضاء حباجة اإىل
الاعةراف ابدلور الهام اذلي تقوم به ا إلدارات الوطنية أكمناء املعارف التقليدية حيامث ل ميكن حتديد املس تفيدين ،و ي
احلالت اليت مت فهيا حتديد املس تفيدين ،ينبغي منح ادلوةل ادلور الئامتين ابلتشاور مع اجملمتعات احمللية .وابلإضافة اإىل ذكل،
من املفيد النظر  ي املادة ( )2ابلتوازي مع املادة  5حول "اإدارة احلقوق" .ومع ذكل ،اكن لبعض ا ألعضاء موقف خمتلف.
وفامي يتعلق بنطاق امحلاية ،ينبغي للصك أأن يوازن بني احلقوق الاقتصادية وا ألخالقية .وأأيدت غالبية اجملموعة الهنج املتدرج
ابعتباره أأفضل أآلية ملعاجلة القضااي املرتبطة ابملعارف التقليدية الرسية واملقدسة واملنشورة بشلك واسع أأو ضيق .ومع ذكل،
اكن لبعض أأعضاء اجملموعة موقفا خمتلفا .وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ،ينبغي للصك أأن يوازن بشلك أأمثل بني
أأحصاب ومس تخديم املعارف التقليدية مبا ل يرض بنطاق حاميهتا .وحيث أأن ادلورة الثانية والثالثني للجنة يه الفرصة ا ألخرية
 ي فةرة الثنائية ملناقشة املعارف التقليدية ،أأعرب الوفد عن امهل  ي أأن تكون املناقشات ممثرة وتؤدي اإىل تقدم ملموس.
وبذكر أأنه  ي ظل قيادة الرئيس ومع اجلهد اجلاعي ل ألعضاء ،س تكون ادلورة الثانية والثالثني للجنة قادرة عىل تضييق
الفجوات وإاحراز تقدم حسب الولية الصادرة عن اجلعية العامة .و أأعرب عن اس تعداده للمشاركة بشلك بناء وعرض
تعاونه الاكمل.
 .22و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن تطلعه اإىل ادلورة الثانية
بشأأن املعارف التقليدية  ي اإطار الولية .وفامي يتعلق ابلقامئة ا إلرشادية للقضااي املعلقة ،شدد عىل أأمهية ا ألهداف .و أأفاد أأنه
بدون فهم مشةرك ل ألهداف ،لن يكون حتقيق التقدم امر واقعيا .وينبغي أأن تامتىش تكل ا ألهداف مع ولية الويبو ،وجيب
عىل اللجنة عدم تكرار املسائل اليت مت تناولها  ي صكوك أأخرى مثل اتفاقية التنوع البيولويج (" )"CBDأأو بروتوكول
انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد الوراثية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما ابتفاقية التنوع البيولويج.
وعالوة عىل ذكل ،هناك مفاهمي هامة للملكية الفكرية مثل املكل العام والتأأثري عىل مجيع أأحصاب املصلحة ،واليت جيب أأن
تلعب دورا رئيس يا  ي املناقشات .وشدد الوفد عىل فائدة الاحامتلت اخملتلفة لتعزيز حامية املعارف التقليدية اليت س بق أأن
مت طرهحا عىل اللجنة احلكومية ادلولية مثل زايدة الوعي وتشجيع اس تخدام ا ألطر القانونية القامئة ،مبا  ي ذكل العالمات
التجارية والتصاممي وا ألرسار التجارية واملؤرشات اجلغرافية و أأنظمة حق املؤلف ،وحتسني الوصول اإىل هذه ا ألطر .وعلق
الوفد أأمهية عىل احةرام الولية الصادرة عن اجلعية العامة .وذلكل ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة موضوعية تعزز التفامه
املتبادل للحقائق بدل من مناقشة موهجة حنو التوصل اإىل أأي نوع معني من النتاجئ .وجيب أأول وقبل لك يشء اجياد اتفاق
فامي يتعلق بتكل القضااي ا ألساس ية .وواصل الوفد ادلعوة لإجراء مناقشات قوية وتستند اإىل ا ألدةل وتأأخذ  ي الاعتبار أآاثر
العامل احلقيقي واجلدوى من الناحية الاجامتعية والاقتصادية والقانونية ،مبا  ي ذكل التنفيذ .وحتقيقا لهذه الغاية ،أأعرب الوفد
عن تأأييده دلراسة حول اخلربات الوطنية وكيف ميكن لتكل اخلربات أأن تنور املناقشات .و أأفاد بأأنه أأعاد تقدمي وثيقة العمل
اليت طلب فهيا من أأمانة الويبو اإجراء دراسة بشأأن اخلربات الوطنية والترشيعات احمللية واملبادرات اليت اعمتدت مؤخرا فامي
يتعلق حبامية املعارف التقليدية .وذكر بأأنه جرى تعديل الوثيقة املعاد تقدميها بشلك طفيف لتأأخذ  ي الاعتبار اخملاوف اليت
أعرب عهنا  ي ادلورة احلادية والثالثني للجنة .ولإثراء املناقشات  ي اللجنة احلكومية ادلولية ،ينبغي لدلراسة أأن حتلل
الترشيعات احمللية وا ألمثةل امللموسة للامدة احملمية واملادة غري املقصودة ابمحلاية .كام جيب أأن تأأخذ ادلراسة بعني الاعتبار مجموعة
التدابري اليت ميكن اختاذها ،واليت ميكن أأن يستند بعضها اإىل التدابري  ي حني ميكن أأن يستند البعض ال آخر اإىل احلقوق.
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 .23و أأفاد ممثل بامي ،متحداث ابمس جتمع الشعوب ا ألصلية أأن هناك نقص  ي ا ألموال  ي صندوق التربعات .و أأعرب عن
امتنانه الكبري لتكل البدلان اليت تربعت للصندوق هبدف تعزيز مشاركة الشعوب ا ألصلية .ذكر بأأن أأموال الصندوق قد بلغت
حوايل  600فرنك سويرسي عىل مدار العامني املاضيني .وذكر ابن رشعية الإجراءات القانونية ستتعرض للخطر اإذا مل تمتكن
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية من املشاركة .وبيامن مت الإدلء ببياانت عن ارتفاع قمية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري
الثقا ي التقليدي ،اإل أأن ادلول ا ألعضاء فشلت ابلتوازي  ي تقدمي ادلمع الاك ي ملشاركة أأحصاب وماليك املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .ول تعد املساهامت  ي الصندوق اإل خطوة أأوىل .و أأعرب عن امتنانه لتكل البدلان اليت
تشاورت مع الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية حول تطوير الس ياسات والترشيعات الوطنية وبشأأن التنوير والتشكيل
الفعال للمواقف  ي اللجنة .كام أأفاد بأأن املشاركة الاكمةل والفعاةل تتطلب بناء القدرات والتشاور .وبعد  16عاما من املناقشات
واملفاوضات ،حصلت الغالبية العظمى من العامل ومه ما يقرب من  370مليون نسمة من الشعوب ا ألصلية و أأكرث
من  10.000أأمة من أأمم الشعوب ا ألصلية عىل فهم قليل جدا ملا جيري التفاوض عليه  ي اللجنة احلكومية ادلولية .ويتعني
عىل ادلول ا ألعضاء ،ابلإضافة اإىل هجود التوعية التابعة ل ألمانة ،توس يع املشاورات احمللية .و أأفاد أأن الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية ل ميكن أأن تشارك اإل اإذا مت متويلها .وميكن أأن متثل تلكفة عدة أأشهر من ا ألجور ابلنس بة للكثريين .ويتعني
عىل اللجنة اإجياد س بل لتحسني املشاركة من خالل اجلع بني الصندوق و أأشاكل المتويل ا ألخرى .وذكر بأأن العديد من
املمثلني ذوي املقدرة املرتفعة اذلين اس تدعوا اإىل الندوة أأو جلنة الشعوب ا ألصلية أأشاروا اإىل أأهنم رغبوا  ي املشاركة  ي
املفاوضات ،لكهنم مل يس تطيعوا حتمل البقاء أأكرث من ا ألايم املموةل .واقةرح اإعادة النظر  ي الصندوق لإاتحة ا ألموال بطريقة
متوازنة إاقلمييا وتراعي املنظور اجلنساين .ودعا ا ألعضاء اإىل تعزيز رشعية الإجراءات أأمام أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقا ي التقليدي من خالل املسامهة  ي صندوق التربعات لضامن املشاركة الاكمةل والفعاةل.
[ .24مالحظة من ا ألمانة :قدم البيان الافتتايح التايل اإىل ا ألمانة خطيا فقط] و أأثىن وفد الياابن عىل امليرسين لس مترار
تفانهيم .وذكر بأأن اللجنة أأحرزت تقدما جيدا  ي اإطار برانمج معلها .ومع ذكل ،مل تكن اللجنة احلكومية ادلولية بعد س نوات
عديدة من املناقشة ،قادرة عىل التوصل اإىل فهم مشةرك حول القضااي ا ألساس ية ويه أأهداف الس ياسة واملس تفيدين
واملوضوع وتعريف الاختالس .ول تزال هناك العديد من الثغرات .ويعد تبادل اخلربات واملامرسات احمللية مفيدا للجميع
للحصول عىل فهم أأفضل حول تكل القضااي .و ي الواقع ،عقدت اللجنة مناقشات قمية  ي دورهتا املاضية بناء عىل العروض
اليت قدمهتا هبا بعض ادلول ا ألعضاء .واقةرح الوفد أأن تركز ادلورة الثانية والثالثني للجنة عىل منع منح براءات الاخةراع عن
خطأأ ،واذلي ميكن أأن يمت عن طريق اإنشاء واس تخدام قواعد البياانت اخملزنة مع املعارف التقليدية غري الرسية .و أأعاد الوفد،
جنبا اإىل جنب مع وفود لك من كندا ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية ،تقدمي الوثيقة املعنونة "التوصية املشةركة
بشأأن اس تخدام قواعد البياانت للحامية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة
هبا"( .)WIPO/GRTKF/IC/32/7و أأفاد بأأن املناقشات بشأأن هذه التوصية ميكن أأن تمكل وتيرس املفاوضات اليت
تستند اإىل النص .و أأعرب عن اس تعداده لالخنراط بروح بناءة.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة احلادية والثالثني
قرار بش أأن البند  3من جدول ا ألعامل:
 .25قدم الرئيس مرشوع تقرير ادلورة احلادية
والثالثني للجنة
( )Prov. 2 WIPO/GRTKF/IC/31/10يك
يع متد ،ومت اعامتده.
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البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد بعض املنظامت
قرار بش أأن البند  4من جدول ا ألعامل:
 .26وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد
املنظامت الثالث املذكورة  ي مرفق
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/32/2بصفة
مراقب خمصص ،ويه :مجعية كينش يال الثقافية
والعلمية ( ،)ACSKمجعية الهنوض ابملر أأة ا ألصلية
ابلكونغو ( ،)ADFACالرابطة العاملية للشعوب
ا ألصلية (.)IWA

البند  5من جدول ا ألعامل :تقارير حول الندوة املعنية ابمللكية الفكرية واملعارف التقليدية ( 25-24نومفرب )2016
 .27دعا الرئيس مقرري الندوة لتقدمي تقاريرمه.
 .28و أأفاد الس يد /رينادل فيالرد ،مستشار البعثة ادلامئة لسويرسا دلى مكتب ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية ا ألخرى  ي
جنيف ،بشأأن املائدة املس تديرة " 1التجارب ا إلقلميية والوطنية واجملمتعية ذات الصةل بتحديد املعارف التقليدية القابةل للحامية
عىل املس توى ادلويل" ،كام هو وارد أأدانه:
"تناولت املائدة املس تديرة  1التجارب ا إلقلميية والوطنية واجملمتعية ذات الصةل بتحديد املعارف التقليدية
للحامية عىل الصعيد ادلويل .و أأدار املائدة د /شارون يب لو غال من لكية احلقوق بامعة جزر الهند الغربية  ي
ترينيداد وتوابغو.
و أأكدت أأول املتحدثني  ي اجامتع املائدة املس تديرة ،الس يدة /ليليلكري بياليم ،املدير التنفيذي ملكتب امللكية
الفكرية  ي جاماياك ،عىل أأمهية اتباع هنج شامل محلاية املعارف التقليدية ،ألن املعارف التقليدية ترتبط ارتباطا
وثيقا ابملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .و أأفادت بأأن حكومة بالدها ترغب  ي حتويل املعارف
التقليدية اخلاصة اب ألدوية وا ألغذية اإىل صناعة اقتصادية .وذكرت أأمثةل عديدة ،بدءا من قهوة اجلبل ا ألزرق
والقنب املس تخدم ل ألغراض الطبية والهندسة املعامرية للخزيران .وشددت عىل أأنه حىت الآن ل توجد قوانني
حمددة تنظم هذه املنتجات والعمليات ،وابلتايل فاإن احلكومة هتدف اإىل حتديث القوانني القامئة .كام أأشارت اإىل
مقال نرش  ي جمةل الويبو كتبه الس يد /وند وندلند حول رمقنة موس يقى قبائل املاساي ا ألصلية ،اليت وصفت
بعض القضااي الناش ئة  ي جمال اس تخدام املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي.
و أأوحض الس يد /أأندريس فاليدوليد ،رئيس جلنة ماكحفة القرصنة البيولوجية الوطنية  ي بريو الرؤية العامة
ل ألنديز وا ألمازون فامي يتعلق ابملعارف التقليدية .و أأشار اإىل أأن هناك ثالثة أأنواع من املعارف التقليدية  ي
بريو ،ويه العالمات ( ،)senasوا ألرسار ( ،)secretosواملعارف ( .)saberesو أأشار اإىل القانون
رمق  ،27811اذلي وفر امحلاية للمعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية املتعلقة ابملوارد
البيولوجية .كام أأن القانون رمق  27811أأسس ثالثة أأنواع من السجالت :السجل العام والسجل الرسي
والسجالت احمللية (اليت حتتفظ هبا اجملمتعات احمللية نفسها) .ومت تسجيل  3814قيد حىت الآن .و أأشار اإىل أأن
املعارف التقليدية ليست حباجة اإىل أأن تكون مسجةل لتكون محمية .وشدد عىل أأن القانون رمق  27811مل يوفر
احلقوق الاقتصادية للمعارف التقليدية أأتيحت ألشخاص غري الشعوب ا ألصلية من خالل وسائل التصال

WIPO/GRTKF/IC/32/11
10

اجلاهريي مثل املنشورات أأو للمعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد البيولوجية اليت أأصبحت معروفة عىل نطاق
واسع خارج اجملمتعات احمللية قبل .1982
واس تعرضت د /أأفانيت برييرا من رسي لناك الس ياق التارخيي لبالده اذلي سامه  ي اجلسم العريض للمعارف
التقليدية  ي البالد ،مبا  ي ذكل طب الشعوب ا ألصلية والزراعة والهندسة املعامرية وإامدادات املياه وا ألمن
الغذايئ /العادات الغذائية وتسوية املنازعات .وافادت بأأهنا معارف منقوةل بني ا ألجيال وينتقل معظمها شفهيا
ويمت احلفاظ علهيا دلى اجملمتعات وتنترش اإما عىل نطاق ضيق أأو عىل نطاق واسع  ي اجملمتعات احمللية .ومع
ذكل ،مل يوفر الإطار القانوين احلايل امحلاية الاكفية للمعارف التقليدية .وعىل الرمغ من بعض التحدايت ،ميكن
النظر اإىل اجلهود اجلارية لوضع اللمسات ا ألخرية عىل الس ياسة الوطنية بشأأن املعارف التقليدية وحتديد
وتوثيق املعارف التقليدية وإاعداد مرشوع قانون ،عىل أأهنا خطوات اإجيابية .و أأكدت عىل أأمهية اتباع مثل هذه
الس ياسة لهنج مرحيل يغطي بطريقة متباينة املعارف املنترشة عىل نطاق ضيق وواسع.
وذكرت الس يدة /مدينا اكرميش يفا من ادلائرة احلكومية للملكية الفكرية والابتاكر بمهورية قريغزيس تان أأن
املعارف التقليدية واملوارد الوراثية املرتبطة هبا أأصبحت عىل حنو مزتايد هدفا للمصاحل الاقتصادية .وذلكل،
اعمتدت مجهورية قريغزيس تان  ي عام  2007قانون "حامية املعارف التقليدية" .ومل ينطبق القانون عىل
الفوللكور واحلرف اليدوية .ويغطي نطاق املعارف التقليدية احملمية املعارف التقليدية اليت "تنطبق معليا  ي
جمال معني من النشاط البرشي وهناك نتيجة اإجيابية  ي تطبيقها" .وميكن أأن تكون املعارف التقليدية مسجةل
ومحمية من قبل ا ألفراد أأو اجلاعات .ول خيضع التسجيل حلدود زمنية .ومل يكن يسمح بتسجيل براءات
الاخةراع ل ألش ياء اليت تس تفيد من املعارف التقليدية .وهناك قاعدة بياانت للمعارف التقليدية حتتفظ هبا
ادلائرة احلكومية اليت تنظر  ي طلبات الرباءات .كام قام املكتب برمقنة املعارف التقليدية ومصادرها وجسلها  ي
قاعدة البياانت .كام حتدثت عن ورش العمل ،مثل تكل اليت عقدت حول بناء اخليام بناء وا أللعاب البدوية،
الامر اذلي مسح بتوثيق املعارف التقليدية وإادخالها  ي قاعدة البياانت.
وحتدثت الس يدة /لويس مولينيك ،عضو جملس املاساي  ي كينيا ،عن العديد من التحدايت من بيهنا
التكنولوجيات اجلديدة اليت صاحبت العامل الرمقي واليت غريت من تقاليد الشعوب ،و أأفادت بأأن املعارف
التقليدية  ي طريقها اإىل الزوال ألس باب خمتلفة .وذلكل ،تعترب الصكوك القانونية ادلولية وتوثيق املعارف
التقليدية أأمور حامسة .و أأشارت اإىل اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي ،اليت أأقرت حبق اجملمتعات
احمللية عىل اإعطاء املوافقة املس بقة عن عمل (" )"PICوالرشوط املتفق علهيا تبادليا (" .)"MATوحثت
ادلول ا ألعضاء عىل إارشاك ودمع الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية عىل مجيع املس توايت من املناقشات
وصنع القرار.
وحدد مرشف املائدة املس تديرة د /شارون لو غال ،عدة قوامس مشةركة فامي يتعلق بنطاق "املعارف التقليدية
القابةل للحامية" من بني العروض اليت قدهما مجيع املتحدثني )1( :أأشار اجليع اإىل الفئات اخملتلفة من املعارف
التقليدية وحتدث اجليع عن أأمهية حتديد املعارف التقليدية املتعلقة ابلزراعة والطب والهندسة املعامرية ،من بني
أأمور أأخرى  -ذلكل يعترب موضوع املعارف التقليدية موضوعا واسعا .وظلت هناك أأس ئةل حول ما اإذا اكنت
فنون ادلفاع عن النفس وا أللعاب البدوية وما اإىل ذكل ،تقع مضن املعارف التقليدية و أأين تنهتيي حتديدا حامية
املعارف التقليدية )2( .أأكد اجليع عىل أأمهية احلفاظ عىل املؤسسات اليت سهلت حامية املعارف التقليدية،
سواء املؤسسات احلديثة أأو العرفية )3( .أأشار اجليع اإىل املراحل اخملتلفة من تطوير الس ياسات وتطوير
التنظمي والتوثيق :و ي بعض املناطق ،اكنت هناك س ياسات حتمك ما يمت حاميته وكيف يمت ذكل.
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وبعد تقدمي العروض ،طرح املشاركون  ي الندوة أأس ئةل وانقشوا من مجةل أأمور اخرى النقاط الامثنية التالية:
 .1معىن ونطاق املعارف التقليدية "الرسية".
 .2دعوة أأحصاب املعارف التقليدية  ي س ياق الهنج املتدرج اإىل عدم اإخضاع املعارف التقليدية
للتوثيق املوحد مبقاييس حمددة سلفا ،بل اإقرار والامتثال للقوانني العرفية والالزتامات احملددة
لنقل ا ألشاكل اخملتلفة من املعارف التقليدية كام هو حمدد من قبل أأحصاب املعارف التقليدية.
 .3وسائل تسوية اخلالف بشأأن أأن بعض املعارف التقليدية مل تكن حمددة جملمتع معني أأو مت خلطها
مع عنارص من أأنظمة املعارف التقليدية اخملتلفة .وميكن ،عىل سبيل املثال ،أأن تشمل هذه
الوسائل امحلاية ا إلقلميية أأو التعاون عرب احلدود.
 .4تعريف "اجلهة الوطنية اخملتصة" ودور الإدارة احمللية.
 .5عزوف أأحصاب املعارف التقليدية عن توثيق معارفهم التقليدية ،و ي بعض ا ألحيان ،ل يروا أأن
هناك قمية للتوثيق.
 .6الطريقة اليت مت تطويرها  ي اإطار قانون بريو رمق  27811لتحديد حالت الاختالس من
خالل دمج ثالثة قواعد بياانت ويه قاعدة بياانت عامة للمعارف التقليدية وقاعدة بياانت
براءات الاخةراع وقاعدة بياانت املوارد الوراثية  ي بريو.
 .7دمج اثنني من طرق التفكري ،وهام " "1املعارف التقليدية اليت حتتفظ هبا الشعوب ا ألصلية
واليت تعزو لتكل الشعوب و " "2املعارف التقليدية اليت أعلنت كةراث ثقا ي ل ألمة
أأو الإنسانية.
 .8توضيح ما هو املقصود بـ "حامية املعارف التقليدية" ألن البعض يفهم ذكل  ي س ياق تفادي
انقراض املعارف التقليدية ،والبعض الآخر يفهمه عىل أأنه أأي معل من أأعامل وصول غري
أأحصاب املعارف التقليدية أأو أأي معل من أأعامل الوصول دون موافقة مس بقة عن عمل.
و ي ملخصاهتم ملناقشات املائدة املس تديرة ،أأشار املتحدثون اإىل ما ييل:
• القوامس املشةركة القوية بني اخلربات املعلنة.
• النطاق الواسع للمعارف التقليدية.
• أأن اإنشاء قواعد بياانت وطنية ميثل خيارا.
• أأمهية وجود وثيقة دولية  /هنج دويل حبيث ميكن ربط قواعد البياانت الوطنية وحبهثا.
• اكن واجب حامية املعارف التقليدية ونقلها اإىل ا ألجيال القادمة مبثابة نقطة أأخرى مذكورة،
فضال عن حقيقة أأن أأحصاب املعارف التقليدية أأصبحوا أأقل عددا و أأنه  ي بعض املناطق مل يعد
هناك أأحصاب معارف تقليدية.
• أأمهية الةركزي عىل تكل القضااي اليت توحد اجملمتع ادلويل ( ي اللجنة احلكومية ادلولية) بدل من
الةركزي عىل اخلالفات".
 .29وقدم الس يد /فيصل أأليك ،سكرتري أأول ابلبعثة ادلامئة جلهورية اجلزائر ادلميقراطية الشعبية دلى مكتب ا ألمم املتحدة
 ي جنيف واملنظامت ادلولية ا ألخرى  ي سويرسا ،تقريرا بشأأن املائدة املس تديرة " 2وهجات النظر حول التجارب املرتبطة
'الهنج املتدرج" محلاية املعارف التقليدية  -نطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات" عىل النحو التايل:
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"افتتج املرشف ،الربوفيسور /دانيال كراوس ،ادلورة ،وافتتح اجامتع املائدة املس تديرة مشريا اإىل أأن الهنج
املتدرج لنطاق امحلاية قد اس تجاب للحقيقة اليت مفادها أأنه ل ميكن أأن تكون لك أأنواع املعارف التقليدية
محمية ابلرضورة بنفس الطريقة ،لس امي عىل املس توى ادلويل .ومن خالل الهنج املتدرج ،منحت أأنواع أأو
مس توايت خمتلفة من احلقوق أأو التدابري ،تبعا لطبيعة وخصائص املوضوع ومس توى الرقابة اليت حيتفظ هبا
املس تفيدين ودرجة النرش .ووفر الهنج املتدرج الفرصة ملعاجلة الاختالفات بني املعارف املقدسة والرسية واليت
تنترش عىل نطاق ضيق وواسع.
وقدمت الس يدة /سوليداد دي ل توري بوسانو ،أأول متحدث ،حملة عامة عن التطورات ا ألخرية  ي الترشيع
دلى اإكوادور بشأأن اإدارة املعارف التقليدية والس ياسات اجلديدة للتنوع الثقا ي .وحددت أأربع فئات من
املعارف التقليدية ويه املعارف املقدسة والرسية واملنترشة عىل نطاق واسع واملنترشة عىل نطاق ضيق ،لك
مع نطاق معني من امحلاية .وحددت الس يدة /دي ل توري بوسانو أأن تدابري حامية املعارف التقليدية تضمنت
عقود وتسجيل املعارف التقليدية عىل أأساس مبد أأ عدم الكشف.
و أأاثر املتحدث الثاين ،الس يد /ش يدي أأوغومامن قضية ما اإذا اكن ميكن نرش يشء ما مقدس أأو رسي عىل
نطاق ضيق أأو واسع .وابس تخدام أأمثةل من عدة اختصاصات ،مبا  ي ذكل أأمقشة وتصاممي كنيت ()Kente
من غاان ،و أأمقشة وتصاممي أأداير ( )Adireمن نيجرياي وسةرات كويشان ( )Cowichanمن كندا ،و أأكد أأن
تصنيف املعارف التقليدية اإىل مس توايت مل يكن واحضا بشلك دامئ .و أأوحض الس يد /أأوغومامن أأن املنتجات
ميكن أأن جتسد درجات خمتلفة من املطالبات الثقافية والروحية وميكن أأيضا أأن تكون حمال دلرجات متفاوتة
من النرش .وابلتايل هناك طبقات خمتلفة للنظر  ي العمل الفين .واكن للمعارف التقليدية دامئا عالقة اإشاكلية
مع امللكية الفكرية .ويعد الهنج املتدرج هنجا مبتكرا ومعليا محلاية املعارف التقليدية ،ولكن لغرض توضيح
احلقائق التارخيية واحلالية ألشاكل املعارف التقليدية ،جيب أأن يركز الهنج املرحيل عىل الشخصية احملددة
والس ياق احملدد لشلك من أأشاكل املعارف التقليدية مقابل الهنج العاملي.
و أأشارت املتحدث الثالث ،الس يدة /مرياندا ريزانغ أأيو بيلر اإىل أأن هناك مخس فئات  ي منظور اندونيس يا
بشأأن الهنج املتدرج ،ويه املعارف التقليدية الرسية واملقدسة ،واملعارف التقليدية املقدسة ،واملعارف
التقليدية املنترشة عىل نطاق ضيق /املعارف التقليدية احملتفظ هبا بشلك وثيق ،واملعارف التقليدية املنترشة
عىل نطاق واسع ،واملعارف التقليدية املتاحة للجمهور .وقدمت حملة عامة عن الوسائل القانونية املتاحة محلاية
املعارف التقليدية  ي اإندونيس يا ،و أأبرزت القوانني واللواحئ ذات الصةل محلاية املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية .واختمتت الس يدة /ريزانغ أأيو بيلر بتقدمي أأمثةل حمددة ألنواع املعارف التقليدية اليت تقع مضن
مس توايت خمتلفة  ي قرية ا ألجداد (  )Wulla Poddu Ritual Tarungي نوسا تينجارا
الرشقية إابندونيس يا.
وانقشت الس يدة /أآن ماري شزيكييل ،املتحدث الرابع ،الوضع حيث تس تخدم املعارف التقليدية  ي خطط
التكيف مع تغري املناخ .وذكرت أأنه مبا أأنه مت متويل بعض هذه اخلطط من قبل املكتب ا ألمرييك للشؤون
الهندية ،فاإنه ميكن ألي خشص الوصول اإىل املعلومات  ي اإطار احلرية ا ألمريكية لقانون املعلومات .وابلتايل
جيب أأن تكون القبائل عىل عمل أأنه مبجرد مسامههتم مبعارفهم التقليدية ،ميكن أأن يمت الكشف عهنا .و أأشارت
اإىل أأن بعض الواكلت الاحتادية تقوم حاليا ابعامتد املبادئ التوجهيية للمعارف التقليدية .واعمتدت بعض
القبائل الهندية ا ألمريكية قرارات اجمللس القبيل محلاية معارفها التقليدية .وافادت بأأنه ليس دلى لك القبائل هنج
موحد بشأأن املعارف التقليدية ولكن بعض املناطق معلت معا .وهناك تفامه مشةرك بأأنه ينبغي أأن حتصل
املعارف التقليدية املقدسة /الرسية عىل أأقوى احلقوق .وشددت املتحدثة  ،ي س ياق مناقشة الهنج املتدرج،
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عىل أأن املعارف التقليدية مل تكن مقدسة بسبب أأهنا متاحة عىل نطاق واسع .و أأضافت أأن الفهم الصحيح
لس تخدام وس ياق املعارف التقليدية همم للغاية.
و أأشارت الس يدة /مانيشا ديساي ،املتحدث ا ألخري ،اإىل أأن معلية البحث والتطوير الصيدلين البيولويج
اس تغرقت س نوات عديدة ،و أأن هناك العديد من اجلهات املشاركة  ي العملية ما بني مرحةل بدء وختام برانمج
البحوث .وذكرت بأأن ا ألشاكل احلالية للملكية الفكرية وفرت توازان بني احتياجات أأحصاب احلق واحتياجات
اجملمتع كلك ،ويتعني عىل مجيع مس تخديم امللكية الفكرية أأن يعملوا مضن هذا الإطار املتوازن .ور أأت الس يدة/
ديساي أأن مقةرحات حامية املعارف التقليدية ل تعكس توازان مماثال .وكام هو احلال ابلنس بة ل ألشاكل احلالية
للملكية الفكرية ،جيب أأن يكون أأي شلك جديد من أأشاكل امللكية الفكرية للمعارف التقليدية متوازان فامي
يتعلق بنطاق ومدة امحلاية ،وجيب أأن يقدم دليال واحضا عىل احلق وإاخطار اجلهور .وذكرت أأن مثل هذا
التوازن قد يؤدي اإىل توفر اليقني القانوين للك من أأحصاب احلقوق واملس تخدمني احملمتلني.
و ي املناقشات اليت أأعقبت العروض ،مت اس تكشاف التداخالت احملمتةل بني املس توايت .فعىل سبيل املثال،
مت اس تكشاف اماكن جتسد املعارف التقليدية املقدسة /الرسية  ي املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع
أأو ضيق .وتساءلت عن اجلهة اليت س تقرر ما هو منترش عىل نطاق واسع أأو ضيق ،فضال عن عدم اليقني
القانوين اذلي ينبع من تكل املفاهمي .و أأكد بعض املشاركني أأنه ينبغي ايالء اهامتم وثيق ابلربوتوكولت العرفية،
ومن املهم أأن يمت توضيح القصد من وراء هذا الهنج املتدرج ألحصاب املعارف التقليدية" .
 .30وقدمت الس يدة /أأوزاان بريانندا ،وزير وانئب املمثل ادلامئ لبعثة اتيلند دلى منظمة التجارة العاملية ( ،)WTOتقريرا
عن اجامتع املائدة املس تديرة " 3التدابري التمكيلية والقانون العر ي محلاية املعارف التقليدية :ا ألمثةل وادلروس املس تفادة" عىل
النحو التايل:
" أأدارت د /اكرولني دير بريكبيك املائدة املس تديرة ،وانقشت خمتلف "التدابري التمكيلية" ،مبا  ي ذكل قواعد
البياانت واخليارات اجلنائية واملدنية فضال عن القانون العر ي دلمع الهنج "القامئ عىل احلقوق"  ي حامية
املعارف التقليدية .كام جرت مناقشة العالقة بني القانون العر ي والصك ادلويل.
وشاركت د /غزاةل جاويد بتجربة الهند  ي حامية املعارف التقليدية عىل خمتلف املس توايت من خالل لك من
التدابري الترشيعية والإدارية .و أأفاد بأأن املكتبة الرمقية للمعارف الرمقية (" )"TKDLتعد مبثابة مبادرة رائدة حنو
امحلاية ادلفاعية ،واس تخدمت  ي حبوث ا ألدبيات املس بقة من قبل املاكتب ادلولية للرباءات .وذكرت بأأن
الس ياسة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية احلالية للهند هتدف اإىل توس يع نطاق املكتبة الرمقية للمعارف الرمقية
 ي الوقت اذلي يمت فيه اس تكشاف اإماكنية اس تخداهما ألغراض البحث والتطوير .وعالوة عىل ذكل ،اكن
هناك توثيق للمعارف التقليدية عىل مس توى املناطق واجملمتعات .وتعد قواعد البياانت تدبريا تمكيليا هاما
ولكن هبا قيود  ي توفري امحلاية الشامةل ل ألشاكل اخملتلفة من املعارف التقليدية .ويعترب الصك القانوين ادلويل
ابلتايل رشطا أأساس يا لتوفري حامية أأقوى.
و أأشارت الس يدة/ديبورا لشيل جونسون ان اثنتني من التوصيات املشةركة اليت ترعاها كندا والياابن
ومجهورية كوراي والولايت املتحدة (مذكرة ا ألمانة:
الوثيقتني WIPO/GRTKF/IC/32/6و )WIPO/GRTKF/IC/32/7ساعدت عىل حتديد خيارات
لتحقيق ا ألهداف املشةركة ملنع منح براءات الاخةراع عن خطأأ عندما يفتقر الاخةراع اإىل اجلدة والتأأكيد عىل
ترتيبات احلصول عىل املنافع وتقامسها بني املس تخدمني ومقديم املعارف التقليدية .وعىل الصعيد ادلويل ،هناك
صعوبة  ي التوصل اإىل توافق  ي الآراء بشأأن الهنج القامئ عىل احلقوق اذلي حيةرم حقوق امللكية الفكرية القامئة
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والنظام احلايل للملكية الفكرية وصون املكل العام واملزيد من نرش واس تخدام املعرفة املتاحة للجمهور .وما
ميكن حتقيقه هو خطوات ميكن لدلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة الآخرين اختاذها حاليا بشأأن تدابري امحلاية
ادلفاعية لتحسني جودة حفص الرباءات اخلاصة ابلطلبات اليت تنطوي عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا وإادارة الوصول و /أأو البحث و /أأو امللكية الفكرية الالحقة من خالل اتفاقيات احلصول عىل
املنافع وتقامسها .و أأشارت اإىل أأنه من خالل اعامتد التوصيتني املشةركتني ،س يكون للتدابري التمكيلية
أأمهية دولية.
وبد أأت الس يدة /اكثرين بونيايس اكهوراي حديهثا من خالل دراسة " أأجندة التمنية  ي كينيا لعام  "2010اليت
أأقرت برضورة التعاون بني املؤسسات احلكومية ومؤسسات البحث والتطوير والشعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية وصناع القرار ومديري املعارف التقليدية واملوارد الوراثية املديرين لفائدة حتقيق التمنية املس تدامة.
و أأفادت بأأنه يتعني عىل مجيع حكومات املقاطعات اإنشاء وصون جسل يتضمن املعلومات املتعلقة ابملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي اليت مت مجعها وتوثيقها من قبل حكومات املقاطعات أأثناء معلية
التسجيل .ويتعني عىل حكومات املقاطعات وغريها من املؤسسات ذات الصةل أأن تتعاون مع احلكومة
الوطنية  ي اإنشاء وصون مس تودع خاص دلى جملس حق املؤلف  ي كينيا ،واملعروف ابمس "مس تودع
املعارف التقليدية الرمقية" ( .)TKDRواختمتت ابلتشديد عىل رضورة رفع الوعي بشأأن قضااي امللكية الفكرية
وبناء جسور الثقة بني ا إلدارات الوطنية والشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية وتعزيز القدرات وأآلية التنفيذ.
و أأشارت الس يدة /س يلفيا ليتيس يا غارس يا هرياننديز أأن غواتاميل دلهيا تنوع ثقا ي خضم يضم أأربعة شعوب
خمتلفة ويه شعوب املااي والغاريفوان والزناك وادينو ،بعدد ساكن اإجاميل يزيد عن  17مليون نسمة اإىل جانب
حضارة املااي الرثية .واستندت التدابري التمكيلية محلاية املعارف التقليدية عىل اسةراتيجية امللكية الفكرية
الوطنية اليت اكن هدفها الثالث هو دمع وحامية وصون املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري
الثقا ي التقليدي ،ابلإضافة اإىل الس ياسات الوطنية ا ألخرى ذات الصةل .وذكرت بأأنه مؤخرا جرى الاقرار
ابلعمل اذلي يقوم به أأدةل املااي الروحيني واملعاجلني أأو املعاجلني الطبيعيني من قبل وزارة الصحة ،وأدرج  ي
معل املراكز الصحية  ي املناطق الريفية بغرض تقدمي املساعدة للمجمتعات احمللية .وعالوة عىل ذكل ،مت القيام
بعمل هام بشأأن مدوانت السلوك الطوعية من قبل مجعيات الشعوب ا ألصلية مثل مجعية ( AK
 ،)Tenamitحول التعلمي والصحة واجلوانب املتعلقة ابلزراعة.
وركز الس يد /رودريغو دي ل كروز عىل قدرة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية عىل حامية املعارف
التقليدية من خالل القوانني واملامرسات العرفية غري املكتوبة .وقدم وصفا للمامرسات التقليدية لثالثة شعوب
ويه أآي /كوفان وتساش يال وكيشوا ساراايكو  ي منطقة ا ألمازون إابكوادور .وافاد بأأنه  ي هذه الثقافات هناك
بىن راخسة للحومكة واختاذ القرار ينظمها القانون العر ي .ونص الإطار القانوين الوطين عىل أأن املعارف
التقليدية تنمتي اإىل الشعوب ا ألصلية ،وينبغي أأن تكون هذه احلقوق حقوق ل تسقط ابلتقادم ،وجيب أأن
يلعب حق تقرير املصري دورا حاسام  ي هذا الصدد .ومت دمع احلقوق اجلاعية  ي املعارف التقليدية من قبل
اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية (" ،)"UNDRIPومت النص عىل توفري أآليات محلايهتا  ي
اإطار اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي .و أأشار اإىل أأن الغالبية العظمى من اجملمتعات احمللية دلهيا أآلياهتا
اخلاصة لنقل تكل املعارف من جيل اإىل أآخر .وتعد التدابري تمكيلية اليت تستند اإىل القانون العر ي وس يةل
فعاةل جدا لضامن مثل هذا النقل للمعرفة .وجيب أأن تقر اللجنة احلكومية ادلولية بفائدة هذه القواعد العرفية
والنظر  ي كيف ميكن لصك دويل أأن يكون داعام لمتكني اس مترار وصون أأنظمة املعارف التقليدية.
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ومعلت املناقشة اليت تلت ذكل عىل اس تكشاف عدة قضااي من بيهنا :احلاجة اإىل بناء جسور الثقة وقدرة
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،وإاىل أأي مدى ميكن للقانون العر ي  -عىل الرمغ من خصوصيته بلك دوةل
 أأن يساعد  ي تصممي نظام امحلاية ادلولية ،وكيف ميكن دمع اجملمتعات احمللية  ي معارضة براءات الاخةراع اليتيزمع أأهنا انهتكت حقوقهم  ي املعارف التقليدية ،و أأن قواعد البياانت اخلاصة ابجملمتعات احمللية ميكن أأن تكون
جزءا من احلل ابلرمغ من وجود قدرة وجفوة تكنولوجية خضمة حتتاج اإىل معاجلة .كام متت مناقشة أأمهية حقوق
ا ألرايض والعالمات التجارية للمجمتعات احمللية واملؤرشات اجلغرافية".
 .31وقدمت الس يدة بيالر اإسكوابر ،مستشار البعثة ادلامئة للمكس يك دلى مكتب ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية
ا ألخرى  ي جنيف ،تقريرا حول املائدة املس تديرة " 4وهجات النظر حول والتجارب بشأأن القضااي ا ألخرى :العقوابت
والتعويضات ،وإادارة احلقوق ،ومدة امحلاية ،والإجراءات والتدابري الانتقالية ،والعالقة مع التفاقات ادلولية ا ألخرى ،واملعاجلة
الوطنية والتعاون العابر للحدود "عىل النحو التايل:
"انقشت املائدة املس تديرة  ،4اليت أأدارهتا د /ماريس يال أأوما" ،وهجات النظر حول والتجارب بشأأن القضااي
ا ألخرى :العقوابت والتعويضات ،وإادارة احلقوق ،ومدة امحلاية ،والإجراءات والتدابري الانتقالية ،والعالقة مع
التفاقات ادلولية ا ألخرى ،واملعاجلة الوطنية والتعاون العابر للحدود ".
ومشلت املوضوعات الرئيس ية اليت أأشار اإلهيا املشاركون ما ييل:
حتدثت الس يدة /أآان فوابل عن العالقة اليت ينبغي أأن تكون بني أأي صك متعلق حبامية املعارف التقليدية
والصكوك ادلولية ا ألخرى ذات الصةل .و أأشارت اإىل أأنه  ي حاةل وجود معاهدة متفق علهيا ،فاإهنا جيب أأن
تامتىش مع اتفاقية فيينا بشأأن قانون املعاهدات لعام  ،1969لس امي املادة  30منه .و أأضافت أأن املعاهدات عادة
ما تستند اإىل مبد أأ املعامةل الوطنية .وبدل من ذكل ،ميكن النظر  ي وضع مجموعة من القواعد أأو املبادئ
التوجهيية الإرشادية أأو  ي قواعد تفسري ممكنة ميكن اس تخداهما من قبل ادلول ا ألعضاء عىل املس توى الوطين.
وذكرت الس يدة /فوابل أأنه منذ اإنشاء اللجنة احلكومية ادلولية ،اعمتد عدد من التفاقيات ادلولية املتعلقة
ابملعارف التقليدية ،مثل اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية وبروتوكول انغواي واتفاقييت
اليونسكو اللتني تتضمنان أأحاكما لتجنب اإعاقة أأو اإلغاء احلقوق .وشددت عىل أأن التقنني ينبغي أأن يكون
عىل مس توى اجلاعة عامة .وإاذا اس تحال التفاق عىل القضااي الرئيس ية ولالس تفادة من الصكوك املوجودة،
ينبغي النظر  ي اإنشاء قواعد بياانت وقوامئ وفهارس لتحسني الشفافية  ي هذا اجملال عىل الصعيد الوطين .و ي
هذا الصدد ،أأشارت اإىل اجلرد عىل منصة "وييك" اذلي نرش  ي فرباير  2016بشأأن تراث فنلندا الثقا ي غري
امللموس وشاركت فيه مجيع اجلاعات احمللية مبا فهيا شعب صايم  ي فنلندا .و أأشارت اإىل أأنه ميكن أأن تؤخذ
وييك مكثال لكيفية منع الكشف غري مرغوب فيه للمعارف التقليدية املتعلقة ابدلوةل.
وحتدث د /شارون يب لو غال عن عدد من القضااي مع مراعاة اإعداد الإطار القانوين محلاية املعارف التقليدية
واشاكل التعبري الثقا ي التقليدي مبنطقة الاكرييب .و أأشار اإىل أأن العقوابت ميكن أأن تشمل العقوابت املدنية
واجلنائية و أأيضا العقوابت الإدارية والاعتذارات العلنية ،مبا يعكس تنوع املعارف بني خمتلف اجلهات الفاعةل.
و أأشار املس تفيدين اإىل أأنه جيب أأن يكون دلهيم اخليار  ي اإدارة أأو ممارسة حلقوقهم مبارشة أأو من خالل اجلهة
املعينة .وميكن توفري امحلاية من خالل الامتثال ملعايري معينة أأو اخلضوع للتسجيل املس بق .وميكن للتسجيل
أأن يسهل اإدارة احلقوق والشفافية .وميكن للتدابري الانتقالية أأن تسمح أأو تستبعد ا ألثر الرجعي واحللول
الوس يطة ،لتأأسيس الاس تخدام غري املرشوع بعد فةرة حمددة من الوقت.
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وجيب أأن يسود ادلمع املتبادل والتاكمل والتوافق (حيامث أأمكن ذكل) وعدم التبعية  ي حتديد العالقة بني اإطار
امحلاية حبمك طبيعته والتفاقات ادلولية ا ألخرى .وعىل الرمغ من أأنه ميكن اعتبار املعامةل الوطنية نقطة انطالق
جيدة ،اإل أأنه جيب اس تكاملها ابلعةراف املتبادل واملعامةل ابملثل ،كام جيب  ي الوقت نفسه الاعةراف ابلقانون
العر ي املعمول به  ي أأماكن أأخرى  ي اختصاصات وطنية .وحيث ميكن اجياد أأحصاب املعارف التقليدية عرب
احلدود الوطنية ،فاإنه من املهم أأن يكون هناك تعاون عرب احلدود.
و أأشارت الس يدة /تميمية فاكدويبواك من جانهبا اإىل مرشوع قانون عام  2016بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقا ي التقليدي اذلي جيري اإعداده  ي فيجي بدمع من الويبو .وفامي يتعلق ابإدارة احلقوق ،أأشارت اإىل
أأنه يتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تنظر  ي ثالث قضااي يه )1( :شلك مشاركة أأحصاب املعارف
التقليدية  ي تأأسيس هجة خمتصة )2( ،ما اإذا اكن تأأسيس هذه اجلهة اإلزاميا من عدمه )3( ،ما اإذا اكن ينبغي
أأن تكون هناك مرونة وطنية  ي هذا الصدد .وفامي يتعلق ابلتدابري الانتقالية ،ذكرت أأن مرشوع القانون يق
فيجي مشل ا ألثر الرجعي كقاعدة عامة ،لكنه أأقر بأأنه قد خيلق صعوابت فامي يتعلق ابملعارف التقليدية اليت
اس تخدمت حبسن نية .و أأشارت اإىل أأنه ميكن التفاق عىل حل انتقايل مؤقت بتوافق الآراء.
وبعد ذكل ،حتدثت الس يدة /أآن ماري شزيش ييل ،مشرية اإىل ثالثة جوانب حول هوية انفاجو ويه :التوازن
والانسجام وحمامك السالم .ودعت اللجنة احلكومية ادلولية لس تخدام هذه العنارص مكصدر اإلهام لعملها.
وشددت عىل رضورة التعاون عرب احلدود ،وقدمت مثال عىل الصعوابت اليت وهجاهتا شعوب انفاجو وهويب
 ي تأأكيد حقوقها  ي حالت بيع أأقنعة الاحتفالت ابملزاد.
و أأعربت الس يدة /شزيش يليعن تفضيلها لبناء القدرات وا ألنشطة التعلميية  ي دمع تنفيذ أأي صك قانوين ،كجزء
من التدابري الانتقالية .ومكواطنة من انفاجو ،أأعربت عن شكوكها حول أأمهية قواعد البياانت نظرا لنعدام
الثقة بني أأحصاب املعارف التقليدية وا ألطراف ا ألخرى .واخمتت حديهثا ابلإشارة اإىل س ياسة املوافقة املس بقة
اليت مت وضعها من قبل جملس حاكم ولية أأريزوان من أأجل تعزيز الثقة بني ا ألشخاص ا ألصليني
وغري ا ألصليني.
و أأبرزت املناقشة احلاجة اإىل التأأكيد عىل أأن ا ألطراف ا ألخرى اليت تسعى للوصول اإىل املعارف التقليدية
تعرف كيفية حتقيق ذكل .وينبغي بذل اجلهود الالزمة للتوفيق بني مواقفهم بغرض حتقيق التوازن بني خمتلف
ا ألنظمة ،وابلتايل اإجياد صك من شأأنه أأن يكون ذي فائدة جليع ا ألطراف املعنية".
 .32وشكر الرئيس املقررين عىل تقاريرمه الواحضة واملتوازنة والغنية ابملعلومات .وفتح الرئيس الباب لطرح أأي
أأس ئةل  /تعليقات.
 .33واحناز وفد السودان اإىل البيان الافتتايح اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن امتنانه
للندوة واملوائد املس تديرة اليت ر أأى أأهنا ممثرة للغاية وهتدف اإىل تبادل اخلربات وادلروس املس تفادة بني املشاركني بشأأن حامية
املعارف التقليدية عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية وادلولية .و أأثىن عىل العمل اذلي قام به املقررين ا ألربعة.
 .34وشكر وفد نيجرياي املقررين ا ألربعة عىل تقاريرمه املمزية والشامةل عن العروض واملناقشات اليت دارت خالل الندوة.
و أأعرب عن أأمهل  ي أأن تؤثر الرؤى املشةركة اإجيااب عىل معل اللجنة احلكومية ادلولية.
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قرار بش أأن البند  5من جدول ا ألعامل:
 .35أأحيطت اللجنة علام ابلتقارير الشفهية
الواردة من املقررين :الس يد /رينادل فيالرد،
مستشار البعثة ادلامئة لسويرسا دلى مكتب ا ألمم
املتحدة واملنظامت ادلولية ا ألخرى  ي جنيف،
والس يد /فيصل أأليك ،سكرتري أأول البعثة ادلامئة
للجمهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية دلى
مكتب ا ألمم املتحدة  ي جنيف واملنظامت ادلولية
ا ألخرى  ي سويرسا ،والس يدة أأوزاان بريااندا،
وزير وانئب املمثل ادلامئ لبعثة اتيلند دلى منظمة
التجارة العاملية ( ،)WTOوالس يدة ماراي ديل
بيالر اإسكوابر ابوتيس تا ،مستشار البعثة ادلامئة
للمكس يك دلى مكتب ا ألمم املتحدة واملنظامت
ادلولية ا ألخرى  ي جنيف.
 .36كام أأحيطت اللجنة علام
ابلوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/32/INF/9

البند  6من جدول ا ألعامل :مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
 .37قدم الرئيس حتديثا بشأأن صندوق التربعات ،و أأشار اإىل مداخةل ممثل بامي ،نيابة عن الشعوب ا ألصلية ،حول هذه
املسأأةل .و أأفاد بأأن الصندوق قد مت استنفاده .ودعا الوفود للتشاور داخليا واملسامهة  ي الصندوق لإبقائه واقفا عىل قدميه.
وذكر أأنه همم جدا وينصب  ي قلب مصداقية اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن دمع مشاركة الشعوب ا ألصلية .و أأعرب عن أأمهل
 ي أأن تقدم ادلول ا ألعضاء ا ألموال الالزمة دلمع املشاركة  ي ادلورة الثالثة والثالثني والرابعة والثالثني للجنة .و أأشار اإىل
الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/32/INF/4اليت قدمت معلومات عن وضع التربعات وطلبات احلصول عىل ادلمع،
والوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/32/3بشأأن تعيني أأعضاء ابجمللس الاستشاري .و أأفاد أأنه  ي وقت لحق س تدعى اللجنة
احلكومية ادلولية لنتخاب أأعضاء جملس الإدارة .واقةرح الرئيس أأن يعمل سعادة السفري تيين ،أأحد انئيب الرئيس ،كرئيس
للمجلس الاستشاري .وذكر أأنه س يقدم تقرير عن نتاجئ مداولت اجمللس  ي الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/32/INF/6
 .38و أأيدت ممثل معهد الشعوب ا ألصلية للملكية الفكرية  ي الربازيل البيان الافتتايح اذلي أأدىل به ممثل (،)PIMA
نيابة عن الشعوب ا ألصلية ،بشأأن عدم وجود أأموال  ي صندوق التربعات .ولفت انتباه الوفود اإىل رشعية ومصداقية
املفاوضات  ي املس تقبل .وذكرت أأهنا شاركت منذ عام  2001بنية التعاون وإاحراز تقدم حول الصكوك ادلولية امللزمة ،اليت
من شأأهنا توفري امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي اخلاصة ابلشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية  ي مجيع أأحناء العامل .ومع ذكل ،تعد اللحظة حلظة حرجة ،ولن تكون الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
حارضة  ي ادلورات القادمة للجنة احلكومية ادلولية اإذا مل يتلقى صندوق التربعات أأموالا اإضافية .وس يكون عىل الشعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية أأن تتخيل عن هذه العملية ،ألهنا ل متكل املوارد الالزمة ملواصةل املشاركة .ولن تمتكن من تقيمي أأثر
امللكية الفكرية عىل اس تخدام معارفها التقليدية  ي املس تقبل .وإاىل ذكل احلني ،س تكون الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
جمرد مراقب  ي املناقشة اليت تتناول جوهر ثقافاهتا واجلانب املقدس من طقوسها الروحية والعنارص اليت متكنت من صوهنا
رسا واملعارف اليت تبادلتا حبسن نية .وقد يمت وضع لك ذكل  ي املكل العام .وتساءلت عن الكيفية اليت ميكن للجنة من
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خاللها أأن تتوصل اإىل اتفاق حول صك دويل بشأأن امللكية الفكرية ،واذلي من شأأنه أأن يضمن حامية فعاةل ومتوازنة للمعارف
التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي دون املشاركة الاكمةل والفعاةل للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
اليت اكنت من أأنشأأها وصاهنا ومالكها وصاحهبا.
[ .39مالحظة من ا ألمانة] :تناول الفريق املعين ابلشعوب ا ألصلية  ي ادلورة الثانية والثالثية للجنة املوضوع التايل:
"القضااي املعلقة  /العالقة  ي مشاريع املواد بشأأن حامية املعارف التقليدية دلى اللجنة :وهجات نظر الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية" .واكنت املتحدث الرئييس يه الس يدة  /لويس مولينيك ،عضو جملس شعوب املاساي  ي كينيا ،واكن
عضوي اللجنة الآخرين هام :الس يد /رودريغو دي ل كروز اإنالغو ،عضو شعوب كيشوا /كياميب  ي اإكوادور والس يد/
بريس تون هارديسون ،ممثل وحملل س ياسات قبائل تولليب  ي الولايت املتحدة ا ألمريكية .واكن رئيس اللجنة هو الس يد/
رميون فريبري  ،ممثل قبائل تولليب ،الولايت املتحدة ا ألمريكية .وقدمت العروض وفقا
للربانمج ( ،)WIPO/GRTKF/IC/32/INF/5ويه متوفرة عىل موقع املعارف التقليدية كام وردت .ومتثلت بعض
ا ألحداث البارزة للفريق فامي ييل:
-

يتعني عىل ادلول ا ألعضاء فهم احتياجات الشعوب ا ألصلية عىل املس توى الوطين .ول تريد الشعوب ا ألصلية
شيئا سوى احةرام دورها والاعةراف حبقوقها .ويعد وجود هنج مشويل أأمر همم .وجيب إازاةل ا ألقواس حول
لفظ "الشعوب"  ي النص.
من املهم أأن نذكر الوفود ابملادة  31من اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية.
من املهم وضع بعض التدابري لضامن القمية الاقتصادية للمعارف التقليدية وضامن تقامس املنافع.
يتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تنظر  ي قضااي التعاون عرب احلدود واملعامةل الوطنية.
ينبغي أأن يشمل تعريف املعارف التقليدية اخلصائص ا ألساس ية للمعارف التقليدية املتعلقة ابلطبيعة اجلاعية.
ول ينبغي أأن خيضع ألية قيود زمنية .وجيب أأن يغطي الصك املتفاوض عليه مجيع أأنواع املعارف التقليدية.
هناك حاجة اإىل هنج قامئ عىل احلقوق بشأأن امحلاية .وجيب أأن تشمل احلقوق لك من احلقوق الاقتصادية
واحلقوق املعنوية.
فامي يتعلق بقواعد البياانت ،جيب أأن تستند البياانت املودعة اإىل موافقة مس بقة من الشعوب ا ألصلية ،وجيب
أأن يفيد اس تخدام والوصول اإىل هذه املعلومات الشعوب ا ألصلية بشلك مبارش عىل أأساس التقامس العادل.
الكشف عن مصادر منشأأ املعارف التقليدية هو السبيل الوحيد لضامن الاعةراف ابملنشأأ والتقامس العادل
واملنصف للمنافع.
ل ميكن لصك بشأأن املعارف التقليدية ول ينبغي أأن يقوض تنفيذ النظام املتطور حلقوق الإنسان وجيب أأل
يكون هل نص من شأأنه أأن يستبق تطوير تكل احلقوق.
مفهوم امللكية العامة ليست مناس بة ليمت تطبيقها عىل الكثري من املعارف التقليدية.
ومن املؤكد أأن تقس مي  TKالرسي واملقدس .العديد من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية اعترب مجيع
املعارف التقليدية مقدسة .مفهوم "تنترش عىل نطاق واسع" مثري للجدل للغاية.
مفهوم امللكية العامة ليس مناس با ليمت تطبيقه عىل الكثري من املعارف التقليدية.
لبد من تقس مي املعارف التقليدية الرسية واملقدسة .تعترب العديد من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية مجيع
املعارف التقليدية مقدسة ،ومفهوم "منترشة عىل نطاق واسع" مثري للجدل للغاية.
حتتاج اللجنة احلكومية ادلولية اإىل مناقشة مسأأةل الاعادة اإىل الوطن والاثر الرجعي.
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[ .40مالحظة من ا ألمانة] اجمتع اجمللس الاستشاري لصندوق الويبو للتربعات بتارخي  30نومفرب و 1ديسمرب 2016
لختيار وترش يح عدد من املشاركني اذلين ميثلون اجملمتعات ا ألصلية واحمللية للحصول عىل متويل ملشاركهتم  ي ادلورة املقبةل
للجنة احلكومية ادلولية .وصدرت توصيات اجمللس بتقرير  ي الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/32/INF/6اليت صدرت
قبل هناية ادلورة.
 .41وشكرت ممثل معهد الشعوب ا ألصلية للملكية الفكرية  ي الربازيل ،متحدثة ابمس الشعوب ا ألصلية ،اجلهات اليت
دمعهتا خالل معلية اللجنة ،ا ألمر اذلي أأدى اإىل أأن تنعكس خماوفهم وحقوقهم  ي النص .كام شكرت ا ألطراف اليت جعلت
مشاركهتم  ي معلية اللجنة احلكومية ادلولية ممكنة .وحثت ا ألطراف واملنظامت عىل املسامهة  ي صندوق التربعات  ي هذه
املرحةل من املفاوضات ،ألن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية قلقة بشأأن اإماكنية مشاركهتا الاكمةل اليت يكفلها اإعالن ا ألمم
املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية .و أأعربت عن أأسفها من أأن صوت الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية لن يكون
مسموعا  ي اللجنة احلكومية ادلولية بعد  16عاما وبعد  32دورة من العمل الشاق .و أأفادت بأأن اللجنة لن يكون دلهيا
املصداقية أأو الرشعية الاكفية إلجناز هممهتا .وذكرت بأأن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ل ميكن أأن تسمح ابختاذ القرارات
بشأأن مس تقبلهم دون مشاركهتم الاكمةل والفعاةل.

قرارات بش أأن البند  6من جدول ا ألعامل:
 .42أأحيطت اللجنة علام ابلواثئق
،WIPO/GRTKF/IC/32/3
،WIPO/GRTKF/IC/32/INF/4
.WIPO/GRTKF/IC/32/INF/6
 .43وجشعت اللجنة بشدة ،ودعت أأعضاء
اللجنة ومجيع الهيئات العامة أأو اخلاصة امله متة
ابملسامهة  ي صندوق الويبو للتربعات لفائدة
اجمل متعات ا ألصلية واحمللية املع متدة.
 .44واقةرح الرئيس ،وانتخبت اللجنة ابلزتكية،
ا ألعضاء الامثنية التاليني  ي اجمللس الاستشاري
للعمل بصفة خشصية :الس يد /روجر تشو ،ممثال
للشعوب ا ألصلية  ي ا ألمريكيتني ،سويرسا،
والس يد /رودريغو دي ل كروز اإنالغو ،ممثال
جلعية نداء ا ألرض -ليالمادو دي ل تيريا،
اإكوادور ،والس يد برويز اإميوموف ،السكرتري الثاين
للبعثة ادلامئة لطاجيكس تان ،جنيف ،والس يدة/
ميلودي لني ماكوي ،ممثال لصندوق حقوق
ا ألمريكيني الاصليني ،الولايت املتحدة ا ألمريكية،
والس يدة /نوس تا مادلواندو ،السكرتري الثالث
للبعثة ادلامئة لإكوادور ،جنيف؛ والس يد /اكرلو
ماراي مارنغي امللحق املعين ابمللكية الفكرية
والتجارة ،البعثة ادلامئة للكريس الرسويل بنيف،
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والس يدة /ابيوبيلو سيثول ،السكرتري ا ألول
(للتجارة) ،البعثة ادلامئة لبوتسواان ،جنيف،
والس يد /أأرنيل اتليسايون ،السكرتري ا ألول
والقنصل ابلبعثة ادلامئة للفلبني ،جنيف.
 .45ورحش رئيس اللجنة السفري روبرت
ماتيوس مايلك تيين ،انئب رئيس اللجنة ،للعمل
رئيسا للمجلس الاستشاري.

البند  7من جدول ا ألعامل :املعارف التقليدية
 .46أأشار الرئيس اإىل أأنه استشار املنسقني ا إلقلمييني بشأأن مهنجية معل ادلورة ،لس امي ابلنس بة للبند  7من جدول
ا ألعامل ،و أأفاد أأنه مت التفاق عىل املهنج والربانمج .وفامي يتعلق بنتيجة ادلورة الثانية والثالثني للجنة ،ذكر أأنه سيمت اإصدار
نسخة منقحة من الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/32/4وذكل ابس تخدام نفس املهنجية املتبعة  ي ادلورات السابقة للجنة.
وسيمت اإعداد النسخة املعدةل ا ألوىل وتقدميها صباح اليوم الاربعاء .وسيمت منح الوقت الالزم للتعليق واملزيد من الاقةراحات،
مبا  ي ذكل املقةرحات النصية .وسيمت اإعداد املراجعة النسخة املعدةل الثانية وتقدميها صباح يوم اجلعة للحصول عىل التعليقات
العامة اليت سيمت تضميهنا  ي التقرير .وس تدعى اجللسة العامة ل إالحاطة النسخة املعدةل الثانية وإاحالهتا اإىل ادلورة الرابعة
والثالثني للجنة .وسيس متع امليرسون طوال ا ألس بوع اإىل مجيع املداخالت  ي اجللسة العامة و ي اجللسات غري الرمسية،
وس يقومون بصياغة وتضمني النصوص املقةرحة للمتكني من احراز تقدم تدرجيي و أأكرث تركزيا  .وميكن للميرسين عرض وتقدمي
أأعامهلم عىل الشاشة .وافاد بأأن "العمل قيد التنفيذ" أأاتح الفرصة قبل اصدار مراجعة حبيث يمتكن امليرسون من احلصول
عىل مزيد من التوجيه من جانب ادلول ا ألعضاء .وخالل اجللسة العامة ،ميكن للوفود تقدمي تعليقات اإضافية بشأأن القضااي
العالقة املتبقية اليت نوقشت  ي ادلورة احلادية والثالثني للجنة ،والتفكري  ي مسأأةل من أأين يمت البدء هبذا العمل .وذكر انه ل
ينوي تكرار مناقشات ادلورة احلادية والثالثني للجنة .و أأفاد بأأنه ،حيامث اكنت الاختالفات معروفة بشلك واحض و أأصبح من
الواحض أأن اللجنة احلكومية ادلولية لن تكون قادرة عىل اإحراز املزيد من التقدم ،س ينتقل برسعة اإىل اجملالت اليت هبا فرصة
إلحراز تقدم .كام أأفاد بأأن اجللسة العامة س تظل يه هجة صنع القرار .وذكر أأن املشاورات غري الرمسية هتدف اإىل تسهيل
املناقشات  ي اإطار غري رمسي أأصغر ،وذكل للوصول اإىل فهم مشةرك وتضييق الفجوات القامئة .وذكر انه س يةر أأس اجللسات
غري الرمسية بنفسه أأو س يةرأأسها انئب الرئيس مبساعدة نشطة من امليرسين .وسيمت متثيل لك مجموعة إاقلميية من خالل س تة
وفود ،يفضل أأن يكون أأحدهام هو املنسق ا إلقلميي .و ألغراض زايدة الشفافية ،سيمت السامح لدلول ا ألعضاء ا ألخرى
ابملشاركة  ي املشاورات غري الرمسية دون حق التحدث .وس يطلب من ممثيل الشعوب ا ألصلية ترش يح عضوين للمشاركة
وعضوين اإضافيني للمراقبة دون حق التحدث .و أأفاد ابنه ل يوجد اتفاق بشأأن اإماكنية اش امتل ممثلني أآخرين عن أأحصاب
املصلحة ،لس امي ممثيل الصناعة .وخالل املشاورات غري الرمسية ،ميكن للوفود (ممثيل ادلول ا ألعضاء والشعوب ا ألصلية)
التحدث وتقدمي الاقةراحات .ونظرا للطبيعة غري الرمسية لهذه املشاورات ،ل حتتاج املقةرحات املقدمة من ممثيل الشعوب
ا ألصلية اإىل دمع ادلول ا ألعضاء  ي ا إلطار غري الرمسي .ومع ذكل ،اإذا مت تقدمي تكل الاقةراحات  ي اجللسة العامة واعتربها
امليرسون عىل هذا النحو ،فاإهنا س تحتاج اإىل دمع ادلول ا ألعضاء لالحتفاظ هبا .ولن تكون هناك صياغة مبارشة  ي
اجللسات العامة أأو أأثناء املشاورات غري الرمسية .وبناء عىل التقدم اذلي يمت اإحرازه ،ميكن للرئيس تأأسيس مجموعة أأو أأكرث من
مجموعات التصال اخملصصة ملعاجلة قضية معلقة بعيهنا ملزيد من تضييق الفجوات القامئة .وميكن أأن تكون مجموعات التصال
مفيدة بشلك خاص فامي يتعلق ابلقضااي اليت متت مناقش هتا بدقة سواء  ي اجللسات العامة أأو غري رمسية ولكن ظلت وهجات
النظر حولها متباينة .ويعمتد تأأسيس مجموعة التصال عىل القضية اليت جيب معاجلهتا ،ولكهنا عادة ما تضم ممثال عن لك منطقة
حسب القضية ومصاحل ادلول ا ألعضاء .وميكن للرئيس أأن يعني أأحد انئبيه أأو أأحد امليرسين لرئاسة اجملموعات .وتعقد مجموعة
التصال جلسة قصرية وتقدم تقاريرها اإىل اجللسة العامة أأو غري الرمسية .وستس متر لك من الس يدة /مارغو ابغيل من
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موزامبيق ،والس يدة /اميا هاويل من نيوزيلندا  ي العمل مكيرسين .وسيناط هبام مساعدة اجللسات العامة وغري الرمسية من
خالل تتبع املناقشة عن كثب ،مبا  ي ذكل مقةرحات الصياغة .وجيوز هلام اإلقاء البياانت وتقدمي الاقةراحات .كام ميكهنام مراجعة
مجيع املواد اليت املس تخدمة  ي صياغة وإاعداد املراجعات .وذكر الرئيس أأنه من الناحية املوضوعية ،ركزت ادلورة احلادية
والثالثني للجنة عىل ضامن الوضوح حول مواقف خمتلف ادلول ا ألعضاء ،وعىل تضييق الفجوات حيامث أأمكن ذكل .وانعكس
ذكل  ي وثيقة العمل احلالية ،اليت مضت عددا من اخليارات البديةل .وس تكون ادلورة الثانية والثالثني للجنة ،اليت متثل
الاجامتع ا ألخري  ي اإطار ولية اللجنة حول املعارف التقليدية ،حامسة  ي الةركزي عىل تضييق الفجوات املوجودة حول
القضااي اجلوهرية املوضوعية حيامث أأمكن ذكل ،وعىل معاجلة القضااي اجلوهرية اليت مل يمت التطرق اإلهيا  ي ادلورة احلادية
والثالثني للجنة .و أأعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن الهدف ا ألسايس للجنة احلكومية ادلولية هو تضييق الفجوات القامئة ،مشريا
اإىل أأنه ل ميكن أأن يتحقق ذكل اإل اإذا توصلت اللجنة اإىل تفامه مشةرك حول القضااي اجلوهرية .وطلب من امليرسين تقليص
اخليارات عىل أأساس املدخالت اليت نتجت عن املداولت ،مع احلفاظ عىل سالمة املواقف الس ياس ية لدلول ا ألعضاء.
و أأفاد بأأن ذكل ليس دامئا هبدف حماوةل الإبقاء عىل النص احلر ي ملواقف ادلول ا ألعضاء ،وإامنا للحفاظ عىل سالمة القصد من
الس ياسة .وجيوز للميرسين اإعادة اإدخال بعض ا ألقواس والبدائل مضن اخليارات ،حيامث مل تغري الاختالفات كثريا  ي مقاصد
الس ياسة ،عىل الرمغ من أأنه ميكهنم  ي املقام ا ألول املشاركة مع بعض ادلول ملعرفة اإماكنية التوصل اإىل نص يريض مجيع
ا ألطراف .وإاذا أأراد وفد اإحدى ادلول ا ألعضاء ،أأثناء عىل مراجعة نص امليرسين  ،ي الإبقاء عىل نص معني ،فسيمت تلبية
تكل الرغبة .و أأفاد الرئيس أأنه اإذا اكن عىل اللجنة أأن حترز تقدم بشأأن النظر  ي املواقف املتباينة ،فانه يطلب من مجيع
املشاركني النظر بعناية  ي أأي نص جديد مقةرحة من قبل امليرسين .ولإحراز تقدم ،س تكون اللجنة احلكومية ادلولية حباجة
اإىل وضع احللول اليت تأأخذ  ي الاعتبار مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء ومصاحل أأحصاب املصلحة الرئيس يني  ي هذه العملية ،مبا
 ي ذكل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية والصناعة واجملمتع املدين .و أأفاد أأنه من املهم التفكري  ي التنوع الضخم  ي البيئة
ادلولية اليت تعمل املعارف التقليدية داخلها ،مبا  ي ذكل طبيعة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية وقوانيهنا العرفية والس ياق
التارخيي اذلي وجدت فيه ،اإىل جانب الاختالف  ي الهنج الوطنية ،مبا يشمل القوانني واملعاهدات املعنية ابلتعامل مع
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،وحتمكها  ي معارفها و أأراضهيا ،والطبيعة العابرة للحدود للعديد من الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية .ومن غري املرحج أأن تكون نتيجة الهنج املفرط املمتثل  ي" جحم واحد يناسب اجليع" فعاةل أأو معلية .وهمام
اكن شلك التفاق ،فاإنه حباجة اإىل أأن يكون قامئ عىل املبد أأ حول العنارص ا ألساس ية أأو املعايري ادلنيا ابلنس بة ملرونة التنفيذ
عىل املس توى الوطين .و أأعرب عن توقعه بأأن تنظر الوفود  ي تكل النقطة عند التفكري  ي بعض النصوص  ي وثيقة العمل.
كام علق الرئيس عىل لكمة "توازن" .وذكر أأنه ليك يمت وضع هنج محلاية مصاحل أأحصاب املعارف التقليدية عىل النحو املبني  ي
املادة  31من اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية ،هناك حاجة اإىل الاعةراف بأأن أأي اتفاقيات وتدابري
وأآليات معمول هبا حتتاج اإىل العمل مضن نظام امللكية الفكرية .وذكر أأنه بيامن يمت البحث عن حامية مصاحل الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية ،س تحتاج اللجنة احلكومية ادلولية اإىل حتقيق توازن بني تكل املصاحل مع احلفاظ عىل سالمة نظام امللكية
الفكرية ،واليت بدوهنا لن يتدفق الابتاكر ول الفوائد الاقتصادية والاجامتعية النامجة عنه .وهناك عنرص حامس  ي احلفاظ
عىل سالمة النظام من الناحية العملية  ي توفري اليقني القانوين ألحصاب احلقوق .وطلب من الوفود التفكري بشأأن املناقشات
فامي يتعلق ابلتدابري التمكيلية .و أأفاد أأنه من الواحض أأن غالبية ا ألعضاء ،عىل الرمغ من مواقفهم بشأأن القضااي ا ألخرى ،أأقروا
بأأن تكل التدابري س تدمع أأي نتيجة من نتاجئ املفاوضات .وس يكون من املفيد النظر  ي كيفية اإجياد طريق حنو اإحراز تقدم  ي
العمل  ي هذا اجملال .وفامي يتعلق ابلبياانت الافتتاحية اليت أأديل هبا  ي الصباح ،أأشار الرئيس اإىل الرغبة  ي الةركزي عىل
القضااي املركزية ،مبا  ي ذكل ا ألهداف ،واملوضوع ،واملس تفيدين (املرتبطني إابدارة احلقوق عند النظر  ي "ا ألمم"
و"الولايت") ونطاق امحلاية (املرتبط ابلس تثناءات والتقييدات) .كام أأشار اإىل القضااي العابرة للحدود والقانون العر ي .وذكر
أأن اللجنة احلكومية ادلولية قد حتتاج اإىل مراجعة بعض التعاريف الواردة  ي قامئة املصطلحات ومناقشة املادة  3اثنيا .و أأكد
عىل أأن مذكرة الرئيس املعلوماتية واليت عكست وهجات نظره فقط ،ل متس مبوقف أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء وليس لها
موقف .واس هتل الرئيس النقاش حول القضااي اجلوهرية ،بدءا من ا ألهداف .وسلط الضوء عىل التعليقات اليت أأدىل هبا
املتحدثة الرئيس ية  ي الندوة .وذكر أأهنا حددت ثالثة عنارص مشةركة ر أأت أأهنا وثيقة الصةل ويه )1( :منع الاختالس  /سوء
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الاس تخدام والاس تخدام غري املرصح به للمعارف التقليدية )2( ،تزويد املس تفيدين بوس يةل للتحمك  ي معارفهم التقليدية
املس تخدمة خارج الس ياق التقليدي والعر ي )3( ،تشجيع/حامية الابتاكر القامئ عىل التقاليد .وتساءل عام اإذا منع منح
الرباءات عن خطأأ مرتبط مبنع الاختالس ،وما اإذا اكن ميكن للجنة احلكومية ادلولية أأن جتد وس يةل دلمج هذه ا ألفاكر  ي
هدف واحد .وهناك أأس ئةل اإضافية )1( :ما اإذا اكنت ا ألهداف قد انعكست  ي ا ألحاكم املوضوعية ،وإان مل يكن الامر
كذكل ،فهل يه زائدة عن احلاجة أأم ميكن نقلها اإىل ادليباجة )2( ،ما اإذا اكنت ا ألهداف ذات صةل بصك يتعلق بنظام
امللكية الفكرية .وفتح الباب للتعليقات عىل " أأهداف الس ياسة".
 .47و أأفاد وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس مجموعة البدلان املتقاربة التفكري بأأن املواقف منسقة بصورة جيدة جدا فامي يتعلق
بأأهداف الس ياسة .و أأعرب عن تفضيهل للبديل  .1وذكر أأنه اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء غري جاهزة لالنتقال اإىل ا ألمام أأو تغيري
موقفها ،فاإنه ينبغي الانتقال اإىل قضااي أأخرى ومن مث العودة اإىل أأهداف الس ياسة  ي وقت لحق.
 .48و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،الر أأي اذلي مفاده أأن مواقف ادلول ا ألعضاء واحضة مبا فيه الكفاية.
و أأعرب عن تفضيهل للبديل  .1و أأفاد بأأن العديد من العنارص قد انعكست  ي النص ،اعامتدا عىل البديل اذلي اختارته لك
دوةل عضو أأو مجموعة.
 .49و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري .و أأيد
الوفد البديل .1
 .50واحناز وفد اتيلند لوفد اندونيس يا ،نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري ،ووفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة
ا ألفريقية .و أأفاد أأنه قد مت ابلفعل مناقشة أأهداف الس ياسة بشلك مطول  ي ادلورات السابقة للجنة .و أأعرب عن
تفضيهل للبديل .1
 .51و أأقر وفد سويرسا أأيضا بأأن مواقف ادلول ا ألعضاء واحضة مبا فيه الكفاية فامي يتعلق بأأهداف الس ياسة .و أأكد جمددا
عىل أأنه ينبغي الةركزي عىل حامية املعارف التقليدية  ي اإطار نظام امللكية الفكرية وليس عىل ا ألهداف اليت وردت ابلفعل  ي
الصكوك ادلولية ا ألخرى أأو اليت ل متت لنظام امللكية الفكرية بصةل .وذكر بأأن هذا الامر همم لضامن ادلمع املتبادل للصك مع
التفاقات القامئة ا ألخرى ذات الصةل ،مثل اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية وبروتوكول انغواي .و أأعرب عن
اس تعداده للعمل عىل البدائل اخملتلفة  ي النص .ومع ذكل ،شارك الوفد ابملالحظات التالية فامي يتعلق هبدف منع اختالس /
الاس تخدام غري القانوين  /سوء الاس تخدام  /الاس تخدام غري املرصح به الوارد  ي البديل  ،1والهدف من منع سوء
الاس تخدام  /الاس تخدام غري املرشوع الوارد  ي البديل  .2و أأفاد بأأن هذه ا ألهداف لتزال غري واحضة .و أأشار اإىل أأن هناك
هجودا كبرية قد بذلت خالل التفاوض  ي بروتوكول انغواي بشأأن تعريف هذه املفاهمي  ي س ياق املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .و ي الهناية ،تقرر عدم اإدراج تكل املصطلحات  ي بروتوكول انغواي .وبدل من ذكل ،أأشار
بروتوكول انغواي من هجة اإىل الامتثال للترشيعات احمللية أأو املتطلبات التنظميية بشأأن احلصول عىل املنافع وتقامسها
(املادتني  15و  ،)16و أأشار من اجلهة ا ألخرى اإىل الامتثال للرشوط املتفق علهيا تبادليا للحصول عىل املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واس تخداهما (املادة  .)18وعالوة عىل ذكل ،نصت املادة  12أأنه ينبغي ل ألطراف ،عند تنفيذ
الزتاماهتا ،أأن تأأخذ  ي الاعتبار القوانني العرفية والربوتوكولت اجملمتعية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وهكذا ،اختذ
بروتوكول انغواي هنجا اإجيابيا .وبدل من الةركزي عىل ا ألعامل غري املرشوعة أأو اخلاطئة ،ركز عىل التدابري الالزمة لضامن
الاس تخدام القانوين واملالمئ للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا هبدف ضامن تقامس املنافع .وذلكل ،ميكن للجنة
اختاذ هنج اإجيايب  ي س ياق وضع أأهداف صك قانوين دويل من أأجل تضييق الفجوات احملمتةل القامئة .وبدل من الإشارة اإىل
الاختالس/اإساءة الاس تخدام وخالفه ،فاإن الهدف من الصك عندئذ س يكون ضامن الاس تخدام املالمئ للمعارف التقليدية
داخل نظام امللكية الفكرية وفقا للقانون الوطين ومراعاة القوانني العرفية وحقوق الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية  ي مثل
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هذه املعارف .و أأفاد أأن من شأأن ذكل أأن يسمح أأيضا ابملسامهة  ي التقامس العادل واملنصف للمنافع أكثر أأو نتيجة لتنفيذ
أأحاكم الصك القانوين ادلويل بدل من أأن يكون هدفا  ي حد ذاته.
 .52ورصح وفد جاماياك أأنه ل ينبغي للجنة احلكومية ادلولية أأن متيل اإىل التوصل اإىل قرار مكتسب ،ألنه ميكن أأن يمت
اإجراء معل دقيق عىل املس توى الوطين  ي الترشيعات احمللية .و أأعرب عن تأأييده للترصحيات اليت أأدىل هبا وفد اندونيس يا،
نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري ،ووفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد الهند .و أأفاد ابن مداخةل وفد
سويرسا ميكن أأن ينظر اإلهيا  ي املشاورات غري الرمسية ،حيث أأهنا قد تساعد عىل امليض قدما.
 .53و أأيد وفد مالزياي الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد اندونيس يا ،نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري ،ووفدي الهند
واتيلند .و أأفاد بأأن الهدف احلايل حدد جيدا نص العمل ا ألسايس .ومن ا ألنسب الةركزي عىل القضااي ا ألساس ية ا ألخرى ،مثل
املس تفيدين ونطاق امحلاية والتقييدات والاس تثناءات وإادارة احلقوق.
 .54و أأيد وفد السودان البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،من حيث أأن هذا املوضوع قد
نوقش ابلفعل  ي ادلورات السابقة .و أأعرب عن تفضيهل للبديل .1
 .55و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عىل أأمهية العالقة مع امللكية
الفكرية وعدم تكرار القضااي .و أأفاد أأن البديل  2هو اخليار ا ألفضل .وذكر بأأنه س يدمع ا إلشارة اإىل الابتاكر ،ألن الابتاكر
وحاميته هام الولية ا ألساس ية للويبو ،ويغطيان مجيع أأنواع الاخةراع والابتاكر ول يرتبطان بفئة معينة .ولتزال ماهية
الاخةراع القامئ عىل التقليد والابتاكر املشمول ابلتغطية غري واحضة املعامل ،و أأعرب عن تطلعه اإىل املزيد من املناقشات هبذا
الشأأن لحقا.
 .56واقةرح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية صيغة مش تقة من البديل  1ومتوافقة مع املادة  3مكرر ،وتامتىش مع اإطار
نظام امللكية الفكرية .واقةرح البديل اجلديد  4كام ييل" :اإن الهدف من هذا الصك هو منع املنح اخلاطئ حلقوق امللكية
الفكرية اليت تستند مبارشة اإىل املعارف التقليدية احملمية واليت مت احلصول علهيا ابلستيالء غري املرشوع" .و أأعرب عن
تفضيهل البديل  ،3اليت وصف ما يري أأنه ا ألهداف ا ألساس ية لعمل اللجنة احلكومية ادلولية ،أأي اإىل تعزيز تبادل ا ألفاكر
واملعارف والتعرف عىل القمية املتجددة للمكل العام .و أأفاد أأنه من الناحية التارخيية ،اس تفادت اجملمتعات من تبادل ا ألفاكر
واملعارف ،واكنت حقوق امللكية الفكرية وس يةل لتحفزي هذا السلوك .فعىل سبيل املثال ،اكفأأ نظام حق املؤلف الكتاب من
خالل منحهم حق لفةرة حمدودة ملنع الآخرين من نسخ تعبريات املؤلف عن فكرة ما ولكن ليس حق استبعاد الآخرين من
اس تخدام الفكرة نفسها .وابملثل ،جشع نظام الرباءات اخملةرعني عىل الكشف عن اخةراعاهتم حىت يمتكن الآخرون من التعمل
من غريمه والاس تفادة من الاخةراع مبجرد انهتاء صالحيته .ومل يكن ا ألمر مبثابة ماكفأأة للحقوق احلرصية ولكن لتعزيز نرش
املعرفة .وجيب أأن تكون حامية وإانفاذ حق امللكية الفكرية اجلديد عىل املعارف التقليدية مبا يتناسب مع حامية امللكية الفكرية
التقليدية ،الامر اذلي يعكس توازن املصاحل والتوازن بني احلقوق والواجبات .ولهذا السبب ،مت اش تقاق البديل  3من نص
املادة  7من اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (".)"TRIPS
 .57وشارك وفد كندا ببعض الآراء اليت أأعرب عهنا وفد سويرسا فامي يتعلق ابحلاجة اإىل ا ألهداف اليت حتدد بوضوح أأن
أأي صك س يعمل مضن نظام امللكية الفكرية .كام شدد عىل رضورة وضوح بعض املفاهمي واملصطلحات الواردة  ي هذا الباب.
وذكر أأنه ،عىل سبيل املثال ،اكن مفهوم "الس ياق التقليدي والعر ي"  ي الفقرة ( 1ب) غري واحضا .واكن مفهوم "الابتاكر
القامئ عىل التقاليد" الواردة  ي الفقرة ( 1د) متعارض مع مفهوم تشجيع الابتاكر بشلك عام .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .و أأفاد بأأنه مرتبط ابلتوازن بني احلاجة للعمل مضن نظام
امللكية الفكرية واحلاجة اإىل وس يةل للحفاظ عىل سالمة نظام امللكية الفكرية .وانعكس مفهوم تشجيع الابتاكر  ي الرشط
املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات و ي الرشط املتعلق ابلتدابري التمكيلية .ورحب الوفد ابس تكشاف هذه القضااي.
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 .58و أأيد وفد الصني الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد اندونيس يا ،نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري ووفدي الهند
واتيلند .و أأفاد بأأن ادلورة دلهيا جدول اعامل خضم جدا ،وذلكل ،أأعرب عن امهل  ي أأن يكون الةركزي عىل القضااي اجلوهرية.
و أأيد البديل .1
 .59و أأحيط وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس مجموعة البدلان املتقاربة التفكري ،علام ابلترصحيات اليت أأدىل هبا وفدي سويرسا
وكندا .وافاد أأنه مع املزيد من املشاورات داخل مجموعته قد يقةرب من الوفود املعنية .وفامي يتعلق ابملقةرح اجلديد املقدم من
قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول البديل  ،4أأفاد أأنه ل يزال يؤيد البديل  ،3وس يكون من املفيد النظر  ي اإدراج
الاقةراح مضن البديل  3للتأأكد من عدم تشوش النص.
 .60و أأكد وفد الياابن جمددا أأن أأهداف الس ياسة هممة جدا لعمل اللجنة احلكومية ادلولية وحتتاج اإىل أأن تكون واحضة
وموجزة .و أأفاد أأنه من غري املناسب ربط قضااي احلصول اإىل املنافع وتقامسها (" )"ABSمع نظام امللكية الفكرية مثل الفقرة
(ج) من البديل  .1وذلكل ،جيب عدم اإدراج الفقرة (ج) .ومن انحية أأخرى ،يعد منع منح براءات الاخةراع عن خطأأ أأمر
رضوري ،وذلكل ،فهو يؤيد الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وينبغي اإدراج هذا املفهوم  ي البديل 2
والبديل  .3وشدد الوفد عىل أأمهية الفقرة (د) .و أأفاد أأنه ،مع ذكل ،جيب وضع لكمة "قامئ عىل التقاليد" بني قوسني ألنه
ينبغي للصك أأن هيدف اإىل تشجيع وحامية الإبداع والابتاكر بشلك عام ،وينبغي أأل يقترص ذكل عىل "القامئ عىل التقاليد".
 .61و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان الافتتايح اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة
التفكري ،ووفد ش ييل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية .و أأيد الوفد البديل  .1و أأفاد أأنه بدل من صياغة البديل
اجلديد  ،4ينبغي اإعادة صياغة البديل .3
 .62واحناز وفد ابكس تان للترصحيات اليت أأدىل هبا وفد اندونيس يا ،نيابة عن نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري،
ووفد الهند .و أأيد البديل  ،1لكنه أأيضا أأيد اقةراح الرئيس حول النظر بشلك بناء  ي هذه العملية وامليض قدما.
 .63ووحض وفد نيجرياي بعض التعليقات اليت أأدىل هبا الزمالء  ي اإطار نظام امللكية الفكرية لفائدة خمتلف املقةرحات حول
أأهداف الس ياسة .و أأفاد أأن ا ألرسار التجارية جزءا من نظام امللكية الفكرية وليست مامتش ية ابلاكمل مع نظام الرباءات.
وحيث أأن اللجنة احلكومية ادلولية قد بذلت هجودا لتحريك تكل الاختالفات وتضييق الفجوات ،فاإنه من املهم أأن ندرك أأن
ما طرحه العديد من الطالبني عىل الطاوةل يتفق متاما مع امللكية الفكرية بشلك عام ،حىت لو مل يكن متفقا مع نظام الرباءات.
وذلكل ،ينبغي الاعةراف باكفة الهيئات املعنية بنظام امللكية الفكرية.
 .64وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل املادة " 2املس تفيدين".
 .65و أأفاد وفد اندونيس يا ،متحداث ابمس نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري أأن هناك بعض الطرق لتقريب النص  ي
البديل  2والبديل  .3وذكر أأن دور ادلوةل همم عندما ل يكن حتديد الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية معليا أأو عندما تكون
املعارف التقليدية ابلفعل ضيق الانتشار ول تعزو اإىل جممتع حميل واحدة  ي دوةل واحدة .وهناك ظروف أأخرى حيث تعترب
املعارف التقليدية جزءا من الهوية الوطنية ،وينبغي لدلول أأن تكون قادرة عىل التدخل مكس تفيدين و أأمناء .وميكن تناول هذه
املسأأةل  ي اإطار "اإدارة احلقوق" .وإاذا متكنت ادلول من الترصف مكس تفيدين ،فاإنه يتعني ذكر ادلول  ي مادة املس تفيدين.
واقةرح دمج البديل  2والبديل  3عن طريق وضع "ادلول" و "ا ألمم" بني قوسني  ي املادة  .1.2وفامي يتعلق ابملادة  ،2.2اإذا
أأشري اىل ادلول أكمناء ،فاإنه ينبغي أأن تنقل املادة اإىل اإدارة احلقوق ،وخبالف ذكل ميكن أأن تعكس العنارص اخملتلطة من
البديل  2والبديل  3احلالت اليت ميكن لدلول العمل فهيا أكمناء ،وعند الاقتضاء ،ابلتشاور مع الشعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية و أأحصاب املصلحة وفقا للقانون الوطين.
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 .66و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن تفضيهل للبديل  2ألنه يشمل ادلول .و أأفاد أأن عدد من
البدلان الافريقية ليس دلهيا شعوب أأصلية وجممتعات حملية وليس هناك فصل بني شعوب ادلوةل الواحدة .ور أأى أأن هناك
فرصة للعمل مع البديل  3ألنه حتدث عن مس تفيدين أآخرين ،وبيامن مل يذكر البديل  3ادلول ،قد يعين مصطلح "املس تفيدين
الآخرين" أأيضا ادلوةل كام هو حمدد مبوجب القانون الوطين .ور أأى جدارة  ي املادة  .1.2و أأفاد أأنه ميكن حذف املادة   2.2ي
البديل  .3و ي املادة  ،5أأيد البديل ا ألبسط.
 .67وذكر وفد مرص أأن التعريف مل يأأيت من العدم ،و أأن التعاريف جاءت نتيجة للثقافة .و أأعرب الوفد عن شكه حول
اس تخدام مصطلحي "الشعوب ا ألصلية" أأو "اجلاعات احمللية" ألنه من حق الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية الاس تفادة
من ا ألعامل الثقافية ولكن للثقافة دورها  ي صياغة املصطلحات والتعاريف .ول ميكن القول أأن الظروف اليت أأدت اإىل اإنشاء
دوةل مثل ا ألمة املرصية ،ويه واحدة من أأقدم ادلول  ي العامل ،سواء اكنت ظروف جغرافية أأو ثقافية أأو اترخيية ،يه نفسها
الظروف اليت أأدت اإىل اإنشاء دول مثل الولايت املتحدة أأو سويرسا .و أأفاد بأأن اللجنة احلكومية ادلولية حتاول بناء يشء
لصاحل البرشية مجعاء .و أأفاد الوفد أأنه ليس ضد مصطلح الشعوب ا ألصلية ،ولكن مرص ليس دلهيا مثل هذا املصطلح .ومن
الناحية اجلغرافية ،تقع مرص جزئيا  ي أأفريقيا وجزئيا  ي أآس يا .ومن الناحية الثقافية ،تعترب مرص اإفريقية وعربية ودلهيا ثقافة
البحر املتوسط ،وتأأثرت ابلعديد من احلضارات والثقافات .وتعد مرص بوتقة انصهار للثقافات واحلضارات .و أأنشأأت مرص
حضارة ثقافية متنوعة عىل مدار أآلف الس نني .ولبد أأن يكون هناك مصطلح يشري اإىل حاةل مثل حاةل مرص هناك .وتعد
املعارف التقليدية نتيجة ثقافية انتقلت عىل مدار س نوات عديدة .و أأفاد أأنه يتعني عىل اللجنة أأن نفكر خارج الصندوق .كام
ذكر بأأن قانون امللكية الفكرية وضع ا ألساس ،لكن عىل اللجنة أأن تتجاوز ذكل وتبين شيئا لصاحل الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية وادلول وا ألمم.
 .68و أأيد وفد اتيلند البديل  .2كام أأيد اقةراح وفد اإندونيس يا ،نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري بدمج البديل 2
والبديل  3هبدف تلبية متطلبات املادة   1.2ي البديل  .3و أأفاد أأنه ميكن نقل املادة  2.2اإىل املادة .5
 .69و أأيد وفد الهند الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد اندونيس يا ،نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري ،ووفد نيجرياي ،نيابة
عن اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد اتيلند .و أأفاد أأنه  ي الهند ،اإىل جانب املعارف التقليدية الرسية واملقدسة وتكل اليت تنترش عىل
نطاق ضيق ،هناك أأمثةل للمعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع واليت ل ميكن أأن تعزو اإىل جممتع بعينة ،و أأصبحت جزءا
ل يتجز أأ من ادلوةل .و أأيد البديل  3مع اإضافة لكمة "ادلول" بعد "الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية"  ي املادة  .1.2و أأعرب
عن اس تعداده للنظر  ي نقل املادة  2.2اإىل املادة .5
 .70و أأيد وفد جاماياك البيان اذلي أأدىل به وفد الهند حول دور ادلوةل.
 .71ودمع وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،مكس تفيدين .وينبغي أأن تعمل
ا إلدارة اخملتصة تعمل فقط أكمني مع موافقة املس تفيدين و أأل يكون لها أأي حقوق .ومع ا ألخذ معايري ا ألهلية بعني الاعتبار،
أكن ترتبط املعارف التقليدية ،عىل سبيل املثال ،مبارشة مع بـالشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،فاإنه س يكون من الصعب
إلدارة خمتصة المتتع ابحلقوق .وينبغي أأن تغطي املادة  5اإدارة املصاحل.
 .72و أأفاد وفد اندونيس يا ،متحداث ابمس مجموعة البدلان املتقاربة التفكري ،أأنه بروح اإحراز التقدم اليت تسامه بشلك بناء
وتضيق الفجوات القامئة ،س يقوم بسحب اقةراحه النيص  ي اإطار املادة  2.2وس يؤيد البديل  .3وميكنه النظر  ي نقل
املادة  2.2اإىل املادة  ،5ا ألمر اذلي س يتناول البديل  ،2اذلي مل يلقى دعام من العديد من ادلول ا ألعضاء.
 .73و أأيد وفد غاان البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأفاد أأن القانون احلايل  ي بالده أأقرت
ادلوةل مكس تفيد ،وهناك أأيضا واكةل وطنية تراقب حامية املعارف التقليدية نيابة عن الشعب .وتنص املادة  2.4من
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القانون  690املعين حبق املؤلف لس نة  ،2005عىل ما ييل" :تمنح حقوق الفوللكور من قبل الرئيس نيابة عن الشعب".
و أأسست املادة  59اجمللس الوطين للفوللكور ،اذلي يعمل إاكدارة وطنية خمتصة ،ومن بني همام هذا اجمللس اإدارة ومراقبة
وتسجيل أأشاكل التعبري الفوللكوري وكذكل صون ورصد اس تخدام هذه التعابري نيابة عن اجلهور ،اإىل جانب تشجيع
أأنشطة نرش أأشاكل التعبري الفوللكوري .و أأفاد أأنه مت اس تخدام مصطلح الفوللكور ولكنه يتفق مع ما ينظر اإليه عىل أأنه
املعارف التقليدية .وذكر أأن القانون أأشار اإىل املعارف التقليدية اإىل احلد اذلي يشري فيه اإىل الفوللكور .وذكر أأنه عندما يتعلق
ا ألمر هباتني القضيتني :ادلوةل مكس تفيد وتأأسيس اإدارة وطنية خمتصة ،فاإن تكل القضااي متفقة  ي اإطار القانون الوطين لبالده.
 .74واحناز وفد تونس للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بشأأن البديل  ،2نظرا حلقيقة أأنه  ي
تونس يمت الإشارة اإىل الشعب التونيس دون أأي متيزي أآخر.
 .75و أأشار وفد رسي لناك اإىل أأن لك من البديل  2والبديل  3أأشارا اإىل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية مع البادئة
"عند الاقتضاء" واليت مل تتناول خماوفه بشلك اكف .و أأفاد أأنه يتعني عىل اللجنة أأن تعمل من أأجل التوصل اإىل حل وسط،
ليس احلل الوسط اذلي أأدىل به وفود تكل البدلان اليت دلهيا واليت ليس دلهيا شعوب أأصلية وجممتعات أأصلية.
 .76و أأفاد وفد الصني ،أأنه كام جاء عىل لسان وفد الهند ،ووفد ونيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد مرص ،بأأن
بعض البدلان ل ميكهنا أأن تنسب املعارف التقليدية اإىل جممتعات حملية أأو ليس دلهيا شعوب وجممتعات أأصلية عىل الإطالق.
ولتزال دلى تكل البدلان معارف تقليدية جديرة ابمحلاية .و أأفاد أأنه ميكن حل هذه املشلكة ابس تخدام اإما لفظ "ادلوةل" أأو
"ا ألمة" .واتفق مع وفد مرص أأنه ليس ضد البدلان حصول ادلول اليت دلهيا شعوب أأصلية عىل حقوقها ،ولكن أأقر أأيضا
ببعض البدلان اليت ليس دلهيا شعوب أأصلية .وذكر أأن تكل ادلول اضطرت اىل اس تخدام لفظ "ا ألمة" أأو "ادلوةل" وهذا هو
السبب  ي وجوب اإدراج تكل املصطلحات  ي تكل املادة.
 .77و أأاثر وفد كندا قضية مفهوم "اجملمتعات احمللية" ،ويه القضية اليت اكنت متثل جزءا من مرشوع النص لبعض الوقت
ولكن مل تناقش ،و أأقر ابحلاجة اإىل املرونة .و أأفاد أأنه ،بيامن قد يكون املفهوم واحضا ابلنس بة للبعض وليس واحضا ابلنس بة
للبعض الآخر ،هناك سؤال حول اجملموعات واملعارف التقليدية اليت س تدرج ،وما اإذا اكنت هناك أأي معايري حامية تنطبق
عىل اجملمتعات احمللية .وتساءل عام اإذا اكنت تكل املعايري خمتلفة عن املعايري اليت تنطبق عىل الشعوب ا ألصلية ،وإاذا مل يكن
ا ألمر كذكل ،فينبغي أأن تكون تكل املعايري خمتلفة .وفامي يتعلق ابملس تفيدين ،وابلنس بة ألولئك اذلين يقةرحون أأن تكون
ادلوةل مس تفيد ،تساءل الوفد عام اإذا اكن احلال مماثل أأيضا ابلنس بة للمجمتعات احمللية .وتساءل عام اإذا اكن نفس النطاق
ونفس رشوط امحلاية ستنطبق عىل اجملمتعات احمللية كام تنطبق عىل الشعوب ا ألصلية .وحيث أأن اإدراج اجملمتعات احمللية من
شأأنه أأن يوسع نطاق أأي صك بواقع هامش ما ،فالبد من التوصل اإىل فهم مشةرك ليس بشأأن القضااي املتعلقة ابلشعوب
ا ألصلية حفسب ،بل بشأأن القضااي املتعلقة ابجملمتعات احمللية .و أأفاد أأن ممارسات ادلول ا ألعضاء  ي هذا اجملال وكذكل وهجات
نظر الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية اكنت حامسة .و أأعرب عن عدم اعةراضه عىل مصطلح "اجملمتعات احمللية"  ي النص.
كام أأعرب عن رغبته  ي اإجراء مناقشة لستيضاح ما ينطوي عليه هذا املصطلح ،مبا  ي ذكل عىل أأساس ممارسة
ادلول ا ألعضاء.
 .78وذكر وفد سويرسا أأنه ينبغي للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية أأن تكون املس تفيدة من حامية املعارف التقليدية  ي
الصك .و أأفاد أأهنم مه املنش ئون واحلافظون للمعارف التقليدية ومه أأحصاهبا .وعالوة عىل ذكل ،س يكون ذكل متسقا مع
ا ألحاكم ذات الصةل ابإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية ،فضال عن اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول
انغواي .وجيب أأن تقرر اللجنة احلكومية ادلولية مواصةل اس تكشاف ما اإذا اكن وكيف ميكن أأن تدرج ا إلدارات الوطنية أأو أأو
ا إلدارات التابعة لدلوةل مكس تفيدين ،وينبغي تناول ا ألس ئةل التالية عىل ا ألقل ومناقش هتا بعناية )1( :ما يه الضامانت املطلوبة
للتأأكيد عىل عدم تقويض مصاحل وحقوق الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية من جراء اإدراج ا ألمم أأو ادلول مكس تفيدين؟ ()2
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كيف ميكن التأأكد من أأن املنافع املتقامسة من خالل تكل ا إلدارات الوطنية أأو ا إلدارات التابعة لدلوةل س توجه حنو حامية
وصون املعارف التقليدية اخلاصة ابلشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية؟ ( )3ما يه املعايري املطلوبة عىل املس توى ادلويل
لتحديد املس تفيد اذلي حيصل عىل املنافع  ي لك حاةل؟ و أأعرب الوفد عن عدم توقعه احلصول عىل اإجاابت لتكل ا ألس ئةل  ي
اجللسات العامة ،ولكن  ي املشاورات غري الرمسية.
 .79و أأيد وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن مجموعة البدلان املتقاربة التفكري ،ووفد الصني .و أأفاد أأن
مالزياي بدل الثقافة الغنية واملتنوعة .و ي كثري من احلالت ،مت تقامس املعارف وتبادلها داخل اجملمتعات اخملتلفة .وعىل هذا
النحو ،أأفاد الوفد أأنه أأعرب  ي السابق عن تفضيهل للبديل  2ألنه يعكس الوضع  ي مالزياي وغريها من البدلان ذات الثقافات
املتنوعة ابلشلك الصحيح .ومع ذكل ،وبروح من املرونة البناءة ،أأيد البديل  ،3اذلي مل يقر مبجمتعات الشعوب ا ألصلية
مكس تفيدين حفسب ،بل وفر أأيضا خيار تقدمي الهيئات اخملتصة أكمناء .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر الوفد أأنه قد يكون من املفيد
النظر  ي بديل للامدة املعنية ابملس تفيدين مع املادة  5بشأأن "اإدارة احلقوق".
 .80ودمع وفد اتيلند مقةرح وفد الهند ابإضافة لكمة "ادلوةل"  ي البديل  .3وذكر أأن هذه الإضافة س متثل حال جيدا  ي
اجلع بني البديل  2والبديل  .3ور أأى نقل املادة  2.2اإىل البديل .3
 .81و أأكد وفد الياابن جمددا أأنه ينبغي حتديد املس تفيدين فامي يتعلق ابملعارف التقليدية ،اكإجياد رابط ممزي بني املعارف
التقليدية والهوية الثقافية للمس تفيدين .وذلكل ،ر أأى أأن اإدراج ادلول وا ألمم مكس تفيدين س ميثل اإشاكلية وس يضعف ذكل
الروابط بشلك ملحوظ .وينبغي عىل اللجنة احلكومية ادلولية مواصةل النظر  ي البديل  1اإذا اكن مناس با لقرص نطاق
املس تفيدين عىل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وابلإضافة اإىل ذكل ،ينبغي حتديد معىن "اجملمتعات احمللية" بوضوح.
 .82و أأعرب وفد ابراغواي عن تفهمه للمفهوم اذلي تسعى اإليه الامم لتغطية احلقائق  ي البدلان اليت ل ميكهنا حتديد منشأأ
املعارف التقليدية .و أأشار اإىل أأن مفهوم ا ألمة ليس واحضا من الناحية القانونية .وابلتايل ،أأعرب عن رغبته  ي الاس مترار  ي
املناقشة وحماوةل تبديد هذا القلق.
 .83و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن مجموعة من ا ألعضاء اقةرحت أأن ادلول ميكن أأن تكون يه املس تفيد  ي
الظروف اليت ل ميكن أأن تنسب فهيا املعارف التقليدية ألحد الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .ومع ذكل ،فاإن التعاريف
املقةرحة للمعارف التقليدية الواردة  ي قسم "اس تخدام املصطلحات" قد ل تكون متسقة مع هذا الاقةراح .وعىل سبيل
املثال ،ذكر تعريف املعارف التقليدية  ي البديل  1أأن املعارف التقليدية يه املعارف اليت أأنشأأهتا وحافظت علهيا وطورهتا
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .و ي هذه احلاةل ،تكون "ا ألمم/ادلول" بني قوسني .و أأيضا ذكر تعريف املعارف التقليدية
 ي البديل  2أأن املعارف التقليدية يه املعارف اليت أأنشأأهتا وحافظت علهيا وس يطرت علهيا وقامت حباميهتا وتطويرها الشعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،مع وضع لكمة "ا ألمم" بني قوسني .وإاذا مل تعد تنسب املعارف التقليدية ألحد الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية ،تساءل الوفد عن كيفية احلفاظ عىل املعارف والس يطرة علهيا وحاميهتا من قبل هذا اجملمتع .ويبدو أأن هذا
الوضع صور احلاةل اليت تكون فهيا ادلول املقةرح أأن تكون املس تفيدين تعارض تكل التعاريف .واحلاةل الوحيدة  ي التعاريف
املقةرحة اليت ميكن أأن تعترب ادلول مس تفيدين يه احلاةل اليت ميكن فهيا لدلول نفسها اإنشاء املعارف واحلفاظ علهيا وتطويرها.
وجيب أأن يستند النقاش ادلائر بشأأن ما اإذا اكنت ادلول قد تكون يه املس تفيدين عىل ما اإذا اكن ابإماكن ادلول اإنشاء
املعارف التقليدية .وفامي خيص املادة  ،2أأيد الوفد البديل  ،1الفقرة  .1.2وفامي يتعلق ابلفقرة  ،2.2فاإن املس تفيدين من نظام
امللكية الفكرية مه اجملمتع كلك ألن النظام يعزز الإبداع والابتاكر ،وقد ينرش املعلومات أأيضا .وببساطة جيب أأن يشمل
املس تفيدون من املعارف التقليدية املشموةل ابمحلاية أأولئك اذلين احتفظوا ابملعارف التقليدية املشموةل ابمحلاية وحافظوا علهيا.
وعالوة عىل ذكل ،اكنت اللغة  ي البديل  ،1الفقرة  2.2بشأأن ا ألمناء عىل املعارف التقليدية زائدة عىل اللغة الواردة أأصال  ي
املادة  .5وابلتايل فاإن القضااي املتعلقة ابملوافقة عىل ا ألمناء املناس بني وإارشاكهم ينبغي أأن تكون خمصصة للمناقشة املتعلقة
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ابملادة  .5و ي البديل  ،2الفقرة  ،1.2طلب الوفد توضيحا بشأأن تعريف مصطلحي "ادلول" و"ا ألمم" والقصد مهنام .وتساءل
عام اإذا اكن هذان املصطلحان يعنيان احلكومات الوطنية أأو يصف شعوب أأصلية وجممتعات حملية معينة .وبدا أأن املادة 2.2
تشري اإىل أأن ادلول يه احلكومات الوطنية وأأن الفقرة تسمح لدلول فقط إابنشاء اإدارات الوطنية لتحديد املس تفيدين .وعالوة
عىل ذكل ،طلبت مذكرة املعلومات اليت قدهما الرئيس من ادلول ا ألعضاء النظر  ي منح احلرية للقانون الوطين أأو العر ي
بشأأن تعريف املس تفيدين ،نظرا للحالت اخملتلفة املتعلقة بأأحصاب املعارف التقليدية  ي مجيع أأحناء العامل .و أأيد الوفد دراسة
هذا اجلانب و أأعرب عن رغبته  ي أأن يفهم عىل حنو أأفضل ا ألس باب اليت جتعل من الرضوري اإدراج "ادلول" أأو "ا ألمم"
مضن نطاق املس تفيدين ل س امي من خالل ادلراسات والتحليالت املبنية عىل ا ألدةل ابس تخدام أأمثةل عاملية واقعية .و أأوحضت
مذكرة الرئيس أأيضا أأن مثة طريقة للميض قدما ،قد تكون ابإدراج ادلول أأو ا ألمم مكس تفيدين لكن مع تزويدمه بنطاق حامية
خمتلف من املفةرض أأن يكون أأضيق .و أأعرب عن رغبته  ي الاس امتع اإىل ر أأي ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بشأأن هذا الاقةراح
وما ميكن تصوره من أأنواع النطاق .ومع ذكل ،أأعرب عن خماوفه بشأأن اإدراج ا ألمم وادلول مكس تفيدين.
 .84و أأعرب وفد مجهورية اإيران الإسالمية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري
املامثل .و أأيد البديل  ،3اذلي مشل املس تفيدين الرئيس يني من الصك ،ومه الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،حيث اإنه
حيافظ عىل حزي الس ياسات لدلول عىل املس توى الوطين لتحديد املس تفيدين الآخرين مبوجب القانون الوطين .وجيب أأن
يكون املس تفيد الرئييس من حامية املعارف التقليدية هو الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،ولكن ليس عىل سبيل احلرص.
ومن الرضوري الاعةراف بس يادة لك دوةل  ي حتديد املس تفيدين مضن لك ولية قضائية .واكن احلفاظ عىل حزي الس ياسات
لدلول ا ألعضاء  ي حتديد املس تفيدين وس يةل للخروج من اجلود احلايل.
 .85وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املوضوع.
 .86وحتدث وفد اإندونيس يا ،ابمس البدلان ذات التفكري املامثل وقال اإنه أأيد البديل   2ي اللجنة احلكومية ادلولية .31
ومن أأجل امليض قدما ،أأعرب عن اس تعداده لتأأييد البديل  1من خالل الإشارة اإىل أأن موضوع امحلاية هو املعارف التقليدية.
ومل يكن هناك خالف عىل أأن الصك خيص املعارف التقليدية وأأن اللجنة احلكومية ادلولية ل ينبغي أأل تقع  ي رشك نقاش ل
ينهتيي بشأأن تعريف املعارف التقليدية .ميكن املقاربة بني البديلني  4و  ،3مع املعايري الواردة  ي البديل .3
 .87و أأيّد وفد اتيلند  ي وقت سابق البديل  .3ولكن  ي اإطار امليض قدما ومن أأجل التخلص من عدد كبري جدا من
البدائل ،أأعرب عن تأأييده للبديل  1عىل أأساس أأن اللجنة احلكومية ادلولية سوف ختتار البديل   1ي "اس تخدام
املصطلحات" بشأأن هذه املسأأةل.
 .88وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأيّد البديل .1
 .89و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،والبيان اذلي
أأدىل به وفد اتيلند .و أأيد البديل  ،1ولكن يتعني تعريف املعارف التقليدية عىل حنو مناسب  ي "اس تخدام املصطلحات" كيفام
ورد  ي البديل  .3ومل يؤيد معايري ا ألهلية  ي املادة .1
 .90وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وذكر أأن معايري ا ألهلية ينبغي أأن تدرج
 ي املادة  1وليس  ي هذا التعريف .و أأي ّد البديل .2
 .91و أأعرب وفد مجهورية اإيران الإسالمية عن تأأييده للبديل  .1و أأي ّد البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن
البدلان ذات التفكري املامثل.
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 .92و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده للبديل  .4ومل يؤيد اجلع بني البديل  3والبديل  .4ومل يقبل معايري
ا ألهلية اليت قد تسمح بأأن تكون املعلومات املعروفة عىل نطاق واسع خارج اجملمتع معلومات مشموةل ابمحلاية ابعتبارها
معارف تقليدية .ومل يكن عىل دراية ابلكيفية اليت أأنشأأت هبا ا ألمم /ادلول أأو طورت املعارف التقليدية .وإاذا اكنت جمالت
املعارف التقليدية املذكورة هذه ليست قامئة شامةل ،تساءل عن السبب  ي اختيار هذه اجملالت دون غريها .وسأأل عام اإذا
ميكن اإدراج حمتوايت تكل القامئة  ي البديل  3ابعتبارها أأمثةل.
 .93وقال وفد الياابن إان تعزيز الوضوح أأمر رضوري لتجنب الزناعات احملمتةل بشأأن ما اإذا اكن ينبغي أأو ل توفري امحلاية
للمعارف التقليدية عىل املس توى ادلويل .كام يتعني توضيح معايري لكمة "تقليدية" .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن عبارات مثل
"من جيل اإىل جيل" و"املرتبطة ابلةراث الثقا ي للمس تفيدين" ليست مناس بة مكوضوع للصك ألن معانهيا غامضة .وعالوة
عىل ذكل ،ميكن أأن يكون هناك تضارب حممتل عىل نفس املعارف التقليدية أأو تقريبا نفسها بني خمتلف أأحصاهبا .وبعبارة
أأخرى ،فاإن نفس املعارف التقليدية أأو تقريبا نفسها قد تكون موجودة  ي مناطق خمتلفة بشلك مس تقل عن بعضها البعض.
ومن الرضوري تعزيز الوضوح من أأجل جتنب أأي نزاعات حممتةل.
 .94والمتس وفد نيجرياي توضيحا بشأأن مداخةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن البديل  .4وذكر هذا البديل معايري
وخصائص ومصطلح ،مل تكن يه موضوع املادة .واكنت هناك ثالث مواد أأخرى متضمنة  ي البديل  .4وتساءل الوفد عن
كيفية التعامل مع ذكل .و أأشار أأيضا اإىل القلق اذلي أأعرب عنه وفد الياابن بشأأن "من جيل اإىل جيل" و"التقليدية" .واكن
هناك صكوك دولية تس تخدم هذه املصطلحات نفسها عن املعارف التقليدية .وتساءل عام اإذا اكن جيري التحقق من الوضع
القانوين لتكل الصكوك ادلولية والقوانني الوطنية اليت تنفذها .وتساءل عن السبب  ي أأن الصياغة نفسها ل ميكن اس تخداهما
 ي مشاريع املواد اليت تتعامل مع نفس املوضوع .و أأشار اإىل أأن نفس أأحصاب املعارف التقليدية عرب احلدود مه موضوع مادة
أأخرى .و أأعرب الوفد عن رغبته  ي الإبقاء عىل تكل املوضوعات منفصةل  ي مواد حمددة حبيث يكون النص أأكرث نقاء.
 .95وقال وفد ش ييل اإنه من الواحض أأن الصك ينطبق عىل املعارف التقليدية .وذكر أأنه يدرس فكرة اإدخال معايري ا ألهلية
 ي البدائل ،وذكل لتوضيح طبيعة املعارف املشموةل ابمحلاية .وفضّ ل عدم اإدراج جدول زمين .والمتس بدائل من الوفود
ا ألخرى للوصول اإىل توافق  ي الآراء بشأأن هذه املسأأةل.
 .96و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن مداخلته السابقة اكنت تتعلق ابلبديل  .3و أأعرب عن رغبته  ي الرد عىل
تعليقات وفد ش ييل بشأأن البديل  .4وعىل غرار الهنج املتبع  ي ا ألطر ا ألخرى للملكية الفكرية ،جيب أأن يبد أأ البديل   1ي
يعرف املعارف التقليدية
تقليص نوع املعارف التقليدية املؤهةل للحصول عىل امحلاية .ويوجد اجلزء الثاين من التحليل اذلي ّ
املشموةل ابمحلاية  ي املادة  .3وتعمتد تكل ا ألنواع من رشوط ا ألهلية عامليا عىل ا ألنظمة املتعلقة ابمللكية الفكرية مبا  ي ذكل
قوانني امللكية الفكرية  ي ادلول ا ألعضاء  ي اللجنة احلكومية ادلولية .وينبغي اس تخدام مثل هذه الظروف لتحديد ما اإذا
اكنت املعارف التقليدية مؤهةل للحصول عىل امحلاية .و أأقر الوفد ابخملاوف اليت أأثريت  ي اللجنة احلكومية ادلولية  31و أأاثرها
مرة أأخرى وفد ش ييل بشأأن الرشط الزمين املتعلق برضورة انتقال املعارف التقليدية املؤهةل للحامية من جيل اإىل جيل ملدة ل
تقل عن  50عاما .واكنت بعض ادلول ا ألعضاء قالت اإن أأي مدة ابلس نني قد ل تكون مناس با  ي س ياق املعارف التقليدية،
ألن بعض الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية قد تقيس الوقت بطرق خمتلفة .ومع ذكل ،فاإن وجود رشط زمين أأمر همم.
واقةرح الوفد مناقشة مسأأةل ما اإذا اكن ينبغي احلفاظ عىل املعارف التقليدية املشموةل ابمحلاية عىل مدى عدد معني من
ا ألجيال .ويتفق هذا الفهم مع التعاريف ا ألخرى للمعارف التقليدية ألن معظم ادلول ا ألعضاء اعةرفت بأأن املعارف التقليدية
تنتقل بني ا ألجيال أأو من جيل اإىل جيل .و ي حتديد عدد ا ألجيال اليت عىل مدارها جيب احلفاظ عىل املعارف التقليدية ،ل
بد من النظر  ي طبيعة ودينامية املعارف التقليدية والهيالك ا ألرسية .عىل سبيل املثال ،اكن من الشائع  ي مجيع أأحناء العامل،
مبا  ي ذكل  ي الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأن تعيش أأجيال متعددة معا .عىل سبيل املثال ،كثريا ما اكن ا ألجداد والآابء
وا ألطفال يعيشون حتت سقف واحد .واكنت ا ألرسة  ي بعض ا ألحيان وخاصة سعداء احلظ من أآابء ا ألجداد ميكن أأيضا أأن
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يعيشوا مع ا ألرسة ،و ي بعض احلالت ،أأيضا يعيشون معها .و ي تكل احلالت ،قد ينشئ ا ألجداد أأو أآابء ا ألجداد معارف
تقليدية  ي صباح أأحد ا ألايم ،عىل سبيل املثال ،وصفة طعام جديدة ،ويتبادلون تكل املعلومات مع بقية أأفراد ا ألرسة عىل
مدار اليوم .وحبلول املساء ،ميكن للمرء أأن يقول اإن املعارف التقليدية قد انتقلت من خالل ثالثة أأو أأربعة أأجيال ،وخلقت
شالك من أأشاكل املعارف التقليدية املشموةل ابمحلاية  ي أأقل من  24ساعة .ومن خالل وضع رشط زمين متوازن مكعيار
ل ألهلية يمت توفري مسار واحض لتحديد املعارف التقليدية اليت ميكن أأن تكون مشموةل ابمحلاية .ونظرا للحالت الشائعة اليت قد
يوجد فهيا أأربعة أأجيال  ي وقت معني ،اقةرح الوفد اإدراج رشط زمين يتطلب الاحتفاظ ابملعارف التقليدية عىل مدار مخسة
أأجيال قبل أأن تصبح مؤهةل للحامية .وميكن أأن يكون هذا بديال عن رشط مدة  50عاما .و أأعرب عن أأمهل  ي اإماكنية أأن
تنظر ادلول ا ألعضاء  ي الاقةراح اجلديد وتطلعه اإىل مناقشة العدد املناسب من ا ألجيال اليت ينبغي عىل مدارها احلفاظ عىل
املعارف التقليدية ليك تكون مؤهةل للحصول عىل امحلاية.
 .97وذكر ممثل قبائل تولليب أأن من الصعب جدا أأن تكون املعارف التقليدية اجلديد مشموةل ابمحلاية مع التعريف اذلي
اقةرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وإاذا اكن أأحد التقاليد أأو الابتاكرات قامئ عىل تقليد حدث  ي جيل واحد ،فلن
يكون محميا  ي ا ألجيال القادمة .و ي حني أأنه غري محمي ،فاإنه ميكن أأن ينترش عىل نطاق واسع وميكن اس تخدامه من قبل
الآخرين ،نظرا لعدم وجود أأي حامية .وتساءل الوفد عن كيفية ضامن امحلاية اإذا ،لو مر مخسة أأجيال .ومبجرد أأن يمت ممارس ته
واس تخدامه عىل نطاق واسع من قبل الآخرين بسبب عدم وجود حامية  ي ا ألجيال املبكرة ،فلن تكون هناك حقا أأي حامية.
 .98وقال وفد النيجر إان العامل الزمين ،كام هو مقةرح من قبل وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن ،ليس ذا صةل.
وذكرت التقارير والاس تطالعات اليت تعود إاىل عام  2001أأن مصطلح "تقليدية" ل يتعلق ابملدة الزمنية ولكن يتعلق أأكرث
بطريقة الإنشاء .ذلكل ،فاملهم مل يكن مدة الزمنية اليت اكنت تس تخدم خاللها املعارف التقليدية ولكن الطريقة اليت مت نقلها من
جيل اإىل أآخر .وقال إان وفد الياابن قد اعةرف بذكل ،كام هو مسجل  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/24/8ومثة
جانب همم من جوانب املعارف التقليدية وهو أأن اإنشاءها أأو اس تخداهما أأو اس تغاللها جزء من الثقافة التقليدية للمجمتع .ول
تعين لكمة "التقليدية" ابلرضورة أأن املعارف قدمية .وقد مت ابلفعل تسوية هذه املسأأةل  ي عام  .2001وميكن أأن يمت تعمل
املعارف التقليدية من أأانس من نفس اجليل .وكثريا ما وضعت هذه املعارف التقليدية وأثريت من قبل أأولئك اذلين ورثوها.
 .99و أأشار وفد مرص اإىل مداخةل وفد النيجر ،وقال أأن هناك العديد من العنارص اليت جتعل املعارف تقليدية ،و أأن املدة
الزمنية أأحدها .واكنت هناك أأيضا مسأأةل انتشار املعارف ،وكيف مت نقلها ،ليس من خالل التعلمي الرمسي ،ولكن من جيل اإىل
أآخر ،من ا ألقارب ،من ا ألجداد والآابء .ودلى الياابن مرشوع يسمى كنوز احلياة البرشية اس تخدمته منظمة اليونسكو
للتقاليد احلية .ويمت الاحتفاظ بةراث الياابن ل ألجيال القادمة .و أأصبح هذا املرشوع منترشا  ي مجيع أأحناء العامل من أأجل
احلفاظ عىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي ،ألن احلال نفسه ينطبق عىل الفوللكور ،فهو متحرك ،وغري
اثبت .واملعيار ا ألمه هو كيف انتقل من أأحد ا ألجيال ،ليس من خالل التعلمي الرمسي ولكن شفواي.
 .100و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .واختار البديل .1
وينبغي عىل الوفود أأل جتعل ا ألمر أأكرث تعقيدا عن طريق وضع معايري ل ألهلية ومدة زمنية .ينبغي أأن تقترص املناقشات بشأأن
مدة امحلاية عىل املادة .7
 .101وقال وفد نيجرياي أأن قضية الوقت اكن حتداي .و ي املثال اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وس يكون من
حق اجلدة احلصول عىل الرباءة أأو اختيار امحلاية لوصفة طعام من ابتاكرها حتت شلك أآخر من أأشاكل امللكية الفكرية،
ولكهنا لن تكون معارف تقليدية ألهنا ليست مرتبطة مبجمتع .كام أأن نقل تكل الوصفة لبنهتا وحفيدهتا ل يشلك جممتعا.
وس يكون من املفيد أأن يكون هناك مثال أأفضل لإظهار اخملاوف فامي يتعلق ابملدة الزمنية .واكن جيري دمج عدد من القضااي
ألنه مل يكن هناك مادة عن املدة الزمنية واليت اكنت ممتزية عن معايري ا ألهلية .ومن املهم أأن ا ألخذ  ي الاعتبار أأن اللجنة
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احلكومية ادلولية تنشئ نظاما مشاهبا من شأأنه أأن يتفاعل ويتعامل مع نظام امللكية الفكرية ،وليس للك فئة من فئات امللكية
الفكرية  ي الواقع مدة زمنية حمدود .وعىل سبيل املثال ،ليس ل ألرسار التجارية أأي قيود زمنية .وس يكون من عدم احلمكة أأن
يمت مس بقا اعامتد رشط زمين تعسفي كوس يةل لتقييد معارف الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وينبغي أأن تنظر الوفود  ي
كيفية التفكري  ي املدى الزمين فامي يتعلق بنطاق امحلاية وهبذا النوع من املعارف التقليدية املعنية .وفامي يتعلق ابلقلق بشأأن
املعارف التقليدية واسعة الانتشار ،فاإنه من املهم ا ألخذ  ي الاعتبار أأن الهدف هو حد أأدى من اتفاق موحد .و ي حني أأن
بعض البدلان لن تريد الاعةراف بأأنواع معينة من احلقوق  ي املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع ،فقد تريد بدلان
أأخرى .وإاذا مل يمت فعل أأي يشء ،ميكن أأن تفعل القوانني الوطنية لك ما يريدونه .واكنت الفكرة يه وضع حد أأدى من
ا ألسس ميكن من خاللها معاجلة هذه الفئة من فئات امللكية الفكرية بطريقة مامتسكة.
 .102و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وميكن أأن تلعب معايري ا ألهلية دورا هاما  ي
حتديد املوضوع وابلتايل جيب وضعها بشلك مناسب  ي الصك .وميكن أأن تساعد أأمثةل ملموسة من اخلربات واملامرسات
الوطنية  ي رمس خط فاصل بني املعارف "التقليدية" من هجة واملعارف "املعارصة" من هجة أأخرى.
 .103وقال وفد رسي لناك إان الك من البديل  1والبديل  2يشريان اإىل أأن املعارف التقليدية ديناميكية ومتطورة .ومن
شأأن ذكل أأن حيول دون حامية املعارف التقليدية اليت تطورت أأكرث من لك  50عاما.
 .104و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل عدم وجود خالف بشأأن أأن موضوع الصك هو املعارف التقليدية .ومن أأجل الوضوح،
جيب أأن يبقى احلمك املتعلق ابملوضوع عند أأدى حد ممكن و أأن يذكر ببساطة أأن موضوع امحلاية هو املعارف التقليدية .و أأي ّد
الوفد البديل  .1وينبغي مناقشة معايري ا ألهلية  ي املادة  .7واكنت فكرة الإطار الزمين غري ذات صةل.
 .105و أأعرب وفد الربازيل عن رفضه إلدراج معايري ا ألهلية  ي البديل  4ألهنا  ي غري حملها.
 .106وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأشار اإىل أأمهية الاس امتع اإىل مثال املعارف التقليدية ،ولكن  ي الواقع مل
يكن ذكل هو الكيفية اليت خدم هبا منتجي املعارف .و أأي ّد البديل  .1وينبغي أأل تكون هناك معايري ل ألهلية .و أأشار اإىل
خصائص املعارف التقليدية الواردة  ي البديل  1و ي "اس تخدام املصطلحات" ،و أأعرب عن تأأييده لها .وميكن لدلول ا ألعضاء
الرجوع اإىل تكل اخلصائص ملعرفة اخلصائص اليت ينبغي أأن حتدد املعارف التقليدية ألغراض الصك.
 .107وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وقال إان املناقشة مثرية لالهامتم ،و أأاثرت
تساؤلت جوهرية .وسأأل عام اذا اكن املؤيدون يعتقدون أأن لك جممتع أأو ثقافة  ي العامل هلام شلك من أأشاكل املعارف
التقليدية .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فاإنه يتساءل عن املاكن اذلي جيب أأن يكون فيه اخلط الفاصل بني ما هو معارف تقليدية
وما يشلك ملاك عاما ،من أأجل احلفاظ عىل املكل العام ،واذلي ميثل املنصة املشةركة اليت من خاللها مت اس تقاء مجيع
املعارف والاخةراعات املس تقبلية عىل مدى التارخي.
 .108و أأعرب وفد غاان عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأبرز أأيضا بعض
الصعوابت فامي يتعلق ابلبديل  .4ويتطلب البديل  4اإدخال العنارص املشموةل ابمحلاية حاليا  ي املكل العام بعد  50عاما.
و أأعرب عن شكه  ي أأن هذا اكن حقا القصد من الاقةراح املقدم من وفد الياابن .و أأشار اإىل أأن السبب من وهجة نظر
اللجنة احلكومية ادلولية هو أأن املعارف التقليدية ل تناسب بشلك جيد بعض املعايري الصارمة للملكية الفكرية .وحققت
اللجنة احلكومية ادلولية بعض التقدم من خالل الاعةراف بأأن اجملموعات ميكن أأن يكون لها احلق  ي املعارف التقليدية .واكن
من الصعب فهم ا ألس باب اليت تدعو جفأأة اإىل إاعطاء املعارف اليت س تظل مشموةل ابمحلاية لعدة قرون فةرة زمنية قدرها 50
عاما فقط .ومل يكن ذكل ما فهمه الناس من املقصود ابملعارف التقليدية .واكن البديل  1بس يطا جدا .و أأدخل املعارف
التقليدية بوصفها املوضوع ونص عىل ذكل  ي قسم من أأقسام التعاريف .وفامي يتعلق مبعايري ا ألهلية ،ينبغي عىل اللجنة
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احلكومية ادلولية امليض قدما عىل أأساس توافق الآراء .وليس هناك أأي مربر للحديث عن املعايري عندما يتعلق ا ألمر
مبوضوع امحلاية.
 .109و أأي ّد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،ووفدا الربازيل ونيجرياي.
ومل يؤيد معايري ا ألهلية  ي املادة  .1ينبغي أأن يكون البديل  1اكفيا ،برشط أأن تنعكس لغة البديل   3ي
"اس تخدام املصطلحات".
 .110و أأي ّد وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل .ور أأى أأن معايري ا ألهلية
ينبغي أأل تكون مضن الصك.
 .111و أأجاب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل السؤال اذلي طرحه وفد غاان حول ما اإذا اكن املوضوع سيندرج  ي
املكل العام بعد  50عاما أأو مدة ا ألجيال وفقا للبديل  .4واكن ذكل غري حصيح .ووضع البديل  4معايري ا ألهلية اليت ميكن
اس تخداهما فامي يتعلق بتعريف املعارف التقليدية املشموةل ابمحلاية ،واليت وردت  ي الرشوط .وجيب أأن تليب املعارف
التقليدية املشموةل ابمحلاية معايري ا ألهلية  ي املادة  1فضال عن رشوط املادة  .3وورد تعريف واسع للمعارف التقليدية  ي
التعاريف أأو قامئة املصطلحات .و أأعرب عن رغبته  ي سامع أأمثةل عن املعارف التقليدية اجلديدة واملعارف التقليدية اليت
نشأأت واليت ل بد من حاميهتا بوصفها معارف تقليدية عىل الفور .وعىل حنو ما أأشار اإليه وفد نيجرياي ،فامي يتعلق ابملوضوع
اجلديد ،فاإن حقوق امللكية الفكرية متاحة للحامية .و أأعرب الوفد عن رغبته  ي سامع أأمثةل للمعارف التقليدية اجلديدة اليت
سوف تترضر لكوهنا غري مشموةل ابمحلاية مبوجب الصك.
 .112و أأيّد وفد الصني البياانت اليت أأدىل هبا وفدا الهند وإاندونيس يا .و أأشار اإىل أأن املادة املتعلقة ابملوضوع جيب أأل تتناول
معايري ا ألهلية .وميكن مناقشة تكل املعايري  ي اإطار مواد أأخرى مثل التقييدات والاس تثناءات .وخالف ذلكل ،اإذا مت
تضييف تعريف املوضوع ،فاإنه لن يؤدي اإىل حامية املعارف التقليدية.
 .113وسأأل وفد نيجرياي وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عام اإذا اكنت املعايري اخملتلفة الواردة  ي البديل  4مت وضعها
ابلتشاور مع الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .و أأعرب عن رغبته  ي التأأكد من أأن اللجنة احلكومية ادلولية تعمل بعقلية أأن
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية قد تكون هممتة ابس تخدام نظام امللكية الفكرية التقليدي ،ابلإضافة اإىل اتباع املامرسات
العرفية واحمللية اخلاصة هبا ،مبا يتفق مع أأسلوب حياهتم اخلاصة ووهجات النظر العاملية .وينبغي أأل يكون ذكل غري أأكيد.
[ .114مالحظة من ا ألمانة :حدث ما ييل  ي اليوم التايل 29 ،نومفرب  ].2016وقال الرئيس اإن امليرسين درسوا املناقشة
اليت جرت  ي اليوم السابق ،وسيمت تقدمي بعض املقةرحات وا ألفاكر ا ألولية استنادا اإىل تكل املناقشات .و أأكد أأن املواد
املقدمة يه معل قيد التنفيذ ،وليس لها حاةل وليست تنقيحا .ويه ل تعدو جمرد بعض أأفاكر يعتقد امليرسون أأهنا تس تحق
التقدمي واحلصول عىل تعليقات أأولية علهيا قبل العمل  ي النسخة املعدةل ا ألوىل .ودعا امليرسين لعرض أأعامهلم.
 .115وحتدثت الس يدة ابجيل نيابة عن امليرسين وقالت إاهنم متكنوا من حتقيق تقدم  ي أأربعة أأحاكم ملشاريع املواد .وسعوا
ملعرفة مواقف ادلول ا ألعضاء ،مع احلفاظ عىل الوضوح .ومل تكن تنقيحا ملشاريع املواد ،ولكن جمرد "معل قيد التنفيذ" من
أأعامل امليرسين .و أأشارت اإىل أأهنا س تدخل التغيريات املقةرحة فامي يتعلق اب ألهداف واملوضوع ،وسوف تتحدث الس يدة
هاويل عن املس تفيدين وإادارة احلقوق .ومت اإجراء تغيريات عىل هذه ا ألخرية جملرد استيعاب التغيريات اليت أدخلت عىل املادة
اخلاصة ابملس تفيدين .وبوصفهم ميرسين ،أأعربوا عن تقديرمه الكبري لس تعداد ادلول ا ألعضاء للمشاركة بشلك غري رمسي
للتأأكد من أأهنم يتعرفون بدقة ،وإاىل أأقىص حد ممكن ،عىل املواقف اخملتلفة اليت يمت الإعراب عهنا .وسوف يس مترون  ي اجملئي
اإىل ادلول ا ألعضاء الامتسا للتوضيح ويعرضون علهيم التعديالت املقةرحة  ي هجودمه الرامية اإىل امليض قدما ابلنص بأأمانة
وبشلك فعال .وفامي يتعلق ب " أأهداف الس ياسة" ،اكن هناك اثنني من التغيريات .أأول ،اإضافة البديل  3اجلديد اذلي قدمه
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امليرسون بناء عىل اقةراح من وفد سويرسا .و أأخذ هذا احلمك هنجا اإجيابيا  ي مقابل هنج سليب جتاه أأهداف التفاق .وينص
احلمك عىل" :اإن الهدف من هذا الصك هو تأأييد الاس تخدام املناسب للمعارف التقليدية  ي نظام امللكية الفكرية وفقا للقانون
الوطين ،مع الاعةراف حبقوق أأحصاب املعارف التقليدية" .وبدل من الةركزي عىل سوء الاس تغالل أأو المتكل دون وجه حق
أأو سوء الاس تخدام ،ويه مصلحات وجدت اللجنة احلكومية ادلولية صعوبة  ي حتديدها وإادراهجا ،ركّز عىل تأأييد
الاس تخدام املناسب للمعارف التقليدية وحقوق أأحصاب املعارف التقليدية عىل تكل املعارف .اثنيا ،اكن هناك البديل 4
اجلديد اذلي جيمع بني البديل  3السابق والبديل  4اذلي اقةرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .كام مت عرض البديل 3
السابق من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وعدّل امليرسون الهيلك لستيعاب ا ألهداف اخملتلفة ،حبيث ينص حاليا
عىل" :اإن أأهداف هذا الصك يه ( :أأ) املسامهة  ي حامية الابتاكر و ي نقل ونرش املعارف ،مبا حيقق املنفعة املشةركة
ألحصاب ومس تخديم املعارف التقليدية املشموةل ابمحلاية وبطريقة تؤدي اإىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي والتوازن بني
احلقوق والواجبات( .ب) التعرف عىل قمية املكل العام املتجدد ،ويه مجموعة املعارف املتاحة للجميع لس تخداهما والرضورية
ل إالبداع والابتاكر ،واحلاجة اإىل حامية وصون وتعزيز املكل العام( .ج) احليلوةل دون املنح اخلاطئ حلقوق امللكية الفكرية اليت
تقوم مبارشة عىل املعارف التقليدية املشموةل ابمحلاية اليت مت احلصول علهيا عن طريق المتكل دون وجه حق" .واكنت
التغيريات الرئيس ية يه اإضافة الفقرة (ج) وحتويل الفقرتني ا ألصليتني اإىل عنارص مكتوبة ابحلروف .وفامي يتعلق ابملوضوع،
حذفوا البديل  ،3فامي بدا أأن هناك توافق  ي الآراء بني الوفود لتأأييد البدائل املتبقية  1أأو  2أأو  .4وقاموا بتعديل البديل 4
(اذلي اكن هو البديل  3اجلديد ،نظرا ألهنم قد حذفوا البديل  )3بناء عىل طلب من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية إابدراج
مدة مخسة أأجيال كبديل للخمسني عاما .وعىل النحو اذلي أأشار اإليه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،اس تحدثت هذا ل
مكصطلح للحامية ،وهو ما سيمت التعامل معه مبوجب املادة  ،7وإامنا كرشط بأأن تكون املعارف التقليدية مشموةل ابمحلاية
مبوجب الصك .و أأشار امليرسون اإىل وجود رفض كبري من جانب ادلول ا ألعضاء ملثل هذه الفةرة الزمنية املفروضة كخاصية
من خصائص املعارف التقليدية أأو مكعايري للمعارف التقليدية .كام ركزت ادلول ا ألعضاء عىل النص ابعتباره حدا أأدى لتفاق
موحد فامي يتعلق ابملادة  ،3وقد يمت القضاء عىل احلاجة املتصورة لقيد زمين.
 .116وحتدثت الس يدة هاويل ابمس امليرسين ،وعلقت عىل املادة " 2املس تفيدون" واملادة " 5اإدارة احلقوق واملصاحل".
واش متل "معل قيد التنفيذ"  ي املادة  2عىل بديلني .البديل  1وينص عىل" :املس تفيدون من هذا الصك مه [الشعوب]
ا ألصلية واجملمتعات احمللية اليت دلهيا معارف تقليدية ".و أأعرب وفدا الياابن والاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه ،عن تأأييدهام للبديل  .1واكن البديل  2اجلديد من البديل  3القدمي .وحتمل امليرسون مسؤولية
التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،ووفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية،
وادلول ا ألعضاء ا ألخرى بشأأن أأهنم ميكهنم تأأييد البديل  3القدمي ،بدل من البديل  2القدمي .وقد حذفوا البديل  .2وينص
البديل  2اجلديد ،بوصفه الفقرة  1.2من البديل  3القدمي ،عىل ما ييل" :يشمل املس تفيدون من هذا الصك ،عند
الاقتضاء[ ،الشعوب] ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،وغريمه من املس تفيدين حس امب قد حيدده القانون الوطين "ومع ذكل ،اكن
وفد الصني يسعى اإىل الإبقاء عىل ذكر "ادلول" و /أأو "ا ألمم" واقةرح اإدخال لغة جديدة تنص عىل" :يشمل املس تفيدون من
هذا الصك ،عند الاقتضاء[ ،الشعوب] واجملمتعات احمللية وغريمه من املس تفيدين مثل ادلول [وا ألمم] ،حس امب حيدده القانون
الوطين" .ونقلوا الفقرة  2.2من البديل  3اإىل املادة  .5ويعكس هذان التعليقان الذلان أأدىل هبام وفد اإندونيس يا ،نيابة عن
البدلان ذات التفكري املامثل ،ووفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وانقشت املادة  5اإنشاء أأو تسمية الهيئات اخملتصة
من جانب ادلول ا ألعضاء للعمل أكمناء للمس تفيدين .واقترصت التغيريات اليت أأجروها عىل املادة  5لتعكس التعليقات اليت
وردت حول املادة  2وحتريك البدائل القدمية للفقرة  .2.2واكن الآن هام البديلني  3و 4للامدة  .1.5ونص البديل  3من
املادة  1.5عىل" :جيوز لدلول ا ألعضاء أأيضا تسمية الهيئات اخملتصة للعمل أكمناء نيابة عن املس تفيدين ،مع
[موافقة][/التدخل املبارش من ،وموافقة] املس تفيدين ،وفقا للقانون الوطين" .وقد أألقى امليرسون نظرة عىل ا إلشارة اإىل
اإطالع الويبو عىل هوية أأي هيئة خمتصة  ي الفقرة  .2.5واكن البديل  4من املادة  1.5هو البديل  3القدمي للفقرة ،2.2
وينص عىل" :قد تسمي ادلول ا ألعضاء أأيضا ،حبسب ما تراه مناس با ،الهيئات اخملتصة للعمل أكمناء نيابة عن املس تفيدين
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وفقا للقانون الوطين" .وابلنظر اإىل أأنه مل يكن هناك قدر كبري من النقاش حول املادة  ،5فاإهنم مل يقلصوا البدائل للامدة .1.5
واكن جيب اإجراء مزيد من النقاش بشأأن املادة  .1.5وتساءلت عام اإذا اكن ينبغي أأن يكون هناك رشط اإجيايب بأأن يوافق
املس تفيدون املوافقة عىل هذه التسمية .واكن ذكل مطروحا  ي البديل  3اجلديد .وتساءلت عام اإذا اكن ينبغي أأن يكون
هناك رشط بأأن يمت ذكل دون املساس حبقوق املس تفيدين لإدارة حقوقهم ومصاحلهم بأأنفسهم وفقا للربوتوكولت والقوانني
واملامرسات العرفية (البديل  )1أأو جمرد ترك ا ألمر للقوانني الوطنية (البديل .)2
 .117وفتح الرئيس الباب لتلقي ردود الفعل ا ألولية عىل تكل ا ألفاكر.
[ .118مالحظة من ا ألمانة :و ّجه مجيع املتلكمني الشكر للميرسين عىل معلهم] .وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية،
عن " أأهداف الس ياسة" ،و أأيّد البديل  ،1ولكنه سينظر  ي البديل  3عىل النحو اذلي قدمه وفد سويرسا .و ي املادة ،1
فضّ ل البديل  .1وعن املس تفيدين ،أأعرب عن امتنانه لهامتم امليرسين عىل حنو اكف مبوقف اجملموعة ا ألفريقية وموقف
البدلان ذات التفكري املامثل بشأأن البديل  2اجلديد ،مبا  ي ذكل حذف الفقرة  .2.2ور أأى أأن املادة  5مربكة بعض اليشء
نظرا لوجود البديل  2وثالثة بدائل أأخرى للفقرة  .1.5وفضّ ل البديل   2ي الفقرة  ،1.5وليس أأي من البدائل اجلديدة .وقال
اإنه قد يؤيد الفقرة .2.5
 .119وحتدثت الس يدة ابجيل ابمس امليرسين ،و أأعربت عن تقديرها للتعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة
ا ألفريقية .وقالت إان من املربك  ي الواقع جتميع لك بدائل الفقرة   1.5ي املادة  .5واكن غرضهم هو التأأكد من عدم فقدان
تكل الفقرات  ،2.2ولك مهنا اكن من املادة  .3ووضعوها  ي املادة  5من منطلق أأن املادة  5سيمت مناقش هتا  ي وقت لحق
وس يكون دلى ادلول ا ألعضاء الفرصة لختيار الصياغة اليت يعتقدون أأهنا ا ألفضل.
 .120وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،واكن ل يزال تبحث  ي الاقةراح .وبصفته الوطنية،
أأدرك أأن املادة  5احتوت عىل الكثري من املقةرحات اخملتلفة  ي حماوةل لبيان من مه املس تفيدون ،وكيف تعلق ذكل ابلشعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وقد التقى بتجمع الساكن ا ألصليني .واكن من املهم التحدث معهم ابعتبارمه املس تفيدين .ومع ذكل،
هناك ترشيعات  ي بعض البدلان تشري اإىل أأنواع خمتلفة من املس تفيدين ،واكن عىل اللجنة احلكومية ادلولية إادراج تكل
الترشيعات لضامن املرونة .واكن الوفد حيلل املادة  ،5واليت سعت لتوفري مساحة ألولئك اذلين يسعون اإىل حصول ادلوةل
عىل ادلور القيادي  ي احلالت اليت ل يسهل فهيا التعرف عىل الساكن ا ألصليني ،عىل سبيل املثال.
 .121وقال وفد سويرسا إان البديل الإضا ي يستند  ي الواقع إاىل البيان اذلي أأدىل به الوفد  ي اجللسة العامة .ومع ذكل،
اكن جمرد فكرة تقدم هبا ومل يكن اقةراحا نصيا عىل هذا النحو .واكنت الفكرة يه تبين هنج اإجيايب للصك .واكن الهدف من
الصك ضامن الاس تخدام املالمئ للمعارف التقليدية داخل نظام امللكية الفكرية وفقا للقانون الوطين ،و أأن تؤخذ  ي الاعتبار
القوانني العرفية وحقوق اجملمتعات ا ألصلية  ي هذه املعارف .ومن شأأن ذكل أأن يدمع تقامس املنافع .واكنت النية وراء هذا
الهنج اخملتلف يه اإجياد طريق اإىل ا ألمام بشأأن القضااي اخلالفية عىل مدى عدة مفاهمي  ي اخليارات اخملتلفة ألهداف الس ياسة
مثل سوء الاس تغالل والمتكل غري املرشوع والاس تخدام غري املرشوع والمتكل دون وجه حق .واستندت الفكرة عىل
الصياغة الواردة  ي ا ألحاكم الواردة  ي الصكوك القامئة املتعلقة ابملعارف التقليدية ،ول س امي بروتوكول انغواي وإاعالن ا ألمم
املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية .ومت اس تخدام مصطلحات مثل "وفقا للقانون احمليل والقوانني العرفية"  ي املادتني 7
و 12من بروتوكول انغواي  ي س ياق املعارف التقليدية واملوارد الوراثية املرتبطة هبا .واكن املقصود هو اس تخدام لك لغة متفق
علهيا دوليا  ي س ياق املعارف التقليدية قدر الإماكن .واكنت هذه حماوةل لتحديد هدف ما من شأأنه السامح بتحقيق
الانسجام بني أأنظمة امللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأن تدمع بعضها بعضا .وسوف يدرس الوفد الاقةراح اخلاص ابلنص
املقدم من امليرسين مبزيد من التفاصيل ملعرفة ما اإذا اكن مت ا ألخذ بفكرته أأم ل .و أأعرب عن تطلعه ملناقشة هذا الاقةراح مع
الوفود ا ألخرى.
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 .122وتناول وفد الهند " أأهداف الس ياسة" ،و أأعرب عن تأأييده للبديل  1والبديل  4ورغبته  ي وضع "مبارشة"
و"املشموةل ابمحلاية" بني أأقواس معقوفة  ي الفقرة (ج) .وفامي يتعلق بـ"املوضوع" ،أأي ّد الوفد البديل  1ولكن أأراد أأن يرى ذكل
منعكسا  ي النسخة املعدةل ا ألوىل  ي "اس تخدام املصطلحات" .وفامي يتعلق ابملادة  ،2أأعرب عن رغبته  ي اإدراج "مبا  ي
ذكل الكيان القانوين" بعد "املس تفيدين الآخرين"  ي البديل  .2وينطبق اليشء نفسه عىل " أأهداف الس ياس ية" واملادة ،1
ألنه  ي حالت املعارف التقليدية املنترشة عىل نطاق واسع ،اكن الكيان القانوين هو اذلي يتوىل رعاية املصاحل وينبغي أأن
يكون هو املس تفيد من مثل هذا النوع من املعارف التقليدية .و ي املادة  ،5أأعرب عن حاجته اإىل مزيد من الوقت واحتفظ
حبقه  ي اإبداء تعليقات  ي وقت لحق.
 .123وتناول وفد جنوب أأفريقيا " أأهداف الس ياسة" ،وقال اإن نفس جامعات املصاحل تروج للبديل  2والبديل  4اجلديد.
وجيب جتميع البدائل  ي بديل واحد حبيث يمت تغطية املصاحل بدل من تش تيت ا ألفاكر  ي مجيع أأحناء الصفحة .و ي الفقرة 2
من البديل  ،1تكررت هذه الفكرة  ي البديل ( 4ج) .وميكن جتميع هؤلء معا ،وبذكل يمت تغطية البديل  .1واكنت نفس
مجموعات املصاحل يه اليت تدفع  ي اجتاه هذه الفكرة وبذكل ينبغي أأن يوحدوا وهجات نظرمه .وفامي يتعلق مبسأأةل "اإدارة
احلقوق" ،أأشار اإىل أأنه حيتاج اإىل وقت للنظر فهيا ،حبيث ميكنه امليض قدما وتضييق الفجوات.
 .124وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان ذات التفكري املامثل ،وفضّ ل البديل " 1ا ألهداف الس ياس ية" .وفامي يتعلق
ابلبديل  2والبديل  ،4فاإن ا ألمر يس تحق دراسة س بل للجمع بيهنام .ورحب ابقةراح وفد سويرسا عن الهنج الإجيايب ،رهنا
ابإجراء املزيد من املشاورات داخل اجملموعة .وبشأأن "املوضوع" ،فضّ ل الوفد البديل  .1وفامي يتعلق "املس تفيدون" ،فضّ ل
البديل  .2وعن "اإدارة احلقوق" ،أأعرب عن رغبته  ي العودة للمجموعة قبل اختاذ أأي موقف رمسي.
 .125وفضّ ل وفد الربازيل البديل  2من املادة  .2واعتربه وس يةل جيدة لتوفري املرونة ،وهو ما يعد رضوراي لستيعاب
احلقائق واملفاهمي اخملتلفة اليت اكنت دلى ادلول ا ألعضاء عند تناول تكل املوضوعات .وفامي يتعلق ابملادة  ،5ر أأى أأن ادلول قد
يكون لها دور تلعبه  ي بعض البدلان ،وخصوصا حيامث يكون تعريف املس تفيدين غري ممكن .و أأعرب عن تطلعه ملناقشة ذكل
خالل املشاورات غري الرمسية.
 .126وفضّ ل وفد الصني البديل  1من" أأهداف الس ياس ية" ،لكنه أأعرب عن اس تعداده ملناقشة بدائل أأخرى .وبشأأن
"ابملوضوع" ،ر أأى أأن البديل  1بس يط ولكن البديل  2قدم تعاريفا أأكرث وضوحا .ول بد من تنس يق ذكل مع تعاريف
املصطلحات .و ي املادة  ،2حتدث البديل  2عن مس تفيدين أآخرين ،مشلوا ادلول أأو ا ألمم .وعىل املس توى ادلويل ،ينبغي
اإيالء الاهامتم التام اإىل الاهامتمات الوطنية .واقةرح الوفد اإضافة "مثل ا ألمم أأو ادلول" بعد "املس تفيدين الآخرين".
 .127وفضّ ل وفد ابراغواي البديل  2من املادة .2
 .128وقال وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات إان وهجة النظر اليت مت ا إلعراب عهنا بشأأن أأهداف الس ياسة اكنت حول
منع سوء اس تغالل أأو سوء اس تخدام املعارف التقليدية .واكن من املهم جدا اإجياد صك يكون فعال  ي جمال حامية احلقوق،
وليس جمرد صك معلن .وفامي يتعلق ابملادة  ،1ينبغي عدم اإدراج الفقرة املتعلقة مبعايري ا ألهلية ،ابلنظر اإىل أأن حتديد معايري
ا ألهلية اليت حتمك املعارف التقليدية خمالف لطبيعة املعارف التقليدية ،وخصوصا عندما مت وضع فةرة زمنية بشأأن
املعارف التقليدية.
 .129و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تطلعه اإىل النظر  ي التعديالت اليت أأدخلها امليرسون ومناقش هتا مبزيد
من التفاصيل.
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[ .130مالحظة من ا ألمانة العامة :حدث هذا اجلزء من ادلورة بعد املشاورات غري الرمسية وتوزيع النسخة املعدةل ا ألوىل
من "حامية املعارف التقليدية :مشاريع املواد" بتارخي  30نومفرب  2016النسخة املعدةل ا ألوىل ) (Rev.1اذلي أأعده
امليرسون ].وقال الرئيس اإن امليرسين س يقدمون النسخة املعدةل ا ألوىل ويرشحون الس ياق واملنطق وراء تكل التغيريات.
وإانه بعد ذكل س يفتح الباب لتلقي ا ألس ئةل التقنية والتوضيحات من الوفود .وإانه سيشجع الوفود عىل مواصةل النظر  ي
النسخة املعدةل ا ألوىل قبل العودة لالجامتع  ي جلسة عامة  ي مرحةل لحقة .و أأشار اإىل أأن امليرسين حتلوا ابلزناهة ومعلوا
ابإخالص ،بطريقة همنية ومتوازنة ،وفقا لقواعد الصياغة املتفق علهيا .وحاول النسخة املعدةل ا ألوىل بشلك جيل اإعطاء مزيد
من الوضوح اإىل الهنج البديةل اخملتلفة وحتديد اجملالت احملمتةل اليت ميكن تضيق الفجوات فهيا .وطلب من الوفود الاس امتع
والتأأمل  ي ما س يقوهل امليرسون بدل من اخلوض مبارشة  ي مداخالهتم اخلاصة .ودعا امليرسين لتقدمي النسخة املعدةل ا ألوىل
 .131وحتدثت الس يدة ابجيل نيابة عن امليرسين ،وقالت إان امليرسين حققوا درجات متفاوتة من التقدم  ي نصف املواد.
و أأعربوا عن تقديرمه للمناقشات املمثرة والرغبة  ي البحث عن أأرضية مشةركة من جانب الوفود .وبذلوا هجدا خملصا ليعكسوا
بدقة مواقف خمتلف ادلول ا ألعضاء مع احلفاظ عىل الوضوح  ي النص أأو زايدته .و ي بعض املواد ،أأدخلوا لغة جديدة أأو
نقحوا الصياغة غري واحضة املس توحاة من مداخالت ادلول ا ألعضاء .و ي حال ما اإذا اكنت هذه التعديالت غري مفيدة أأو لها
نتاجئ عكس ية ،فاإهنم يعربون عن اس تعدادمه لإجراء تعديالت تصحيحية .ومل تكن النسخة املعدةل ا ألوىل حاةل معينة وميكن
تصحيح التعديالت بسهوةل .واكن أأول تغيري هو ترقمي مشاريع املواد .وحيهنا اكنت " أأهداف الس ياسة" يه املادة  .1واكن
ذكل يتفق مع العديد من التفاقيات ادلولية ،امللزمة وغري امللزمة .ومل يكن حكام مس بقا عىل طبيعة الصك الهنايئ .وبناء عىل
مداخةل اإحدى ادلول ا ألعضاء ،مت حذف الفقرة  2من البديل  1ألهنا تنمتي بشلك حصيح أأكرث للبديل  ،4وهو املاكن اذلي
س بق اإضافهتا فيه ابلفعل .وكذكل أأدخلوا تغيريات أأخرى ،وحتديدا البديل  3اجلديد ،املقدم من امليرسين واذلي أأخذ هنجا
اإجيابيا جتاه أأهداف التفاق .واكنوا قد عدّ لوا البديل  3السابق ،واذلي اكن هو البديل  4اجلديد ،ويتأألف  ي معظمه من
اإضافة الهدف من املنح اخلاطئ للرباءات اإىل البديل  3السابق ومراجعة الصياغة لتعكس تعددية ا ألهداف ،وبذكل اكنت
هناك الفقرات (أأ) و(ب) و (ج) .وفامي يتعلق ابلبديل  3اجلديد ،أأشارت عدة وفود اإىل أأهنا ستنظر أأكرث  ي اللغة اليت أأدخلها
امليرسون .وس يكون من املفيد التأأكد مما اإذا اكنت هناك أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء مؤيدة لهذه الصيغة أأو ما اإذا اكن ينبغي
حذفها .واكن احلمك التايل هو "اس تخدام املصطلحات" ،حيث اكن التغيري الوحيد اذلي طر أأ عليه هو أأنه صار الآن املادة .2
وظل "موضوع الصك" موجودا  ي املادة  .3وكام لوحظ  ي "معل قيد التنفيذ" اخلاص ابمليرسين ،فاإهنم حذفوا البديل 3
السابق ألن مجيع الوفود أأي ّدت اإما البديل  1أأو البديل  ،2أأو البديل  4السابق ،اذلي أأعيد ترقميه ليكون البديل  3اجلديد.
واكن هذا تضييق للفجوات وفقا للولية .وقد أأدخلوا تعديالت عىل البديل  4السابق ،واذلي صار هو البديل  3اجلديد،
بناء عىل طلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية  ي اجللسة العامة ،إابدراج مدة اخلسة أأجيال كبديل لل 50عاما .ومل تكن
تكل مدة حامية وإامنا معيارا أأو رشطا ألن تكون املعارف التقليدية مشموةل ابمحلاية مبوجب الصك .وقد تناولت املس تفيدين  ي
املادة  .4ومت حذف البديل  2السابق ،ألن ادلول ا ألعضاء أأيدت اإما البديل  1أأو البديل  3القدمي ،واذلي صار هو
البديل  2اجلديد .ومت تعديلها البديل  2اجلديد بناء عىل مداخالت ادلول ا ألعضاء لتوضيح أأن ادلول أأو ا ألمم ميكن تعريفها
مكس تفيدين وفقا للقانون الوطين .كام مت تقليص السطر ا ألول عن طريق استبدال "يشمل املس تفيدون ،عند الاقتضاء"
بعبارة "املس تفيدون مه" .وجاء هذا التغيري نظرا للطبيعة مفتوحة لبقية اجلةل .وفامي يتعلق ابلفقرة  2.2من لك بديل من
البدائل فقد مت حذفها وإاما اإدراهجا  ي "اإدارة احلقوق" أأو حذفها ألهنا زائدة .واكنت املادة  5يه "نطاق ورشوط امحلاية".
وبقي البديل  1كام هو .ومع ذكل ،مت تعديل البديل  2ليتضمن لغة البديل  ،1كفاحتة جديدة للفقرة  ،1.5عىل النحو اذلي
اقةرحه العديد من ادلول ا ألعضاء .كام مت تعديل الفقرات  2.5و  3.5من البديل  2لتتضمن اقةراح أأحد الوفد بتوضيح أأن
ادلول ا ألعضاء لن يضمنوا مبارشة اإجراءات معينة ولكن سيتخذون التدابري املناس بة هبدف ضامن حقوق معينة للمس تفيدين
والزتامات معينة ملس تخديم املعارف التقليدية .وكذكل مت تعديل الفقرة  4.5من البديل  2من خالل اللغة اليت قدمهتا ادلول
ا ألعضاء ملعاجلة املعارف التقليدية غري املشموةل ابمحلاية مبوجب الفقرتني  2.5و  .3.5ونصت عىل أأنه" :عندما ل تكون
املعارف التقليدية مشموةل ابمحلاية مبوجب الفقرتني  2.5أأو [ ،3.5ينبغي/يتعني] عىل ادلول ا ألعضاء بذل قصارى هجدها
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محلاية سالمة املعارف التقليدية ،ابلتشاور مع املس تفيدين عند الاقتضاء" .وحذف امليرسون أأيضا البديل  3السابق ،ألنه مل
يعد حيظى بتأأييد من أأي دوةل عضو ،و أأعادوا ترقمي البديل  4القدمي ليكون هو البديل  3اجلديد .وفامي يتعلق ابلبديل ،2
الفقراتن  2.5و  ،3.5تنص الفقرة الفرعية (ب) عىل أأن" :ينسب املس تخدمون املعارف التقليدية املذكورة املشموةل ابمحلاية
للمس تفيدين ،ويس تخدمون املعارف بطريقة حتةرم املعايري واملامرسات الثقافية للمس تفيدين فضال عن الطبيعة غري القابةل
للترصف وغري القابةل للتجزئة وغري القابةل للتقادم للحقوق املعنوية املرتبطة ابملعارف التقليدية" .واكن دلى امليرسين أأس ئةل
خبصوص معىن تكل العبارة وكيف ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء واملس تخدمني التعامل معها .وطلبت من ادلول ا ألعضاء اليت
أأيّدت هذه الصيغة تقدمي توضيح ملعرفة ما اإذا اكن ميكن تعديلها أأكرث أأو حذفها.
 .132وحتدثت الس يدة هاويل ابمس امليرسين ،وعرضت املادة  ،6اليت اكنت سابقا املادة ( 3اثنيا) ،حتت عنوان "التدابري
ادلفاعية [التمكيلية]" .و ي الفقرة  ،3.6أأضافوا أأقواس حول اجلةل الهنائية ،عىل النحو املطلوب .و أأضافوا عبارة "متاحة
للجمهور" اإىل ما هو الآن الفقرتني  5.6و  .6.6وبناء عىل طلب جتمع الساكن ا ألصليني  ي املشاورات غري الرمسية ،وضعوا
بني قوسني الإضافات اجلديدة من "متاحة للجمهور" .وتسأألت عام اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء س تؤيد ا ألقواس .واكنوا قد
طلب مهنم أأيضا وضع الفقرة  3.7بني قوسني .ومع ذكل ظلت املادة  6دون تغيري .واكنت املادة " 7العقوابت" حتتوي عىل
بديلني .وجاء البديل  1اجلديد من مداخةل  ي املشاورات غري الرمسية ،وينص عىل ما ييل" :جيب عىل ادلول ا ألعضاء
تطبيق تدابري قانونية و /أأو اإدارية مناس بة وفعاةل ورادعة ومتناس بة للتصدي لنهتااكت احلقوق الواردة  ي هذا الصك ".ومل يمت
تعديل البديل الثاين ،ابس تثناء التغيريات  ي الةرقمي .مل تمت مناقشة املادة  ،8وبذكل مل يمت تعديلها ،ابس تثناء الةرقمي .واش متلت
املادة " 9اإدارة احلقوق/املصاحل" عىل ثالثة بدائل .واكن البديل  1والبديل  2مشاهبني جدا للبديلني الواردين  ي وثيقة "معل
قيد التنفيذ" املقدمة من امليرسين ،مع بعض التغيريات استنادا اإىل املداخالت اليت متت  ي املشاورات غري الرمسية،
واملأأخوذة من بديل الفقرة  2من املادة القدمية املتعلقة ابملس تفيدين .واكن البديل  3اقةراحا جديدا مقدما من ادلول ا ألعضاء
 ي املشاورات غري الرمسية .ونص عىل ما ييل" :جيوز لدلول ا ألعضاء أأن تنشئ اإدارة خمتصة ،وفقا للقانون الوطين ،تكون
مسؤوةل عن اس تالم املعلومات املتعلقة ابملعارف التقليدية وتوثيقها وختزيهنا ونرشها عىل ش بكة الإنةرنت ،فامي يتعلق بقواعد
بياانت الوطنية للمعارف التقليدية املتاحة للجمهور املنصوص علهيا هذا [الصك ."]].واش متلت املادة " 10الاس تثناءات
والقيود" عىل بديلني .واكن البديل  1مداخةل متت  ي املشاورات غري الرمسية ،وينص عىل ما ييل " :متتثل ادلول ا ألعضاء
لاللزتامات املنصوص علهيا  ي هذا الصك ،وجيوز لها  ي حالت خاصة ،اعامتد الاس تثناءات والقيود املربرة الالزمة محلاية
املصلحة العامة ،رشيطة أأل تشلك هذه الاس تثناءات والقيود مساسا غري مرشوع بتنفيذ هذا الصك" .واكن نص البديل 2
هو  ي ا ألساس النص السابق ،مع بعض التعديالت عىل قسم الاس تثناءات احملددة اذلي قدمته ادلول ا ألعضاء  ي
املشاورات غري الرمسية .وتنص الفقرة  3.10عىل ما ييل[[" :ابلإضافة اإىل القيود والاس تثناءات املنصوص علهيا  ي
الفقرة  ]،1جيوز لـ[ادلول ا ألعضاء][/ا ألطراف املتعاقدة] اعامتد القيود أأو الاس تثناءات املناس بة ،وفقا للقانون الوطين،
ل ألغراض التالية" .وطلب من امليرسين اإجراء تعديل عىل الفقرة ( 3.10ج) محلاية الصحة العامة أأو البيئة ،و أأيضا اإدراج
الفقرة (ه) ،اليت نصت عىل" :لستبعاد الطرق التشخيصية والعالجية واجلراحية ملعاجلة البرش أأو احليواانت من امحلاية".
وقد مت أأخذ هذا النص تقريبا حرفيا من الفقرة  6من املادة .ومل يمت مناقشة املادتني  11و  12ي املشاورات غري الرمسية،
ذلكل مل يمت اإجراء أأية تعديالت .ومت تعديل املادة " 14العالقة مع التفاقات ادلولية ا ألخرى" إابدراج الفقرة  ،2.14واليت
اعتربها امليرسون حمك غري تقييدي .وعىل النحو املطلوب مهنم ،وضع امليرسون هذا احلمك ،ولكن قد ترغب ادلول ا ألعضاء
 ي النظر  ي ما اإذا اكن من ا ألنسب أأن تكون مادة قامئة بذاهتا .ومل تمت مناقشة املادة " 15املعامةل الوطنية"  ،ذلكل اقترص
ما مت تعديهل عىل الةرقمي .وفامي يتعلق ابملادة " 16التعاون العابر للحدود" ،اليت اكنت تتأألف سابقا من فقرتني ،فقد أأعيدت
صياغهتا لتنص عىل ما ييل" :حيامث مت العثور عىل نفس املعارف التقليدية [املشموةل ابمحلاية مبوجب املادة  ]5داخل أأرايض
أأكرث من [دوةل عضو][/طرف متعاقد] ،أأو يتقامسها جممتع أأو أأكرث من اجملمتعات ا ألصلية واحمللية  ي عدة [دول
أأعضاء] [/أأطراف متعاقدة][،ينبغي][/جيب] عىل تكل [ادلول ا ألعضاء][ا ألطراف املتعاقدة] أأن تسعى إاىل التعاون ،حسب
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الاقتضاء ،مع إارشاك اجملمتعات ا ألصلية واحمللية املعنية ،هبدف تنفيذ أأهداف هذا [الصك] ."].ومت وضع املادة  16بني
قوسني وفقا لطلب ادلول ا ألعضاء  ي املشاورات غري الرمسية.
[ .133مالحظة من ا ألمانة :حدث هذا اجلزء من ادلورة بعد فةرة اسةراحة .].وفتح الرئيس الباب أأمام التعليقات العامة
عىل النسخة املعدةل ا ألوىل
[ .134مالحظة من ا ألمانة :و ّجه مجيع املتحدثني الشكر للميرسين عىل معلهم] .وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية
وقال إان النسخة املعدةل ا ألوىل نسخة أأكرث نقاء .ويوجد به أأقواس أأقل ويؤلف بني البدائل و أأفاكر خمتلف املؤيدين .وميثل
أأساسا جيدا جدا ملواصةل النقاش.
 .135وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ وقال إان النسخة املعدةل ا ألوىل حاولت تسجيل املواقف اخملتلفة
جليع ادلول ا ألعضاء .واتفق معظم أأعضاء اجملموعة عىل املواد .وسوف يعكس ا ألعضاء مواقفهم بشلك مفصل بصفهتم
الوطنية .و أأعرب عن أأمل  ي أأن يمت اإحراز تقدم  ي تضييق الفجوات و أأن يكون النسخة املعدةل الثانية أأكرث نقاء ويشمل
عددا أأقل من ا ألقواس .و أأعرب عن اس تعداده للمشاركة بشلك بناء و أأبدا تعاونه التام.
 .136و أأعرب وفد كندا عن رغبته  ي املسامهة عىل الرمغ من اخلالفات املوجودة داخل النص .و أأبدا عدم قناعته بأأن
النص اجلديد يساعد حقا  ي فهم النص ومضامينه.
 .137وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،وقال إان أأعضاء اجملموعة س يقدمون مواقفهم اخلاصة.
 .138وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان ذات التفكري املامثل ،وقال إان النسخة املعدةل ا ألوىل رصد مبا فيه الكفاية عن
املواقف اخملتلفة لدلول ا ألعضاء .و أأعرب عن اس تعداده للمشاركة بشلك بناء.
 .139وقال وفد مرص إان النسخة املعدةل ا ألوىل يعد بال شك خطوة اإىل ا ألمام .و أأي ّد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي،
نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن قلقه من أأنه ،عىل الرمغ من اإحراز تقدم كبري ،ل تزال هناك العديد من الآراء
املتباينةّ .
وحث املشاركني  ي احلكومية ادلولية عىل اإظهار بعض حسن النية وعدم الانشغال اب ألقواس املعقوفة أأو بعض
الرشوط اليت ليس لها أأي تأأثري فعيل عىل معىن الصك.
 .140وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال إانه بفضل املرونة اليت أأبداها عدد
من الوفود ،مت عىل ما يبدو إازاةل بعض العقبات اليت تعةرض التقدم .و ي الوقت نفسه ،ل تزال هناك جفوات كبرية ومل يمت حل
اخلالفات ا ألساس ية .وعىل الوفود أأن تكون واقعية وتعةرف بعدم وجود هدف مشةرك للس ياسة  ي الوقت الراهن .وعىل
اللجنة احلكومية ادلولية مواصةل تركزي مناقشاهتا عىل القضااي ا ألساس ية عىل النحو احملدد  ي الولية .وفامي يتعلق ابلنسخة
املعدةل ا ألوىل ،قال اإنه سريكز تعليقاته عىل القضااي ا ألساس ية واحتفظ مبوقفه فامي يتعلق ابملواد اليت نوقشت لفةرة وجزية فقط.
 .141وقال وفد الهند إان تضييق الفجوات خطوة اإىل ا ألمام و أأعرب عن تطلعه اإىل املشاركة بشلك اإجيايب  ي اجللسة العامة
واملشاورات غري الرمسية.
 .142وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإن دليه الوقت فقط للنظر  ي املواد ا ألربع
ا ألوىل .وفامي يتعلق ابملواد ا ألخرى ،سوف يعرب أأعضاء اجملموعة عن أآراهئم بصفهتم الوطنية.

WIPO/GRTKF/IC/32/11
39

 .143و أأيد وفد اتيلند البيانني الذلين أأدىل هبام وفد الهند ،نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،ووفد اإندونيس يا ،نيابة عن
البدلان ذات التفكري املامثل ،والذلان عكسا املواقف اليت حتققت  ي روح من املشاركة البناءة والتبادلت العادةل ،مما يعكس
الزتاما بتقليص الفجوات القامئة والةركزي عىل القضااي الرئيس ية الهامة .واحتفظ حبقه  ي التعليق عىل بعض املواد عند الرضورة.
 .144و أأشار وفد الصني اإىل أأن مجيع املواقف واحضة جدا .ويتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية ،من خالل اجلهد ادلؤوب،
أأن تنسق أأكرث .و أأبدا اس تعداده للمشاركة البناءة  ي اجامتعات املتابعة.
 .145و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه ابلرمغ من تقليل عدد من البدائل  ي النص ،ل يزال هناك عدد من
الاختالفات اجلوهرية  ي املواقف .و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل املناقشات للمساعدة  ي تضييق الفجوات وحل تكل
اخلالفات.
 .146و أأعرب ممثل برانمج الصحة والبيئة عن تأأييده للآراء اليت أأعرب عهنا وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية.
 .147وفتح الرئيس الباب أأمام التعليقات عىل " أأهداف الس ياسة".
 .148و أأشار وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات اإىل أأن الفقرة  2من البديل  1مل يمت الاحتفاظ هبا .ول بد من معاجلة ذكل،
ألن أأهداف الس ياسة ل بد أأن هتدف اإىل منع املنح اخلاطئ حلقوق امللكية الفكرية اليت تستند مبارشة عىل املعارف التقليدية
املشموةل ابمحلاية.
 .149وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن تأأييده للبديل  1و أأيّد كونه حاليا املادة ا ألوىل من الصك .كام
أأيّد نقل الفقرة " "2من البديل  1اإىل البديل  .4وفامي يتعلق ابلبديل  3عىل النحو اذلي قدمه وفد سويرسا ،طلب الوفد
مزيدا من الوضوح بشأأن معىن "دمع الاس تخدام املناسب للمعارف التقليدية  ي اإطار نظام امللكية الفكرية".
 .150وحتدثت الس يدة ابجيل ابمس امليرسين ،و أأكدت أأنه من صياغة امليرسين ،استنادا إاىل الفكرة املقدمة من وفد
سويرسا .واكن به جانبان شائاكن .أأحدهام وهجة نظرة اإجيابية فامي يتعلق ابملعارف التقليدية املس تخدمة بشلك مناسب .وميكن
حذف مصطلح "سوء اس تغالل" اذلي ميثل حتداي .واكن املفهوم الثاين اذلي ميثل حتداي هو التقامس العادل واملنصف للمنافع،
واذلي ميكن إادراجه مضن فكرة الاس تخدام املناسب ،وإان مل يكن ابلاكمل ،لكن ميكن النظر اإليه أأيضا ابعتباره متعلقا
ابلعةراف حبقوق أأحصاب املعارف التقليدية .وعكس ذكل فكرة منع منح حقوق امللكية الفكرية اخلاطئة .ومتت احملافظة عليه،
ألن امليرسين ر أأوا أأن ذكل قد يوفر فرصة لتضييق بعض الفجوات .وإاذا مل تؤيده أأي دوةل عضو ،فسوف يمت حذفه.
 .151و أأعرب وفد سويرسا عن تقديره لتبين امليرسين لفكرته عن الهنج الإجيايب  ي البديل  .3كام شكر الوفود اليت أأعربت
عن رغبهتا  ي النص .ولهذا الهنج العديد من املزااي وميكن أأن يساعد  ي سد الثغرات املوجودة .عىل سبيل املثال ،فاإنه يسمح
بوضع تدابري أأو حقوق  ي صك دويل متعلق ابملعارف التقليدية بطريقة يتفق علهيا الطرفان .ومل ميس بأأي من نتاجئ معل
اللجنة احلكومية ادلولية .وذكر أأنه قد يقدم مقةرحات لضبط النص  ي مرحةل لحقة .و أأعرب عن تطلع ملواصةل مناقشة هذه
البدائل .و أأيّد بقاء هذا النص  ي النص.
 .152وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وفضّ ل البديل  ،1دون املساس بوجود وهجات نظر
خمتلفة داخل اجملموعة عن النسخة املعدةل ا ألوىل .وفامي يتعلق ابلبديل  ،3توجه ابلشكر اإىل وفد سويرسا عىل اقةراحه وحبثه
عن خمرج .و أأشار اإىل أأن الطريقة اليت صيغت هبا اللغة ميكن أأن تكون مبثابة ديباجة .وجاءت صياغة البديل  4أأكرث ارتباطا
ابلتدابري تمكيلية من ارتباطه بأأهداف الس ياسة .وعىل الرمغ من أأنه مل يكن من ر أأي اجملموعة  ،ي الفقرة الفرعية اجلديدة (ج)،
اقةرح الوفد استبدال عبارة "تقوم مبارشة عىل" بعبارة "تنطوي عىل اس تخدام" لتكون متسقة مع املادة .14
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 .153وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان ذات التفكري املامثل ،و أأي ّد الةرقمي اجلديد للمواد .و ي املادة ( ،)1أأعرب عن
تأأييده للبديل  .1و أأشار اإىل رغبته  ي اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن البديل  3وهنجه الإجيايب جتاه الاس تخدام املناسب
للمعارف التقليدية.
 .154وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأيّد البديل  .2ومع ذكل ،أأعرب عن
رغبته  ي وضع قوسني حول عبارة "قامئة عىل التقاليد" وحذفها .و أأي ّد وجود اإشارة اإىل الابتاكر تشمل مجيع أأنواع الإبداع
والابتاكر وليست مرتبطة بفئة معينة .ومل يتضح دليه ما تشمهل عبارة "قامئة عىل التقاليد" و أأعرب عن تطلعه اإىل تقدمي
تفسريات .و أأيدها الوفد الكثري من املفاهمي اليت جاءت  ي البديل  ،4مثل الإشارة اإىل املكل العام ومفهوم حامية الابتاكر
ونقل ونرش املعارف ومنع املنح اخلاطئ للرباءات .وفامي يتعلق ابلبديل  ،1أأشار اإىل أأن بروتوكول انغواي مشل أأصال التقامس
العادل واملنصف للمنافع .وفامي يتعلق ابلبديل  ،3ر أأى أأنه حباجة اإىل املزيد من الوقت للنظر فيه بشلك أأمعق.
 .155و أأيد وفد رسي لناك وهجة النظر اليت أأعرب عهنا وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،ووفد
ش ييل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وفضّ ل البديل  .1و ي
البديل  ،3ر أأى أأن "املس تفيدين" ميكن أأن حتل حمل " أأحصاب املعارف التقليدية".
 .156و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،ووفد
ش ييل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية .و أأي ّد البديل .1
 .157و أأعرب وفد مجهورية اإيران الإسالمية عن تأأييده لوفد الهند ،نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،ووفد اإندونيس يا،
نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل .و أأي ّد البديل  .1وفامي يتعلق البديل  ،3ر أأى أأنه ما زال هناك بعض الغموض حول قميته
املضافة .ورمبا ميكن دمج الهنج الإجيايب  ي البديل .2
 .158و أأي ّد وفد الصني البديل  ،1ولكن مع اإضافة الفقرة السابقة  ،2ويه حاليا الفقرة البديل ( 4ج) .ومن املهم ذكر أأمهية
منع سوء الاس تخدام.
 .159و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
ووفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل .و أأي ّد البديل  .1و أأشار اإىل أأن لغة البديل  3تبدو مالءمة أأكرث
لدليباجة .وفامي يتعلق ابلبديل  ،4أأي ّد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
وفامي يتعلق ابلفقرة (ج) ،طلب وضع قوسني حول عبارة "تقوم مبارشة عىل" وإادراج اللغة عىل النحو املنصوص عليه  ي
املادة " 14تنطوي عىل اس تخدام".
 .160وواصل وفد كندا تقيمي لك بديل من البدائل .و أأشار اإىل الاقةراح حبذف الفقرة  2من البديل  .1ونظرا لرغبة الوفد
 ي احلفاظ عىل فسحة معينة للنظر  ي خياراته وعدم تقييد نفسه ببديل واحد ،أأعرب عن رغبته  ي مواصةل دراسة مجيع
اخليارات ذات الصةل وذكل ابلتشاور مع اجملمتعات احمللية و أأحصاب املصلحة  ي كندا .ور أأى أأن حذف تكل الفقرة وبشلك عام
تقس مي النص اإىل خيارات متناقضة أأدى اإىل احلد من الفسحة املتاحة هل .ومن املهم ميزي نفسه بأأكرب عدد من اخليارات مبا  ي
ذكل البديل  ،1بدل من الاضطرار اإىل حتديد موقفه قبل ا ألوان .وذكر أأنه يفضل الابقاء عىل الفقرة  2من البديل  ،1سواء
داخل أأقواس معقوفة أأم ل .و أأعرب عن رغبته  ي وضع قوسني معقوفني حول عبارة "قامئة عىل التقاليد" الواردة  ي الفقرة (د)
من البديل  .1و أأنه مازال ملزتما هبدف احلد من الاختالفات احلالية.
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 .161و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده ملداخةل وفد كندا .و أأي ّد البديل  3ولكن ل يزال يعتقد برضورة الاحتفاظ
ابلبديل  4أأيضا .و أأعرب عن أأسفه ألن بعض ا ألحاكم اكن جيري إازالهتا من مجيع البدائل ا ألربعة .ورمبا اكن هناك طريقة
للتوفيق بني البدائل لتوحيد بعض اجلوانب املهمة للك من تكل املقةرحات.
 .162و أأعرب وفد ش ييل عن تأأييده للموقف اذلي أأعرب عنه وفد ش ييل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب ،فامي يتعلق ابلبديل  .1و أأيّد أأيضا البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا دوةل بوليفيا املتعددة القوميات وكندا .و أأعرب عن
رغبته  ي التأأكد من أأن الفقرة  2من البديل  1مازالت موجودة.
 .163وقال ممثةل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية إان البديل  1اش متل عىل عدد من العنارص اليت اكنت
موجودة  ي الصكوك ادلولية ا ألخرى .ولكن بروتوكول انغواي ل يشمل سوى املوارد الوراثية .و أأن عنارص الواردة  ي
البديل  1قد تشمل املعارف التقليدية اليت مل تكن مشموةل ابمحلاية .ومن املهم اإحراز تقدم بشأأن هذه املسأأةل .واش متل
البديل  3عىل بعض العنارص املهمة مثل الاعةراف حبقوق أأحصاب املعارف التقليدية .و أأبدت املمثةل مرونة بشأأن التوصل اإىل
أأهداف س ياسة من شأأهنا أأن تشمل خمتلف مصاحل واهامتمات ا ألطراف هبدف حتقيق تقدم.
 .164و أأعرب وفد اتيلند عن تأأييده البياانت اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد ش ييل ،نيابة عن
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،بشأأن تأأييد البديل  ،1واذلي حدد
بوضوح ا ألهداف الرئيس ية للصك .ومع ذكل أأعرب عن اهامتمه ابلبديل  ،3ألن اللغة بدت نقية وواحضة ،ولكنه مل يكن واثقا
بشأأن مفهوم الاس تخدام املناسب للمعارف التقليدية داخل نظام امللكية الفكرية ،وابلتايل مل يكن بعد  ي وضع يسمح
هل بتأأييده.
 .165وقال وفد أأسةراليا إانه من املهم أأن تعكس ا ألهداف الس ياق احلايل للملكية الفكرية والثغرات املوجودة  ي القانون
ادلويل احلايل .وقدّم البديل  3وس يةل مفيدة لتحقيق ذكل ،مع الةركزي عىل اجلوانب الإجيابية اليت اكنت قابةل للتحقيق مبوجب
الصك .و أأفاد اإىل أأنه يفضل أأن تظل الصياغة عىل حنو " أأحصاب املعارف التقليدية" حىت مناقش هتا بشلك أأكرث اس تفاضة،
مشريا اإىل أأنه مل يمت التوصل بعد اإىل تفامه مشةرك بشأأن املس تفيدين ،خاصة بشأأن ادلول وا ألمم.
 .166و أأيد وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ،نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،ووفد اإندونيس يا ،نيابة عن
البدلان ذات التفكري املامثل .واكن من الرضوري أأن يوفر الصك امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية.
 .167وقال وفد الياابن أأنه فامي يتعلق ابلفقرة (ج) من البديل  ،4اكن مفهوم منع املنح اخلاطئ للرباءات رضوراي بغض النظر
عام اإذا اكنت حقوق امللكية الفكرية قامئة مبارشة عىل املعارف التقليدية املشموةل ابمحلاية اليت مت احلصول علهيا ابلمتكل دون
وجه حق أأم ل .واقةرح استبدال الفقرة (ج) من البديل  4ابلفقرة  2احملذوفة من البديل  1عىل النحو التايل" :منع املنح
خاطئ حلقوق امللكية الفكرية  ي املعارف التقليدية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" .وكذكل أأي ّد البيان اذلي أأدىل
به وفد الاحتاد ا ألورويب نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بشأأن عبارة "قامئة عىل التقاليد"  ي البديل  2ألهنا
غري واحضة.
 .168و أأيد وفد اإكوادور البديل  1مع اإدراج الفقرة  2القدمية .وميكن اإدراج النص الوارد  ي البديل   3ي ادليباجة وليس
 ي ا ألهداف.
 .169و أأشار وفد ا ألرجنتني اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وفضّ ل
البديل  1مع الفقرة  .2وقال اإنه ل يزال يدرس البديل .3
 .170و أأي ّد وفد السودان البديل  1واملوقف اذلي أأعرب عنه وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية.
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 .171و أأعرب وفد ابراغواي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
و أأيّد البديل  1مع الفقرة .2
 .172وقال وفد اإندونيس يا إانه أأعاد الفقرة  2اإىل البديل  ،1و أأهنا ينبغي أأن توضع بني قوسني كام اكنت من قبل.
 .173و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تأأييده للبديل  ،4ورأآه مناس با ومتوازان .وفامي يتعلق ابلبديل  2والبديل  ،3أأبدا الوفد
مرونة لكنه طلب مزيدا من الوقت للنظر  ي اجلل بشلك أأكرث تفصيال.
 .174وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة .3
 .175وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان ذات التفكري املامثل ،و أأيّد البديل  1ابلزتامن مع البديل  1بشأأن تعريف املعارف
التقليدية املندرج حتت "اس تخدام املصطلحات".
 .176و أأعربت ممثل مجعية ا ألرمن  ي أأرمينيا الغربية عن سعادهتا ابلتقدم احملرز .ودعت ادلول ا ألعضاء اإىل أأن تأأخذ  ي
الاعتبار مسأأةل الشعوب وا ألمم ا ألصلية وفقا إلعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية.
 .177وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن تأأييده للبديل  ،1عىل أأساس أأنه يؤيد البديل   1ي تعريف
املعارف التقليدية  ي "اس تخدام املصطلحات".
 .178وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة
عن البدلان ذات التفكري املامثل ،ووفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،و أأيّد البديل  ،1عىل أأساس أأنه حتت "اس تخدام
املصطلحات" مت الاحتفاظ ابلبديل  1من أأجل حتديد املعارف التقليدية .و أأبدا عدم ارتياحه بشأأن معايري ا ألهلية واس متر عىل
موقفه السابق .و أأشار اإىل أأن املادة  3جيب أأن تكون شامةل  ي طبيعهتا ،مع ا ألخذ  ي الاعتبار الطبيعة املتنوعة للمعارف
التقليدية ،وينبغي أأل تكون مقيدة.
 .179و أأعرب وفد مجهورية اإيران الإسالمية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد
اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،ووفد الهند ،نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .و أأي ّد البديل  1ومل يؤيد
اإدراج معايري ا ألهلية.
 .180وشكر وفد ش ييل مؤيدي البديل  3عىل تعليقاهتم .ومع ذكل ،مل يؤيد اإدراج عنرص املدة الزمنية .وذلكل ،ينبغي أأن
يكون بني قوسني معقوفني وصول اإىل لكمة "ا ألهلية".
 .181وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأيّد البديل  2و أأعرب عن رغبته  ي
احلفاظ عىل معايري ا ألهلية  ي املادة.
 .182وقال وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات إان اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن تس متر  ي دراسة لك من البديل 1
والبديل  .2ومل يؤيد معايري ا ألهلية ،ألهنا ل تتفق مع الهدف من الصك ،وابلتأأكيد مل يؤيد رمق الـ  50عاما أأو مخسة أأجيال.
 .183و أأعرب وفد مالزياي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،و أأيّد
البديل  .1ومل يؤيد معايري ا ألهلية.
 .184واتفق وفد ابراغواي مع وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات ور أأى أأنه من املس تغرب أأن املادة تناولت أأيضا معايري
ا ألهلية .وقال اإنه يفضل البديل  1أأو رمبا البديل .2
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 .185و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده للبديل  ،3رشيطة أأن تش متل املادة  2عىل تعريف املعارف التقليدية .و أأشار
اإىل أأنه ميكن حذف عنوان الفقرة " 2معايري ا ألهلية" ولكن ينبغي الابقاء عىل النص نفسه.
 .186و أأي ّد وفد الصني البديل  ،1لكنه مل يعارض البديل  .2و أأشار اإىل أأنه ميكن اإدراج "اس تخدام املصطلحات"  ي
املادة .2
 .187وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة .4
 .188وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وقال اإن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يه
املس تفيدون من الصك طبقا للتعريف .و أأعرب عن اس تعداده لتأأييد البديل  2مع وجود اإشارة اإىل "املس تفيدين ال آخرين
وفقا ملا حيدده القانون الوطين" .و أأعطت هذه اللغة مساحة للك بدل لتحديد املس تفيدين اذلي ينبغي إادراهجم .ومع ذكل فاإن
اإدراج مفاهمي مثل "دوةل" أأو "ا ألمة" اكن مصدر قلق كبري ألنه أأحدث بلبةل .ومل يتحقق الإجامع ادلويل عىل مفهوم "ا ألمة"
كتعريف ،وذلكل جعل املوافقة عىل صك أأكرث صعوبة .وميكن ذكر "ادلوةل"  ي املادة  5بوصفها أأمني حممتل للمعارف
التقليدية .ومن أأجل التوافق ،أأعرب عن اس تعداده لقبول عبارة "وفقا ملا حيدده القانون الوطين" عىل أأساس أأن العديد من
الوفود قد وافقت عىل قبول املس تفيدين الآخرين بطريقة مرنة ،ولكن هذا اكن تنازل من أأجل استيعاب تكل الوفود ا ألخرى.
وابلتايل ،أأعرب عن تأأييده للبديل  2ولكن مع حذف عبارة "مثل ادلول و /أأو ا ألمم".
 .189وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن تأأييده للبديل  2أكساس ملزيد من املناقشة .و أأعرب عن
اس تعداده لقبول "واملس تفيدين الآخرين" عىل أأساس أأن ذكل ميكن أأن يشمل مجيع املس تفيدين احملددين مبوجب القانون
الوطين .و أأعرب عن أأمهل  ي التوصل اإىل توافق رسيع .و أأشار اإىل أأن البديل  2هو أأفضل بديل صاحل للمناقشة.
 .190وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان ذات التفكري املامثل ،و أأيّد البديل  2ابعتباره أأساسا جيدا ملزيد من املناقشة .ومل
يكن هناك خالف عىل أأن املس تفيد الرئييس من الصك س يكون الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،ولكن هناك بعض
الظروف اليت ميكن فهيا حتديد املس تفيدين الآخرين مبوجب القانون الوطين .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة بطريقة
بناءة للوصول اإىل توافق  ي وقت مبكر بشأأن املس تفيدين.
 .191و أأعرب وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،و أأيّد البديل  ،2ولكن مع حذف عبارة "مثل ادلول و /أأو ا ألمم" ،ألهنم ليسوا املس تفيدين .وتعامل
البديل  1مع املعارف التقليدية "املشموةل ابمحلاية" ،ويه عبارة مثرية للجدل.
 .192و أأعرب وفد مجهورية اإيران الإسالمية عن تأأييده للبديل  ،2مع حذف لكمة " أأمة" واليت اكنت ابلفعل بني قوسني
معقوفني .وذكر أأن دليه نفس الشواغل اليت أأعرب عهنا وفد ش ييل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .193وقال وفد اإكوادور إان املس تفيدين جيب أأن يكونوا مه الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
 .194وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأيّد البديل  ،1اذلي ينص بوضوح عىل
أأن املس تفيدين مه الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،كوهنم املبدعني و أأحصاب املعارف التقليدية.
 .195و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،و أأيّد
البديل   2ي شلكه احلايل.
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 .196و أأعرب وفد الصني عن تفهمه للمخاوف املثارة بشأأن مصطلح "ا ألمة" و"ادلوةل" ،ولكن  ي الصني مفهوم "الشعوب
ا ألصلية" ليس موجودا .ور أأى أأن جعل ا ألمم مس تفيدين حل جيد للغاية .و أأبدا اس تعداده لبذل اجلهود للتوصل اإىل توافق  ي
الآراء .و أأشار اإىل أأن البديل  2يعكس مواقف خمتلف ا ألطراف بشلك جيد للغاية .وجيب عىل اللجنة احلكومية ادلولية
اإعطاء التوجيه  ي هذا الصك ادلويل .و أأعربت بعض الوفود عن قلقها إازاء مصطلح "ا ألمة" .واقةرح الوفد تعديل الصياغة
لتخفيف خماوفهم ،عىل سبيل املثال " ،املس تفيدين الآخرين وفقا للقانون الوطين أأو ا ألمم احملددة داخل البدل" .ومثة خيار أآخر
ميكن أأن يكون هو حتديد أأن هذا من شأأنه أأن يطبق  ي البدلان اليت ليس هبا شعوب أأصلية.
 .197و أأي ّد وفد اتيلند البديل  2مع وجود عبارة "مثل ادلول وا ألمم"  ي النص .و أأعرب عن اس تعداده للمشاركة بشلك
اإجيايب بشأأن مفهوم "املس تفيدين الآخرين" من أأجل التوصل اإىل توافق  ي الآراء بشأأن ذكل.
 .198و أأكد وفد كندا الإعراب عن قلقه إازاء البديل  ،2واذلي هل هنج تقديري رصف لتسمية املس تفيدين ،خاصة عندما
يتعلق ا ألمر بعبارة "واملس تفيدين الآخرين" .وسوف يمت ترك تعريف املس تفيدين حسب ما تقرره الترشيعات الوطنية واليت
ستبدد لك اجلهود لتطوير معلامت بشأأن هذه املسأأةل ومن شأأهنا أأن تسبب قدرا كبريا من عدم اليقني .و أأدرك الوفد أأن بعض
ادلول ا ألعضاء دلهيا رغبة  ي تسمية املس تفيدين عىل أأساس ظروفها اخلاصة ولكن جيب أأن يكون احلل من خالل خلق فهم
مشةرك أأفضل لهذه الظروف .واس تفرس عن املقصود بـعبارة "املس تفيدين الآخرين" ،برصف النظر عن أأن أأمة أأو دوةل أأو
كياانت غري مشموةل  ي أأي ماكن أآخر  ي الوثيقة.
 .199وفضّ ل وفد الياابن البديل  ،1واذلي مل يشمل ا ألمم أأو ادلول مكس تفيدين .و أأي ّد البيان اذلي أأدىل به وفد كندا.
 .200و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تأأييده للبديل  1ألن املس تفيدين جيب أأن يكونوا مه الشعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية اذلين أأنشأأوا املعارف التقليدية وحافظوا علهيا ونقلوها ،وهو ما يتفق مع الهدف من الصك.
 .201و أأعرب وفد اجلزائر عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،و أأيّد البديل  ،2اذلي
اكن أأكرث مرونة واكف لتوفري مساحة للبدلان لإدراج مس تفيدين أآخرين .و أأشار اإىل أأن ا ألمر يعود للقانون الوطين لتحديد من
يكون هؤلء املس تفيدين عىل أأساس الظروف احملددة للبدلان املعنية.
 .202واكن وفد مالزياي قد أأعرب سابقا عن قلقه إازاء ا ألمة أأو ادلول بوصفهم مس تفيدين .ولكن  ي النص احلايل أأعرب عن
اس تعداده لتأأييد موقف وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،واملوافقة عىل البديل  2اجلديد.
 .203و أأي ّد ممثل مجعية ا ألرمن  ي أأرمينيا الغربية البيان اذلي أأدىل به وفد الصني ،و أأشار اإىل أأن املادة  9من اإعالن ا ألمم
املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية ،تنص عىل" :للشعوب ا ألصلية و أأفرادها احلق  ي الانامتء اإىل جممتع أأصيل أأو أأمة،
وفقا لتقاليد وعادات اجملمتع أأو ا ألمة املعنيني .ول جيوز أأن يةرتب متيزي من أأي نوع عىل ممارسة هذا احلق".
 .204وقالت ممثل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية أأن لكمة "الشعوب" و حرف اجلع " "sالهنايئ  ي الك
البديلني بقيا بني قوسني ،وهذه مشلكة .لقد مت التفاق عىل "الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية" واملوافقة علهيا دوليا  ي
املؤمتر الثاين عرش ألطراف اتفاقية التنوع البيولويج ،كام أأن اتفاقية  169ملنظمة العمل ادلولية بشأأن الشعوب ا ألصلية
والقبلية تس تخدم أأيضا هذا التعبري .و أأن العديد من ادلول أأطراف  ي تكل التفاقيات .وطلبت من ادلول ا ألعضاء أأن تتحىل
ابملرونة وحتذف ا ألقواس املعقوفة .وهمام اكنت اللغة الهنائية ،فاإن اللغة سوف تامتىش مع املادة  .14ومنذ بداية اللجنة احلكومية
ادلولية  ي عام  ،2001اكن جيب أأن تكون الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية مه املس تفيدون من امحلاية ،ألهنم املبدعون
للمعارف التقليدية .وعىل ادلول أأن تؤدي دورا اإداراي ،ولكن اإدراهجم ابعتبارمه مس تفيدين لن خيلق أأي يقني قانوين أآخر
وقد خيلق ابلفعل صعوابت للصك  ي املس تقبل.
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ّ .205ورد وفد فرنسا عىل البيان اذلي أأدىل به ممثل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية .و أأعرب عن رغبته  ي
التأأكد من أأن اللغة تس تخدم وفقا لرشوطه ادلس تورية .و أأشار اإىل أأنه ل ميكنه اس تخدام مصطلح "الشعوب ا ألصلية" أأو
"ا ألقليات" ألن احلقوق اجلاعية سيمت منحها .و أأعرب عن عدم رغبته  ي أأن يرى مفهوم الشعوب ا ألصلية  ي التفاقات
ادلولية اليت يمت التفاوض بشأأهنا ،ابعتبار أأن ذكل من شأأنه فصل مكوانت الشعب الفرنيس ويتعارض مع دس توره فامي يتعلق
بوحدة الشعب الفرنيس وعدم قابليته للتجزئة .وقبل الوفد مصطلح "الشعوب ا ألصلية"  ي القانون ادلويل ابس تثناء
الاضطرار اإىل الاعةراف ابحلقوق اجلاعية استنادا اإىل احلقوق الثقافية والعرقية أأو ادلينية .واعةرف فقط ابحلقوق عىل أأساس
احلقوق الفردية .و أأقر بروتوكول انغواي حبقوق ادلول وليس الشعوب ا ألصلية .ووضع بروتوكول انغواي عنارص حمددة من أأجل
مراعاة وضع تكل اجملمتعات وللتأأكد من أأهنا تشارك  ي العملية .ومع ذكل ،صيغت تكل ا ألحاكم بطريقة توحض أأهنا متت فقط
عىل أأساس الترشيعات الوطنية ل ألطراف .و أأكد الوفد الإبقاء عىل قوسني حول لكمة "الشعوب" أأو املطالبة حبذف اللكمة.
 .206وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة .5
 .207وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأيّد البديل  .2ور ّحب إابدراج الفقرة  ،1.5واليت وفرت اإطارا وتناولت
املصاحل الاقتصادية واملعنوية للمس تفيدين .وقدمت الفقرات  2.5و 3.5و 4.5مس توى مناسب من احلقوق ألحصاب ومنتجي
املعارف التقليدية.
 .208و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأمهية اإجياد وس يةل مشةركة للميض قدما  ي قواعد البياانت ،ومن أأجل
ذكل اقةرح بديل  4جديد عىل النحو التايل" :اإدرااك من ادلول ا ألعضاء ألمهية التعاون ابلتشاور مع اجملمتعات ا ألصلية واحمللية
 ي حتديد الوصول اإىل املعارف التقليدية ،ينبغي علهيا أأن تسعى ،مبوجب القانون الوطين والقانون العر ي ومبا يتفق معهام ،اإىل
تيسري وتشجيع تطوير قواعد بياانت املعارف التقليدية الوطنية التالية اليت ميكن للمس تفيدين أأن يسهموا فهيا طوعا مبعارفهم
التقليدية 1.5 .قواعد بياانت املعارف التقليدية الوطنية املتاحة للجميع ألغراض الشفافية واليقني والصون والتعاون عرب
احلدود ولتيسري وتشجيع اإنشاء املعارف التقليدية وتبادلها ونرشها واحلصول علهيا ،حسب الاقتضاء 2.5 .قواعد بياانت
املعارف التقليدية الوطنية اليت ل ميكن الوصول اإلهيا اإل عن طريق ماكتب امللكية الفكرية لغرض منع املنح اخلاطئ حلقوق
امللكية الفكرية .ينبغي أأن تسعى ماكتب امللكية الفكرية لضامن احلفاظ رسية عىل هذه املعلومات اإل  ي حاةل الاستشهاد
ابملعلومات خالل حفص طلب محلاية امللكية الفكرية 3.5 .قواعد بياانت املعارف التقليدية الوطنية غري العامة لغرض تقنني
املعارف التقليدية واحلفاظ علهيا داخل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية .ينبغي أأل يسمح ابلوصول اإىل قواعد بياانت املعارف
التقليدية الوطنية غري العامة اإل للمس تفيدين وفقا للقوانني العرفية اخلاصة هبم ،وينبغي وضع املامرسات اليت حتمك الوصول اإىل
هذه املعارف التقليدية أأو اس تخداهما".
 .209وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان ذات التفكري املامثل ،و أأيّد البديل  2كام هو ،مع اإضافة الفقرة  .1.5و أأيد اللغة
اجلديدة للفقرة  4.5و أأقر ابملرونة والروح البناءة اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء  ي التوصل اإىل بديل  2جيد جدا ينعكس مجيع
املواقف واملصاحل .وفامي يتعلق مبزيد من التشاور مع ا ألعضاء و ي شلك سؤال مت توجهيه اإىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية،
تساءل الوفد كيف سيندرج البديل  4اجلديد ،لو اكن قامئة بذاته ،حتت نطاق امحلاية .ور أأى أأنه من املناسب اإدراج هذا
النص حتت املادة  6املتعلقة ابلتدابري التمكيلية.
 .210وقال ممثل قبائل تولليب اإن اقةراح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مثرية جدا لالهامتم ،ولكنه يندرج
بشلك أأفضل حتت التدابري التمكيلية .وتساءل عام اإذا اكن هناك استبدال للنص أأو تعديل للنص .واكن دليه اقةراح للنص،
و أأعرب عن أأمهل أأن يلقى تأأييدا أأو يمت عىل ا ألقل النظر فيه .وفامي يتعلق ابلبديل  2اذلي أأيده ،أأعرب عن رغبته بأأن يضيف
"بطريقة تتفق مع املادة   "2.14ي هناية اجلةل .و أأشار ذكل اإىل اقةراح عدم التقييد .واكن من املهم وجود هذا ا إلشارة ادلاخلية
كضامن  ي تفسري املادة .5
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 .211و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده للتعديل اذلي اقةرحه ممثل قبائل تولليب .وعرض تقدمي رشح
واف ملا جيعل البديل  4يندرج  ي املادة  5مقابل املادة   6ي املشاورات غري الرمسية.
 .212وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأي ّد البديل  1كخيار مس تقل .وفامي
يتعلق مببد أأ العزو ،أأشار اإىل أأن هذا احلمك ل ينبغي أأن يقلل من اليقني القانوين واجملمتع كلك .و أأعرب عن عدم تأأكده من اإىل
أأي مس توى جيب حتديد العزو ومىت و أأين سوف ينطبق .و أأعرب عن تطلعه اإىل سامع أأمثةل معلية.
 .213و أأعرب وفد رسي لناك عن تأأييده لبيان وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،و أأيّد البديل .2
واقةرح تغيري "و /أأو" بني "التدابري الإدارية" و"تدابري الس ياسة" ولكتهيام  ي الفقرتني  2.5و 3.5اإىل جمرد " أأو".
 .214و أأيد وفد الربازيل الهنج املتدرج ابعتباره وس يةل مبتكرة ملعاجلة سامت وقوة حامية املعارف التقليدية .وكذكل أأيّد اإدراج
الفقرة   1.5ي البديل  ،2وكرر ا ألس ئةل اليت أأاثرها وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،بشأأن اقةراح وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية .ور أأى أأنه يتعلق ابملادة املتعلقة ابلتدابري التمكيلية.
 .215واتفق وفد جنوب أأفريقيا مع وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وفامي يتعلق ابلقةراح اجلديد املقدم من وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ابلإضافة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،اكن
البديل  3من املادة  9ماكن أآخر متت فيه مناقشة املسأأةل ذاهتا .واكنت املسأأةل نفسها املتعلقة بقواعد البياانت تنترش  ي مجيع
أأحناء الوثيقة .و أأعرب الوفد عن تطلعه للحصول عىل بعض املربرات.
 .216وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن حاجته لرؤية النص اذلي اقةرحه وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية مكتواب ليفهمه متاما .ومل يؤيد وجود توجهيات توحض الكيفية اليت هبا ينبغي أأن تكون قواعد البياانت اإلزاما .ومن
شأأن ذكل أأن يكون مناس با أأكرث  ي اإطار التدابري التمكيلية .وتساءل عام اإذا اكن هذا الاقةراح قد أأخذ  ي الاعتبار ا ألشاكل
الشفوية للمعارف التقليدية.
 .217وقال وفد ش ييل اإنه بشأأن البديل  ،2يرى أأن الغرض من املناقشات غري الرمسية هو وصف الصك  ي فاحتة الفقرة 1
و أأن البقية ينبغي أأن تكون دليال طوعيا لتنفيذ الصك .ونتيجة ذلكل ،عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن جتد لغة مناس بة
لتوضيح ذكل.
 .218و أأعرب وفد مجهورية اإيران الإسالمية ن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري
املامثل ،و أأيّد البديل  .2وتتطلع اإىل تقدمي توضيحات بشأأن الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .219و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل ،و أأيّد
البديل  ،2ألنه ينبغي توفري امحلاية الاكفية عىل مجيع املس توايت  ي هنج متدرج .ووافق عىل تعديل البديل  ،2وخاصة
الفقرة  .4.5إاهنا تعكس موقفه اذلي يؤيد اتباع مبد أأ استبعاد املعارف غري الرسية وتنترش بشلك ضيق .كام واتفق مع وفد
اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل  ،ي اإدراك احلاجة اإىل أأن يضع وفد الولايت املتحدة صياغة جديدة
 ي املادة .6
 .220و أأشار وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات اإىل أأن عنوان املادة جيب أأن يكون "نطاق امحلاية" دون أأية رشوط ،ألن
ذكل يضعف روح الصك .ول ينبغي أأن تش متل املادة  5عىل أأي رشوط من أأي نوع .وطالب حبذف العبارة اليت بني قوسني
معقوفني من العنوان .وقال اإنه ما زال يدرس لغة البديل .2
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 .221و أأشار وفد كندا اإىل مسامهة ممثيل الساكن ا ألصليني اليت تفيد بأأن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية تعترب معارفها
التقليدية بوجه عام مقدسة و /أأو رسية .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه ليك يعكس صك دويل هدفا مشةراك وميكّن من معلية صنع
القرار ،جيب أأن يتوفر دلى اللجنة احلكومية ادلولية فهم مفصل وملموس للآاثر املةرتبة عىل هذه الاعتبارات للصك .ويعترب
هذا التحليل ابلغ ا ألمهية من أأجل حتديد ما اإذا اكن الهنج املتدرج املندرج حتت املادة  5مناس با حقا لوضع صك مامتسك
وتوافقي .و أأعرب عن رغبته  ي مواصةل تبادل ادلروس املس تفادة بني ادلول ا ألعضاء اذلين يعدون أأو نفذوا مؤخرا أأنظمة
للمعارف التقليدية عىل املس توى الوطين دلراسة هذه اخملاوف حتديدا.
 .222و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن قلقه من اس تخدام املعارف التقليدية الرسية  ي النص ،حيث أأن مجيع البدائل
نصت عىل أأن ادلوةل ينبغي أأن تكفل حاميهتا .وخيضع أأي رس لنوع خاص من امحلاية .و أأشار اإىل التعليقات  ي املالحظات
التوضيحية للرئيس بشأأن املعارف التقليدية الرسية .واكن من الصعب ختيل وضعا ينبغي عىل ادلوةل فهيا ضامن اإجراءات
امحلاية ،انهيك عن التدخل  ي مجيع احلالت اليت تنطوي عىل املعارف التقليدية الرسية والسامح خبروج املعلومات الرسية.
و أأيضا ،عندما يمت الاحتفاظ ابملعارف التقليدية بشلك رسي وعندما حيتفظ هبا املس تفيدون وفقا لتدابري معينة ،وعىل أأساس
أأنه ينبغي أأل تس تخدم أأو تكون معروفة اإل مضن مجموعة معينة ،ل ميكن أأن تضمن ادلوةل أأي يشء عن رسية املعلومات .وإاذا
ر أأى اجملمتع جفأأة أأن الرس مل يعد ذا أأمهية و أأاتح الرس للآخرين ،فاإنه مل يعد رسا ،وسوف تقع املعارف التقليدية  ي فئة خمتلفة
تنترش عىل نطاق ضيق أأو واسع .ومل يكن من الواحض دليه أأيضا من مه "املس تخدمني" املشار اإلهيم  ي هذا الس ياق.
 .223و أأعرب وفد مالزياي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري املامثل .و أأي ّد
البديل  ،2اذلي تناول بصورة شامةل العنارص اليت قدمت لوضع صك متوازن .واعترب الهنج املتدرج أأكرث وضوحا مع املقدمة
اجلديدة للفاحتة والنص اجلديد  ي الفقرات  2.5و 3.5و 4.5عىل التوايل.
 .224وقال وفد الصني إان البديل  2خيار معقول نسبيا ألن الهنج املتدرج يوفر امحلاية الالزمة .و أأشار اإىل أأن عنارص
الفقرة  3.3من البديل  3ا ألصيل السابق اذلي مت حذفه ميكن إادراهجا  ي البديل .2
 .225وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة .6
 .226و أأعرب وفد كندا عن رغبته  ي اإعادة ترقمي املادة  6لتصبح املادة ( 5اثنيا) ليك تعكس حقيقة أأهنا تشلك جزءا ل
يتجز أأ من النقاش حول نطاق امحلاية .ور أأى أأن قواعد البياانت تدابري هامة يتعني اعتبارها تدابري دفاعية .وجيب أأن تكون
قواعد البياانت ذات طابع طوعي .وينبغي اإنشاؤها ابلتنس يق مع الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية وذكل ملنع املعارف من
ادلخول  ي املكل العام .و أأبدا اس تعداده للعمل مع املشاركني الآخرين لضامن أأن يعكس الاقةراح املتعلق بقواعد البياانت مجيع
وهجات النظر.
 .227وتساءل وفد سويرسا عن أأثر ومالءمة اإضافة "دفاعية"  ي العنوان .ومل تكن لك التدابري الواردة  ي هذه املادة
ابلرضورة تدابري دفاعية ،عىل سبيل املثال ،الفقرة (د) .وطلب بوضع قوسني حول لكمة "دفاعية" .و أأحاط علام ابلبيان اذلي
أأدىل به وفد كندا ،وسوف يواصل حبث وتقيمي ما اإذا اكن هذا هنجا ميكن تأأييده.
 .228وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال اإنه ليس متأأكدا مما اإذا اكنت املادة متعلقة ابلتدابري ادلفاعية أأو
التمكيلية .ومل يؤيد مداخةل وفد كندا بأأنه ينبغي أأن يعاد ترقميها لتصبح املادة ( 5اثنيا) .ومل يرفض اس تخدام قواعد البياانت
ولكن جيب أأن تكون ممارسة تمكيلية طوعية .ور أأى أأن اجملموعة املتنوعة من قواعد البياانت اليت تنطبق عىل املعارف
التقليدية جعلت من الصعب استيفاء ا ألحاكم املقةرحة  ي املادة .6
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 .229وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن اهامتمه ابملناقشات املتعلقة
بقواعد البياانت و أأيّد بوجه عام تدابري مثل اس تخدام قواعد البياانت .و أأعرب عن تطلعه ملواصةل هذه املناقشات.
 .230و أأعرب وفد ش ييل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا فامي يتعلق بلغة العنوان.
 .231وحتدث ممثل قبائل تولليب ابمس جتمع الساكن ا ألصليني ،و أأعرب عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا وفد سويرسا
ووفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأشار اإىل أأن عبارة "متاحة للجمهور" خط أأمحر دلى جتمع الساكن ا ألصليني.
وجيب عىل املرء عدم جتميع قواعد البياانت ادلولية للمعارف التقليدية املتاحة للجمهور بسبب املشالك الكبرية اليت سيتعني
عليه حلها قبل أأن اإاتحهتا .ومل يبد الوفد خالفا بشأأن قمية قواعد البياانت والغرض مهنا .و ي الواقع ميكن اس تخدام قواعد
البياانت ألغراض متعددة .وركزت مناقشات اللجنة احلكومية ادلولية عىل قواعد البياانت املتعلقة ابلرباءات ،ولكن هناك
أأنواع أأخرى من قواعد البياانت لها أأغراض خمتلفة ،وقد يكون لها قواعد خمتلفة مرتبطة هبا .و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة
قواعد البياانت .وقال اإنه اإذا متكن مؤيدو "متاحة للجمهور" من حذف تكل اللغة ،فاإنه عىل اس تعداد لبذل اجلهد لتقبل لغة
ما حول قواعد البياانت.
 .232و أأي ّد وفد الربازيل الطلب املقدم من وفد سويرسا بوضع قوسني حول لكمة "دفاعية" ،و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي
أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وقد يتبني أأن قواعد البياانت مفيدة ولكهنا ميكن أأن تقترص عىل املعارف
التقليدية املعروفة حاليا .وذلكل ،ينبغي أأل ينظر اإلهيا كبديل محلاية املعارف التقليدية بل كعنرص ممكل ل إالطار العام محلاية
املعارف التقليدية.
 .233وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة .7
 .234وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان ذات التفكري املامثل ،ور ّحب إابدراج البديل  .1ور أأى أأنه بس يط مبا فيه الكفاية
فامي يتعلق بلك يشء يمت اإدراجه حتت العقوابت وس بل الانتصاف وممارسة احلقوق.
 .235و أأشار وفد كندا اإىل املقةرحات اجلديدة فامي يتعلق ابلس تثناءات والقيود ،والعقوابت وس بل الانتصاف وتطبيق
احلقوق .وجاءت تكل املقةرحات موجزة جدا ،ول تضمن التوازن بني املرونة واليقني القانوين ،ول تؤكد ما اإذا اكن هناك فهم
مشةرك لتكل القضااي  ي اللجنة احلكومية ادلولية .واحتفظ الوفد حبقه  ي التعليق عىل تكل املقةرحات ومقةرحات
جديدة أأخرى.
 .236وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،بوصفهم مؤيدين للبديل  ،1ور ّحب بتأأييد وفد اإندونيس يا ،نيابة عن
البدلان ذات التفكري املامثل .و أأشار اإىل أأن اللغة بس يطة جدا ،ومل يتضح دليه ما الصعوبة اليت أأعرب عهنا وفد كندا .و أأعرب
عن ترحيبه بتقدمي تعليقات أأكرث حتديدا فامي يتعلق ابملشالك اليت لوحظت  ي البديل .1
 .237وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،واحتفظ حبقه  ي التعليق عىل املقةرحات
اجلديدة الواردة  ي النص.
 .238و أأعرب وفد مجهورية اإيران الإسالمية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان ذات التفكري
املامثل ،ووفد من نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،بشأأن البديل .1
 .239وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة .9
 .240وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأيّد البديل .2
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 .241وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان ذات التفكري املامثل ،و أأيّد البديل  .2وفامي يتعلق ابملقةرح اجلديد للبديل  ،3اكن
وفد جنوب أأفريقيا قد أأاثر ابلفعل أأن بعض القضااي الواردة  ي البديل  3وردت أأيضا  ي املادة  .6و أأعرب عن تطلعه اإىل
اإجراء مناقشة ممثرة عن أأس باب ظهور تكل القضااي  ي العديد من املواد.
 .242وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن رغبته  ي اإدراج عبارة
"املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية"  ي البديل  .2وفامي يتعلق بعبارة "الإدارة" الصياغة أأو "الإدارات" ،تساءل عن كيف
س تعمل الإدارات معا ،وكيف سيمت ضامن اليقني القانوين .ور أأى أأن الإدارة اخملتصة حسب الاقتضاء ينبغي أأن تعمل مبفردها
أكمني مبوافقة املس تفيدين وجيب أأن ل يكون دلهيا أأي حقوق لنفسها.
 .243و أأدرك وفد ش ييل أأن تكل يه الإدارات أأو الهيئات الوطنية ،واليت ميكن أأيضا أأن تكون ذات صةل ابملس تفيدين
ا ألجانب .وطلب مزيدا من املربرات بشأأن حذف الفقرة  2.5ألن هذه الفقرة ميكن أأن تسهم  ي التعاون بني ادلول ا ألعضاء
لضامن ممارسة حقوق املس تفيدين.
 .244وحتدثت الس يدة ابجيل ابمس امليرسين وقالت اإن امليرسين قد أأمهلوا الإشارة اإىل حذف الفقرة  ،2.5واليت تناولت
هوية الإدارات املنشأأة مبوجب الفقرة  1ويمت اإبال املكتب ادلويل للويبو بشأأهنا .واكن هذا احلذف قرارا اختذه امليرسون .وإاذا
اكنت أأي دوةل عضو تفضل إابقاء هذه الفقرة  ي النص ،فاإهنم ابلتأأكيد ميكهنم اإعادة اإدراهجا.
 .245وقالت ممثل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية إان البديل  1مشوه  ي معناه ،ألنه  ي
الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/32/4ظهر عىل حنو "ابلتنس يق مع أأحصاب املعارف التقليدية" .وبعد ذكل مت تغيريه اإىل
"املس تفيدين" وهذه مشلكة عندما حيدث خلط بني ادلول والشعوب ا ألصلية ،ألن ادلول س تنشئ اإدارات خمتصة جنبا اإىل
جنب مع أأنفسهم .وليس للبديل  1أأي معىن .وذلكل فا ألفضل هو البديل  .2وشددت عىل أأن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية جيب علهيا املشاركة  ي تكل العمليات .ويعد اإدراج "املوافقة احلرة املس بقة واملس تنرية من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية" أأمرا همام  ي تأأسيس الإدارة الوطنية رشيطة أأن يكون ذكل ممكنا .وهذا هو الواقع  ي الربازيل .فهم جزء من الإدارة
الوطنية .وطلبت من ا ألطراف النظر  ي هذا الاقةراح ابلةرابط مع الاقةراح املقدم من وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
 .246و أأعرب وفد سويرسا عن نفس اخملاوف اليت أأاثرها ممثل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية فامي يتعلق
ابملس تفيدين .فاإذا مشل املس تفيدون ادلول ،فال ميكن معرفة كيف ستسري ا ألمور .و أأشار اإىل أأن النص ينبغي أأن حيتفظ
ابلإشارة اإىل أأحصاب املعارف التقليدية.
 .247وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة .10
 .248وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ور ّحب ابلبديل  ،1اذلي هو اللغة اليت اقةرهحا .و أأعرب عن رغبته  ي
اإدراج سطر اكن مفقودا عندما مت قراءة اللغة  ي املشاورات غري الرمسية .وينص عىل" :متتثل ادلول ا ألعضاء ابللزتامات
املنصوص علهيا  ي هذا الصك ،جيوز لها  ،ي حالت خاصة ،اعامتد اس تثناءات وقيود مربرة لزمة محلاية املصلحة العامة،
رشيطة أأن تكل القيود والاس تثناءات ل "...اذلي يتعني إادراجه قبل "تتعارض مع مصاحل املس تفيدين ول ختل عىل حنو غري
مالمئ بتنفيذ هذا الصك" .وهذا حمك بس يط خيدم الاس تثناءات العامة واحملددة الواردة  ي البديل .2
 .249وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان ذات التفكري املامثل ،و أأيّد البديل  1عىل النحو الوارد  ي النص .و أأبدا مرونة
كفاية بتأأييد الإضافة اليت اقةرهحا للتو وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية.

WIPO/GRTKF/IC/32/11
50

 .250ودمع ممثل قبائل التولليب املداخلتني ا ألخريتني .وتضمن البديل  2الكثري من الثغرات .وعند النظر فيه ،أأعرب عن
تساؤهل بشأأن ما اإذا اكن محميا مبوجب هذا الصك .ولقد تضمن اكفة الاس تخدامات غري املرشوطة للمعارف التقليدية .واكن
هناك افةراض بأأنه اإذا مل يكن الاس تخدام جتاراي أأو اكن لصاحل البرشية أأو البيئة ،فاإنه يعترب جيدا .وتضمن البديل  1اكفة
العنارص .واكن يريد اإضافة بعض اللكامت هنا وهناك لكن  ي ظل الإضافة اليت اقةرهحا وفد نيجراي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية،
س يكون ا ألمر عىل ما يرام .اإن الاس تثناء اذلي يش به اس تثناءات اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية
املتعلق حبامية املناجه التشخيصية والعالجية واجلراحية اكن يرد  ي س ياق اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية
الفكرية املتعلق ابملعرفة طويةل املدى .وابلرمغ من ذكل غالبا ما متثل تكل التقنيات جوهر املعارف التقليدية املقدسة
والروحية .ويقوم ا ألطباء السحرة واملعاجلني مبامرسة تكل التقنيات ،ويه أأمور ل ترغب الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
كثريا  ي مشاركهتا مع العامل اخلاريج .وميكن مناقشة ا ألمور ذات ا ألولوية الكبرية لكن مل يكن من املالمئ مناقشة
الاس تثناءات اليت تش به اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية.
 .251ودمع وفد رسي لناك البديل  1كام ظهر  ي النص .وطالب بوضع اللكامت املضافة اليت اقةرهحا وفد نيجراي ،ابمس
اجملموعة ا ألفريقية ،بني قوسني.
 .252وعرب وفد غاان عن تأأييده لالقةراح اجلديد اذلي تقدم به وفد نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .واكنت لغة الاقةراح يه
اللغة القياس ية ،واليت توجد حاليا  ي صكوك امللكية الفكرية العاملية الكربى .فهيي بس يطة ومرنة وتتعامل بصورة اكفية مع أأي
مسائل أأو شواغل قد تنشأأ.
 .253وحبذ وفد الربازيل وجود هنج أأكرث بساطة و أأكرث مرونة كام ورد  ي البديل  .1وعرب عن رغبته  ي أأن يرى النص
الاكمل لقةراح وفد نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،حىت يقوم بتحليهل.
 .254ودمع وفد مجهورية اإيران الإسالمية البديل  1وقد أأظهر مرونة فامي يتعلق ابلقةراح اجلديد لوفد نيجراي ،ابمس
اجملموعة ا ألفريقية.
 .255ودمع وفد الصني البديل  1وطالب برؤية الاقةراح اذلي تقدم به وفد نيجراي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ابلتفصيل.
 .256ودمع وفد اتيالند الصياغة املقةرحة من قبل وفد نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .فقد اكنت دقيقة وواحضة بصورة
اكفية لتقدمي الاس تثناءات والتقييدات .واكن الوفد دليه مشلكة تتعلق ابلبديل  2ألن الصك نفسه لن يبدو جيدا اإذا اكنت
أأطول من البند املتعلقة بنطاق امحلاية نفسه.
 .257وقال وفد نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإن اقةراحه مس متد من املادة  13واملادة  30من اتفاق اجلوانب املتصةل
ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية واملادة  9من معاهدة برن بشأأن حامية املصنفات الفنية وا ألدبية (معاهدة برن) .واكنت
الصياغة معتادة حبيث جعلت اجليع مسةرحيا لها.
 .258وفتح الرئيس الباب لتقدمي تعليقات حول املادة 14
 .259ودمع ممثل قبائل التولليب التعديالت اليت قام ابإدخالها امليرسون .واكن من املالمئ بصورة اكمةل وضع ذكل  ي رشط
عدم التقييد وجعهل بندا مس تقال ألنه يشري اإىل مجموعة أأمشل من احلقوق والةرتيبات البناءة املتعلقة ابدلول اإىل جانب
الصكوك ادلولية.
 .260وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس ادلول متقاربة التفكري مرصحا بأأن هناك حاجة اإىل اإجراء مزيد من املناقشات للتوصل
اإىل املوضع املناسب للفقرة  .2.14وعرب الوفد عن تطلعه لإجراء مناقشات بناءة حول هذا املوضوع.
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 .261وتشارك وفد مجهورية اإيران الإسالمية ر أأي مفاده أأن أأفضل موضع للفقرة  2.14هو املادة  ،14مع وفد اإندونيس يا،
متحداث ابمس ادلول متقاربة التفكري.
 .262وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،واذلي اكن مؤيدا للفقرة  ،2.14اإنه يسعده نقلها اإىل موضع مناسب ،بل رمبا
ميكن وضعها كامدة مس تقةل.
 .263وفتح الرئيس ابب التعليقات حول املادة 16
 .264ودمع وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأن يصبح املزجي اخملترص للامدتني املذكورتني سابقا أأساس النقاش
 ي املس تقبل ألنه أأكرث اتساقا.
 .265ورحب وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس ادلول متقاربة التفكري ،ابلتعديالت اليت قام هبا امليرسون من خالل مزج
مادتني فرعيتني وحتويلها اإىل مادة واحدة .فقد اكنت أأبسط و أأسهل  ي القراءة والفهم .واكن الوفد يؤيد تكل الصياغة وتطلع اإىل
اإجراء مزيد من املناقشات.
 .266واختمت الرئيس املناقشات بشأأن النسخة املعدةل ا ألوىل وافتتح املناقشات حول
الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/32/6
 .267وطرح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وثيقة  WIPO/GRTKF/IC/32/6واليت محلت عنوان "توصية مشةركة
بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" واليت قامت ابملشاركة  ي رعايهتا وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية
كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية .وقد مت طرح هذه الوثيقة من قبل  ي ادلورة احلادية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية
مضن وثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/31/5وقد طرحت التوصية املشةركة املقةرحة الاس تخدام املالمئ للتدابري القانونية
والس ياس ية والإدارية اليت متنع منح الرباءات عن خطأأ حيث تقوم املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية ابإحباط حداثة أأو
اخلطوة الإبداعية لالخةراعات املزعومة .كام طرحت أأيضا اس تخدام تدابري املعارضة ،وتشجيع قواعد السلوك والابتاكر
الطوعية وتبادل قواعد البياانت لتحديد احلداثة أأو خطوة الابتاكر .ورحب ابإجراء مزيد من املناقشات حول التجارب
الوطنية كام عرب عن رغبته  ي العمل مع الآخرين بشأأن أأفضل املامرسات .و أأكد عىل اإماكنية اس تخدام التوصية املشةركة
اكإجراء هيدف لبناء الثقة ملساعدة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور  ي امليض قدما بشأأن املسائل املتعلقة ابملعارف التقليدية .وميكن مناقشة واس تكامل واعامتد التوصية املشةركة بدون
التأأثري عىل معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وواثئق العمل
ا ألخرى .وقد دعا الوفد الوفود ا ألخرى لتقدمي تعليقاهتا وتأأييدها لالقةراح ورحب بوجود رعاة مشاركني أآخرين .وعرب الوفد
عن تطلعه لس مترار املناقشات حول التوصية املشةركة املقةرحة.
 .268وفتح الرئيس النقاش حول وثيقة .WIPO/GRTKF/IC/32/7
 .269وقام وفد الياابن بطرح وثيقة  WIPO/GRTKF/IC/32/7واليت محلت عنوان "توصية مشةركة بشأأن اس تخدام
قواعد البياانت ألغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية" .أأول ،طرحت
الفقرة  18العديد من املسائل احملورية ،واليت تضمنت احملتوى اذلي ينبغي ختزينه  ي قواعد البياانت والنسق املسموح به
للمحتوى .واكنت تكل ا ألمور متثل جوانب هممة فامي يتعلق بفهم وظيفة ومزااي قاعدة البياانت .اثنيا ،أأشارت الفقرة  19اإىل
رضورة اإجراء أأمانة الويبو دلراسات اجلدوى .وسوف يساعد وجود منوذج لبوابة الويبو املقةرحة بصفة خاصة عىل التوصل اإىل
املنظور اللكي لقاعدة البياانت وحيدد اخلطوات التالية .وقد شاركت غالبية ادلول ا ألعضاء  ي الإقرار املشةرك بأأمهية اإنشاء
قواعد البياانت بوصفها تدابري دفاعية ملنع منح الرباءات عن خطأأ لالخةراعات اليت تتعامل مع املعارف التقليدية واملعارف

WIPO/GRTKF/IC/32/11
52

التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .وبناء عىل هذا الإقرار ،فقد اكن يسهم  ي املناقشات  ي اجلعية احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور واملنتدايت ا ألخرى .وسوف يكون من املالمئ بصورة أأفضل
أأن يمت اإنشاء قواعد بياانت توفر املعلومات اليت حيتاج اإلهيا الفاحصون لإجراء معليات البحث  ي ا ألدبيات السابقة واحلمك
عىل الابتاكر وخطوات الإبداع املتعلقة بطلبات الرباءات بدل من تقدمي متطلبات الكشف اإجبارية .وسوف يؤدي اس تخدام
قواعد البياانت املقةرحة أأثناء معلية حفص الرباءة اإىل حتسني جودة حفص الرباءة  ي جمال املعارف التقليدية مع ضامن توافر
امحلاية املالمئة للمعارف التقليدية .وعرب الوفد عن تطلعه لس مترار املناقشات حول التوصية املشةركة مع ادلول ا ألعضاء.
 .270ودمع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تعليقات وفد الياابن بوصفة راعي مشارك للتوصية املشةركة املقةرحة .واكن
الاقةراح ميثل مكون همم من مكوانت معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور املتعلق ابلتفاوض بشأأن صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) من أأجل حتقيق امحلاية الفعاةل للموارد
الوراثية واملعارف التقليدية .وقد ساعد بصفة خاصة عىل التعامل مع الشواغل املتعلقة مبسأأةل منح الرباءات عن خطأأ .واكن
من الرضوري أأن تقوم اللجنة ابلس مترار  ي مناقشة هذا الاقةراح والاس مترار  ي تقدمي تعليقات بناءة وموضوعية من أأجل
التعامل مع املسائل والشواغل اليت طرحت  ي ادلورات السابقة بشأأن مرشوع الاقةراح .وعرب الوفد عن تطلعه ملناقشة
نظام قاعدة البياانت املقةرح ،مبا  ي ذكل املسائل اليت أأثريت هبدف حتسيهنا .وقد دعا الوفد الوفود ا ألخرى للتعبري عن
تأأييدها لهذا الاقةراح ورحب ابملزيد من التساؤلت أأو التحسينات اليت قد تكون دلى ادلول ا ألعضاء ا ألخرى
بشأأن التوصية.
 .271ودمع وفد الاحتاد الرويس الاقةراح الوارد  ي الوثيقة اليت قدهما وفد الياابن .وسوف يسمح للخرباء ابلقيام ابملزيد من
معليات البحث الأكرث فاعلية  ي حاةل ا ألدبيات السابقة والبحث عن املواد املرجعية اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية غري الرسية املرتبطة ابملوارد الوراثية وسوف يؤدي هذا بدوره اإىل تقليل اإماكنية حدوث منح الرباءات عن خطأأ.
كام دمع أأيضا وثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/32/6ووافق عىل التوصية اليت وردت  ي تكل الوثيقة ،واليت اكنت متثل
أأساسا جيدا لعمل اللجنة احلكومية ادلولية .وقد تقوم اللجنة ابعامتدها مكبادئ توجهيية محلاية املعارف التقليدية.
 .272ودمع وفد مجهورية كوراي ،بوصفه أأحد الرعاة املشاركني ،الوثيقتني اللتني مت طرهحام .ومل يس تطع زايدة التأأكيد عىل
أأمهية حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية املرتبطة ابملعارف التقليدية  ي مقابل منح حقوق الرباءات عن خطأأ .ويعترب
اإعداد واس تخدام أأنظمة قواعد البياانت أأكرث أأشاكل امحلاية فاعلية .واكن ذكل ميثل هنجا معليا وقابال للتطبيق لتقليل عدد
الرباءات اليت متنح عن خطأأ  ي لك دوةل من ادلول ا ألعضاء.
 .273واعةرض ممثل قبائل التولليب عىل فكرة اإطالق تسمية قواعد بياانت "دفاعية" .فاملهنج ادلفاعي محلاية الشعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية ضد منح الرباءات عن خطأأ ميكن أأن يؤدي اإىل رضر أأكرب من نفعه .اإن مسأأةل منح الرباءات عن
خطأأ يه واحدة فقط من عدة مسائل .واكنت العديد من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية حتاول التعامل مع بقاهئا الثقا ي.
وس يؤدي جعل توافر معارفهم التقليدية عىل نطاق واسع اإىل رضر خبالف رضر الرباءات .ولبد من احلذر  ي هذا الصدد.
كذكل ل ميكن التحدث عن نظام بوابة الكةرونية قبل حل مجيع املسائل املتعلقة بقاعدة البياانت .وقد فهم الغرض من مهنج
قاعدة البياانت وهو :جتنب اخلوض  ي الكشف عن املنشأأ .وقد أألقى ذكل أأعباء خضمة عىل عاتق الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية فامي يتعلق بتوثيق معارفها حتس با لوجود اختالس  ي نظام امللكية الفكرية .واكنت هناك أأيضا مسائل ثقافية
معرضة للخطر .ففي بعض البدلان ،قد ترغب بعض الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية  ي وضع معلوماهتا  ي قواعد البياانت
تكل .و ي الولايت املتحدة ا ألمريكية مل يكن الوضع كذكل .وقد قال معظم كبار السن اإهنم لن يضعوا معارفهم عىل قواعد
البياانت تكل .وقد فهم أأن الاقةراح يتعلق ابإدراج املواد املنشورة اليت خرجت ابلفعل  ي قواعد البياانت .وقد جيادل البعض
قائال أأن تكل املواد قد أأصبحت ملكية عامة لكنه عارض ذكل .واعتقدت الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية أأن ذكل ليس
دليال عىل اإاتحة أأدبيات سابقة للجميع لكنه يعترب دليال عىل حقوق ملكية ما حيتفظون به .فاإذا اكن ميكن قرصها حمليا علهيم،
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فهم ميلكون حق ملكيهتا .وهناك العديد من املبادئ  ي القانون ادلويل والوطين اليت تشري اإىل أأنه ل ينبغي وجود تقييدات
عىل حامية املعارف التقليدية .وميثل ذكل حقا أأصيال ،وجزء من تراهثم الثقا ي وهويهتم الثقافية .ومل يكن يعارض قواعد
البياانت  ي حد ذاهتا .فاإذا اكنت هناك صياغة تتضمن نظاما بس يطا يضمن امحلاية ضد دخول املعلومات اإىل قواعد البياانت
بدون املوافقة املس بقة عن عمل من قبل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية أأو ضد حقوقهم ،وإاذا اس تطعنا ضامن الاحتفاظ
بتكل املعلومات بصورة رسية بغرض حفص الرباءات فقط أأو لس تخدامات معينة ،فاإنه ميكنه النظر  ي الصياغة .لكنه ل
ميكنه دمع الوثيقة كام يه.
 .274وقالت ممثةل معهد الشعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية ،متحدثة ابمس جتمع الشعوب ا ألصلية ،أأنه ابلرمغ من
وجود جتارب جيدة تتعلق بقواعد البياانت فامي يتعلق ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية فاإن اللجنة احلكومية ادلولية حتتاج
لنظر خمتلف الظروف عىل املس تويني الوطين وادلويل .ففي الربازيل عىل سبيل املثال ،توجد  275لغة مل تمت دراسة معظمها.
وقد ظهرت  ي أأطلس اليونسكو للغات العامل املعرضة للخطر .وتواجه اجملمتعات ا ألصلية واجملمتعات اليت متتكل ترااث شفهيا
حتدايت كبرية تتعلق بتدوين معارفها الشفهية لضامن حاميهتا .واكن دلهيا حتفظات تتعلق ابإنشاء قواعد بياانت متثل حامية
دفاعية ،حىت يمت ضامن قدرة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية عىل النفاذ اإىل قواعد البياانت اليت تتضمن املعارف اليت
تنمتي اإلهيا .ول ينبغي اإاتحة املعارف للجميع قبل حاميهتا.
 .275ودمع وفد كندا الاقةراح املتعلق بقواعد البياانت ألن قواعد البياانت ميكن اس تخداهما كوس يةل لتال ي منح الرباءات
عن خطأأ .وإادرااك منه لاكفة الشواغل اليت مت التعبري عهنا ،عرب الوفد عن رغبته  ي اس تكشاف الاقةراحات مع
اكفة املشاركني.
 .276وقال ممثل وفد الصني اإن قواعد البياانت تعترب أأمرا همام لتال ي منح الرباءات عن خطأأ .وابلرمغ من ذكل ،تعترب قاعدة
البياانت ذات تلكفة مرتفعة وتساءل عن اجلهة اليت ستتحمل التلكفة .كام أأشار أأيضا اإىل املهنج متعدد املس توايت وقال اإنه
ابلنس بة لقواعد البياانت س يكون هناك خطر يتعلق مبعرفة املزيد من الناس للمعارف التقليدية وهو أأمر يؤدي اإىل
اإضعاف امحلاية.
 .277وفتح الرئيس ابب املناقشات حول الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/32/8
 .278وقدم وفد كندا الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/32/8اليت محلت عنوان "اقةراح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة
الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتال ي منح الرباءات عن خطأأ والامتثال ل ألنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" .ويساعد توافر
معلومات حديثة حول املسائل الواردة  ي الاقةراح عىل توفري املعلومات الالزمة لعمل اللجنة احلكومية ادلولية ودفعه ل ألمام.
وتعترب تكل املعلومات رضورية ابلنس بة للموضوع حمل النقاش ألن املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية متثل مجموعة
فرعية من املعارف التقليدية بصفة عامة .وتوفر ادلراسة املقةرحة اليت س تقوم بتحديث دراسة " ،2004ادلراسة التقنية بشأأن
متطلبات الكشف  ي نظم الرباءات املرتبطة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية" ،معلومات مادية وحمدثة حول القوانني
الوطنية احلالية والتجارب واملامرسات .ويامتىش ذكل مع ولية اللجنة احلكومية ادلولية اليت دعت اإىل تطبيق مهنج يقوم عىل
الرباهني والتوصل اإىل تفامه مشةرك حول املسائل احملورية .وتقوم ادلراسة بتوفري مجموعة قمية للغاية من املعلومات اليت يكون
لها فوائد ل تتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية حفسب ولكن تتعلق أأيضا بصفة عامة بتوفري مرجعية مفيدة .و أأعرب عن ترحيبه
بعمل ا ألمانة املتعلق بمع وإااتحة القوانني املتعلقة ابلقوانني والتدابري احلالية لكن غاب وجود دراسة مفصةل ومقارنة حول كيفية
معل تكل القوانني والتدابري  ي جمال التطبيق ،وكيف يمت تطبيق أأحاكهما وتفسريها من قبل اجلهات الإدارية والقضائية وكيف
يمت تنفيذها وكيف تراها اجملمتعات ا ألصلية واحمللية أأيضا ،وكيف يراها جممتع املس تخدمني (مبا  ي ذكل الأاكدمييني والصناعة)
واجلهور بصفة عامة .وبشلك عام ،يدمع وجود املزيد من املعلومات املفصةل بشأأن ممارسات ملموسة لدلول ا ألعضاء اللجنة
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احلكومية ادلولية  ي حتديد أأفضل الطرق للسري ل ألمام .وعرب عن تطلعه اإىل عقد مزيد من املناقشات حول الاقةراح سواء
 ي اللجنة احلكومية ادلولية أأو عىل مس توى ثنايئ.
 .279ودمع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تعليقات وفد كندا ،بوصفه راعي مشارك لالقةراح .و أأشار اإىل ولية اللجنة
احلكومية ادلولية لعام  .2017/2016و ي ادلورات السابقة ،عقدت اللجنة مناقشات بناءة حول القوانني الوطنية ومتطلبات
الكشف وا ألنظمة العامةل املتعلقة ابلنفاذ للمنافع وتقامسها .وقد ساعدت تكل املناقشات عىل دفع معل اللجنة فامي يتعلق
ابلنص .واكن الغرض من ادلراسة هو دفع هذا العمل بدون التسبب  ي اإبطاء معل اللجنة .ودعا الوفود ا ألخرى للتعبري عن
دمعها لالقةراح ورحب اب ألس ئةل والاقةراحات اليت دلى الوفود ا ألخرى من أأجل حتسني هذه ادلراسة.
 .280ودمع وفد الاحتاد الرويس ،بوصفه راعي مشارك للوثيقة ،الاقةراح .واكنت املسائل املطروحة  ي الوثيقة يه تكل
املسائل اليت تتعامل معها ماكتب الرباءات ،اليت قامت بتنفيذ معلية الكشف .وقد قامت ابإطالق دراسة خاصة به تتعلق
مباكتب الرباءات وتلقى بعض الردود اليت يقوم بدراس هتا واليت ستساعد  ي حامية املعارف التقليدية .وقد ل تقوم اللجنة بدمع
الوثيقة  ي هذه املرحةل لكن  ي هذه احلاةل ستس متر  ي العمل  ي هذا اجملال حول ا ألس ئةل املتضمنة هبا .وطلبت من ادلول
ا ألعضاء نظر ودراسة تكل املسائل للمساعدة عىل السري قدما.
 .281ودمع وفد مجهورية كوراي ،بوصفه راعي مشارك ،الاقةراح املتعلقة مبواصفات دراسة أأمانة الويبو .ونظرا لرضورة اإجراء
حتليل يقوم عىل أأساس احلقائق فامي يتعلق مبا اإذا اكنت رشوط الكشف قد تعاملت مع الشواغل املتعلقة ابلرباءات اخلطأأ
والاختالسات وما اإذا اكنت رشوط الكشف قد فعلت حوافز الابتاكر ،فاإن تكل ادلراسة اكنت رضورية ،ألهنا س تعزز فهم
املسائل احملورية اخلاصة ابملعارف التقليدية  ي س ياق معيل وتقوم بتقليص الفجوات بني ادلول ا ألعضاء.
 .282وفتح الرئيس ابب املناقشات حول الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/32/9
 .283و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عن اعتقاده الرا خ بأأنه جيب أأن
يسةرشد معل اللجنة احلكومية ادلولية برباهني قوية حول التبعات واجلدوى من الناحية الاجامتعية والاقتصادية والقانونية.
ودمع ادلراسة بصفة عامة بوصفها أأداة مناس بة لعمهل .وقام ابإعادة طرح اقةراحه املنقح املتعلق مبطالبة ا ألمانة ابلقيام بعمل
دراسة حول التجارب الوطنية والترشيعات احمللية واملبادرات املتعلقة حبامية املعارف التقليدية .وينبغي أأن تغطي ادلراسة فةرة
اخلس اإىل العرش س نوات املاضية بصفة خاصة .وينبغي أأن تساعد ادلراسة عىل تزويد املناقشات ابملعلومات حول املعارف
التقليدية من خالل مهنج يعمتد عىل الرباهني وفقا للفقرة (د) من ولية اللجنة ادلولية احلكومية .وينبغي أأن تقوم ادلراسة
ابلبناء عىل املواد املتاحة وادلراسات ا ألخرى اليت أأجرهتا ا ألمانة فامي يتعلق ابملعارف التقليدية .وسعى حتليل الفجوة اذلي مت
 ي عام  2008اإىل حتديد الفجوات بيامن ميثل الهدف توفري نظرة عامة عىل النظم اليت مت اإقرارها مؤخرا واليت ُصمت محلاية
املعارف التقليدية وبذكل يس تمكل معل حتليل الفجوة ،هبدف ترس يخ العمل  ي هنج يقوم عىل الرباهني .وينبغي أأن يكون
الةركزي ا ألسايس لدلراسة عىل حتليل الترشيعات احمللية/الوطنية احلالية واملبادرات املتعلقة ابملعارف التقليدية املطبقة  ي ادلول
ا ألعضاء  ي الويبو أأو املناطق ا إلقلميية ،واليت قد يعمتد بعضها عىل أأساس التدابري بيامن يعمتد بعضها الآخر عىل احلقوق .كام
جيب أأن تتضمن ادلراسة أأيضا أأمثةل ملموسة للموضوعات احملمية .ومن انحية ،ينبغي أأن تس تعرض ادلراسة نظم امللكية
الفكرية الوطنية وا إلقلميية اليت مت اإقرارها مؤخرا مثل القوانني واللواحئ والتدابري والإجراءات املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت
ميكن من خاللها حامية املعارف التقليدية .وس يكون من املفيد معرفة دور العالمات التجارية والتصاممي وحق املؤلف
وا ألرسار التجارية وترشيعات املؤرشات اجلغرافية فامي يتعلق ابملعارف التقليدية .ومن انحية أأخرى ،ينبغي نظر البدائل
ا ألخرى ،وحقوق امللكية الفكرية والنظم ا ألخرى اليت مت اإقرارها مؤخرا .ومن املثري لالهامتم معرفة كيفية حتديد التعريفات
ا ألساس ية مثل "املعارف التقليدية" و"التقليدية" و" الاختالس" ،والنطاق واملس تفيدين .وما اإذا اكنت تكل النظم البديةل
اكفية لضامن توفري حامية اكفية للمعارف التقليدية وما اإذا اكنت قد أأثبتت فائدهتا  ي حامية املعارف التقليدية .وجيب حفص
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مسأأةل اليقني القانوين ابلنس بة لاكفة أأحصاب املصلحة وفق تكل النظم .وينبغي أأن تتناول ادلراسة مسأأةل قواعد البياانت
احلالية مثل تكل اليت مت وضعها بغرض احلفاظ عىل املعارف التقليدية ل ألجيال القادمة .وميكن أأن تلقى اخلربات املشةركة
لقواعد البياانت الواردة  ي ادلراسة بعض الضوء عىل أأثرها العميل عىل التدابري املتعلقة ابلرباءات .و أأخريا وليس أآخرا ،اس متع
ابهامتم لعديد من ا ألمثةل اليت وردت  ي املناقشات غري الرمسية ملمثيل الشعوب ا ألصلية واليت اكنت تتعلق ابلتدابري الوطنية
اليت اس تفادوا مهنا .وعرب عن رغبته  ي أأن تقوم ادلراسة بصورة مهنجية أأيضا بفحص أأثر التدابري واملامرسات الوطنية عىل
اجملمتعات ا ألصلية واحمللية.
 .284ودمع وفد جورجيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،طلب قيام الاحتاد ا ألورويب بتقدمي
دراسة ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،لتحليل الترشيعات الوطنية احلالية اخلاصة ابملعارف التقليدية.
 .285وقال وفد الياابن ميكن أأن تساعد ا ألمثةل امللموسة للتجارب واملامرسات الوطنية  ي فهم املسائل بصورة أأفضل .ودمع
الاقةراح اذلي تقدم به وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء.
 .286وعرب وفد الولايت املتحدة عن سعادته ألن ادلراسة قامت بوضع تصور لإجراء حتليل للترشيعات احمللية وتطبيقه عىل
أأمثةل ملموسة للمعارف التقليدية احملمية وما هو متاح للجمهور .ويعترب ذكل طلبا جديدا تضمن أأمثةل ملنتجات نشأأت من
خالل املعارف التقليدية واليت ميكن أأن متثل نقطة مرجعية عظمية ا ألمهية.
 .287ودمع وفد ش ييل هذه املبادرة .ويؤدي اإجراء تكل ادلراسة بناء عىل اخلصائص املقةرحة اإىل حتسني املناقشات وضامن
حتقيق أأفضل النتاجئ املمكنة للمس تفيدين من الصك .وطلب حتديد جدول زمين واحض لعرض النتاجئ حبيث متثل دعام حقيقيا
ول يكون لها أأثرا سلبيا عىل اإجراء الاجامتعني املعلقني حول أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .ويامتىش ذكل مع الولية الواردة
 ي الفقرة (د) واذلي أأشار اإىل أأن هذا النوع من ادلراسات ل ينبغي أأن يؤخر العملية.
 .288وقال وفد كندا اإن الاقةراح ميكن أأن يمكل ادلراسة الواردة  ي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/32/8ودمع اكفة
املبادرات اليت هتدف اإىل تعزيز معرفته مبامرسات ادلول ا ألعضاء احلالية وامللموسة هبدف الاعامتد عىل هنج يقوم عىل الرباهني
واذلي ورد  ي الولية .وتطلع اإىل اإجراء مزيد من املناقشات حول تكل املقةرحات.
 .289وتساءل وفد غاان عن وجاهة اس تخدام ادلراسات الوطنية الإضافية  ي تكل املرحةل من العملية .وقد تبع بداية
العملية اإعداد دراسات وطنية مكثفة طورت معلومات اكفية لتوجيه العمل .واكنت اللجنة احلكومية ادلولية عىل وشك
اس تكامل صك بشأأن املعارف التقليدية ،ذلا يؤدي اإجراء دراسات اإضافية ببساطة اإىل تأأخري العملية بصورة ل رضورة اإلهيا.
ومنذ الامثنينيات اتبعت غالبية ادلول ا ألفريقية اقةراحات قدمهتا الك من الويبو واليونسكو وخرجت بقوانني وطنية حول
املعارف التقليدية .وهناك معاهدة رشحت بصورة مفصةل املسائل ذات الصةل اليت متت مناقش هتا .وإاذا مت التوصل اإىل توافق
 ي الر أأي ،ميكن للجنة احلكومية ادلولية نظر أأمثةل من أأفريقيا .وقد ل تكون هناك حاجة اإىل وجود دراسات اإضافية.
 .290ودمع وفد جواتاميل املبادرة اليت اقةرهحا وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،حول اإجراء
دراسة حول التدابري واخلربات الوطنية املتعلقة ابملعارف التقليدية.
 .291ودمع وفد مجهورية التش يك اقةراح وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،ألن اللجنة
احلكومية ادلولية اكنت ل تزال  ي معلية تعمل واكنت حتتاج ليس فقط اإىل مجموعة من ا ألنظمة الوطنية احلالية املتعلقة حبامية
املعارف التقليدية لكهنا اكنت حتتاج أأيضا اإىل حتليلها وفهام بصورة شامةل .ودمع الوفد أأيضا اقةراح وفد كندا.
 .292ودمع وفد الاحتاد الرويس اقةراح وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،ألنه مفيد لدلول
ولعمل اللجنة .وينبغي أأن تركز ادلراسة املقةرحة عىل حتليل الترشيعات احمللية لدلول ا ألعضاء وا ألمثةل امللموسة للموضوعات

WIPO/GRTKF/IC/32/11
56

القابةل للحامية ،واملوضوعات اليت مل يقصد حاميهتا ،والتدابري اليت ميكن اختاذها محلاية املعارف التقليدية ،اليت تعمتد عىل
التدابري واليت تعمتد عىل احلقوق ،من أأجل توفري معلومات لإجراء مزيد من املناقشات  ي اللجنة احلكومية ادلولية.
 .293ودمع وفد مجهورية كوراي اقةراح وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .وسوف يكون املهنج
اذلي يعمتد عىل ادلراسات مفيدا لدلول ا ألعضاء لفهم وحتليل املوقف احلايل والتوصل اإىل توافق  ي الر أأي حول املسائل
احملورية  ي ادلورات القادمة.
 .294و أأحاط وفد نيجرياي علام ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ابقةراح وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل
ا ألعضاء .وميكن أأن تفيد ادلراسة  ي مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل التعرف عىل أأفضل املامرسات من خمتلف ادلول ا ألفريقية
ا ألعضاء اليت متتكل صكوك بشأأن حامية املعارف التقليدية .ومع ذكل يؤدي اإجراء هذه ادلراسة ال آن اإىل تأأخري ل رضورة هل
لعملية املفاوضات ،مع أأخذ ولية اللجنة  ي احلس بان.
 .295و أأجاب وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عىل العديد من املداخالت اليت دمعت
دراس ته وحتدث لتكل الوفود اليت عربت عن شواغل متعلقة بتأأخري املناقشات حول املعارف التقليدية .ومل يكن الوضع
كذكل .ومن أأجل اإظهار مشاركته الاستباقية ،أأعلن عن سعادته  ي نظر اقةراح وفد ش ييل اذلي اقةرح جدول زمنيا لدلراسة
حبيث يتناسب مع الولية احلالية.
 .296وافتتح الرئيس املناقشات حول الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/32/10
 .297وعرض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وثيقة  WIPO/GRTKF/IC/32/10واليت محلت عنوان "حتديد أأمثةل
للمعارف التقليدية لإثراء النقاش حول بيان املوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ل تطلب حاميته" .وعرب عن تقديره لرسعة
اس تجابة ا ألمانة  ي توفري الوثيقة خالل فةرة قصرية .وقد مت تفويض اللجنة احلكومية ادلولية ابلتوصل اإىل اتفاق حول صك
قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) يتعلق ابمللكية الفكرية حبيث يضمن توفري حامية متوازنة وفعاةل للمعارف التقليدية .ويتوقّع
أأن تعمل اللجنة  ،ي سعهيا اإىل امليض قدما بعملها ،عىل اس تعامل مهنج قامئ عىل ا ألدةل ،مبا  ي ذكل ادلراسات وا ألمثةل املتعلقة
ابلتجارب الوطنية ،والترشيعات احمللية وا ألمثةل اخلاصة ابملوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ل تطلب حاميته .وتشةرط
ولية جلنة الويبو احلكومية ادلولية من ا ألعضاء الةركزي بشلك رئييس عىل التوصل اإىل تفامه مشةرك للمسائل احملورية ،مبا  ي
ذكل بيان املعارف التقليدية اليت حيق لها أأن تس تفيد من امحلاية عىل الصعيد ادلويل واملعارف التقليدية اليت ل تطلب حاميهتا.
والغرض من هذه الوثيقة هو الإسهام  ي التوصل اإىل تفامه مشةرك من خالل حتديد بعض املنتجات وا ألنشطة العديدة
املعروفة والقامئة عىل معارف تقليدية من أأجل تيسري اإجراء نقاش حول املعارف التقليدية اليت ينبغي حاميهتا وتكل اليت ينبغي
أأن تتاج للجميع ألغراض الاس تحداث والاس تخدام دون قيد .وعرب عن أأمهل  ي أأن تساعد تكل ا ألمثةل اللجنة احلكومية
ادلولية عىل فهم تكل املسائل بصورة أأفضل .وعرب أأيضا عن أأمهل  ي أأن تقدم مسامهة اإجيابية  ي املفاوضات اليت تعمتد عىل
النص .ورحب الوفد بأأي تعليقات و أأي اعتبارات.
 .298و أأحاط وفد غاان علام بتقرير وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وقد قدمت الوثيقة نظرة عامة مثرية حول املامرسات
القدمية .ورحب ابملبادرة مكظهر من مظاهر الزتام وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بدفع معل اللجنة احلكومية ادلولية.
وللمساعدة  ي اس تعراض الوثيقة ،طالب من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية توضيح ما اإذا اكنت ا ألمثةل اليت أأوردها تصلح
ألن تكون معارف تقليدية  ي العرص احلديث .واكن عنوان الوثيقة مرباك ألن نص الوثيقة مل يرش اإىل املوضوع اذلي مت
الاستشهاد به عىل أأنه مبثابة أأمثةل للمعارف التقليدية لكنه أأشار اإىل منتجات معروفة و أأنشطة متأأصةل  ي املعارف التقليدية.
وقد نشأأت مشلكة تتعلق بأأن هناك ممارسات اكنت متأأصةل  ي املعارف التقليدية منذ قرون مضت لكهنا قد ل تعترب كذكل
 ي الوقت احلايل .ومل ترش الوثيقة بصورة قاطعة اإىل ا ألمثةل اليت ل متثل معارف تقليدية .وذلكل اكنت متثل مسأأةل مفتوحة
سواء قامت الوثيقة بتلبية رشوط ولية اللجنة احلكومية ادلولية اليت تطلبت وجود " أأمثةل للموضوع القابل للحامية واملوضوع
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اذلي ل تطلب حاميته" أأم ل .وبسبب هذا الغموض ،و ي انتظار احلصول عىل توضيح من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية،
ينبغي تقيمي ا ألمثةل مع أأخذ تعريف املعارف التقليدية اذلي ورد  ي مرشوع املواد  ي احلس بان .وقد حدد التعريف أأربعة
خصائص هممة عىل ا ألقل ويه ( )1عودة النشأأة للجامعات ا ألصلية ( )2الارتباط ابلهوية الاجامتعية أأو الةراث الاجامتعي
للجامعات ا ألصلية ( )3الانتقال من جيل اإىل جيل ( )4وجود املعارف التقليدية حاليا  ي أأشاكل خمتلفة .ومن الواحض أأن
املعارف التقليدية املذكورة  ي وثيقة  WIPO/GRTKF/IC/32/10ل تليب تكل املعايري ،ذلا قد ل يمت اعتبارها معارف
تقليدية وفقا ملرشوع املواد .و ي املثال ا ألول الوارد ذكره ،فاإن احملاقن اليت صنعت من مثانة احليواانت اكنت حتقن ادلواء  ي
اجلدل بنفس طريقة اس تخدام احملاقن حاليا .وتساءل عام اإذا اكنت تكل املامرسة لتزال مس تخدمة بني ا ألمريكيني ا ألصليني كام
ورد  ي التقرير .فاإذا مل تكن تكل اجلاعة ا ألصلية تتبع حاليا تكل املامرسة فاإهنا غري مؤهةل ألن تصبح معارف تقليدية .و ي
اخلتام ،عرب عن تقديره ملبادرة وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وتطلع اإىل احلصول عىل اإرشادات منه أأو اإيضاحات بشأأن ما
اإذا اكنت تكل ا ألمثةل مؤهةل لمتثل معارف تقليدية خاصة ابجلاعات ا ألصلية ،اليت توجد حاليا ،حبيث تقع مضن نطاق تعريف
املعارف التقليدية أأم ل.
 .299وعرب وفد الياابن عن شكره لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اإعداد الوثيقة ،واليت ستساعد عىل توفري فهم أأفضل
ملا جيب اعتباره موضوعا قابال للحامية واملوضوع اذلي ل يقصد حاميته ،من خالل تقدمي أأمثهل.
 .300واكن ممثل قبائل التولليب همامت ابلتفكري  ي الوثيقة لكنه مل يقبلها كام يه .ومل يقم بعمل مداخةل بشأأن الوثيقة اليت
قدهما وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،ألن دليه شواغل ،مثل اجملموعة ا ألفريقية ،تتعلق بأأهنا
قد تؤدي اإىل تأأخري املناقشات .ومل يكن عىل ثقة بأأن هناك حاجة اإىل وجود مهنج متعمق .وتوافرت املعلومات  ي ادلراسات
اليت جرت .ومن انحية أأخرى ،ما غاب عن الاقةراح هو أأنه مل يتعرض ملنظور الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .واكن
راغبا  ي تقدمي مدخالت حول املسائل .و أأوحض اقةراح وفد الولايت املتحدة وجود عيب رئييس  ي العملية .وينبغي أأن نأأخذ
 ي احلس بان نظرة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية لكيفية معل تكل ا ألنظمة وكيف معلت تعريفات املعارف التقليدية تكل
أأو كيف مل تكن تعمل .واكن يسعي غىل التأأكيد عىل أأن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية جيب أأن تكون رشاكء اكملني  ي
العملية .وشعر ابمتنان شديد بسبب املاكسب العديدة اليت مت حتقيقها حىت الآن .وإاذا اكنت ادلول تقةرح دراسات
ومواصفات لقواعد البياانت فاإن ذكل ل ينبغي أأن يكون من وهجة نظر ادلول فقط .وجيب أأن يتضمن الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية ويتضمن أآليات لس تقبال مدخالهتا وعرضها  ي نواجتها.
 .301و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن شكره لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اإعداد الوثيقة .وخالل الوثيقة ،ميكن للمرء
التعرف عىل بعض املنتجات وا ألنشطة املعروفة مثل الفشار وكرة القدم واليت تعمتد عىل املعارف الوراثية .كام جعلتنا الوثيقة
ندرك أأيضا كيف قامت تكل املعارف التقليدية ابإثراء حياة الناس لفةرة طويةل من الزمن وكيف اكنت وثيقة الصةل هبا .ودمع
اقةراح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املتعلق ابلتوصل اإىل تفامه بشأأن املوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ل تطلب
حاميته عىل املس توى ادلويل .و أأعرب عن رغبته  ي املشاركة بصورة فاعةل  ي أأي مناقشات حول هذه املسأأةل.
 .302و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عن شكره لوفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية عىل وثيقته اليت مجعت بعض ا ألمثةل ملعارف تقليدية منترشة عىل نطاق واسع ،من أأجل حتفزي النقاش حول
املوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ل تطلب حاميته .و أأعرب عن ترحيبه ابإجراء مناقشة تقوم عىل أأساس أأمثةل ملموسة.
وابلنس بة ألحد ا ألمثةل اليت مت طرهحا واليت تتعلق بكرة القدم ،عرب عن اندهاشه حلذف الوثيقة أأي ذكر ملشاركة أأورواب  ي
تطوير أأكرث رايضة انحجة عىل مس توى العامل.
 .303و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره ملثال املعارف التقليدية العابرة للحدود اذلي طرحه وفد الاحتاد
ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء  ،ي البداية .كام عرب عن شكره لوفد غاان عىل تساؤهل اذلي يتعلق
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اب ألمثةل اليت ينبغي اعتبارها معارف تقليدية عند النظر اإىل التعريف  ي مسودة البنود .ومل يكن قد اختذ موقفا بشأأن هذه
املسأأةل لكن من اجليد أأن يقوم وفد غاان بتدشني نقاش من خالل حتليل املثال ا ألول .وسوف يسعده املشاركة  ي النقاش.
واكن هذا ابلضبط نوع املناقشة اليت هدفت الوثيقة اإىل أأن تثريها .و أأشار اإىل التعليق القائل بأأنه ينبغي تضمني بعض أأنواع
ا ألمثةل الإضافية ورحب بتكل ا ألمثةل ،سواء من منظور الشعوب ا ألصلية أأو من أأي منظور أآخر ،ألن تكل ا ألمثةل سوف
تساعد عىل بناء املناقشة .وعرب الوفد عن شكره ملن دمعوا الاقةراح.
 .304و أأغلق الرئيس النقاش  ي اجللسة العامة وانتقل اإىل الاجامتعات غري الرمسية.
] .305ملحوظة من ا ألمانة :مت هذا اجلزء من النقاش  ي اليوم ا ألخري من ادلورة وبعد توزيع النسخة املعدةل الثانية[ .و أأعرب
الرئيس عن شكره للميرسين عىل معلهم ادلؤوب ودعامه لطرح النسخة املعدةل الثانية.
 .306وقالت الس يدة ابجيل ،متحدثة ابمس امليرسين ،أأن امليرسين قد أأثنوا عىل املناقشات املمثرة مع الوفود ودمع ادلول
ا ألعضاء للنسخة املعدةل ا ألوىل .وقد اكنت النسخة املعدةل ا ألوىل مةرابطة ومتثل أأساسا مفيدا للعمل عىل اإعداد النسخة
املعدةل الثانية .لقد حاولوا خالل الوثيقة التقليل من وضع ا ألقواس واس تخدام بدائل للسامح بتحديد خمتلف املواقف ،وإاعطاء
فرص لتوضيح الاختالفات حبيث يمت عقد مناقشات قوية حول املواقف اخملتلفة للوفود مبا يؤمل أأن يؤدي اإىل التوصل اإىل
نص حمسن .وقاموا بهود حبسن نية لتعكس بدقة خمتلف مواقف ادلول ا ألعضاء ،مع الاحتفاظ بوضوح النص .وكام قاموا
 ي السابق ابلنس بة لبعض املواد ،قاموا ابإدراج عبارات جديدة أأو قاموا بتعديل الصياغة غري الواحضة ،وفقا ملا اس توحوه من
مداخالت ادلول ا ألعضاء .واكن البديل  1عبارة عن مادة مفصةل للغاية مت تعديلها لإعادة تقدمي الفقرة  2املوجودة بني
أأقواس ،واملوهجة ملساعدة الوقاية من منح الرباءات عن خطأأ بناء عىل طلب الكثري من الوفود .وبناء عىل طلب وفد غاان
بوضع عبارة "تعمتد عىل التقاليد" بني أأقواس  ي البديل  ،1متت اإضافة خيار جديد للفقرة الفرعية (د) مع حذف عبارة "تعمتد
عىل التقاليد" .وابملثل ،مت حذف عبارة "تعمتد عىل التقاليد"  ي البديل  ،2مبا أأدى اإىل زايدة اإيضاح تكل املواقف املمتزية .أأما
البديل  ،3وهو بند اإجيايب قام امليرسون بتقدميه  ي ا ألصل ،فقد حصل عىل تأأييد بعض ادلول ا ألعضاء ،ومت الاحتفاظ به
 ي النص ،مع اإضافة "ضامن" كبديل "دلمع" ،و"حامية" بدل من "اس تخدام" و" أأحصاب املعارف التقليدية" كبديل عن
"املس تفيدين" وفقا لطلب ادلول ا ألعضاء .وابلنس بة للبديل  ،4مت تعديل الفقرة (ج) لتتضمن عبارة بني أأقواس حول
املعارف التقليدية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ،كبديل لعبارة "اليت تعمتد عىل املعارف التقليدية اليت مت
احلصول علهيا من خالل المتكل غري املرشوع" .وقد أأصبحت العبارة الآن كام ييل " :الوقاية من منح حقول امللكية الفكرية
عن خطأأ ]حول املعارف التقليدية واملعارف التقليدية املرتبطة مبوارد وراثية[ ]واليت تعمتد بصورة مبارشة عىل معارف تقليدية
محمية مت احلصول علهيا من خالل المتكل غري املرشوع[ .كام تضمنت املادة  3أأربعة بدائل .اكنت الثالثة ا ألوىل كام يه مل تتغري
من النسخة املعدةل ا ألوىل أأما البديل الرابع فقد متت اإضافته  ي أأعقاب مداخةل وفد ش ييل ليعكس مهنج البديل  3ولكن
بدون املعايري الزمنية اخلاصة اب ألهلية ،أأو عبارة "معايري ا ألهلية" .وتضمنت املادة  4بديلني فقط .ومت تعديل البديل الثاين
ليتضمن اثنني من ا ألقواس حول عبارة "مثل ادلول و /أأو ا ألمم" .و أأشار امليرسون اإىل أأن ادلول ا ألعضاء تعمل من خالل
صياغات خمتلفة لتكل املادة مشريين اإىل أأنه موضوع سوف يمت اإعادة طرحه  ي ادلورة الثالثة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية
حول أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .و ي املادة  5مت تعديل العنوان ليظهر اإضافة لكمة "اإجيابية" بعد لكمة "حامية" .أأما
املادة  5فتتضمن ثالثة بدائل ،لكها بني أأقواس .وبقي البديل  1كام هو مل يتغري .ومت تعديل البديل  2من عدة أأوجه .أأما
الفقرة  1.5من النسخة املعدةل ا ألوىل فقد مت حتويلها اإىل مقدمة للفقرات الفرعية الباقية .وبناء عىل طلب ممثل الشعوب
ا ألصلية ،متت اإضافة عبارة "وبطريقة تامتىش مع املادة  "14اإىل املقدمة .وبناء عىل طلب وفد ش ييل ،أأضاف امليرسون عبارة
"بصفة خاصة" لتؤدي اإىل البنود املفصةل .و ي الفقرة ( أأ) و (ب) ،مت استبدال " أأو" بلكمة "و /أأو "وفقا ملداخةل وفد رسي
لناك و ي الفقرة ( أأ) " "1و" ،"2حلت عبارة احلق ا ألخاليق ل إالس ناد وحق اس تخدام معارفهم التقليدية بصورة حتةرم نزاهة
مثل تكل املعارف التقليدية حمل العبارة السابقة ،واليت طالبت املس تخدمني ابإس ناد املعرفة للمس تفيدين ،واس تخدام املعرفة
بصورة حتةرم املعايري واملامرسات الثقافية للمس تفيدين ،ابلإضافة اإىل الطبيعة غري القابةل للترصف وغري القابةل للتجزئة واليت ل
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تسقط ابلتقادم ،لكهنا مل توحض أأن املس تفيدين مه اذلين يمتتعون ابحلقوق ا ألخالقية فامي يتعلق ابملعارف التقليدية .و أأشار
امليرسون اإىل أأن العبارة اليت مت حذفها قد مت الإبقاء علهيا  ي البديل  .3ومت تعديل الفقرة ( 2.5ب) من البديل  3حلذف
"يعزي املس تخدمون املعارف املشار اإلهيا اإىل املس تفيدين" وإادراج "حيدد املس تخدمون أأحصاب املعارف التقليدية املعروفني
بوضوح عند اس تخدام املعارف التقليدية املذكورة" .املادة (4اثنيا) اكنت يه املادة   6ي النسخة املعدةل ا ألوىل ومت تغيري
ترقميها لتصبح مادة (5اثنيا) .ومن أأجل حماوةل استيعاب بند جديد يتعلق بقاعدة بياانت ،واذلي قام وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية بطرحه بوصفه بديال أآخر متعدد املس توايت للامدة  ،5اس تنتج امليرسون أأن املادة (5اثنيا) س تكون موضعا أأكرث
منطقية للبند ألن املادة  5موهجة اإىل امحلاية الإجيابية للمعارف التقليدية ول تقترص عىل املناجه متعددة املس توايت كام ثبت
من النسخة املعدةل ا ألوىل .ولهذا السبب ،ولتوضيح أأوجه الش به والاختالف بني املادة  5واملادة (5اثنيا) ،مت اإضافة لكمة
"حامية" بني أأقواس اإىل عنوان املادة  .5أأما املادة (5اثنيا) فقد مت اإدخال تعديل عىل العنوان حيث مت استبدال لكمة "تدابري"
بلكمة "حامية" ل إالشارة اإىل الطبيعة اخملتلفة لهذه املادة عن املادة  .5وكام أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بصورة صائبة،
فاإن قاعدة البياانت ميكن أأن توفر شلك ضيق من امحلاية ادلفاعية ضد منح براءات بشان املعارف التقليدية أأو ضد
الاختالف الواحض للمعارف التقليدية ابلنس بة لفئة ضيقة من املعارف التقليدية .لكن تقترص هذه امحلاية عىل تصنيف املعارف
التقليدية عىل أأهنا أأدبيات سابقة .وهذا ا ألمر خيتلف عىل سبيل املثال فامي يتعلق ابملعلومات املوجودة  ي براءة غري منهتية،
بيامن تكون ا ألدبيات السابقة خاضعة أأيضا حلقوق اإجيابية .وبذكل ،اكنت تكل وهجة نظر خمتلفة بصورة جذرية ابلنس بة لنوع
امحلاية اليت جيب أأن تس تحقها املعارف التقليدية .وبذكل يبدو أأن املادة (5اثنيا) واملوهجة لهذا الشلك من امحلاية ،مادة مالمئة
للغاية .عالوة عىل ذكل ،هناك تكرار يمتثل  ي بند امحلاية املتعلق بقاعدة البياانت اجلديدة و أأجزاء من مادة امحلاية التمكيلية
وادلفاعية واليت يؤيدها اس تنتاج مفاده أأن البندين ينمتيان اإىل نفس املادة .ويوجد  ي املادة (5اثنيا) بند محلاية قاعدة البياانت،
اذلي عرض  ي اجللسة العامة ،واذلي جشع ادلول ا ألعضاء عىل القيام أأثناء املشاورات مع الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
بتطوير قواعد بياانت خبصوص املعارف التقليدية الوطنية ،ابلنس بة للمعارف التقليدية اليت ميكن للجمهور النفاذ اإلهيا ،وقواعد
البياانت اليت ميكن النفاذ اإلهيا فقط من خالل ماكتب امللكية الفكرية وقواعد البياانت اخلاصة ابملعارف التقليدية غري املتاحة
للجمهور من أأجل تقنني واحلفاظ عىل املعارف التقليدية داخل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .واكنت أأنواع قواعد
البياانت الثالثة تس هتدف املسامهة الطوعية للمعارف التقليدية من قبل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .أأما اجلزء الثاين
من املادة فتضمن عنوان فرعي هو "امحلاية التمكيلية وادلفاعية" وحتفظ عىل صياغة املادة  6من النسخة املعدةل ا ألوىل .و أأشار
امليرسون اإىل وجود العديد من املفاهمي املتكررة  ي ا ألجزاء املتعلقة حبامية قاعدة البياانت وامحلاية التمكيلية وادلفاعية اليت
ميكن دجمها وتبس يطها .وقد جشع امليرسون ادلول ا ألعضاء عىل التفكري  ي مالمئة وجدوى املشاركة  ي مثل تكل اجلهود.
 .307وقامت الس يدة هاويل ،متحدثة ابمس امليرسين ،بتقدمي املادة  .6واكن البديل  1عبارة عن اقةراح من اجملموعة
ا ألفريقية مت الاحتفاظ به كام هو من النسخة املعدةل ا ألوىل .وتضمن البديل  2اثنني من التعديالت الطفيفة فقط لكن فامي
عدا ذكل اكن ميثل مادة العقوابت ا ألصلية .ومت حذف تدابري احلدود من املادة  1.6واكن هناك فقرة جديدة يه  7.6واليت
نصت عىل ما ييل ":اإذا مت حتديد التعدي عىل احلقوق اليت حيمهيا هذا الصك  ي الإجراء الوارد  ي املادة  ،1.6ميكن
للعقوابت أأن تتطرق اإيل فرض تدابري عداةل تصاحلية ،وفقا لطبيعة و أأثر التعدي" .مثل ذكل اقةراحا تقدمت به ادلول
ا ألعضاء  ي اجللسات غري الرمسية .و ي املادة  ،7اقةرح ادلول ا ألعضاء البديل   ،1ي الاجامتعات غري الرمسية واذلي نص
عىل ما ييل" :مبوجب القوانني الوطنية ،يقوم مس تخدمو املعارف التقليدية ابللزتام ابملتطلبات املتعلقة مبصدر و /أأو أأصل
املعارف التقليدية" .ويعمتد البديل  2والبديل  ،3لكهيام ،عىل نص الكشف  ي وثيقة العمل ا ألصلية ومت فصلهم ليصبحا
بديلني اثنني لإظهار موقفني خمتلفني .و ي البديل  ،2مت حذف أأي اإشارة اإىل براءات واحلقوق املتعلقة اب ألصناف النباتية
حبيث تطبق رشوط الكشف عىل طلبات امللكية الفكرية بصفة عامة ،و ي املادة   ،4.7ي البديل  ،2اكن النص عبارة عن
الفقرة   5ي هذه املادة واليت تولت ادلول ا ألعضاء تبس يطها  ي الاجامتعات غري الرمسية .و أأصبحت الآن كام ييل ]":تلغى
احلقوق اليت تنشأأ عن منحة وتعترب غري قابةل للتنفيذ عند عدم قيام مقدم الطلب ابللزتام ابملتطلبات الإلزامية أأو عند تقدميه
ملعلومات خاطئة أأو مضلةل" [.واكن هيلك البديل  3مماثل لهيلك البديل  .2و ي البديل ،مت الاحتفاظ ابلإشارة اإىل الرباءات
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وطلبات امللكية الفكرية .كام متت اإضافة املصطلح "احملمية" بعد املعارف التقليدية لكام ظهر هذا املصطلح .و ي الفقرة ،1.7
مت وضع عبارة "املتعلقة بـ أأو" بني أأقواس ومت استبدالها بلكمة "بصورة مبارشة" .و أأصبحت العبارة كام ييل] :الرباءات[
طلبات امللكية الفكرية اليت تتعلق ]ابخةراع[ بأأي معلية أأو منتج ]يتعلق ب[ أأو ]بصورة مبارشة[ يس تخدم معارف تقليدية
محمية ]…["و ي الفقرتني  4.7و 5.7وجدت بعض الاختالفات عن البديل  2اذلي أأظهر النص السابق الوارد  ي وثيقة
العمل ،مع اإجراء بعض ادلول ا ألعضاء لبعض التعديالت .وقد رصحوا بصورة رضورية بأأن احلقوق الناش ئة عن براءة ممنوحة
ل تتأأثر بعد الالزتام برشط الكشف وحيدث الإلغاء فقط عند قيام مقدم الطلب عن عمل بتقدمي معلومات خاطئة أأو مضلةل.
أأما البديل  4فمل يتغري نصه حيث نص عىل عدم وجود رشط كشف .و ي املادة  ،8ظل البديل  1هو البديل املتعلق
مبوقف طلب اإجراء بعض املشاورات غري الرمسية أأو موافقة املس تفيدين عىل اإنشاء سلطة خمتصة لإدارة حقوق ومصاحل
املس تفيدين .وميثل البديل  2موقف مفاده أأن ادلول ا ألعضاء ميكن أأن يكون دلهيا سلطات خمتصة .وطلب مهنا وفد الاحتاد
ا ألوريب أأن تضمن املوافقة املس بقة املس تنرية ،واليت تضمهنا ابلفعل البديل  .1وللحفاظ عىل سالمة البدائل مل تقم ابإضافته اإىل
البديل  .2وتأأكدوا من أأن اكفة ا ألفاكر الواردة  ي البديل  2قد اس توعهبا البديل  .1وقاموا بذكر النص  ي البديل 2
والبديل  1لإدارة احلقوق وعربوا عن أأملهم  ي أأن يكون ذكل قد تعامل بصورة اكفية مع الشواغل .وظل البديل  2كام هو.
و ي البديل  ،1قام وفد سويرسا بذكر نقطة هممة ويه أأن الإشارة اإىل ادلول بوصفها مس تفيدة ميثل مشلكة ألن ادلول
ا ألعضاء ل ميكهنا التشاور مع نفسها .وفضلوا اس تخدام مصطلح " أأحصاب املعارف التقليدية " هنا .وقام وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية ابقةراح البديل  .3وقد مت اإجراء بعض التعديالت وميكن لدلول ا ألعضاء اإنشاء هجات خمتصة وفقا للقوانني
الوطنية والعرفية املسؤوةل عن قواعد بياانت املعارف التقليدية الوطنية الواردة  ي الوثيقة .وميكن أأن تتضمن املسؤوليات
اس تالم وتوثيق وختزين ونرش املعلومات املتعلقة ابملعارف التقليدية عىل الانةرنت .وشعروا بأأن ذكل ينمتي بصورة أأفضل اإىل
املادة ( 8اثنيا) لكهنم تركوها كام يه .و ي املادة  ،9اكن البديل  1عبارة عن اقةراح للمجموعة ا ألفريقية قاموا ابإدراجه  ي
النسخة املعدةل ا ألوىل ،وتضمن ابلإضافة ذلكل نصا قامت اجملموعة بطرحه  ي اجللسة العامة ،ابلإضافة اإىل نص اقةرحته
مجموعة أأخرى  ي اجللسات غري الرمسية مفاده أأن أأي اس تثناءات وتقييدات تتبناها ادلول ا ألعضاء جيب أأل تتعارض بصورة
غري معقوةل مع مصاحل املس تفيدين .وبقي البديل  1من النسخة املعدةل ا ألوىل كام هو .وقامت ادلول ا ألعضاء ابقةراح البديل
  3ي الاجامتعات غري الرمسية واذلي نص عىل  ":امتثال لاللزتامات الواردة  ي هذه الوثيقة ،جيوز لدلول ا ألعضاء ان تعمتد
اس تثناءات وتقييدات وفقا ملا حتدده القوانني الوطنية والعرفية" .وظلت املواد  10و 11و 12كام يه لكن مت تعديل ترقميها.
وابلنس بة للامدة  ،13مت طرح اقةراحات نصية  ي الاجامتعات غري الرمسية فامي يتعلق ابإدراج اإشارات اإىل اإعالن ا ألمم املتحدة
بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية ومت اإدراهجا بوصفها فقرة  2.13و 2.13 ]": 3.13لن يمت تفسري أأي يشء  ي هذا الصك عىل
أأنه ميس أأو يرض حبقوق الشعوب ا ألصلية املتأأصةل  ي اإعالن ا ألمم املتحدة حلقوق الشعوب ا ألصلية 3.13 ] [.و ي حاةل
التعارض القانوين تسود حقوق الشعوب ا ألصلية الواردة  ي الإعالن املذكور وتسةرشد اكفة التفسريات ببنود هذا الإعالن"[.
واكنت الفقرة  3.13متثل مشلكة لن اإعالن ا ألمم املتحدة حلقوق الشعوب ا ألصلية مل توقع عليه اكفة ادلول ا ألعضاء .ومل
يكونوا عىل ثقة فامي اإذا اكن هذا النص متسق مع هذا الغرض .وفامي يتعلق ابملادة " ،14عدم قابلية التقييد" ،قاموا بعل هذا
النص ،واذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بند مس تقل نتيجة للكثري من املناقشات اليت جرت  ي اجللسة العامة
والاجامتعات غري الرمسية .أأما املادة  15واملادة  16فهام مل يتغريا عام اكان عليه  ي النسخة املعدةل ا ألوىل.
] .308ملحوظة من ا ألمانة :مت اإجراء هذا اجلزء من ادلورة بعد الاسةراحة[ .وذكر الرئيس بأأن هناك واثئق أأخرى متت
الإشارة اإلهيا ومناقش هتا  ي ادلورة ويه ،WIPO/GRTKF/IC/32/6 ،WIPO/GRTKF/IC/32/5
،WIPO/GRTKF/IC/32/9،WIPO/GRTKF/IC/32/8 ،WIPO/GRTKF/IC/32/7
 .WIPO/GRTKF/IC/32/INF/8 ،WIPO/GRTKF/IC/32/INF/7 ،WIPO/GRTKF/IC/32/10ومن
املمكن أأن يعكس القرار الوارد  ي البند  7ذكل بصورة مناس بة كام حدث  ي ادلورة احلادية والثالثني للجنة احلكومية العامة.
وتضمنت هذه الواثئق اقةراحات تتعلق بدراسات اكنت بعض ادلول ا ألعضاء تناقشها بصورة غري رمسية .ودعا املؤيدين
للتشاور مع ادلول ا ألعضاء بني ادلورات ،اإذا رغبوا  ي ذكل ،للعودة لدلورة الثالثة والثالثني ابقةراح ملموس يتضمن بنود
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ورشوط وجداول زمنية و أأساليب واحضة .و ي هذا الصدد ،ميكن أأن تساعد ا ألمانة  ي توفري املعلومات العملية حول
اجلداول الزمنية وا ألساليب ،ومتت دعوة الوفود اإىل التصال اب ألمانة اإذا رغبوا  ي القيام بذكل .وابلنس بة للنسخة املعدةل
الثانية ،ذكر بأأنه وفقا للمهنج املتفق عليه ووفقا لربانمج العمل ،سيمت مطالبة اجللسة العامة بتحديد أأية أأخطاء أأو حالت
السهو  ي النسخة املعدةل الثانية .وسيمت تسجيل أأية تعليقات أأخرى حول النسخة املعدةل الثانية ،مثل الاقةراحات اجلديدة،
وصياغة التحسينات ،و أأي تعليقات موضوعية أأخرى  ،ي تقرير اكمل لدلورة .و ي هناية النقاش ،يمت أأخذ النص ،بعد
تصحيحه ،اإذا اكن ذكل رضوراي ،وتصويب ا ألخطاء وحالت السهو الواحضة  ،ي احلس بان وسيمت تقدميه لدلورة الرابعة
والثالثني للجنة احلكومية ادلولية .وفتح الباب ملناقشة أأية أأخطاء أأو حالت سهو  ي النسخة املعدةل الثانية.
] .309ملحوظة من ا ألمانة :عرب مجيع املتحدثني عن شكرمه للميرسين عىل معلهم [ .وذكر وفد نيجرياي ،متحداث ابمس
اجملموعة ا ألفريقية ،معلية اإغفال ،اكن يأأمل أأن يذكرها امليرسون .و ي املادة  ،7البديل ،1أغفلت عبارة "الكشف عن"  ي
السطر الثاين .واكن الاقةراح باكمةل اكلتايل" :وفقا ملتطلبات القانون الوطين ،عىل مس تخديم املعارف التقليدية الالزتام
ابلرشوط املتعلقة بكشف مصدر و /أأو أأصل املعارف التقليدية".
 .310وقال وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألوروبية ودولها ا ألعضاء ،اإن ا ألقواس اليت اكنت حتيط ابلنص
املوضوع حديثا مفقودة وجيب وضع تكل ا ألقواس ألس باب تتعلق ابلتساق .فعىل سبيل املثال  ،ي املادة  ،6البديل ،1و ي
املادة  ،6الفقرة  ،7و ي املادة  ،7البديل  1والبديل  ،2و ي املادة  ،9البديل  .1عالوة عىل ذكل ،جيب وضع لكمة
"شعوب" بني أأقواس  ي املادة .13
 .311وفتح الرئيس الباب للتعليقات العامة بشأأن النسخة املعدةل الثانية.
 .312وقال وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإنه خبصوص املادة ،1اكن من املفضل حذف الفقرة  2اليت أأعيد
اإدراهجا  ي البديل  .1و أأحاط علام بأأن ذكل ميثل مطلب عدد من ادلول ا ألعضاء .وابلرمغ من ذكل ،فاإن املاكن ا ألنسب
للفقرة   2ي البديل  1هو البديل  .4وابلنس بة للامدة  ،3دمع البديل  ،1ابملشاركة مع البديل  1لتعريف املعارف التقليدية  ي
املادة  .2وابلنس بة للامدة  ،4دمع البديل  ،2وابلنس بة للامدة  ،5مل يكن سعيدا برؤية اإدماج امحلاية الإجيابية .وطالب حبذف
الرشوط ،ومل يكن يعرف من اذلي طلب اإضافة "امحلاية الإجيابية" اإىل النص .وسعى للحصول عىل توضيح من الرئيس أأو
امليرسين بشأأن هذا الطلب .وبنفس ا ألسلوب ،مل يؤيد التغيري  ي املادة  6السابقة ليصبح مادة (5اثنيا) .واكن هناك سابقة
دولية لإضافة (اثنيا) اإىل الوثيقة ،ومل يكن هذا الوضع هنا .وطالب ابإيضاح من طاليب وضع (اثنيا)  ي املادة  ،5واليت يبدو
أأهنا تويح ابس مترارية غري موجودة ،عىل ا ألقل  ي عقول عدد كبري من ادلول ا ألعضاء .وابلنس بة للامدة  ،6دمع البديل ،1
واذلي ميثل اقةراحا قدمته اجملموعة ا ألفريقية ،ودمعه عدد كبري من ادلول ا ألعضاء .ومل ير حاجة اإىل وضع أأقواس حول اقةراح
دمعه عدد كبري من ادلول ا ألعضاء .وابلنس بة للامدة  ،8دمع البديل  ،2وابلنس بة للامدة  ،9دمع البديل  ،1واذلي يعد مبثابة
احد اقةراحات اجملموعة ا ألفريقية .وسوف يعود اإىل التعليقات املتصةل ابملواد ا ألخرى .وميكن أأن يعرب عن تأأييده ملبد أأ عدم
قابلية التقييد  ي املادة  14والتغيري اذلي مت  ي املادة .16
 .313ولحظ وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأن النص تضمن بدائل و أأقواس ،واليت أأظهرت وجوب التوصل اإىل
تفامه عام حول املسائل احملورية.
 .314وقال وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس ادلول متقاربة التفكري ،اإن النسخة املعدةل الثانية ميكن متريرها واس تخداهما أكساس
للمناقشات التالية حول املعارف التقليدية .وابلنس بة للامدة  ،1دمع البديل  .1وابلنس بة ملوضوع امحلاية ،دمع البديل 1
ابلزتامن مع البديل  1اخلاص بتعريف املعارف التقليدية  ي "اس تخدام الرشوط" .وابلنس بة للمس تفيدين ،دمع البديل .2
وفامي يتعلق ابملادة  ،5دمع البديل  2كام ظهر  ي النص ،وابلرمغ من ذكل ،مل يذكر بأأي مداخةل لإضافة لكمة "اإجيايب"  ي
عنوان الفقرة  .5وطالب حبذف تكل اللكمة وطالب مبزيد من الإيضاح من الرئيس أأو امليرسين حول هذا ا ألمر .وينبغي ترقمي

WIPO/GRTKF/IC/32/11
62

املادة ( 5اثنيا) لتكون املادة  ،6ابس تخدام أأرقام متسلسةل ،وفقا للمامرسة املتبعة  ي الويبو ووفقا ملا جرى عليه العرف  ي
القانون ادلويل .ومل يكن يعارض فكرة قواعد البياانت واكن متقبال لإجراء مزيد من املناقشات فامي يتعلق هبذه املسأأةل .وابلرمغ
من ذكل ،فقد اكن الةرقمي مضلال .وفامي يتعلق ابلعقوابت والعالجات ،قد أأيد البديل  .1وفامي يتعلق ابإدارة احلقوق ،دمع
البديل  .2وسوف يعود بتعليقات حول املواد ا ألخرى.
 .315ودمع وفد ش ييل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،البديل 1من املادة  1بدون حتزي .و أأملح اإىل أأن
الإشارة  ،ي البديل  ،1اإىل "يعمتد بصورة مبارشة عىل" ل جيب تضميهنا  ي صك من هذا النوع .و ي املادة  ،4طالب حبذف
ا ألقواس املوضوعة حول لكمة "شعوب" وفقا لطلب ممثل الشعوب ا ألصلية .واكن مفهوم الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
جزء من الصكوك ادلولية ،واليت أأقرهتا العديد من ادلول ا ألعضاء .وبعد لك تكل الس نوات ،فاإن تكل اللكمة ل جيب أأن
توضع بني أأقواس .وفهم أأن ا ألقواس اكنت موضوعة ألنه طلب اإبقاؤها هناك .واكن املس تفيدون مه الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية .وفامي يتعلق ابملادة  ،5اكن دليه العديد من التساؤلت املامثةل فامي يتعلق بسبب اإضافة لكمة "اإجيابية"
للعنوان .وطالب حبذف عبارة "والظروف" وشعر بأأنه ل ينبغي أأن ترد تكل العبارة  ي العنوان وجيب أأن تكون ببساطة
"نطاق امحلاية" ليس أأكرث .ودمع البيان اذلي أألقاه وفد اإندونيس يا ،ابمس مجموعة البدلان متقاربة التفكري ،ووفد نيجرياي ،ابمس
اجملموعة ا ألفريقية ،حول تكل النقطة .وشاركت املادة ( 5اثنيا) ،كام مت ترقميها حاليا ،أآراء مجموعة البدلان متقاربة التفكري
واجملموعة ا ألفريقية .ومل تكن تكل مضن املامرسات املتبعة  ي الويبو .ومثلت أأداة معلية عند مراجعة التفاق .ذلا من وهجة
النظر الرمسية ،ل جيب أأن يمت ترقميها كامدة ( 5اثنيا) ولكن جيب أأن تظل املادة  6كام اكنت  ي النسخة املعدةل ا ألوىل .واكن
هناك شعور داخل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بأأن نطاق امحلاية  ي املادة  5قد تاليش بسبب ما تضمنته
املادة (5اثنيا) واكن ذكل أأحد أأس باب رغبته  ي رؤية هذا البند كبند مس تقل وغري مرتبط ابملادة  .5واكنت هناك ممارسة
تتعلق ابلقيام بوضع بدائل بوضوح ،وهذا هو سبب تضمن النص لبدائل جديدة.
 .316ودمع وفد بوليفيا (دوةل-املتعددة القوميات) البياانت اليت أألقاها وفد ش ييل ،ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب ،ووفد اإندونيس يا ،ابمس البدلان متقاربة التفكري ،وسوف يس متر  ي حتليل الوثيقة ابلتفصيل  ي بوليفيا(دوةل-املتعددة
القوميات) لكن اكن دليه بعض التعليقات ا ألولية اليت أأراد طرهحا .وقد ازداد مك اخليارات والبدائل .ومل يكن ذكل أأمرا سيئا
ابلرضورة بل قد يكون مفيدا  ي الواقع  ي حتقيق النتاجئ املرجوة .وفامي يتعلق ابإعادة ترقمي املادة (5اثنيا) ،دمع البياانت اليت
أألقهتا الوفود ا ألخرى واليت مفادها أأن املادة جيب أأن يصوب ترقميها لتكون مادة رمق  .6وفامي يتعلق بقواعد البياانت ،فضل
وجود صياغة بس يطة وقصرية ومرنة .ول جيب أأن يكون هناك الكثري من التفاصيل بشأأن قواعد البياانت .واكن من ا ألفضل
ابلنس بة للك دوةل أأن تقرر كيفية تضمني مواد  ي قواعد البياانت وا ألساس اذلي يمت ذكل بناء عليه .وسوف يقوم الوفد
مبساهامت بناءة  ي ادلورة الثالثة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية.
 .317وقال وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،اإن املناقشات قد أأوحضت أأنه ما زالت هناك
جفوات كبرية و أأنه مل يمت حل اخلالفات املوجودة بشأأن املسائل احملورية .واقةرح اإعداد دراسة قد تساعد  ي تسليط الضوء
عىل الترشيعات الوطنية وا إلقلميية احلالية فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية ،وتطلع اإىل احلصول عىل دمع اكفة الوفود  ي
اللجنة احلكومية ادلولية لإعداد مثل تكل ادلراسة .وفامي يتعلق ابلنسخة املعدةل الثانية ،ركز تعليقاته عىل املسائل احملورية،
واليت تعترب ذات أأولوية ،ومبا يامتىش مع وليته .وقد حتفظ بشأأن موقفه فامي يتعلق ابملواد ا ألخرى .وفامي يتعلق بأأهداف
الس ياسات ،دمع البديل  .2وقد مت تقدمي اقةراحني جديدين بوصفهام البديل  3والبديل  ،4واليت تطلبا نظرهام بصورة مفصةل.
وفامي يتعلق ابملوضوع ،دمع اإدراج معايري ا ألهلية  ي املادة .وفامي يتعلق ابملس تفيدين ،دمع اعتبار اجملمتعات ا ألصلية واحمللية
مس تفيدين وذلكل دمع حفوى البديل  .1ومل يكن  ي موقف جيعهل يدمع البديل  ،2اذلي تضمن اإشارة اإىل ا ألمم وادلول
بوصفهم مس تفيدين حممتلني .وفامي يتعلق بنطاق ورشوط امحلاية الإجيابية ،دمع البديل  1بوصفه خيار مس تقل .و أأشار اإىل
اإدراج مادة جديدة يه (5اثنيا) حول امحلاية ادلفاعية .وميكن أأن ميثل املهنج هدف مشةرك واقعي ابلنس بة لعمل اللجنة
احلكومية ادلولية .وتطلع اإىل عقد مناقشات مفصةل حول ا ألساليب احملمتةل .وفامي يتعلق ابإدارة احلقوق ،دمع البديل  1بوصفه
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أأساسا للمناقشات التالية .وحتفظ بشأأن موقفه اذلي يتعلق ابلتعديالت ا ألخرى والنص املقدم حديثا ،مثل التعديالت اليت
مت اإدخالها  ي املواد املتعلقة ابلعقوابت ،ورشط الكشف ،والاس تثناءات والتقييدات ،والعالقة مع التفاقيات ادلولية
ا ألخرى .ومل يكن هناك تفامه مشةرك حىت ذكل احلني بشأأن ا ألهداف ،وذلا ،جيب أأن يظل الةركزي عىل املسائل احملورية.
وفامي يامتىش مع وليهتا ،ل جيب عىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن تصدر أأحاكما مس بقة حول طبيعة الصك.
 .318ودمع وفد غاان طلب وفد نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد اإندونيس يا ،ابمس البدلان متقاربة التفكري ،املتعلق
بوجوب اإعادة ترقمي املادة (5اثنيا) .وقد جرى العرف ادلويل عىل اس تخدام لكمة (اثنيا) فقط فامي يتعلق بتعديل بند  ي صك
دويل حايل .ومل يكن هذا هو احلال ابلنس بة للنص اذلي يمت اإعداده .و ي هذا الصدد ،اكن اس تخدام (اثنيا) سابقا ألوانه
وغري مربر.
 .319و أأشار وفد الهند اإىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية متكنت  ي النص اجلديد من تقليل الفجوات احلالية وتوصلت اإىل
توافق  ي الر أأي بشأأن بعض املسائل املتعلقة ابملواد الرئيس ية اخلاصة بأأهداف الس ياسات ،وموضوع امحلاية ،ونطاق امحلاية،
والاس تثناءات والتقييدات .ودمع البيان اذلي أألقاه وفد اإندونيس يا ،ابمس البدلان متقاربة التفكري .و ي املادة  ،1دمع
البديل  ،1اإىل جانب الفقرة  .2ومل يؤيد البديل (د)  ي الفقرة  1من البديل  .1ودمع البديل   1ي املادة  ،3مع فهم مفاده أأنه
 ي ظل "اس تخدام التعريفات" مت الاحتفاظ ابلبديل  1لتعريف املعارف التقليدية .ومل يؤيد معايري ا ألهلية .ودمع البديل   2ي
املادة  ،4ألنه من املهم مراعاة خمتلف املواقف السائدة بني ادلول ا ألعضاء .و ي البديل  2من املادة  ،5دمع املقدمة اإىل جانب
الفقرات (أأ) و (ب) و (ج) .وفامي يتعلق ابملادة (5اثنيا) دمع البيان اذلي أألقته الوفود ا ألخرى .واكن من ا ألفضل وضعها كامدة
مس تقةل بدل من ربطها ابملادة  .5و ي املادة  6دمع البديل  .1ودمع البديل   2ي املادة  .7كام احتفظ حبقه  ي الرجوع اإىل تكل
املادة .و ي املادة  ،8دمع بديل  .2و ي املادة  ،9دمع البديل  .1وحتفظ بشأأن موقفه املتعلق ابلعودة اإىل بقية املواد .وسوف
يس متر  ي املشاركة البناءة  ي الاجامتع القادم للتوصل اإىل توافق  ي الر أأي فامي يتعلق بوجود صكوك دولية ملزمة قانوان.
 .320ودمع وفد اإندونيس يا البيان اذلي أألقاه ابمس مجموعة البدلان متقاربة التفكري .وميكن أأن تكون النسخة املعدةل الثانية
أأساس املناقشات التالية .وابلرمغ من ذكل ،مل يدمع املادة  .3.13واحتفظ حبق تقدمي تعليقات حول املواد ا ألخرى  ي
املناقشات التالية.
 .321و أأحاط وفد كندا علام ورحب ابلبديل اجلديد للفقرة (1د)  ي البديل   1ي املادة  .1واكنت هذه طريقة جيدة لعرض
اكفة أآراء ادلول ا ألعضاء حول املسائل املتعلقة مبصطلح "يقوم عىل أأساس التقاليد" .وننتقل اإىل املادة   ،4ي البديل ،2
حيث أأكد الوفد عىل شواغهل املس مترة بشأأن مصطلح "مس تفيدين أآخرين" .واكن يتطلع اإىل وضع هذا املصطلح بني أأقواس
 ي نقطة أأخرى ،حىت يمت القيام ابملزيد من النظر عىل املس توى احمليل  ي ما يعنيه هذا املصطلح ،واكن جيب عىل اللجنة
احلكومية ادلولية نظر تكل املسأأةل أأيضا اإىل جانب مسائل "ا ألمم" و"ادلول" بوصفهم مس تفيدين حممتلني .وابلنس بة
للامدة (5اثنيا) عرب عن شكره للميرسين ألخذ اقةراحه بشأأن الةرقمي بعني الاعتبار .وتشري املادة  5واملادة (5اثنيا) عىل
التوايل  ،ي عنوانهيام ،اإىل امحلاية "الإجيابية" و"ادلفاعية" مبا عزز من توصيف تكل البنود ،وعكس وهجة نظره القائةل بأأن
خمتلف املناجه الواردة  ي تكل املواد تعترب جزء من نفس نطاق امحلاية ،ويرست نظر اكفة اخليارات ذات الصةل عىل املس توى
احمليل .وفامي يتعلق ابملادة  6واملادة  9عىل التوايل ،أأثىن عىل اجلهود الرامية اإىل التوصل اإىل نص مس تو ى من الصكوك
ادلولية احلالية واذلي يعكس حقيقة امتالك ادلول ا ألعضاء واجملمتعات ا ألصلية واحمللية رشوط قانونية وعرفية خمتلفة حتمت
وجود مرونة  ي التنفيذ عىل املس توى الوطين .واكن هذا هو هدفه أأيضا بشأأن الصك .لقد سعى اإىل حتقيق املرونة .وابلرمغ
من ذكل ،ومن خالل السعي لتحقيق املرونة ،مل ميكنه التضحية ابحلاجة اإىل التوصل اإىل فهم مشةرك حول ما تعنيه العبارات
بصورة معلية عند تطبيق ادلول ا ألعضاء للبنود .واكنت الطريقة املس تخدمة  ي حتقيق الفهم املشةرك تتضمن ،خالل معل
اللجنة احلكومية ادلولية ،اإجراء مناقشات مس مترة ملامرسات ادلول ا ألعضاء والس ياقات الوطنية .ول ميكن أأن تكون
املناقشات عبارة عن اس تدراك أأو أأن تكون منفصةل عن العمل .بل جيب أأن تكون جزء ل يتجز أأ منه .ويبدو أأنه من املنا ي
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للمنطق القيام مبناقشة تكل املسائل بصورة جمردة  ي حني أأن بعض ادلول ا ألعضاء دلهيا جتارب ملموسة وذات صةل ومفيدة
ميكهنا مشاركهتا .و أأعرب الوفد عن تقبهل لنظر اكفة الاقةراحات مبا  ي ذكل الاقةراحات املتعلق ابملادة  6واملادة  9لكن جمرد
مناقشة عبارات الاقةراحات بصورة منفصةل مل يكن من شأأنه الإسهام  ي دفع معلية الفهم املشةرك ملا ميكن أأن تعنيه
الاقةراحات  ي جمال التطبيق .واكن هذا الفهم هو أأحد مفاتيح حتقيق النجاح .و أأكد الوفد عىل أأن املناقشات جتري منذ عدة
س نوات ،وهو أأمر معتاد نظرا لضخامة وتداعيات املسائل ،لكن اجلهود أأصبحت حاليا أأكرث تركزيا عىل الاقةراحات النصية
اليت حتتاج اللجنة احلكومية ادلولية ملناقش هتا من منظور التجارب ،من أأجل التأأكيد عىل فهم مشةرك ملا تعنيه اللكامت  ي
الس ياق الفعيل .واكن دلى الوفد شواغل بشأأن املادة  7دون حتزي فامي يتعلق ابإماكنية تطبيق تكل ا ألحاكم عىل طلبات
خمتلف أأنواع حقوق امللكية الفكرية .وتطلع اإىل حتقيق ذكل من خالل وضع أأقواس حول مصطلح "طلبات امللكية الفكرية"
واقةراح تعديالت لحقة أأخرى .واحتفظ حبقه  ي العودة لتكل املسأأةل  ي ادلورات التالية.
 .322ومض وفد اإيران (مجهورية –اإسالمية) صوته اإىل البيان اذلي تقدم به وفد اإندونيس يا ابمس ادلول متقاربة التفكري .وقد
حققت اللجنة احلكومية ادلولية تقدما جيدا  ي تقليل الفجوات حول املسائل احملورية .وفامي يتعلق ابملادة  ،1دمع البديل .1
وفامي يتعلق ابملادة ،3حبذ البديل  .1لكنه مل يؤيد تضمني معايري ا ألهلية  ي النص .وابلنس بة للمس تفيدين ،أأيد البديل ،2
بدون لكمة "ا ألمم" .وتضمن هذا البديل املس تفيدين ا ألساس يني من الصك ،أأي الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،مع
الاحتفاظ مبجال  ي الس ياسات يتعلق بقيام ادلول عىل املس توى الوطين بتحديد مس تفيدين أآخرين وفقا للقانون الوطين.
وابلنس بة للامدة  ،5فضل ،مثل ادلول متقاربة التفكري ،البديل  .2واكنت دليه بعض الشواغل بشأأن الةرقمي اجلديد
للامدة (5اثنيا) وفقا ملا أأشارت اإليه بعض الوفود .وابلنس بة للامدة  ،8دمع البديل  .2أأما ابلنس بة للامدة  ،9فقد حبذ البديل ،1
وفقا لقةراح وفد نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .323وقال وفد الربازيل اإن النسخة املعدةل الثانية متثل أأساسا جيدا لتحقيق تقدم حنو التوصل اإىل توافق  ي الر أأي .ومض
صوته للبيان اذلي أألقاه وفد اإندونيس يا ،ابمس ادلول املتقاربة التفكري ،فامي يتعلق ابلختيارات املتعلقة مبختلف البدائل .وانضم
اإىل الوفود ا ألخرى  ي القول بأأن ترقمي املادة (5اثنيا) بوصفها (اثنيا) يعترب أأمرا مضلال .عالوة عليه ،لن يكون ذكل مامتش يا مع
ممارسات الويبو ،كام ورد  ي اتفاقية ابريس بشأأن حامية امللكية الصناعية ( اتفاقية ابريس) واتفاقية برن اإىل جانب العديد من
الصكوك ا ألخرى .ويعترب القانون العر ي ادلويل أأحد مصادر القانون ادلويل نفسه ،واكن العرف املتبع  ي الويبو هو ترقمي
املواد بصورة متتابعة و ي حالت املراجعة فقط ،اكن حيق ترقميها ابس تخدام تعبريات لتينية مثل  bisواليت تعىن (اثنيا).
واكن الةرقمي الصحيح للامدة هو رمق  .6واكن الوفد عىل اس تعداد لالس مترار  ي العمل حنو التوصل اإىل اتفاق بشأأن هذا
الصك املهم.
 .324ومض وفد ش ييل صوته للبيان اذلي أألقاه ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وفامي يتعلق ابلبديل   1ي
املادة  1رحب بعودة نص الفقرة  .2وقد عكس اهامتمه ابلعمل ابلعامتد عىل التعريفات واس تثناء معيار الزمن .وفامي يتعلق
ابلبديل   2ي املادة  5والبديل ،2رحب ابلتعديالت اليت أأوحضت وظيفة املقدمة مع الفقرات ( أأ) و (ب) و(ج).
 .325و أأيد وفد ابراغواي البيان اذلي أألقاه وفد ش ييل ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .واكنت اللجنة احلكومية
ادلولية  ي حاجة لتحقيق تقدم ،لكن يك حتقق ذكل ،اكن علهيا عدم التشكيك  ي ا ألمور اليت مت طرهحا ابلفعل  ي الصكوك
ادلولية مثل مفهوم الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية اليت جيب أأن تكون يه املس تفيدة من الصك .وقد أأظهر مرونة  ي
احلالت اليت ل ميكن حتديد املالكني فهيا حيث ميكن اعتبار ادلول مكس تفيدين .و أأيد املهنج اذلي يعمتد عىل امحلاية .وتضمن
البديل   3ي املادة  3معايري ا ألهلية وقد عارض هذا املهنج .ورحب ابإدراج الفقرة   2ي البديل   1ي املادة  .1وعرب عن دمعه
الاكمل للعملية.
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 .326وعرب وفد اتيالند عن تقديره لروح التعاون اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء ،واليت ساعدت عىل تال ي الاختالفات ودفع
العمل حنو تطوير النص .ومض صوته للبيان اذلي أألقاه وفد اإندونيس يا ابمس ادلول املتقاربة التفكري .ودمع بديل   1ي املادة .1
وفامي خيتص ابملوضوع ،أأعرب عن دمعه للبديل  .1لكنه مل يكن يرغب  ي وجود معايري ا ألهلية .وفامي يتعلق بنطاق امحلاية،
أأيد البديل  1وانضم للوفود ا ألخرى  ي طلب ترقمي املادة (5اثنيا) لتصبح املادة  ،6ألهنا مادة مس تقةل .وفامي يتعلق
ابلس تثناءات والتقييدات ،رحب ابلصيغة اليت اقةرهحا وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .327ودمع وفد رسي لناك الآراء اليت عرب عهنا وفد اإندونيس يا ابمس ادلول املتقاربة التفكري .حىت لو مل تتوصل ادلول
ا ألعضاء لتفاق حول النص ،فقد اتفقت مجيعها عىل جانب واحد عىل ا ألقل ،واكن ذكل هو العمل املمتزي اذلي قام به
امليرسون والرئيس.
 .328ودمع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية التعليقات اليت تقدم هبا وفد كندا فامي يتعلق ابملادة (5اثنيا) .واكن نص
املادة (5اثنيا) يوجد أأصال  ي املادة (3اثنيا) .اإن حذف عبارة (اثنيا)  ي املادة  3مل تمت مناقش ته لعدم قيام أأية دوةل من ادلول
ا ألعضاء ابلتعبري عن شواغل تتعلق ابإدراهجا  ي املادة ( 3اثنيا) .وعند اإعداد النسخة املعدةل الثانية ،قام امليرسون بةرقمي املواد
لتيسري ا ألمر ،لكن تكل املواد اكنت مرمقة من قبل عىل أأهنا مادة  3واملاد (3اثنيا) .ذلا ومتاش يا مع ا ألعراف ادلولية داخل
الويبو ،جيب ترقمي هذا النص ليصبح املادة  5واملادة (5اثنيا) .وعرب الوفد عن تقديره لتعليقات من دمعوا التوصيات املشةركة
ذات الرعاية املشةركة .كام ر أأى أأمهية دفع املفاهمي املتضمنة  ي تكل املقةرحات .وعرب الوفد عن تقديره ملن قاموا بدمع ادلراسة
ذات الرعاية املشةركة حول رشوط الكشف و أأنظمة تقامس املنافع ذات الصةل عىل املس توى الوطين .وستساعد ادلراسة عىل
احلصول عىل فهم أأفضل ألحد أآليات الوثيقة اجملمعة .و أأخريا ،عرب عن تقديره للمناقشات املوجزة اليت جرت حول اقةراحه
اجلديد بشأأن أأمثةل املعارف التقليدية .وسوف تساعد تكل ا ألمثةل عىل كسب فهم أأفضل للنص أأثناء قيام اللجنة احلكومية
ادلولية بنظر املعارف التقليدية اليت ينبغي حاميهتا واملعارف التقليدية اليت ل ينبغي حاميهتا .و أأكد عىل الروح الإجيابية
للمناقشات .كام اقر بهود املتقدمني ابلطلبات لتسوية املواقف بيهنم .وابلرمغ من ذكل ظلت هناك جفوات كبرية .واكن ينبغي
التوصل اإىل تفامه مشةرك بشأأن املسائل احملورية فامي يتعلق بعدد من املسائل اليت تتضمن ما ييل :أأهداف الصك ،وتعريف
"المتكل غري املرشوع" وفاعلية املهنج التوجهييي القامئ عىل احلقوق  ي مقابل املهنج القامئ عىل التدابري ،سواء تعارض احلق  ي
السالمة بصورة اكمنة مع الطبيعة ادليناميكية واملتطورة للمعارف التقليدية وسواء هدف معل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل
تطبيق مهنج أأقل توجهيية ،حيث تعمتد اكفة ا ألحاكم ببساطة عىل القانون الوطين والعر ي بدل من مهنج يدمع اليقني القانوين
داخل اإطار امللكية الفكرية ادلويل .وفامي يتعلق ابلنقطة ا ألخرية ،حذر من أأن وجود قدر مرتفع من التعممي  ي النص ل
يعكس الفهم املشةرك املتعلق ابملسائل احملورية .وسوف حيتاج أأي صك قانوين دويل ينشأأ عن العملية اإىل توافر وضوح
ويقني اك ي من أأجل التعامل مع املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية واملعارف التقليدية اليت تنشأأ عىل املس توى الوطين .انهيك
عن املسائل العديدة العالقة اليت مل تمت مناقش هتا  ي الاجامتع ،وخاصة التعريفات الناش ئة داخل نطاق املعارف التقليدية مثل
اجملمتعات احمللية والابتاكر القامئ عىل التقاليد ،واملكل العام ،واملعارف املتوفرة للجمهور ،واملعارف الرسية واملقدسة واليت
تنترش عىل نطاق ضيق واليت تنترش عىل نطاق واسع .وبيامن قام ابلإقرار بفائدة البدائل لتوضيح املواقف اخملتلفة ،فقد تكون
أأفضل طريقة لتقريب الاختالفات يه املشاركة  ي نفس املواقف ،بدل من قرص التعليقات عىل املواقف البديةل ،من خالل
مهنج قامئ عىل الرباهني ،وحتليل تكل املواقف البديةل وخاصة اس تخدام أأمثةل من العامل احلقيقي ،مثل تكل ا ألمثةل الواردة  ي
تقرير بشأأن أأمثةل املعارف التقليدية وتكل اليت أأمل  ي أأن يقدمه أآخرون بصورة رمسية .و أأعرب عن أأمهل  ي املشاركة بشأأن
اكفة املواقف وتطوير فهم مشةرك حقيقي حول املسائل احملورية.
 .329ودمع وفد بريو البيان اذلي أألقاه وفد ش ييل ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وابلنس بة للامدة  5اثنيا انضم
اإىل الوفود ا ألخرى بشأأن مسأأةل الةرقمي .واكن اقةراح وفد الولايت املتحدة يتعلق بقواعد البياانت واكن البند الرئييس يتعلق
حبامية املعارف التقليدية .أأما املادة اخلاصة ابلس تثناءات والتقييدات فمل تامتىش مع املادة  4املتعلقة ابملس تفيدين .واكن
املس تفيدون مه الشعوب التقليدية واجملمتعات احمللية .واكن البديل  2هو أأبسط البدائل ابلنس بة لصك دويل .وابلنظر اإىل
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ادلورة التالية املتعلقة بأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي اكنت هناك دروس مس تفادة من تكل العملية .واكن من الصعب متابعة
املناقشات عند توزيع الاقةراحات بصورة حلظية .واكنت أأفضل طريقة للمسامهة الفعاةل يه توفري معلومات بصورة مس بقة
لتجميع املواقف وللمتكن من اخلروج ابلفعل بنص أأقرص.
 .330و أأيد وفد مجهورية كوراي البديل   4ي املادة  ،1واذلي سار  ي الاجتاه الصحيح بصورة مالمئة ومتوازنة .وابلنس بة
للامدة  ،3دمع الك من البديل  3والبديل  4ألن تعريف املعارف التقليدية جيب التعبري عنه بصورة حمددة وواحضة .وابلنس بة
للامدة  ،4دمع البديل  1ألن املس تفيدين من املعارف التقليدية جيب أأن تكون يه الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية اليت
ابتكرت وحافظت عىل املعارف التقليدية وتوارثهتا .وابلنس بة للامدة  ،5دمع البديل  3واملهنج متعدد املس توايت .وفامي يتعلق
ابملادة  5اثنيا ،دمع بقاء املادة كام يه ألنه من املهم ابلنس بة لقواعد البياانت أأن متنع منح الرباءات عن خطأأ .وابلنس بة للامدة
 ،6حتفظ بشأأن موقفه ألنه جيب نظر تكل املادة بشلك أأطول .وابلنس بة للامدة  ،7مل يدمع رشط الكشف ألنه قد يضع عبء
غري رضوري عىل املتقدمني ابلطلبات .وابلنس بة للامدتني الثامنة والتاسعة ،حتفظ بشأأن موقفه ألن هناك حاجة للقيام ابملزيد
من المتعن فهيام.
 .331ودمع وفد مالزياي البيان اذلي أألقاه وفد اإندونيس يا ابمس ادلول املتقاربة التفكري وخاصة املواد املتعلقة ابملسائل احملورية.
وميكن طرح النسخة املعدةل الثانية بوصفها مسودة نص لصك بشأأن حامية املعارف التقليدية عىل اجلعية العامة  ي .2017
وجيب اإعادة ترقمي املادة  5اثنيا لتصبح املادة  ،6وفقا للمامرسة الشائعة  ي الويبو و ي املنتدايت العاملية ا ألخرى.
 .332وعرب وفد غاان عن رغبته  ي اإعادة النظر  ي مسأأةل "اثنيا" نظرا للطبيعة الرافضة اليت أأرادت هبا بعض الوفود التعامل
مع اخلطأأ الواحض واذلي ظهر من خالل الإشارة اإىل املادة  5اثنيا .وعند وجود خطأأ قانوين أأسايس ،جيب تصحيحه ،بغض
النظر عن توقيت وقوع اخلطأأ ،سواء حدث ذكل منذ عامني ،أأو وقع  ي ا ألس بوع املايض ،أأو هذا الصباح .وابلنس بة
لالتفاقيات ادلولية اليت يمت وضعها ،فاإن لكمة "اثنيا " بعد اإحدى املواد تشري اإىل النسخة املعدةل الثانية .وتشري لكمة "اثلثا"
اإىل النسخة املعدةل الثالثة .واكن ذكل عرفا متبعا بشلك متسق  ي القانون ادلويل ،ول ميكن أأن تسعى اللجنة احلكومية
ادلولية اإىل ارتاكب أأخطاء قاتةل وخطرية من خالل ا إلرصار عىل الاحتفاظ ابملادة  3اثنيا أأو املادة  5اثنيا ألن هذا خطأأ.
 .333وعلق وفد فرنسا عىل موقفه حول الشعوب ا ألصلية .واكنت تكل مساةل غاية  ي احلساس ية بسبب حتفظ فرنسا حول
اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن الشعوب ا ألصلية اذلي يقوم عىل أأساس املفهوم ادلس توري لعدم جتزئة الشعب الفرنيس ،حيث ل
ميكن منح حقوق جامعية للمجمتع ،ومع ذكل توجد دامئا حقوق فردية .وقد مت ابلفعل اس تخدام الشعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية  ي بروتوكول انجواي و ي اتفاقية التنوع البيولويج لكنه يرسه اإرسال س بعة صفحات من املناقشات القانونية الفرنس ية
ل ألمانة .واكنت تكل املسأأةل تتعلق ابلس ياسات العامة واليت ل جيب التعامل معها  ي الويبو .كام لفت الانتباه اإىل املادة ،13
حيث مل يفهم سبب اإدراج الفقرتني  2.13و.3.13
 .334ودمع وفد اجلزائر البيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ودمع البديل   1ي املادتني  1و .3وابلنس بة
للامدة  5اثنيا ل ميكننا اإحلاق مادة خاصة بقواعد البياانت مبادة حول نطاق امحلاية .وجيب أأن تكون مادة منفصةل .واكنت
النسخة املعدةل الثانية أأساس مفيد لس مترار املفاوضات.
 .335وقال وفد جاماياك اإنه مت حتقيق تقدم خضم بشأأن النسخة املعدةل الثانية .وتطلع اإىل اس تكامل العملية .و أأيد املواقف اليت
عرب عهنا وفد ش ييل ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري .وابلرمغ من
تأأكيده عىل أأمهية قواعد البياانت ،طرح تساؤل بشأأن وضع املادة  5اثنيا.
 .336واكن وفد الصني  ي حاجة ملزيد من الوقت دلراسة النسخة املعدةل الثانية ألس باب تتعلق ابللغة .وعرب عن حتفظه
ابلنس بة ملوقفه العام .وابلنس بة للامدة  ،1دمع البديل  .1وابلنس بة للامدة  ،3دمع البديل  .1وفامي يتعلق مبعايري ا ألهلية  ،ونظرا

WIPO/GRTKF/IC/32/11
67

لوجود تعريف للمعارف التقليدية  ي "اس تخدام املصطلحات" ،جيدر النظر فامي اإذا اكن من الرضوري وضعه  ي املادة 3
كذكل .وابلنس بة للامدة  ،4دمع البديل  .2و ي الصني ،فاإن فكرة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية غري موجودة ،وذلكل
فاإن تعبري "ادلول و /أأو ا ألمم" جيب أأن يكون خارج ا ألقواس املربعة ألنه ميثل البديل  2القدمي واذلي هدف لتحقيق التوازن
بني شواغل اكفة ادلول .ومن أأجل اإظهار املرونة ميكنه تركها هناك .وابلنس بة للامدة  ،5دمع البديل  .2أأما ابلنس بة للامدة 5
اثنيا فيجب أأن تكون مادة مس تقةل ألنه صك جديد .وجيب اإعداد قواعد البياانت من خالل القوانني الوطنية وحتتاج
لتحسيهنا من خالل املامرسة .ول جيب وجود أأحاكم طويةل  ي صك دويل ل يزال حمل نقاش .ألن ذكل سوف يقلل من
أأمهية املواد ا ألخرى .و أأملح اإىل أأن املادة  13قد أأشارت اإىل اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية .و ي الويبو،
انقشت اللجنة احلكومية ادلولية حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،ذلا تساءل عام اإذا
وجب حتديد اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية وتساءل عام اإذا وجب ذكر اتفاقية برن واتفاقية ابريس أأيضا.
 .337وقال وفد نيجرياي اإن النسخة املعدةل الثانية ،ابلرمغ من الاختالفات املتعلقة ابلةرقمي ،قد أأظهرت تراجع  ي
الاختالفات وتزايد مضطرد  ي الفهم املشةرك للمسائل املتعلقة حبامية املعارف التقليدية .ورحب بكون هذه الوثيقة أأساسا
للمناقشات التالية حول املعارف التقليدية .ونظرا ألن املرة القادمة اليت ستناقش فهيا مسأأةل املعارف التقليدية س تكون  ي
دورة تقيميية  ي شهر يونيو  ،2017لتيسري فهم ادلول ا ألعضاء ،حيث ل تزال هناك جفوات موجودة ،فقد لفت الانتباه اإىل
خمتلف ادلراسات وإاىل مك كبري من العمل املوجود  ي املعارف التقليدية مبا  ي ذكل دراسات الويبو .وطالب أأمانة الويبو
بتحديث قامئة ادلراسات اليت اضطلعت هبا عىل موقع اللجنة احلكومية ادلولية من أأجل ادلورة القادمة .واكنت هناك اإجاابت
اكفية  ي تكل الواثئق لدلول ا ألعضاء اليت ل زال دلهيا تساؤلت بشأأن املعارف التقليدية.
 .338ودمع وفد الإكوادور البياانت اليت أألقاها وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد اإندونيس يا ابمس
ادلول املتقاربة التفكري دون مساس بأأي مالحظات يمت تقدميها فامي بعد .ودمع البديل   1ي املادة  1وعرب عن امتنانه لإدراج
الفقرة  .2و ي املادة  ،3فضل البديل  1واكن همامت ابإدراج معايري ا ألهلية .واكنت الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية مالكني
رشعيني حلقوق املعارف التقليدية .واكن س يدمع البديل  ،1برشط حذف ا ألقواس حول لكمة "الشعوب" .وسوف يس متر
 ي الإسهام بصورة متعاونة من أأجل الوصول اإىل اإعداد صك يعزز حامية املعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية.
 .339و أأيد وفد كينيا التعليقات والاجتاهات اليت عرب عهنا وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .واكنت ادلول ا ألعضاء  ي
حاجة اإىل حتديد اسةراتيجية تقوم عىل أأساس مهنج شامل ورحب بغرض تقليل الفجوات .ومن املهم قيام النظم الوطنية
بأأخذ احتياجات الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية  ي احلس بان اإىل جانب كيفية تعزيز احلقوق املةرخسة  ي مثل تكل النظم
الوطنية من خالل أأحصاب احلقوق  ي الصك ادلويل .وعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن يؤدي التوفيق بني ا ألنظمة الوطنية وادلولية
اإىل التحرك ل ألمام بصورة رسيعة وفعاةل خالل العملية.
 .340وقال الرئيس اإن امليرسين وضعوا مصطلح "اإجيايب"  ي عنوان املادة  .5ومل يمت مناقشة ا ألمر وسيمت حذفه ألنه ل
يتسق مع املهنجية .وإاذا أأرادت اإحدى ادلول ا ألعضاء اإدراجه ،لاكن ذكر ذكل  ي التقرير.
 .341و أأختمت الرئيس بند جدول ا ألعامل.

قرار بش أأن البند  7من جدول ا ألعامل
 .342قامت اللجنة ابإعداد نص أآخر ،عىل
أأساس الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/32/4
بعنوان "حامية املعارف التقليدية :مسودة مواد
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النسخة املعدةل الثانية" .وقررت اللجنة نقل هذا
النص ،عند اختتام هذا البند من بنود جدول
ا ألعامل  ي  2ديسمرب  ،2016اإىل ادلورة
الرابعة والثالثني للجنة ،وفقا لولية اللجنة
للعامني  2017-2016وبرانمج معل  2017كام
ورد  ي الوثيقة . WO/GA/47/19
 .343أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق التالية
وقامت بعقد مناقشات بش أأهنا:
WIPO/GRTKF/IC/32/5
WIPO/GRTKF/IC/32/6
WIPO/GRTKF/IC/32/7
WIPO/GRTKF/IC/32/8
WIPO/GRTKF/IC/32/9
WIPO/GRTKF/IC/32/10
WIPO/GRTKF/IC/32/INF/7
.WIPO/GRTKF/IC/32/INF/8

البند  8من جدول ا ألعامل :أأمور أأخرى

قرار بش أأن البند  8من جدول ا ألعامل:
 .344مل جتر مناقشات بش أأن هذا البند

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .345عرب الرئيس عن شكره لنائيب الرئيس ألهنم معلوا اإىل جانب ا ألمانة وامليرسين كفريق .وعرب عن شكره ل ألمانة عىل
اجلهود اليت بذلهتا  ي تنظمي الندوة ،وإاعداد الواثئق ،وخاصة عىل رعاية الفريق .لقد اكن أأمرا يتطلب بذل الكثري من اجلهد
نظرا لضطالع شعبة املعارف التقليدية مبسؤوليات أأخرى أأيضا وليس مسؤوليات اللجنة احلكومية ادلولية حفسب .وعرب عن
شكره للميرسين ،والس يدة ابجيل والس يدة هاويل .وعرب عن شكره للمنسقني ا إلقلمييني اذلين لعبوا دورا همام  ي تزويده
ابملعلومات والعمل بينه وبني ادلول ا ألعضاء عىل ضامن متكن اللجنة احلكومية ادلولية من التحرك قدما وضامن جناح الاجامتع.
وعرب عن شكره للبدلان متقاربة التفكري عىل تنظمي مائدة مس تديرة قبل ادلورة ،وهو أأمر أأثبت أأمهيته .و أأعرب عن شكره
ملدراء اجللسات واملشاركني  ي الندوة ،واملقررين عىل مشاراكهتم .و أأشار اإىل دمعه القوي للشعوب ا ألصلية والعمل اذلي
قاموا به .واكن ممثلو الصناعة واجملمتع املدين أأيضا من بني أأحصاب املصلحة الرئيس يني .واكنت اللجنة احلكومية ادلولية  ي حاجة
لالس امتع اإىل اكفة اجلوانب لفهم خمتلف املواقف .وذكر ادلول ا ألعضاء بوجوب اإعادة تزويد الصندوق الطوعي اب ألرصدة.
و أأعرب عن شكره لدلول ا ألعضاء نفسها ألهنا متثل أأمه مجموعة .وقال اإنه تواجد فقط للمساعدة  ي العملية ،لكن ادلول
ا ألعضاء يه ا ألطراف اليت قامت ابلفعل ابلعمل والتوصل اإىل نتاجئ أأخذت  ي حس باهنا اكفة املصاحل .وعقدت اللجنة
احلكومية ادلولية اجامتعات ممثرة للغاية  ي مناخ جيد للغاية .وقد قام اكفة املشاركني ابلعمل بصورة تمتزي ابلحةرام والود.
واس مترت الندوة والاجامتع الرمسي أأايما قليةل .بيامن اكنت هناك اختالفات واحضة  ي وهجات النظر حول بعض املسائل
احملورية ،وقد بد أأت مجموعة كبرية من ادلول بتقليص الفجوات ،وخاصة  ي اجملال الرئييس املتعلق بنطاق امحلاية .واكنت هناك
بعض الاقةراحات اجليدة املتعلقة بصياغة اللغة اليت ميكن أأن تكون متقبةل بصورة أأكرب دلى ادلول ا ألعضاء واملتعلقة
ابلعقوابت والعالجات ،والكشف وإادارة احلقوق ،والاس تثناءات والتقييدات .و ألن العديد من تكل املسائل اكنت مسائل
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مشةركة ،ينبغي عىل اللجنة احلكومية ادلولية اإعادة النظر فهيا .واكنت اللجنة احلكومية ادلولية بعيدة بعض اليشء عن
اس تكامل ا ألهداف املهمة ابلنس بة للعنارص ا ألساس ية .وقدم وفد سويرسا عبارات جديدة ميكن أأن تساعد  ي سد الفجوات.
وعرب عن اعتقاده بأأن هناك تفامه مشةرك ل ألهداف ،عىل مس توى مفاهميي أأعىل ،حىت لو اكنت اللجنة احلكومية ادلولية غري
قادرة عىل صياغة نص حىت الآن .واكنت هناك بعض الاختالفات بشأأن التوصل اإىل توافق  ي الر أأي حول بعض اجملالت
الرئيس ية مثل موضوع املس تفيدين فامي يتعلق بدور ا ألمم .وميكن للجنة احلكومية ادلولية الرجوع اإىل تكل املسائل  ي ادلورة
الثالثة والثالثني لها ألهنا مسائل مشةركة .واكنت هناك مسأأةل احلقوق مقابل مهنج التدابري .ومتثل تكل بعض املسائل اليت
س تقوم اللجنة احلكومية ادلولية ابإعادة النظر فهيا  ي دورهتا الثالثة والثالثني .وفامي يتعلق بقواعد البياانت ،وجد توافق  ي
الر أأي حول أأهنا تلعب دورا همام ،وطلب من ادلول ا ألعضاء القيام بنظر املعلومات حبرص  ي التوصيات املشةركة  ي النسخة
املعدةل الثانية .ورمبا أأراد مقدمو الاقةراحات العمل عىل النسخة املعدةل الثانية وعىل توصياهتم من أأجل ضامن اتساقها بصورة
أأكرب .و أأشار اإىل ادلراسات اليت طالبت هبا بعض ادلول ا ألعضاء وطالب ادلول ا ألعضاء ابلنظر مليا فهيا قبل ادلورة الثالثة
والثالثني للجنة احلكومية ادلولية .وفامي يتعلق ابدلورة الثالثة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية نوى اإعداد مذكرة الرئيس
ملساعدة ادلول ا ألعضاء  ي حتضرياهتا .واكن سرياجع ادلروس املس تفادة مع انئيب الرئيس وا ألمانة ،لنظر كيفية حتسني العملية.
وعرب الرئيس عن شكره مرة اثنية لدلول ا ألعضاء عىل الطريقة احملةرمة والإجيابية اليت شاركوا هبا .و أأخريا ،أأعرب عن
شكره للمةرمجني.
 .346و أأعرب وفد الهند ،متحداث ابمس مجموعة دول أآس يا واحمليط الهادي ،عن تقديره العميق للعمل ادلؤوب والإخالص
والتفاين اذلي أأبداه امليرسون وعىل التوجيه واملهنجية اليت قدهما الرئيس وانئبيه .وقد لعبت اجملموعات دورا همام وخاصة
البدلان متقاربة التفكري .وستشلك النسخة املعدةل الثانية أأساسا جيدا للعمل  ي دورة تقيميية  ي يونيو  .2017و أأعرب عن
أأمهل  ي أأن يمتكن من سد الفجوات بصورة أأكرب والتوصل اإىل اتفاق حول الصكوك امللزمة قانوان .و أأعرب عن شكره ألمانة
الويبو عىل املساعدة  ي تنظمي الاجامتع ،اإىل جانب العمل ادلؤوب اذلي قام به املةرمجون.
 .347و أأعرب وفد ش ييل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن شكره للرئيس عىل هجوده اخمللصة
وشكره لنائبيه .كام شكر امليرسين عىل هممهتم الشاقة املمتثةل  ي السعي من أأجل الوصول اإىل طريق مقبول اإيل اكفة ا ألعضاء.
و أأعرب عن شكره ل ألمانة عىل تنظمي الندوة واليت اكنت هممة ومفيدة و أأسهمت  ي املفاوضات .و أأعرب عن شكره للشعوب
ا ألصلية اليت شاركت دامئا بوصفها أأكرث ا ألطراف املهمتة  ي فريق الشعوب ا ألصلية و ي املفاوضات .و أأعرب عن شكره للبدلان
املتقاربة التفكري عىل تنظمي املائدة املس تديرة للبدلان متقاربة التفكري .كام أأعرب عن تقديره جلهود اكفة اجلهود  ي ادلورة ،واليت
مسحت للجنة احلكومية ادلولية ابلعثور عىل مواقف جديدة والسري قدما حنو التوصل اإىل توافق  ي الر أأي .واكن هناك عدد
من البدائل  ي النص والهدف من وجودها هو حتقيق قدر أأكرب من الوضوح .ول يعىن ذكل عدم وجود العديد من العنارص
املشةركة بني خمتلف البدائل ،وقد مسح ذكل بتحقيق تقدم .وجرت مناقشات طويةل  ي الاجامتعات غري الرمسية وهذا أأمر
ميكن السري فيه من خالل مجموعات اتصال ألغراض خاصة  ي ادلورة التالية من أأجل احلصول عىل مناقشات مفتوحة أأكرث
 ي مجموعات أأصغر .واكنت الثقة يه اليت مسحت ل ألعضاء بفهم بعضهم البعض ولتقدمي تعهدات والتحرك قدما حنو حتقيق
نتاجئ ملموسة .و أأعرب عن شكره للمةرمجني اذلين ساعدوا ا ألعضاء عىل فهم بعضهم بعضا.
 .348و أأعرب وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان متقاربة التفكري ،عن شكره للميرسين عىل العمل الشاق اذلي قاموا به
ملعرفة مواقف اكفة ادلول ا ألعضاء .كام أأعرب عن شكره للرئيس عىل اإرشاداته ورئاس ته أأثناء الاجامتع .و أأعرب عن شكره
ل ألمانة واملةرمجني عىل معلهم وضامهنم سري الاجامتع بصورة سلسةل .كام أأثىن عىل ادلول ا ألعضاء عىل الروح البناءة اليت
أأظهروها أأثناء الاجامتع وعىل الاقةراب من التوصل اإىل تفامه مشةرك حول حامية املعارف التقليدية.
 .349و أأعرب وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره للرئيس وانئبيه .و أأعرب عن تقديره لعمل امليرسين أأثناء
ا ألس بوع باكمهل .كام أأعرب عن شكره ل ألمانة واملةرمجني عىل معلهم الشاق.
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 .350و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره للرئيس عىل رئاس ته وعن شكره لنائبيه ،وللميرسين
عىل خربهتم وعىل معلهم ادلؤوب املس متر .كام أأعرب عن شكره ل ألمانة عىل معلها الشاق والزتاهما بتيسري العملية .كام رحب
ابلنسخة املعدةل الثانية بوصفها أأساسا لإجراء أأي مناقشات أأخرى حول املعارف التقليدية و أأعرب عن شكره لاكفة املشاركني
عىل الإسهام  ي النص ،وهو ما قد عكس تضييق  ي الفجوات وفهم مشةرك مزتايد .ودار الرصاع ا ألسايس حول كيفية
الإقرار ابملعارف التقليدية والةروجي لها وحاميهتا ،ألن املعارف التقليدية تعترب أأقدم شلك من أأشاكل املعرفة عرفته البرشية  ،ي
نظام امللكية الفكرية احلديث .و أأعرب عن أأمهل  ي اس تخدام الفةرة الزمنية حىت ادلورة التالية للجنة احلكومية ادلولية  ي
التفكري وتقدير حمتية منح حقوق قانونية  ي نظام امللكية الفكرية بطريقة تأأخذ مصاحل أأحصاب املعارف التقليدية  ي احلس بان.
وتطلع اإىل املشاركة بصورة بناءة  ي ادلورة الثالثة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية .كام أأعرب عن شكره للمةرمجني.
 .351و أأعرب وفد الصني عن شكره للرئيس وانئبيه وا ألمانة وامليرسين واكفة ادلول ا ألعضاء عىل معلهم ادلؤوب اإيل يريم
اإىل القضاء عىل اخلالفات وعىل فهمهم للعديد من الشواغل .وسوف يس متر  ي املشاركة بفاعلية  ي املناقشات اليت هتدف اإىل
الوصول اإىل وضع صكوك دولية ملزمة قانوان.
 .352واختمت الرئيس ادلورة.

قرار بش أأن البند  9من جدول ا ألعامل:
 .353وتبنت اللجنة قرارها بش أأن بنود جدول
ا ألعامل رمق  2و 3و 4و 5و 6و  7ي 2
ديسمرب  .2016ووافقت عىل اإعداد وتوزيع
مسودة تقرير مكتوب ،يتضمن النص املتفق عليه
لهذه القرارات واكفة املداخالت قبل 27
يناير  .2017وسوف تمت دعوة املشاركني  ي
اللجنة لتقدمي تصويباهتم املكتوبة عىل مداخالهتم كام
هو وارد  ي مسودة التقرير قبل توزيع نسخة هنائية
من التقرير عىل املشاركني  ي اللجنة لتبنهيا  ي
ادلورة التالية للجنة.
]ييل ذكل املرفق[
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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
Yonah SELETI, Chief Director, Department of Science and Technology (DST), Ministry of
Science and Technology, Pretoria

ALGÉRIE/ALGERIA
Lounès ABDOUN, directeur général adjoint, Office national des droits d’auteur et droits voisins
(ONDA), Ministère de la culture, Alger
dga@onda.dz
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
allek@mission-algeria.ch

ALLEMAGNE/GERMANY
Jasmin SCHLEE (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

ANGOLA
Alberto Samy GUIMARÃES, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Sager ALFUTAIMANI, Deputy Director for Technical Affairs, Saudi Patent Office (SPO), King
Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh
sfutmani@kacst.edu.sa

ARGENTINE/ARGENTINA
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
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AUSTRALIE/AUSTRALIA
Ian GOSS, Special Adviser, IP Australia, Canberra
Gavin LOVIE, Director, International Policy and Cooperation Section, IP Australia, Canberra
gavin.lovie@ipaustralia.gov.au
Aideen FITZGERALD (Ms.), Policy Officer, 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
Amy LEE (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva

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

BÉLARUS/BELARUS
Aliaksei BAIDAK, Deputy Director General, National Center of Intellectual Property (NCIP),
Minsk

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

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA
Miroslav MARIĆ, Expert Associate for Geographical Indications, Department of Intellectual
Property Development, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, Mostar
m_maric@ipr.gov.ba

BOTSWANA
Boipelo SITHOLE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BRÉSIL/BRAZIL
Caue OLIVEIRA FANHA, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva
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CANADA
Catherine BEAUMONT (Ms.), Manager, International Copyright Policy, Canadian Heritage,
Gatineau
Sylvie LAROSE (Ms.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division,
Global Affairs Canada, Ottawa
Nicolas LESIEUR, Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division,
Global Affairs Canada, Ottawa
Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Copyright and Trademark Policy Directorate,
Ministry of Innovation, Science and Economic Development, Ottawa
Frederique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE
Nelson CAMPOS, Asesor Legal, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON), Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Santiago
ncampos@direcon.gob.cl
Felipe PINO SILVA, Abogado, Departamento Jurídico, Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes (CNCA), Ministerio de Cultura, Santiago
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
mpaiva@minrel.gob.cl

CHINE/CHINA
WU Kai, Director General, International Cooperation Department, State Intellectual Property
Office (SIPO), Beijing
wukai@sipo.gov.cn
FU Tao, Assistant Director General, Legal Affairs Department, State Intellectual Property Office
(SIPO), Beijing
guazhi_1@sipo.gov.cn
YAO Xin, Deputy Director, Division 3, Legal Affairs Department, State Intellectual Property
Office (SIPO), Beijing
yaoxin@sipo.gov.cn
HU Shuang (Ms.), Section Chief, International Affairs Division, Copyright Department, National
Copyright Administration of China (NCAC), Beijing
hushuangncac@126.com
SHI Yuefeng, Attaché, Permanent Mission, Geneva
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CHYPRE/CYPRUS
Andreas IGNATIOU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Demetris SAMUEL, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Christina TSENTA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA
Juan Camilo SARETZKI FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

CUBA
Eva María PÉREZ (Sra.), Jefa, Departamento de Patentes, Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial (OCPI), La Habana
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
Ahmed Ali MORSI, Chairman, Folk Arts and Intangible Cultural Heritage Committee, Supreme
Council of Culture, Ministry of Culture, Cairo

EL SALVADOR
Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra

EMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva

ÉQUATEUR/ECUADOR
Soledad DE LA TORRE (Sra.), Directora Nacional, Dirección Nacional de Obtenciones
Vegetales, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
gsdelatorre@iepi.gob.ec
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Pablo ESCOBAR, Primer Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
presiesco_00@hotmail.com
Ñusta MALDONADO (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
nmaldonado@cancilleria.gob.ec

ESPAGNE/SPAIN
Ana URRECHA ESPLUGA (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Coordinación Jurídica
y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, Madrid
Oriol ESCALAS NOLLA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ESTONIE/ESTONIA
Gea LEPÌK (Ms.), Adviser, Legislative Policy Department, Ministry of Justice, Tallinn
Veikko MONTONEN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
veikko.montonen@mfa.ee

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Dominic KEATING, Director, Intellectual Property Attaché Program, Office of Policy and
International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
Peter MEHRAVARI, Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
peter.mehravari@uspto.gov
Aurelia SCHULTZ (Ms.), Counsel, Office of Policy and International Affairs, Copyright Office,
Washington D.C.
aschu@loc.gov
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the
World Trade Organization (WTO), Geneva
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Assistant, Permanent Mission, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Larisa SIMONOVA (Ms.), Researcher, Law Division, Federal Service for Intellectual Property
(ROSPATENT), Moscow
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FIDJI/FIJI
Timaima VAKADEWABUKA (Ms.), Principal Legal Officer, Legislative Drafting, Office of the
Attorney-General, Suva

FINLANDE/FINLAND
Jukka LIEDES, Special Adviser to the Government, Helsinki
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and Economy of Culture
Department, Ministry of Education and Culture, Helsinki
anna.vuopala@minedu.fi

FRANCE
Francis GUÉNON, conseiller, Mission permanente, Genève

GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève

GÉORGIE/GEORGIA
Temuri PIPIA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

GHANA
Alexander BEN-ACQUAAH, Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Joseph TAMAKLOE, Chief State Attorney, Registrar General Department, Ministry of Justice,
Accra
Paul KURUK, Executive Director, Institute for African Development (INADEV), Accra
Joseph OWUSU-ANSAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE
Rhea TSITSANI (Ms.), First Counsellor, Economic and Commercial Affairs, Permanent Mission,
Geneva
rhea_tsitsani@mfa.gr

GUATEMALA
Silvia Leticia GARCÍA HERNÁNDEZ (Sra.), Profesional II, Departamento de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), Ministerio de Economía,
Guatemala
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silvialeticiagarcia@yahoo.com
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
flor.garcia@wtoguatemala.ch

HONGRIE (LA)/HUNGARY
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property
Office, Budapest
krisztina.kovacs@hipo.gov.hu

INDE/INDIA
Virander PAUL, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Pradeep DUA, Research Officer, Drugs Control Cell Department, Ministry of Ayurveda, Yoga
and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), New Delhi
duadrpradeep@gmail.com
Ghazala JAVED (Ms.), Scientist-IV, International Cooperation, Ministry of Ayurveda, Yoga and
Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), New Delhi
javed_ghazal@yahoo.com
Sumit SETH, First Secretary, Economic Affairs, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Robert Matteus Michael TENE, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Sri HARTINI (Ms.), Director, Directorate of Belief and Tradition, Ministry of Education and
Culture, Jakarta
rahmiati.lita@gmail.com
Adi DZULFUAT, Deputy Director, Intellectual Property, Directorate of Trade, Industry,
Investment, and Intellectual Property, Directorate General of Multilateral Affairs, Ministry of
Foreign Affairs, Jakarta
Elly MUTHIA (Ms.), Deputy Director, Directorate General of Small and Medium Enterprises,
Ministry of Industry, Jakarta
Untung MULJONO, Head, Law and Human Rights Section, Coordinating Ministry of Political,
Legal and Security Affairs, Jakarta
Mujianto NUGROHO, Head, International Security Section, Coordinating Ministry of Political,
Legal and Security Affairs, Jakarta
Lita RAHMIATI (Ms.), Head, Institutional Empowerment Section, Directorate of Belief and
Tradition, Ministry of Education and Culture, Jakarta
rahmiati.lita@gmail.com
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Irma SURYANI (Ms.), Head, Inventory of Communal Intellectual Property and Library Section,
Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Mirna PRIMAYANI (Ms.), Staff, International Cooperation Division, Directorate of Cooperation
and Empowerment of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Angga Walesa YUDHA, Staff, Directorate General of Small and Medium Enterprises, Ministry of
Industry, Jakarta
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)
Hamid AZIZI MORAD POUR, Expert, Intellectual Property Expert, Ministry of Justice, Tehran
Yousef NOURIKIA, Legal Expert, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran
ynourikia@yahoo.com
Reza DEHGHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAQ
Jaber AL-JABERI, Senior Undersecretary, Undersecretary Office, Ministry of Culture, Baghdad

ISRAËL/ISRAEL
Judith GALILEE-METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
reporter3@geneva.mfa.gov.il
Dan ZAFRIR, Adviser, Permanent Mission, Geneva
reporter3@geneva.mfa.gov.il

ITALIE/ITALY
Maria-Chiara MALAGUTI, Consultant, Directorate General for Global Affairs, 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
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JAMAÏQUE/JAMAICA
Lilyclaire BELLAMY (Ms.), Executive Director, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO),
Ministry of Industry, Commerce, Agriculture and Fisheries, Kingston
lilyclaire.bellamy@jipo.gov.jm

JAPON/JAPAN
Yoshihito KOBAYASHI, Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural
Affairs, Tokyo
Hirohisa OHSE, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign
Affairs, 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

KENYA
Catherine Bunyassi KAHURIA (Ms.), Senior Principal State Counsel, International Law Division,
Office of Attorney General, Department of Justice, Nairobi
Sharon CHAHALE (Ms.), Deputy Chief Legal Counsel, Kenya Copyright Board, Office of
Attorney General and Department of Justice, Nairobi
mchahale@gmail.com
Peter KAMAU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Stanley MWENDIA, Trade Officer, Permanent Mission, Geneva

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN
Madina KARMYSHEVA (Ms.), Head, Section for Selection Achievements and Traditional
Knowledge, State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the
Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek

LETTONIE/LATVIA
Liene GRIKE (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva

LIBAN/LEBANON
Charbel SAADE, Responsible, Legal Affairs, Ministry of Culture, Beirut
saadecharbel@hotmail.com
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Rana EL KHOURY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
ranaelkhoury@lebmissiongva.org

LITUANIE/LITHUANIA
Renata RINKAUSKIENNE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA
Kamal BIN KORMIN, Senior Director, Patent Division, Intellectual Property Corporation of
Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism, Kuala Lumpur
kamal@myipo.gov.my

MALAWI
Chikumbutso NAMELO, Deputy Registrar General, Department of the Registrar General,
Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Blantyre

MALTE/MALTA
Edward GRIMA BALDACCHINO, Attaché, Permanent Mission, Geneva
edward.grima-baldacchino@gov.mt

MAURITANIE/MAURITANIA
Cheikh SHEIBOU, conseiller, Mission permanente, Genève
sheiboucheikh@yahoo.fr

MEXIQUE/MEXICO
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra
Juan 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
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
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Federico SAAVEDRA, Asistente, Misión Permanente, Ginebra
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MONACO
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
grealini@gouv.mc

MOZAMBIQUE
Margo BAGLEY (Ms.), Professor of Law, Emory University School of Law, Atlanta
margo.bagley@gmail.com

MYANMAR
Moe Moe THWE (Ms.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of Education, Nay
Pyi Taw

NÉPAL/NEPAL
Bharat Mani SUBEDI, Joint Secretary, Culture Division, Ministry of Culture, Tourism and Civil
Aviation, Kathmandu
bmsubedi@yahoo.com
Shankar Prasad KOIRALA, Secretary, Ministry of Industry, Kathmandu

NIGER
Amadou TANKOANO, professeur de droit de propriété industrielle, Faculté des sciences
économiques et juridiques, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niamey

NIGÉRIA/NIGERIA
Peters S. O. EMUZE, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Ruth OKEDIJI (Ms.), Professor of Law, University of Minnesota, Minneapolis
Chidi OGUAMANAM, Professor of Law, University of Ottawa, Ottawa
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY
Kaja Midtbø STADSHAUG (Ms.), Legal Adviser, Legislation Department, Ministry of Justice and
Public Security, Oslo
kaja.stadshaug@jd.dep.no
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NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Ema HAO’ULI (Ms.), Policy Adviser, Business Law Department, Ministry of Business, Innovation
and Employment, Wellington
ema.haouli@mbie.govt.nz
Kate Lin SWAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

OUGANDA/UGANDA
George TEBAGANA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
tebgeowill@yahoo.com

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN
Abdujalil URINBOYEV, Chief Specialist, Agency on Intellectual Property of the Republic of
Uzbekistan, Tashkent

PHILIPPINES
Maria Teresa ALMOJUELA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
i.almojuela@genevapm.ph
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
agtalisayon@gmail.com
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
jheng0503bayotas@gmail.com

PARAGUAY
Cristina Raquel PEREIRA FARINA (Sra.), Agregado, Misión Permanente, Ginebra
rpereira@misionparaguay.ch
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra
rrecalde@misionparaguay.ch

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

POLOGNE/POLAND
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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PORTUGAL
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
LEE Bokyung (Ms.), Senior Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korea Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
HWANG Sangdong, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon
HYEOKJU Yun, Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
yhj0418@korea.kr
KIM Jinhwa, Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
jh87@korea.kr

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Ysset ROMAN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
JONG Myong Hak, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague
emartinek@upv.cz

ROUMANIE/ROMANIA
Cristian FLORESCU, Head, International Relations Department, Romanian Copyright Office
(ORDA), Bucharest
Mirela GEORGESCU (Ms.), Head, Chemistry-Pharmaceutical Examining Division, Patent
Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
mirela.georgescu@osim.ro
Oana MARGINEANU (Ms.), Legal Adviser, Legal Affairs and International Cooperation Division,
State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
oana.margineanu@osim.ro

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
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Ian GREENE, Senior Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual Property Office
(IPO), London
Marc WILD, Policy Officer, International Policy Directorate, Department for Business, Energy
and Industrial Strategy, Intellectual Property Office (IPO), Newport
marc.wild@ipo.gov.uk

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Carlo Maria MARENGHI, Attaché, Permanent Mission, Geneva
iptrade@nuntiusge.org

SÉNÉGAL/SENEGAL
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Emil ŽATKULIAK, First Secretary, Permanent Representation of the Slovak Republic to the
European Union, Bratislava
Jakub SLOVÁK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SOUDAN/SUDAN
Adil Khalid Hassan HILAL, Registrar General, Registrar General of Intellectual Property,
Ministry of Justice, Khartoum
Azza HASSAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
aazz-85@hotmail.com

SRI LANKA
Avanti PERERA (Ms.), Senior State Counsel, Attorney General’s Department, Colombo

SUÈDE/SWEDEN
Gabriel PINO, Director, International Cooperation Department, Swedish Patent and Registration
Office (SPRO), Stockholm
Patrick ANDERSSON, Senior Adviser International Affairs, Swedish Patent and Registration
Office (SPRO), Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND
Martin GIRSBERGER, chef, Développement durable et coopération internationale, Division droit
et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
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Marco D’ALESSANDRO, conseiller politique, Division droit et affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
David STÄRKLE, conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de
la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Alebe LINHARES MESQUITA, stagiaire, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Parviz EMOMOV, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

THAÏLANDE/THAILAND
Usana BERANANDA (Ms.), Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to
the World Trade Organization (WTO), Geneva
Savitri SUWANSATHIT (Ms.), Adviser to the Ministry of Culture, Ministry of Culture, Bangkok
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
Urusaya INTRASUKSRI (Ms.), Director, Multilateral Cooperation Unit, International Relations
Bureau, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture, Bangkok
Darunee THAMAPODOL (Ms.), Director, International Relations Bureau, Office of the
Permanent Secretary, Ministry of Culture, Bangkok
Ariyaporn SURANARTYUTH (Ms.), Sectional Director, Bureau of Community Industry
Development, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry, Bangkok
ariyaporn1234@gmail.com
Kittiporn CHAIBOON (Ms.), Head, Research and Development Section, Department of Cultural
Promotion, Ministry of Culture, Bangkok
Tossaporn SRISAKDI, Head, Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement,
Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok
tossaporn.dld@gmail.com
Kitiyaporn SATHUSEN (Ms.), Senior Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry
of Commerce, Nonthaburi
sathusen_k@hotmail.com
Rattanisa SUPHACHATURAS (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property, Ministry
of Commerce, Nonthaburi
rattani.new@gmail.com
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Titaporn LIMPISVASTI (Ms.), Cultural Officer, Department of Cultural Promotion, Ministry of
Culture, Bangkok
titamod94@hotmail.com
Sukolrat THARASAK (Ms.), Arts Officer, Fine Arts Department, Ministry of Culture, Bangkok
tharasak@hotmail.com

TOGO
Traoré Aziz IDRISSOU, directeur général, Bureau togolais du droit d’auteur (BUTODRA),
Ministère de la communication, de la culture, du sport et de la formation civique, Lomé
aziz56fr@yahoo.fr
Koffi SEBADO, attaché de cabinet, Cabinet, Ministère de la communication, de la culture, des
sports et de la formation civique, Lomé
koffisebado@yahoo.fr

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Anne Marie JOSEPH (Ms.), Deputy Controller, Intellectual Property Office, Ministry of the
Attorney General and Legal Affairs, Port of Spain
annemarie.omedjoseph@ipo.gov.tt

TUNISIE/TUNISIA
Nasreddine NAOUALI, conseiller, Mission permanente, Genève
n.naouali@diplomatie.gov.tn

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN
Ata ANNANIYAZOV, Deputy Chairman, State Service on Intellectual Property under the Ministry
of Economy and Development of Turkmenistan, Ashgabat
tmpatent@online.tm

TURQUIE/TURKEY
Kemal Demir ERALP, Patent Examiner, Patent Department, Turkish Patent Institute, Ankara
kderalp@gmail.com
Osman GÖKTÜRK, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

UKRAINE
Andrew KUDIN, General Director, Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry
of Economic Development and Trade of Ukraine, State Intellectual Property Service of Ukraine
(SIPS), Kyiv
a.kudin@ukrpatent.org
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Sergii TORIANIK, Deputy Head, Department of Examination of Applications for Inventions,
Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, Ministry of Economic Development and
Trade of Ukraine, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv
s.toryanik@ukrpatent.org
VANUATU
Brittien YOSEF, Registrar, Trademark, Patent, and Design, Vanuatu Intellectual Property Office,
Ministry of Tourism, Trade, Industry, Cooperative and Ni-Vanuatu Business, Port Vila
byosef@vanuatu.gov.vu

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC
OF)
Sandra AISSAMI EL JARMAKANI (Sra.), Coordinadora de Marcas, Servicio Autónomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio, Caracas

VIET NAM
MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
mvson@noip.gov.vn

YÉMEN/YEMEN
Hussein Taher Ahmed AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
h.alashwal@yahoo.com

ZIMBABWE
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
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Sami M.K. BATRAWI, Director General, Intellectual Property Unit, Ministry of Culture, Ramallah

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Geneva
syam@southcentre.int

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION (OIC)
Halim GRABUS, Counsellor, Geneva
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Narmin KHALILOVA (Ms.), Consultant, Geneva
Ahmad MUKHTAR, Economist, Trade and Food Security, Geneva
amukhtar@unog.ch

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)
Enrico LUZZATTO, Director, European Patent Office, Munich
Alessia VOLPE (Ms.), Coordinator, International Cooperation, Münich

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
Lydia MARGOSSIAN (Mme), déléguée, Énergie, ressources génétiques, Bagneux
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)
Holger TOSTMANN, Co-Subchair, Genetic Resources in the Biotechnology Committee, Munich
tostmann@wallinger.de
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Association de gestion internationale collective des œuvres audiovisuelles
(AGICOA)/Association for the International Collective Management of Audiovisual Works
(AGICOA)
Vera CASTANHEIRA (Ms.), General Counsel, Geneva
vca@agicoa.org
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students'
Association (ELSA International)
Pauline GROUCHKO (Ms.), Head of Delegation, Brussels
Donal MERRICK, Head of Delegation, Brussels
Daniele CARPONETTO, Delegate, Brussels
Elena MAGLIO (Ms.), Delegate, Brussels
Angelica PAPACCIO (Ms.), Delegate, Brussels
Tessa ROBIJN (Ms.), Delegate, Brussels
Tabea VONBRUNN (Ms.), Delegate, Brussels
Call of the Earth (COE)
Rodrigo DE LA CRUZ, Asesor en propiedad intelectual, Quito
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones
(DoCip)/Indigenous Peoples’ Center for Documentation, Research and Information (DoCip)
Karen PFEFFERLI (Mme), coordinatrice, Genève
Malikah ALIBHAI (Mme), interprète, Paris
Julia DICK (Ms.), interprète, Londres
Pierrette BIRRAUX (Mme), membre, Genève
María BAYLE RUBIO (Mme), stagiaire, Genève
sectec-intern@docip.org
Bianca PHILLIPS (Mme), stagiaire Genève
sectec-intern@docip.org
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
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Manisha DESAI (Ms.), Assistant General Patent Counsel, Commission on Intellectual Property,
Indianapolis
Civil Society Coalition (CSC)
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Fellow, Geneva
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)
Hiha ALLANA (Sra.), Delegada, Waipawa
Rosario LUQUE GIL (Sra.), Pasante, Quito
rosario.gilluquegonzalez@unifr.ch
Comité consultatif mondial des amis (CCMA)/Friends World Committee for Consultation
(FWCC)
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Nora MEIER (Ms.), Programme Assistant, Geneva
nmeier@quno.ch
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva
EcoLomics International
Noriko YAJIMA (Ms.), Research Director, Geneva
nikkiyaji@gmail.com
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Benoît MULLER, Legal Adviser, Geneva
France Freedoms - Danielle Mitterrand Foundation
Leandro VARISON COSTA, Legal Adviser, Paris
leandro.varison@france-libertes.fr
Cyril COSTES, Lawyer, Strasbourg
cyril@costes-avocat.fr
Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Mme), économiste, Genève
madeleine@health-environment-program.org
Incomindios Switzerland
Roger CHO, Indigenous Delegate, Zurich
June LORENZO (Ms.), Consultant, Paguate
junellorenzo@aol.com
Indian Council of South America (CISA)
Tomas CONDORI, Member, Geneva
Indigenous Information Network (IIN)
Lucy MULENKEI (Ms.), Executive Director, Nairobi
mulenkei@gmail.com
Instituto Indígena Brasilero da Propriedade Intelectual (InBraPi)
Lucia Fernanda INACIO BELFORT SALES (Ms.), Expert, Intellectual Property Division, Ronda
Alta
jofejkaingang@hotmail.com
MALOCA Internationale
Leonardo RODRÍGUEZ, Experto, Bogotá
perez.rodriguez@graduateinstitute.ch
Massai Experience
Lay TSHIALA, membre, Genève
laytshiala@hotmail.com
Native American Rights Fund (NARF)
Melody MCCOY (Ms.), Staff Attorney, Legal, Native American Rights Fund, Boulder
mmccoy@narf.org
Pacific Islands Forum Secretariat
Pita Kalesita NIUBALAVU, Secretary General, Brisbane
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Proyecto ETNOMAT, Departamento de Antropología Social, Universidad de Barcelona
(España)
Mònica MARTÍNEZ MAURI (Sra.), Profesora, Universidad de Barcelona, Barcelona
Research Group on Cultural Property (RGCP)
Linda MÜLLI (Ms.), Researcher, Basel
Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici (SIMBDEA)
Harriet DEACON (Ms.), Associate Member, London
Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow
Françoise KRILL (Mme), déléguée, Rolle
tradi@tradi.info
Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department
Raymond FRYBERG, Member, Tulalip
Preston HARDISON, Policy Analyst, Seattle

VI. GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/
INDIGENOUS PANEL

Lucy MULENKEI (Ms.), Executive Director, Indigenous Information Network (IIN), Nairobi
Rodrigo DE LA CRUZ INLAGO, Asesor en propiedad intelectual, Call of the Earth (COE), Quito
Preston HARDISON, Policy Analyst, Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs
Department, Seattle

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
Shakeel BHATTI, conseiller, Division des savoirs traditionnels/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
Olivier TALPAIN, collaborateur SYNI, Division des savoirs traditionnels/SYNY Collaborator,
Traditional Knowledge Division

[]هناية املرفق والوثيقة

