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 .1عقد مدير عام املنظمة العاملية للملكية الفكرية ("الويبو") ادلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف املعنية ابمللكية
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة" أأو "جلنة املعارف") ،بنيف ،يف الفرتة من  12اإىل 16
يونيو .2017
 .2ومثلت ادلو التالية يف ادلورة :اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،جزر الهباما ،بوليفيا (دوةل -
املتعددة القوميات) ،الربازيل ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،قربص ،كولومبيا ،الكونغو ،كواب ،اجلروهورية اليك يكية،
مجروهورية كوراي الكعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك ،مرص ،السلفادور ،اكوادور ،اس تونيا ،اثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،مجروهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،فرنسا ،جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،غواتاميل ،هنغاراي ،الروهند ،اإندونيس يا ،مجروهورية لو ادلميقراطية
الكعبية ،اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) ،إارسائيل ،اإيطاليا ،الياابن ،كيبنا ،قريغزيس تان ،لبنان ،لتوانيا ،مالوي ،املكس يك،
املغرب ،موزامبيق ،انميبيا ،نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرياي ،عامن ،ابكس تان ،ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغا ،
رومانيا ،الاحتاد الرويس،مجروهورية كوراي ،مجروهورية مودلوفا ،اململكة العربية السعودية ،الس نغا  ،سلوفاكيا ،الصوما  ،جنوب
أأفريقيا ،اإس بانيا ،رسي لناك ،سويرسا ،طاجيكس تان ،اتيلند ،توغو ،ترينداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،تركامنس تان ،أأوغندا،
أأوكرانيا ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة الامريكية ،أأوروغواي ،فييت انم ،المين ،زمبابوي ( .)87واكن الاحتاد ا ألورويب
(" )"EUوادلو ا ألعضاء فيه ممثال كعضو يف اللجنة.
.3

وشاركت البعثة املراقبة ادلامئة لفلسطني يف الاجامتع بصفة مراقب.

 .4وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( ،)OAPIاملنظمة
ا ألوروبية للرباءات ( ،)EPOا ألمانة العامة جلاعة دو ا ألنديز ،املنظمة ادلولية للفرنكوفونية ( ،)OIFمكتب براءات
الاخرتاع دلو جملس التعاون اخلليجي ( ،)GCC Patent Officeمركز اجلنوب (.)6( )SC
 .5وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب :منظمة أأمجور ( ،)ADJMORالواكةل ادلولية لصحافة
الكعوب ا ألصلية ( ،)AIPINمجعية ا ألرمن يف أأرمينيا الغربية ،املركز ا ألسرتايل للملكية الفكرية يف جما الزراعة
( ،)ACIPAمجعية الإدارة اجلاعية ادلولية للمصنفات السمعية البرصية ( ،)AGICOAاجلعية الربازيلية للملكية الفكرية
( ،)ABPIمركز ادلراسات املتعددة التخصصات أأميارا ( ،)CEM-Aymaraمركز الابتاكر ادلويل للحمك ( ،)CIGIمركز
دمع الكعوب ا ألصلية يف مركز تدريب الساكن ا ألصليني يف الكام  /الروس ( ،)CSIP/RITCائتالف اجملمتع املدين
( ،)CSCاللجنة القانونية للتمنية اذلاتية لكعوب ا ألنديز ا ألصلية ( ،)CAPAJالك بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية
( ،)CROPLIFEيس اإس لالسيكارات ،فرنسا للحرايت  -مؤسسة دانييل ميرتان ،الواكةل ا ألملانية للتعاون ادلويل
( ،)GIZبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPبرانمج دراسة فوللكور الروهاميلاي والتنوع البيولويج  -مجعية امللكية الفكرية حلف
التنوع البيولويج اب ألرايض الرطبة ،نيبا  ،التحالف املس تقل للسيامن والتليفزيون ( ،)I.F.T.Aاحلركة الروهندية  -توابج أأمارو،
مركز الكعوب ا ألصلية للتوثيق والبحث واملعلومات ( ،)DoCipاجلعية العاملية للكعوب ا ألصلية ( ،)IWAاجلعية ادلولية
محلاية امللكية الفكرية ( ،)AIPPIالاحتاد ادلويل جلعيات املكتبات ومعاهدها ( ،)IFLAرابطة النارشين ادلولية (،)IPA
مركز التجارة ادلولية للتمنية ( ،)CECIDEالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAالاحتاد ادلويل للفيديو (،)IVF
معروهد الكعوب ا ألصلية للملكية الفكرية يف الربازيل ( ،)InBraPiمؤسسة ماساي للرتاث الثقايف ( ،)MCHFمالواك
اإنرتانش يوان  ،ماركيس  -رابطة أأحصاب العالمات التجارية ا ألوروبيني ،صندوق حقوق ا ألمريكيني ا ألصليني (،)NARF
مرشوع اتنومات ،قسم الاثروبولوجيا الاجامتعية بامعة برشلونة (اإس بانيا) ،اجمللس الربملاين للصاميني ( ،)SPCاجلعية
الإيطالية للموسوغرافيا والسلع الاثروبولوجية ( ،)SIMBDEAمؤسسة تبييبا  -املركز ادلويل ألحباث الس ياسات والتعلمي
فامي يتعلق ابلكعوب ا ألصلية ،قبائل تولليب التابعة إلدارة الكؤون احلكومية بواش نطن ،جامعة لوزان (.)38
.6

وترد قامئة املكاركني يف هذا التقرير.
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 .7وقدمت الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/34/INF/2حملة عامة عن الواثئق اليت وزعت ألغراض ادلورة الرابعة
والثالثني للجنة.
 .8و أأحاطت ا ألمانة علام ابملداخالت اليت قدمت ومت ا إلبال بوقائع ادلورة وتسجيلروها عىل الك بكة العاملية .ويلخص هذا
التقرير املناقكات ويقدم جوهر املداخالت دون أأن يعكس مجيع املالحظات اليت أبديت ابلتفصيل أأو ييبع ابلرضورة
اليسلسل الزمين للمداخالت.
.9

واكن الس يد /وند وندلند من الويبو هو أأمني عام ادلورة الرابعة الثالثني للجنة.

البند  1من جدو ا ألعام  :افتتاح ادلورة
 .10افتتح رئيس جلنة املعارف ،الس يد /اإاين غوس من أأسرتاليا  ،ادلورة.
 .11وقدم الس يد /مينليك أألميو جيتاهون ،مساعد املدير العام ،املالحظات الافتتاحية نيابة عن الس يد /فرانسس غري،
املدير العام .و أأشار اإىل أأن اجلعية العامة قد جددت يف أأكتوبر  2015ولية جلنة املعارف لفرتة الثنائية .2017/2016
واش متل برانمج معل اللجنة لفرتة الثنائية عىل دورتني بكأأن املوارد الوراثية يف عام  2016ودورتني بكأأن املعارف التقليدية
يف عام  2016ودورتني عن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي يف عام  .2017وطلب من ا ألمانة تنظمي ندوات لبناء املعرفة
ا إلقلميية واملعرفة املكرتكة بني ا ألقالمي مع الرتكزي عىل املسائل اليت مل يمت تسويهتا .وبناء عىل ذكل ،نظمت يف  8و 9
يونيو  2017ندوة حو امللكية الفكرية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ("الندوة") .و أأعرب عن امتنانه وشكره للمرشفني
واملتحدثني يف احللقة ادلراس ية عىل إاسروهاماهتم القمية .وشكر املقررين اذلين قدموا تقارير عن الندوة يف وقت لحق .كام أأعرب
عن أأمهل يف أأن يس تفيد املكاركون من تباد اخلربات واملناقكات ،و أأقر ابلعمل ادلؤوب اذلي قام به الرئيس بني ادلورتني
ومساهامت انئيب الرئيس الذلين معال عن كثب مع الرئيس ،وهام السفري روبرت ماتيوس مايلك تيين من اإندونيس يا والس يد/
جواك ليدس من فنلندا .وذكر أأن املنسقني ا إلقلمييني والعديد من ادلو ا ألعضاء معلوا أأيضا خال تكل ا ألنكطة فامي بني
ادلورات مع الرئيس وانئبيه ،وواصلوا القيام بدور حامس .و أأفاد أأن دلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف دلهيا ولية مزدوجة
ويه :أأشاك التعبري الثقايف التقليدي والتقيمي .وأأشار اإىل أأن ادلورة الثالثة والثالثني للجنة قد أأحرزت تقدما يف العمل بكأأن
مكاريع املواد وانقكت املسائل ا ألساس ية احملددة يف الولية واعمتدت قامئة اإرشادية ابلقضااي املعلقة  /العالقة اليت يتعني
معاجلهتا أأو حلروها (الوثيقة  .)WIPO/GRTKF/IC/34/7وهناك حاجة اإىل الكثري من العمل من أأجل مزيد من التقارب
بكأأن املسائل املعلقة والعالقة .ودعا ادلو ا ألعضاء اإىل اإبداء املرونة والرباغامتية ،وحهثا عىل بذ هجد ابملعىن التوافقي حىت
ميكن اإهناء هذا البند طويل الامد بنجاح .و أأقر ابملساهامت املمزية اليت يواصل خرباء الكعوب ا ألصلية تقدميروها يف العملية
وجشعروهم عىل املكاركة بأأقىص قدر ممكن من الفعالية .وذكر أأن ادلورة الرابعة والثالثني للجنة يه ادلورة ا ألخرية يف اإطار
الولية احلالية .ومعال بتكل الولية وبرانمج العمل اذلي اعمتدته اجلعية العامة ،س تكون ادلورة الرابعة والثالثني للجنة أأيضا
دورة تقيمي .و أأفاد أأن جلنة املعارف دعيت اإىل تقدمي نتاجئ معلروها اإىل اجلعية العامة بكأأن صك دويل قانوين بكأأن امللكية
الفكرية يكفل حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .كام دعيت اللجنة اإىل
النظر يف حتويل جلنة املعارف اإىل جلنة دامئة ،وإاذا ما متت املوافقة عىل ذكل ،يمت تقدمي التوصيات اإىل اجلعية العامة .وكخطوة
اتلية ،س تقمي اجلعية العامة يف أأكتوبر  2017التقدم احملرز وتبت فامي اإذا اكن ينبغي عقد مؤمتر دبلومايس أأو مواصةل
مفاوضاهتا .وسينظر أأيضا يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات اإضافية ،مع مراعاة معلية وضع املزيانية .و أأثىن عىل تربعات حكومة
أأسرتاليا لصندوق الويبو للتربعات يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة اليت مضنت اإماكنية تقدمي أأصوات الكعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية يف اللجنة .وجشع ادلو ا ألعضاء ا ألخرى عىل حتديد س بل مجع التربعات للصندوق .وجرى تذكري الوفود
بضامن مكاركة الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف مفاوضات اللجنة وتعزيز أأمهية الصندوق يف تيسري تكل املكاركة
الفعاةل .ومتثل موضوع فريق الكعوب ا ألصلية لدلورة التاسعة والثالثني للجنة يف "املسائل املعلقة  /العالقة يف مرشوع مواد
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اللجنة بكأأن حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي :وهجات نظر الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية" .واكن املتحدث الرئييس
الس يد /إاس .جميس أاناي ،معيد وأأس تاذ بلكية احلقوق يف جامعة كولورادو ابلولايت املتحدة ا ألمريكية ،اذلي واصل القيام
بدور نكط جدا ،مبا يف ذكل تقدمي تقيميه الفين اإىل اللجنة (الوثيقة  .)WIPO/GRTKF/IC/34/INF/8واكنت املبلغتان
هام الس يدة /أأروها يت ابريك ميد ،عضو قبائل نغايت أأوا ونغايت بورو يف نيوزيلندا ،والس يدة /جنيفر تويل كوربوز ،عضو
قبائل اكناكان اإي اإيغوروت مبقاطعة ماونتني يف الفلبني.
 .12وشكر الرئيس انئيب الرئيس عىل مساعدهتم ودمعروهم ومساهامهتم القمية .و أأفاد أأهنام معال كفريق واحد و أأنه سعى ابنتظام
اإىل توجهياهتم .وشكر املرتمجني الكفويني وا ألمانة ،اذلين معلوا هبدوء من وراء الكواليس ،ولكهنم شاركوا كثريا يف جناح
الاجامتعات .كام شكر ادلو ا ألعضاء اليت قدمت للميرسين املساعدة يف اإحراز تقدم يف معل اللجنة .وذكر أأنه ل ميكن
التقليل من شأأن اجلروهود اليت يبذلروها امليرسون حملاوةل تضييق الفجوات .و أأفاد أأنه تكاور مع املنسقني ا إلقلمييني يف بداية ادلورة
وشكرمه عىل توجهياهتم البناءة ،اليت سيساعد يف عقد جلسة معل بناءة .و أأشار اإىل أأن ادلورة موجودة عىل البث الك بيك
املبارش عىل موقع الويبو الإلكرتوين ،مما زاد من حتسني الانفتاح والكمو  .وطلب من مجيع املكاركني الامتثا للنظام
ادلاخيل العام للويبو .وذكر أأنه من املقرر أأن يعقد الاجامتع بروح من النقاش البناء واملناقكة اليت يتوقع أأن يكارك فهيا مجيع
املكاركني مع الاحرتام الواجب للنظام والزناهة والتنظمي اذلي حيمك الاجامتع .وبصفته رئيس جلنة املعارف ،حيتف ابحلق،
حيامث ينطبق ذكل ،يف اس تدعاء أأي مكارك قد خيفق يف مراعاة القواعد الإجرائية العامة للويبو وقواعد السلوك السلمي
املعتادة .وذكر أأنه يف ا ألشروهر ا ألخرية ،ازداد اهامتم وسائل الإعالم بعمل اللجنة .واس تجاب مكتب الويبو للصحافة بكلك
اإجيايب لطلبات الصحفيني لتغطية أأعام اللجنة يف جنيف .و أأفاد أأن ذكل قد يؤدي إاىل وصو الصحفيني اإىل تصوير أأفالم أأو
التقاط صور فوتوغرافية للجنة أأثناء العمل ،خال اجللسة العامة ،بغرض توضيح قصصروهم الإخبارية .و أأضاف أأن موظفي
الصحافة والإعالم يف الويبو سريافقون أأي حصفي ،وس يكون التصوير منفصال ول يكمل الصوت دون احلصو عىل اإذن
رصحي من الوفد املعين .وس يقوم طامق اكمريا من هيئة الإذاعة الكندية خال ادلورة ،عىل سبيل املثا  ،ببعض أأعام التصوير
القصري واملنفصل خال اجللسة العامة للجنة .و أأفاد أأن مده هذه ادلورة مخسة أأايم .وذكر أأنه يعزتم اس تخدام الوقت اخملصص
ابلاكمل قدر الإماكن .و أأفاد أأنه معال ابلولية احلالية ومبوجب البند  7من جدو ا ألعام  ،ينبغي لدلورة الرابعة والثالثني
للجنة أأن جتري مفاوضات بكأأن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل تضييق الفجوات القامئة والتوصل اإىل تفامه
مكرتك بكأأن القضااي ا ألساس ية والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين .واب إلضافة اإىل ذكل ،وعىل النحو
املفصل يف برانمج العمل ،يف اإطار البند  8من جدو ا ألعام  ،ينبغي لدلورة الرابعة والثالثني للجنة أأن تقمي التقدم احملرز يف
فرتة الثنائية  ،2017/2016و أأن تقدم توصية اإىل اجلعية العامة .وعىل النحو املتفق عليه يف مهنجية ادلورة ،سيمت فتح
البند  8من جدو ا ألعام أأول ،يليه البند  7من جدو ا ألعام  .ويف اإطار البند  2من جدو ا ألعام  ،سيسمح
للمجموعات ا إلقلميية والاحتاد ا ألورويب ومجموعة البدلان مامتثةل التفكري (" )"LMCsوممثيل الكعوب ا ألصلية إابلقاء بياانت
افتتاحية تصل مدهتا اإىل دقيقتني .وميكن تسلمي أأي بياانت أأخرى اإىل ا ألمانة كتابة أأو اإرسالروها ابلربيد الإلكرتوين وسينعكس
يف التقرير .وجشع ادلو ا ألعضاء واملراقبني بقوة عىل التفاعل مع بعضروهم البعض بصورة غري رمسية ،ألن ذكل يزيد من فرص
دراية ادلو ا ألعضاء مبقرتحات املراقبني ورمبا دمعروها .و أأقر بأأمهية ممثيل الكعوب ا ألصلية وقميهتم ،فضال عن أأحصاب املصلحة
الرئيس يني الخرين مثل ممثيل الصناعة واجملمتع املدين .وذكر أأن جلنة املعارف ينبغي أأن تتوصل اإىل قرار متفق عليه بكأأن لك
بند من بنود جدو ا ألعام أأثناء العمل .وسيمت يوم اجلعة املوافق  16يونيو تعممي القرارات اليت مت التفاق علهيا ابلفعل
لتأأكيدها رمسيا من قبل اللجنة .وسيمت اإعداد تقرير ادلورة بعد انهتاء اعاملروها ويعمم عىل مجيع الوفود للتعليق عليه .وسيمت تقدميه
بميع اللغات الست لعامتده يف ادلورة املقبةل للجنة .و أأشار الرئيس اإىل أأنه أأعد ثالث مذكرات بكأأن ما ييل )1( :أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي اليت اتبعت مذكرته السابقة اليت أعدت لدلورة الثالثة والثالثني للجنة؛ ( )2التقيمي وتقدمي توصية اإىل
اجلعية العامة؛ ( )3مهنجية الاجامتع .وذكر أأن املذكرتني ا ألوليني قدمتا للمساعدة يف ا ألعام التحضريية .ومع ذكل ،ليس هلام
أأي وضع ول ختالن مبواقف أأي دوةل عضو .و أأفاد أأن املذكرة الثالثة قد نوقكت ومت التفاق علهيا مع املنسقني ا إلقلمييني
وا ألعضاء املعنيني .وهنأأ ا ألمانة ومديري الندوة ومقدمهيا .وذكر أأهنا وفرت منتدى ممزي ملناقكة القضااي اليت س تعاجلروها اللجنة.

WIPO/GRTKF/IC/34/14
5

و أأخريا ،أأشار اإىل اجامتع املائدة املس تديرة غري الرمسية بكأأن حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ("املائدة املس تديرة").
وذكر أأنه يؤيد بقوة تكل ا ألنكطة ألنه كثريا ما جيري يف تكل الاجامتعات اإجناز للعمل احلقيقي ،لس امي اإجياد فروهم مكرتك
خملتلف املواقف .و أأفاد أأن الفروهم املكرتك أأمر ابلغ ا ألمهية اإذا ما أأريد للجنة املعارف أأن حتقق نتاجئ توازن بني مصاحل مجيع
ادلو ا ألعضاء ومصاحل أأحصاب املصلحة الرئيس يني ،لس امي الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية واملس تخدمني.
البند  2من جدو ا ألعام  :اعامتد جدو ا ألعام

قرار بك أأن البند  2من جدو ا ألعام :
 .13قدم الرئيس مرشوع جدو
ا ألعام املع ّمم يف
الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/34/1 Prov.
 2.يك يع متد ،ومت اعامتده.
 .14فتح الرئيس الباب أأمام البياانت الافتتاحية.
[ .15مالحظة من ا ألمانة :أأعرب العديد من الوفود عن شكرمه للرئيس وانئيب الرئيس وا ألمانة ،كام أأعربوا عن امتناهنم
لإعداد ادلورة والندوة ،كذكل لإعداد الواثئق .هذه البياانت غري مكموةل يف هذا التقرير] .وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس
مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ ،و أأيد املهنجية وبرانمج العمل .و أأعرب عن تقديره للمذكرة الإعالمية اليت قدهما الرئيس بكأأن
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،فضال عن املذكرة الإعالمية املتعلقة ابملناقكات اليت جرت يف اإطار البند  8من جدو
ا ألعام  .وفضال عن اإجراء املفاوضات بكأأن نص أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،س تعرض ادلورة الرابعة والثالثني للجنة
التقدم احملرز يف الولية احلالية .وفامي يتعلق بنص أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،ذكر أأنه حيبذ اإجراء مناقكات بكأأن القضااي
ا ألساس ية من أأجل الوصو اإىل مناطق التوافق املكرتكة بكأأن قضااي ا ألهداف واملس تفيدين واملوضوع ونطاق امحلاية
والاس تثناءات والتقييدات .و أأفاد أأن كيفية حتديد أأشاك التعبري الثقايف التقليدي س تضع ا ألساس لعمل اللجنة .و أأعرب
معظم أأعضاء اجملموعة عن اعتقادمه بأأن تعريف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ينبغي أأن يكون شامال ،و أأن يس توعب
اخلصائص الفريدة ألشاك التعبري الثقايف التقليدي ،ول يتطلب معايري مس تقةل ل ألهلية .كام أأعرب معظم أأعضاء اجملموعة عن
تأأييدمه ملس توى تفاضيل من امحلاية ألشاك التعبري الثقايف التقليدي ور أأوا أأن مثل هذا الهنج يييح الفرصة لتحقيق التوازن
بني العالقة مع املكل العام والتوازن بني حقوق ومصاحل أأحصاهبا ومس تخدمهيا واملصلحة العامة ا ألوسع نطاقا .ولكن اكن لبعض
ا ألعضاء موقف خمتلف .وميكن أأن تكون احلقوق القامئة عىل خصائص أأشاك التعبري الثقايف التقليدي سبيال للميض قدما
حنو تضييق الفجوات القامئة هبدف هنايئ وهو التوصل اإىل اتفاق بكأأن صك دويل يكفل امحلاية املتوازنة والفعاةل ألشاك
التعبري الثقايف التقليدي ،ابلإضافة اإىل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية .وفامي يتعلق بقضااي املس تفيدين ،ذكر أأن
املس تفيدين الرئيس يني من الصك مه الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ( .)ILCsوعىل الرمغ من أأن بعض أأعضاء اجملموعة
دلهيم موقف خمتلف ،اإل أأن معظم ا ألعضاء ر أأوا أأنه من املناسب تناو دور املس تفيدين الخرين وفقا للقانون الوطين ،نظرا
لوجود ظروف معينة ل ميكن فهيا أأن تعزى أأشاك التعبري الثقايف التقليدي حتديدا اإىل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
وفامي يتعلق بنطاق امحلاية ،أأعرب معظم أأعضاء اجملموعة عن تأأييدمه لتوفري أأقىص قدر ممكن من امحلاية ألشاك التعبري الثقايف
التقليدي اعامتدا عىل طبيعهتا وخصائصروها ،حيث ميكن أأن تكون الامنذج القامئة عىل احلقوق الاقتصادية واملعنوية مالمئة
خملتلف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .ولكن اكن لبعض ا ألعضاء مواقف خمتلفة .وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ،من
ا ألمهية مباكن النظر يف احلمك بطريقة متوازنة بني احلالت احملددة للك دوةل عضو واملصاحل اجلوهرية ألحصاب أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي .ونظرا للظروف الوطنية اخملتلفة ،ينبغي أأن تكون هناك مرونة دلى ادلو ا ألعضاء للبت يف التقييدات
والاس تثناءات املناس بة .وفامي يتعلق ابلبند  8من جدو ا ألعام  ،أأفاد أأنه عىل الرمغ من أأن لبعض ا ألعضاء مواقف خمتلفة،
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اإل أأن معظم أأعضاء اجملموعة أأكدوا جمددا أأن هناك حاجة اإىل صك ملزم قانوان يوفر حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت المتكن من التوصل اإىل توصية للجمعية العامة من
شأأهنا أأن توجه معل اللجنة يف املس تقبل عىل أأساس التقدم احملرز يف اإطار الولية احلالية .و أأكد وفد اجملموعة دمعه وتعاونه
الاكملني يف إاجناح الاجامتع .و أأعرب عن الزتامه ابلتفاوض عىل حنو بناء من أأجل التوصل اإىل نييجة مقبوةل جليع الاطراف.
كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقكات اإىل اإحراز تقدم ملحوظ يف معل اللجنة.
 .16وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأعرب عن تطلعه اإىل املناقكة يف اإطار البند  8من جدو
ا ألعام  .وذكر أأن ادلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف متر بنقطة حتو هامة للغاية ألهنا مل تقترص عىل تقيمي التقدم احملرز
بكأأن ثالث قضااي حفسب ،بل أأيضا النظر يف توصيات جديدة اإىل اجلعية العامة .ويف اإطار البند  6من جدو ا ألعام ،
أأحاط الفريق علام ابلوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/34/INF/4بكأأن صندوق التربعات وشكر الوفود عىل مساهامهتا.
ويف اإطار البند  7من جدو ا ألعام  ،أأعرب عن أأمهل يف أأن تساعد ادلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف عىل حل املسائل
املعلقة وضامن التقارب يف الراء بكأأن املواد الرئيس ية .وشدد عىل أأمهية العمل املنتظم للجنة بكأأن املسائل اجلوهرية املتعلقة
ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وذكر أأن هذا الرتاث يرتبط ارتباطا معيقا ابلروهوية
الاجامتعية للمجمتعات احمللية ،ول ميثل جمرد قمية اجامتعية واقتصادية جوهرية ،وإامنا ميثل أأيضا شلك ثري من أأشاك
الابتاكر .ومن مث فاإن هذا الرتاث معرتف به يف مجيع أأحناء العامل من حيث حقوق الإنسان والتنوع البيولويج ،وجيب احلفاظ
عليه ،وابلتايل فاإنه يتطلب حامية قوية للملكية الفكرية .و أأفاد أأن الصكوك امللزمة قانوان يه ا ألنسب لتحقيق امحلاية املثىل.
و أأوىص الوفد بأأن تعقد اللجنة مؤمترا دبلوماس يا .وذكر أأنه ليك تركز جلنة املعارف عىل املسائل املوضوعية بدل من الولية،
ينبغي أأن تتحو اللجنة للجنة دامئة ،كام هو منصوص عليه يف الوثيقة  .WO/GA/47/16ووعد الوفد ابلعمل بكلك بناء
وفعا من أأجل إاجناح ادلورة الرابعة والثالثني للجنة.
 .17وحتدث وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب (" )"GRULACوذكر أأن مهنجية العمل املقرتحة
س تضمن أأن تكون ادلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف ،اليت لروها طابع مواضيعي وتقيميي ،ممثرة قدر الإماكن .و أأقر بأأن
أأنكطة مثل الندوة واملائدة املس تديرة سامهت يف بناء املعارف وتوافق الراء بكأأن القضااي املتعلقة بأأشاك التعبري الثقايف
التقليدي .وذكر أأن ادلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف س تمكل ولية فرتة الثنائية  ،2017/2016مع مواصةل النظر يف
القضااي ا ألساس ية واملسائل املعلقة يف جما أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،وتقيمي التقدم احملرز وصياغة توصية اإىل اجلعية
العامة .وعىل اللجنة عرض نتاجئ العمل عىل صك قانوين دويل واحد أأو عدة صكوك قانونية تتعلق ابمللكية الفكرية ،مما يضمن
امحلاية الفعاةل واملتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وسلط الضوء عىل فائدة املذكرات
الإعالمية للرئيس ،اليت من شأأهنا أأن تيرس العمل خال ا ألس بوع .وذكر أأنه يف املذكرة الإعالمية بكأأن البند  8من جدو
ا ألعام  ،قدم الرئيس عددا من القضااي للتفكري فهيا .وذكر الوفد بميع اجلروهود واخللفية والإجنازات عىل املس توى املتعدد
ا ألطراف يف جمالت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت اكنت قيد املناقكة منذ
الس تينيات من القرن العرشين .و أأفاد أأنه عندما أنكئت جلنة املعارف يف عام  ،2000الزتمت الوفود ابلنظر يف قضااي امللكية
الفكرية اليت نكأأت يف تكل اجملالت هبدف التوصل اإىل اتفاق بكأأن صك قانوين دويل واحد أأو صكوك دولية متنوعة لضامن
حاميهتا .وذكر أأن املفاوضات تكييس أأمهية حيوية ابلنس بة جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومجيع أأعضاهئا ،مع مراعاة
البيئة والتنوع البيولويج والثقافة والرثوة من املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت حتتاج اإىل امحلاية .ومن
ا ألمهية مباكن أأن تس متر املفاوضات القامئة عىل النصوص يف اإطار ولية متجددة ينبغي أأن تتضمن خطة معل ذات توارخي
اسرتشادية و أأنكطة تفصيلية تسمح بتبس يط العمل واملفاوضات اجلارية ،وينبغي أأن تبني للجمعية العامة النص /النصوص
اليت س تقدم هبدف البت يف مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس .و أأفاد أأن معل امليرسين ذو قمية ابلغة ،و أأعرب عن ارتياحه لرؤية
الس يدة /مارغو ابجيل من موزامبيق والس يدة /مارس يال ابيفا من ش ييل يف هذين املنصبني مرة أأخرى .ورحب ابلس يدة/
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اإميا هاوويل من نيوزيلندا مكيرس جديد .و أأفاد أأن اخلربات والصفات املروهنية للميرسين الثالثة سيس متر يف ا إلسروهام يف معل
اللجنة .كام ذكر أأنه من املروهم البناء عىل العمل اذلي أأجنزته اللجنة ابلفعل ،و أأكد عىل الزتامه ابإحراز تقدم.
 .18و أأقر وفد طاجيكس تان ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية (" ،)"CACEECأأنه
من املروهم جدا التوصل اإىل صك قانوين دويل يتعلق ابمللكية الفكرية لضامن امحلاية املتوازنة والفعاةل ألشاك التعبري الثقايف
التقليدي .وذكر أأنه يعقد أمال كبرية ويعتقد اعتقادا راخسا بأأن ادلو ا ألعضاء س تجد ،حتت توجهيات الرئيس وقيادته املاهرة،
أأسس مكرتكة بكأأن القضااي ا ألساس ية عن طريق تضييق الفجوات القامئة .و أأعرب عن اس تعداده ملناقكة مرشوع املواد
املتعلقة بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة املسائل اليت مل يمت حلروها بعد والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع
مرشوع صك قانوين .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون معل اللجنة ممثر و أأن يقدم توصيات اإىل اجلعية العامة .وذكر أأن ادلورة
الرابعة والثالثني للجنة لروها جدو أأعام موضوعي .و أأفاد أأن أأعضاء الوفد س يقدمون مداخالت بصفهتم الوطنية أأثناء ادلورة.
و أأكد مكاركة اجملموعة بطريقة بناءة لإجناز العمل بنجاح.
 .19و أأفاد وفد جورجيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودو البلطيق (" ،)"CEBSأأن ادلورة الثالثة
والثالثني للجنة قد بد أأت املناقكات بكأأن القضااي اجلوهرية املتعلقة ابمحلاية املتوازنة والفعاةل ألشاك التعبري الثقايف التقليدي.
ومع ذكل ،مل يمت التوصل اإىل فروهم مكرتك .وذكر أأنه يتعني عىل اللجنة أأن جتد تفاهام مكرتاك يف اإطار الويبو بكأأن ا ألهداف
الكامةل وعىل ما ميكن حتقيقه من الناحية الواقعية من أأجل اإجراء مناقكة مركزة ومنتجة بكأأن عنارص مثل املس تفيدين
واملوضوع .و أأعرب عن تفضيهل لهنج قامئ عىل ا ألدةل لس تخالص ادلروس من التجارب واملناقكات اليت جرت يف خمتلف
ادلو ا ألعضاء مع وضع ترشيعات حتمي أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل الصعيد الوطين ،و أأيضا من اجلروهود احلالية الرامية
اإىل حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل الصعيد ادلويل .وينبغي النظر بعناية يف العواقب احملمتةل واجلوانب احلامسة مثل
اليقني القانوين والاثر الاقتصادية والاجامتعية والثقافية قبل التوصل اإىل اتفاق بكأأن أأي نييجة معينة .وذكر أأن الندوة اكنت
مثرية جدا لالهامتم يف ضوء التباد النكط للراء خال املوائد املس تديرة ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يعزز املناقكات القامئة
عىل ا ألدةل.
 .20وقا وفد الصني أأن ادلورة الرابعة والثالثني للجنة يه ادلورة السادسة وا ألخرية يف اإطار الولية احلالية .وذكر أأنه
أأثناء الاجامتعات امخلسة املاضية ،أأجرت مجيع ا ألطراف مفاوضات مفيدة تسيند اإىل النصوص بكأأن املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأدت تكل املناقكات اإىل تضييق الفجوات .و أأفاد أأ ن ا ألعام ذات
الصةل قد دفعت اإىل ا ألمام ومت اإحراز تقدم .و أأعرب عن اقتناعه بأأن تكل اجلروهود والاعام س تكون مفيدة جدا للتوصل اإىل
توافق يف الراء بكأأن القضااي الرئيس ية وامليض قدما حنو وضع صكوك دولية ملزمة قانوان .وذكر أأن ادلورة الربعة والثالثني
للجنة املعارف س تواصل املناقكة املتعلقة بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي من أأجل تضييق الفجوات والتوصل اإىل توافق يف
الراء .ويف الوقت نفسه ،س يقمي الاجامتع أأيضا التقدم اذلي مت اإحرازه وسيناقش العمل املس تقبيل .وذكر أأنه يف جما أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي ،وضعت الصني يف عام  2014لحئة مؤقتة بكأأن حامية املصنفات ا ألدبية والفنية الكعبية ،وأجريت
مكاورات عامة .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل مع مجيع الوفود لإجراء مناقكات جوهرية بكأأن مرشوع املواد املتعلقة
بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي بروح من التعاون والكمولية واملرونة والرباغامتية من أأجل تضييق الفجوات والتوصل اإىل
توافق يف الراء .كام أأعرب عن اقتناعه بأأن ادلورة الرابعة والثالثني للجنة س تنهتيي بنجاح من مجيع بنود جدو ا ألعام .
 .21وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأشار اإىل أأن الندوة سامهت يف تباد اخلربات الوطنية يف هنج قامئ عىل ا ألدةل
وفروهم القضااي ا ألساس ية .وملا اكن البث الك بيك متاحا عىل ش بكة الإنرتنت ،فاإنه يأأمل يف أأن يكلك ذكل مواد مفيدة جليع
أأحصاب املصلحة .وجشع اللجنة عىل الرتكزي عىل املناقكات الفنية بكأأن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي هبدف التوصل اإىل
فروهم مكرتك للقضااي ا ألساس ية والعمل بكلك تعاوين يف اإطار البند  8من جدو ا ألعام  .كام ذكر أأنه ينبغي تصممي معل
اللجنة بطريقة جمدية ومعلية من خال دمع الابتاكر والإبداع وضامن اليقني القانوين مع التأأكيد عىل الطبيعة الفريدة للموارد
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الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وذكر يف الوقت نفسه ،أأن هناك بعض التداخل بني تكل
املواضيع .وذلكل ،ينبغي للجنة جتنب وضع هنج متباينة فامي بني القضااي املتداخةل يف النصوص الثالثة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تتوصل ادلو ا ألعضاء اإىل تفامه مكرتك بكأأن املسائل ا ألساس ية اليت يدمعروها الهنج القامئ عىل ا ألدةل حىت ميكن اإحراز تقدم
ملموس .و أأفاد أأن تباد اخلربات أأسروهم يف التوصل اإىل فروهم مكرتك بكأأن القضااي ا ألساس ية وعالقهتا بأأنظمة امللكية الفكرية
القامئة .و أأعرب عن ثقته يف أأن جلنة املعارف سيمتكن من اإحراز تقدم بكأأن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن
الزتام اجملموعة ابملسامهة البناءة يف حتقيق نييجة مقبوةل للك ا ألطراف.
 .22و أأفاد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه ،أأن أأهداف ادلورة الرابعة والثالثني
للجنة واحضة ويه )1( :اإجراء مزيد من املناقكات بكأأن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي )2( ،املكاركة يف مناقكات تقيمي
التوصيات بكأأن مس تقبل جلنة املعارف .ومتك يا مع املهنجية ،رحب الوفد بأأنه لن يكون هناك تداخل بني املناقكات الرمسية
وغري الرمسية بكأأن البندين  7و 8من جدو ا ألعام  .وجشع بقوة الوفود عىل الاخنراط يف موضوع أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي اسينادا اإىل احلقائق و أأفضل املامرسات ،ورحب بطرح أأمثةل ملموسة مكسامهة مفيدة جدا يف املناقكة .وذكر الوفد
أأنه هبدف دمع وإاثراء النقاش املوضوعي اذلي يعزز التفامه املتباد للوقائع واملعلومات املتاحة و أأمهيته لولية اللجنة ،قدم يف
دورات سابقة وثيقة معل تطلب من أأمانة الويبو اإجراء دراسة عن اليرشيعات املعمتدة مؤخرا ،واملبادرات املتعلقة بأأشاك
التعبري الثقايف التقليدي معوما يف ادلو ا ألعضاء يف الويبو .وينبغي أأخذ هذا الاقرتاح يف الاعتبار عند مناقكة الولية املقبةل
للجنة املعارف .و أأشار اإىل أأن مضمون أأشاك التعبري الثقايف التقليدي قد يكون محميا ابلفعل مبوجب حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة واملؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية .وذكر أأن تكل النظم القامئة للملكية الفكرية متاحة بسروهوةل للمس تفيدين
احملمتلني .وينبغي لدلو ا ألعضاء أأن تدمع أأنكطة زايدة الوعي وتكجع اس تخدام ا ألطر القانونية القامئة وحتسن اإماكنية الوصو
اإىل تكل ا ألطر .ورحب الوفد ابملناقكات املتعلقة هبذه املواضيع.
 .23و أأفاد وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان املامتثةل التفكري ( ،)LMCsأأن اللجنة ميكن أأن تضييق الفجوات القامئة
وتتوصل اإىل تفامه مكرتك بكأأن القضااي املطروحة .و أأيد مهنجية العمل وبرانمج العمل اذلي اقرتحه الرئيس .و أأكد دمعه
وتعاونه الاكملني يف اإجناح ادلورة .كام أأكد جمددا عىل الزتامه ابملكاركة البناءة من أأجل التوصل اإىل نييجة مقبوةل للك
ا ألطراف .و أأعرب الوفد عن تقديره للمكاركة واملساهامت القمية من مجيع ادلو ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية اليت شاركت يف
املائدة املس تديرة اليت حققت أأهدافروها .وشكر ا ألمانة عىل جناهحا يف عقد الندوة اليت وفرت الكثري من ا ألفاكر املفيدة بكأأن
القضااي ،مبا يف ذكل مناقكة القضااي ا ألساس ية واخلربات العملية والتفكري يف س بل امليض قدما .وقا أأن القضية اليت تناقكروها
اللجنة ليست هممة ابلنس بة جليع ادلو ا ألعضاء حفسب ،بل أأيضا ابلنس بة للكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية اليت أأنكأأت
املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،فضال عن الابتاكر قبل فرتة طويةل من اهامتم نظام امللكية الفكرية
احلديث هبا .وذكر أأنه جليع اجملمتعات احلق يف توفري امللكية الفكرية والتحمك هبا وتطويرها بكأأن تراهثا الثقايف .ويتعني عىل جلنة
املعارف أأن حتفز زايدة الاعرتاف ابحلقوق ا ألخالقية والاقتصادية حو الرتاث التقليدي والثقايف ،مبا يف ذكل املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأنه مت اإحراز تقدم كبري وهام داخل اللجنة بكأأن املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية يف ادلورات السابقة خال فرتة الثنائية .و أأعرب عن ثقته يف أأن ادلورة الرابعة والثالثني للجنة سيس تفيد
من التقدم احملرز يف ادلورة الثالثة والثالثني وسيسفر أأيضا عن تقدم بكأأن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وذكر أأنه يتعني
عىل جلنة املعارف أأل جتري مفاوضات بكأأن مرشوع املواد املتعلقة بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي حفسب ،بل ينبغي أأيضا
أأن ّتقمي وتقدم توصيات اإىل اجلعية العامة .و أأفاد أأنه بتام ادلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف ،س تكون اللجنة قد أأمكلت
برانمج معلروها املعمتد يف اإطار الولية احلالية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلورة من تقدمي توصيات اإىل اجلعية العامة
لتوجيه معل اللجنة يف املس تقبل عىل أأساس التقدم احملرز يف اإطار الولية احلالية .و أأشار اإىل أأمهية امحلاية الفعاةل للموارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،وذكر أأنه ينبغي للجنة امليض قدما مع اختاذ اخلطوة التالية هبدف
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اعامتد صك ملزم قانوان يوفر حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،وعقد
مؤمتر دبلومايس.
 .24و أأعربت ممثل مؤسسة تبييبا ،متحدثة ابمس جتمع الكعوب ا ألصلية ،عن ارتياهحا ل إالبال عن زايدة عدد ممثيل
الكعوب ا ألصلية .وشكرت حكومة أأسرتاليا عىل مسامههتا السخية يف صندوق التربعات وكذكل هجود ا ألمانة لمتكيهنا من
املكاركة يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة ويف الندوة .كام شكرت مجيع احلكومات اليت سامهت يف صندوق التربعات يف
املايض ،و أأعربت عن أأملروها يف أأن تمتكن من املسامهة مرة أأخرى .و أأفادت أأن جتمع الكعوب ا ألصلية متكن من قضاء يوم
اكمل يف ا ألعام التحضريية بدل من نصف يوم كام هو خمصص عادة .و أأعربت عن أأملروها يف أأن يكون ادلمع املقدم ليوم اكمل
من املناقكات ممارسة مس مترة ابلنس بة للجنة يف املس تقبل .وذكرت أأن دلى اللجنة برانمج معل كثيف جدا .و أأفادت أأن ممثيل
الكعوب ا ألصلية مس تعدون للمكاركة البناءة يف اجللسات العامة وغري الرمسية وكذكل يف أأفرقة التصا اليت ميكن تككيلروها
من أأجل حتقيق أأهداف تضييق الفجوات القامئة والتوصل اإىل اتفاق بكأأن صك ملزم قانوان حيمي املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي حامية فعاةل ضد الاختالس .و أأشارت اإىل القيادة القوية للبدلان امليكاهبة التفكري
يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة واهامتهما ودمعروها احلامس ملواقف الكعوب ا ألصلية ومقرتحاهتا .و أأعربت عن أأملروها يف أأن يمت
احلفاظ عىل ذكل ،كام أأعربت عن تطلعروها اإىل مواصةل تقدمي ادلمع ملقرتحات ممثيل الساكن ا ألصليني اذلين أأجروا مكاورات
مكثفة مع شعوهبم خال فرتة ما بني ادلورتني ،وس يكون من دواعي رسورمه تقدمي مقرتحاهتم اخلطية يف اإطار البند  7من
جدو ا ألعام وتقدمي التعليقات يف اإطار البند  8من جدو ا ألعام  .وذكرت أأن الكعوب ا ألصلية تنظر اإىل مواردها الوراثية
ومعارفروها التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبا بطريقة شامةل ،و أأعربت عن أأملروهم يف أأن يمت التعامل مع
مكاريع النصوص الثالثة بكلك لكي وبطريقة ميسقة مع حترك جلنة املعارف حنو اختتام مفاوضاهتا .ودعت اإىل الاتساق يف
اس تخدام املصطلحات عرب الصكوك الثالثة ،لس امي اس تخدام مصطلح "الكعوب ا ألصلية" عند الإشارة اإىل أأحصاب املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأفادت بأأن اللجنة أأحرزت تقدما كبريا يف وضع مكاريع
النصوص .ومن املروهم جتديد الولية بغية عقد مؤمتر دبلومايس خال العامني التاليني .وذكرت أأن اللجنة حتتاج اإىل اختتام
معلروها حبيث ميكن معاجلة املعد املثري للقلق اذلي جيري يف ظهل اختالس املعارف التقليدية .وأأفادت أأن عام  2017هو
اذلكرى الس نوية العارشة لعامتد اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية (" .)"UNDRIPو أأشارت اإىل املبادئ
ا ألساس ية للكعوب ا ألصلية اليت أأعربت عن أأملروها يف أأن تسروهم يف مناقكة املسائل ا ألساس ية ويه )1( :للكعوب ا ألصلية
احلق يف تقرير املصري )2( ،للكعوب ا ألصلية احلق يف امتالك املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي اليت مت الككف عهنا واليت مل يمت الككف عهنا والتحمك هبا .كام أأفادت بأأن للكعوب ا ألصلية احلق يف المتسك
مبسؤولياهتم فامي يتعلق مبواردمه الوراثية ومعارفروهم التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبم ،وعدم التقليل من
حقوقروهم ،كام هلم احلق يف الانتصاف من خال أليات فعاةل ،مبا يف ذكل رد احلقوق والعقوابت اجلنائية.
[ .25مالحظة من ا ألمانة :قدمت البياانت الافتتاحية التالية اإىل ا ألمانة كتابة فقط] .وذكر وفد الياابن أأن جلنة املعارف
تناقش مسأأةل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل مدار العامني .و أأفاد أأنه ينبغي اإيالء الاعرتاف الواجب ابلتقدم احملرز حىت
الن .ورمغ ذكل ،وحىت بعد س نوات عديدة من النقاش ،مل تمتكن اللجنة من التوصل اإىل فروهم مكرتك بكأأن القضااي
ا ألساس ية ،أأي ا ألهداف واملس تفيدين واملوضوع ونطاق امحلاية ،ألن هناك ثغرات كثرية ل تزا قامئة دلى ادلو اليت تفروهم
تكل املسائل .وبغية تسوية هذا املوقف ،رحب الوفد ابلفرصة املتاحة لتعميق فروهم القضااي اجلوهرية املفصةل يف الولية احلالية.
ومن شأأن تباد ا ألمثةل امللموسة للتجارب واملامرسات الوطنية أأن يساعد عىل رمس خط بني أأشاك التعبري الثقايف
"التقليدي" من انحية ،و أأشاك التعبري الثقايف "املعارص" من انحية أأخرى .و أأعرب الوفد عن تأأييده التام للمناقكات حو
الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/34/12و أأفاد أأنه ميكن لروهذا النوع
من املامرسة أأن يمكل املفاوضات القامئة عىل النص بل ويسروهلروها .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمكاركة بروح بناءة.
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 .26و أأفاد وفد مجروهورية كوراي أأن اجلروهود اليت يبذلروها الرئيس من شأأهنا أأن تساعد كثريا يف تباد وهجات النظر واملواقف
اخملتلفة لدلو ا ألعضاء وا ألطراف املعنية .ورحب الوفد بفرصة مجع ومناقكة القضااي الرئيس ية مرة أأخرى مع ادلو ا ألعضاء
ا ألخرى و أأعرب عن أأمهل يف أأن حتقق اللجنة تفاهامت متبادةل يف تكل اجملالت من أأجل فروهم الوضع احلايل ألنظمة امللكية
الفكرية القامئة.
البند  3من جدو ا ألعام  :اعامتد تقرير ادلورة الثالثة والثالثني

قرار بك أأن البند  3من جدو ا ألعام :
 .27قدم الرئيس مرشوع تقرير
ادلورة الثالثة والثالثني للجنة
(الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/33/7 Prov.
 )2يك يع متد ،ومت اعامتده.
 .28وذكر الرئيس املكاركني بأأن تقارير اللجنة ليست تقارير حرفية ،بل تلخص املناقكات دون أأن تعكس ابلرضورة مجيع
املالحظات ابلتفصيل.
 .29وذكر ممثل مجعية ا ألرمن يف أأرمينيا الغربية أأن تقرير ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ل يتضمن بياان أأدلت به يف تكل
ادلورة[ .مالحظة من ا ألمانة :جاء البيان املكار اإليه من املمثل أأثناء جلسة الكعوب ا ألصلية ،وهو التقرير اذلي أأعده رئيس
الفريق اكملعتاد (انظر أأدانه) .تقارير الفريق يه ملخصات وليست حرفية].
البند  4من جدو ا ألعام  :اعامتد بعض املنظامت

قرار بك أأن البند  4من جدو ا ألعام :
 .30وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد
املنظامت امخلس املكار اإلهيا يف مرفق
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/34/2بصفة
مراقب مؤقت ،ويه اكلتايل :احتاد ا ألعام التجارية
للكعوب ا ألصلية واجمل متعات احمللية يف املكس يك،
رابطة مدنية ()CIELO؛ وحركة الكعوب
ا ألصلية من أأجل الهنوض ابلسالم وفض الزناعات
()IMPACT؛ واملنظمة غري احلكومية داجبااك
من أأجل عامل عاد ()DAPME؛ وحركة تعزيز
شعوب يلامي يف اإقلمي ديكييس ()PROYADE؛
ومركز تعزيز الاقتصاد الاجامتعي
واحلومكة (.)SEGP
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البند  5من جدو ا ألعام  :تقدمي تقارير عن ندوة امللكية الفكرية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي ( 8و 9يونيو )2017
 .31دعا الرئيس املقررين من الندوة اإىل تقدمي تقاريرمه.
 .32وقدم الس يد /أأمحد الكحي ،خبري يف املنظامت والعالقات الثقافية ،وزارة الرتاث والثقافة ،مسقط ،عامن ،تقريرا عن
اللكمة الرئيس ية "ا ألدوات ادلولية القامئة للملكية الفكرية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي :أأي الثغرات لزالت موجودة ،و أأهيا
(اإن وجدت) حيتاج اإىل سد؟" واملائدة املس تديرة " 1قضااي الس ياسات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية و أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي :اجللسة ا ألوىل" ،عىل النحو التايل:
"قدم الربوفيسور بيرت جازسي لكمة رئيس ية عن "سد الثغرات" يف جما امحلاية القانونية ادلولية ألشاك التعبري
الثقايف التقليدي .و أأس هتل حتديد الثغرات بثالثة حماذير :أأول ،القاعدة العامة ،لس امي يف امللكية الفكرية ،ل ينبغي سد
لك "ثغرة" مت حتديدها يف تغطية القانون؛ اثنيا ،املبد أأ املمتثل يف أأنه عىل الرمغ من الرتابط الوثيق بني اليرشيعات
الوطنية والقانون ادلويل ،فاإن امحلاية الاكفية ألشاك التعبري الثقايف التقليدي جيب أأن تعاجل عىل حنو متعدد
ا ألطراف ،نظرا ألن كثري من املكالك احملددة اليت يثريها املطالبون حتدث يف اقتصاد املعلومات العاملي؛ اثلثا ،اختياره
عدم احلمك املس بق عىل مسأأةل ما اإذا اكن صك جديد ييناو أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل وجه التحديد قد
يكون جزءا أأساس يا من احلل وإاىل أأي مدى .وبعد الإشارة اإىل بعض الثغرات الروهيلكية اليت اكنت مبثابة عواقب
لالختالفات التارخيية ،حدد أأربع ثغرات وظيفية )1( :الإس ناد ،أأي أأن يمت الاعرتاف مبصادر أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي بكلك اكمل ومناسب؛ ( ،)2التحمك ،أأي القلق من أأنه ميكن اس تخدام أأشاك التعبري الثقايف التقليدي
دون موافقة بطرق من شأأهنا أأن تكون مسيئة أأو مؤذية للكعوب واجلاعات ا ألمينة علهيا؛ ( )3التعويض؛ ()4
التقييدات املفروضة عىل امحلاية .مث حفص ما اإذا اكن ميكن تعديل ا ألنظمة القامئة ،اكتفاقية برن عىل سبيل املثا ،
لتلبية تكل التطلعات .وخلص اإىل أأن الثغرات العقائدية تمكن يف بعض الافرتاضات ا ألساس ية حلقوق املؤلف مثل
حق التأأليف و"ثبات" املصنف ،وتعد الفجوة العقائدية بني حق املؤلف وامحلاية الكامةل ألشاك التعبري الثقايف
التقليدي واسعة .وفامي يتعلق مبسأأةل كيفية سد الثغرات ،تساء عام اإذا اكن يمت اس تغال اإماكانت امحلاية اجلزئية
ألشاك التعبري الثقايف التقليدي يف اإطار حق املؤلف (واحلقوق اجملاورة) اس تغالل اكمال ،لس امي ابلنس بة للتعبريات
اجلديدة نسبيا من الثقافة القدمية ،اليت من املرحج أأن تكون أأكرث جاذبية من وهجة النظر من املس تغلني احملمتلني .ومع
ذكل ،ل يزا ذكل يرتك بعض الثغرات دون سد ،واختمت ببضع دروس ميكن ألولئك اذلين يفكرون يف ا ألنظمة
املس تقبلية محلاية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي أأن يتعلموها من القمي الإجيابية املعرب عهنا يف عقيدة حق
املؤلف احلالية.
وانقكت املائدة املس تديرة  1قضااي الس ياسات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
وتوىل الربوفيسور روث أأوكيدجيي رئاسة املائدة.
وحدد الربوفيسور بو كوروك اخلصائص الرئيس ية ألشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل النحو التايل :يه نواجت
النكاط الفكري الإبداعي؛ وصدرت من جيل اإىل أخر ،اإما شفواي أأو عن طريق التقليد؛ وتعكس الرتاث الثقايف
والروهوية الاجامتعية للمجمتع ،كام أأهنا تتطور ابس مترار ويمت اإعادة تكويهنا داخل اجملمتع .وشدد عىل أأن اجملمتعات ا ألصلية
والتقليدية أأعربت عن عدد من الكواغل املتعلقة ابلس تخدامات التجارية ألشاك التعبري الثقايف التقليدي دون
موافقهتا ،وكذكل فامي يتعلق ابلككف العام غري املرخص به ،واس تخدام املعارف الرسية والصور وغريها من املعلومات
احلساسة املتعلقة بتكل اجملمتعات .كام اعرتضت اجملمتعات احمللية أأيضا عىل اس تخدام أأسامء الكعوب ا ألصلية يف شلك
رموز يف ظروف ينظر اإلهيا عىل أأهنا همينة .كام أأثريت مسائل ا ألصاةل واليكويه .وأأشار اإىل أأن صكوك امللكية الفكرية
تس تخدم اكس تجابة س ياسات لكواغل اجملمتعات ا ألصلية والتقليدية .كام أأقر ابلتقييدات املفروضة عىل قانون امللكية
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الفكرية فامي يتعلق بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي مثل امللكية وا ألصاةل واملدة .وفامي يتعلق ابس تخدام مصطلحي
"امحلاية" أأو "الصون" يف س ياق جلنة املعارف ،أأعرب عن اعتقاده بأأن مصطلح "امحلاية" هو أأكرث مالءمة ألنه ييناو
املوضوع و أأهداف الس ياسة احملددة ابعتبارها أأساس ية لحتياجات أأحصاب املصلحة و ألن اس تخدام هذا املصطلح
مدعوم ابلقرارات وا ألفضليات اليت أأعربت عهنا اجلعية العامة للويبو واللجنة.
وحتدثت الس يدة /شوانغ هو عن س ياسة الصني محلاية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأوحضت أأن اللواحئ املؤقتة
بكأأن حامية حق املؤلف للمصنفات ا ألدبية والفنية الكعبية يف الصني قد صيغت لتنفيذ املادة  6من قانون حق
املؤلف .ومتثلت أأهداف هذه اللواحئ املؤقتة يف توفري حامية حق املؤلف للمصنفات ا ألدبية والفنية الكعبية ،وضامن
الاس تخدام السلمي لروهذه ا ألعام وتكجيع مرياهثا وتمنيهتا .وذكرت أأنه يف مرشوع النظام املؤقت ،مت اإدراج تعريف
وقامئة بأأنواع املصنفات ا ألدبية والفنية الكعبية .وتكري ا ألعام ا ألدبية والفنية الكعبية يف اللواحئ اإىل املصنفات ا ألدبية
والفنية اليت أنكئت ونقلت من جيل اإىل أخر يف س ياق جامعي من قبل أأعضاء غري حمددين من أأمة معينة أأو جامعة
عرقية أأو جممتع معني ،وجسدت ا ألفاكر التقليدية والقمي الثقافية ل ألمة أأو اجملموعة العرقية أأو اجملمتع .ومشلت ا ألعام
ا ألدبية والفنية الكعبية احلاكايت الكعبية وا ألغاين وادلراما والرقصات واللوحات واملنحواتت وغريها .و أأوحضت
الس يدة /هو أأن ا ألعام ا ألدبية والفنية الكعبية تتقامس بعض السامت مع املصنفات يف قانون حق املؤلف ،ولكن لروها
أأيضا بعض اخلصوصيات .و أأشارت اإىل أأن املادة  10من مرشوع قانون حق املؤلف املعد تنص عىل أأنه ينبغي
جمللس ادلوةل أأن يضع بكلك منفصل تدابري محلاية حقوق التعبري عن أأعام الفوللكور.
وشارك الس يد /جهيان اإندراغوبثا بتجارب رسي لناك ومجموعة  15بكأأن املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي .و أأوحض أأن قانون امللكية الفكرية يف رسي لناك اعمتد يف عام  .2003وقبل عام  ،2013مل يكن هناك فروهم
أأسايس للروابط بني امللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وأجري تقيمي يف عام 2013
ومت حتديد خيارين هام :انتظار اعامتد صك دويل مث التصديق عليه واسييعابه ،أأو القيام بيشء ما يف هذه ا ألثناء.
وزادت رسي لناك من قدراهتا من خال بناء القدرات املؤسس ية اليت مشلت واكلت حكومية خمتلفة .وانهتجت
رسي لناك املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي بكلك منفصل ،وجيري وضع س ياسة
وطنية بكأأن املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وفامي يتعلق بتجربة مجموعة  ،15ويه مجموعة من
البدلان النامية من أس يا و أأفريقيا و أأمرياك الالتينية ،أأوحض أأنه قرر منذ عام  2013الرتكزي عىل أأربعة جمالت رئيس ية،
اإحداها يه امللكية الفكرية .وعقدت حلقتا معل جملموعة  15يف الس نوات ا ألخرية بكأأن هذه املسائل ،حلقة معل يف
اجلزائر وحلقة معل أأخرى يف رسي لناك بكأأن وضع الس ياسات الوطنية.
وقدمت الس يدة /تريي اينيك مثال يتعلق بـ برومرياجن لتوضيح الاثر املرتتبة عىل النظر يف أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي "املتاحة للجمروهور" أأو "العامة" .و أأوحضت أأن أأمناط و أأشاك البومرياجن ختتلف تبعا لعكرية املنكأأ .و أأكدت
أأن العديد من البومرياجنات ما زالت رموز للكعوب ا ألصلية .و أأشارت اإىل محةل (الفنون الومهية ترض ابلثقافة) اليت
انطلقت للتوعية بكأأن الفن الومهي وأاثره (خداع الفنانني /خداع املكرتين /غش الثقافة) .و أأفادت أأن هذه العنارص
الومهية تقوض السالمة الثقافية للكعوب ا ألصلية .كام أأشارت الس يدة /اينيك اإىل التعديالت اليت أدخلت يف
عام  2016عىل قانون تراث الكعوب ا ألصلية يف فيكتوراي .وعرضت عددا من ا ألمثةل اليت اعتربها البعض مصدر
إالروهام واعتربها البعض الخر نسخا .و أأوحضت أأن الربوتوكولت الثقافية للكعوب ا ألصلية مثل بروتوكولت اجمللس
ا ألسرتايل لربوتوكولت العمل مع فناين الكعوب ا ألصلية ،تكجع املوافقة والتواصل مع الكعوب ا ألصلية عند
اس تخدام أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،وقد اس تخدمت عىل نطاق واسع يف أأسرتاليا .وذكرت أأن هذه
الربوتوكولت قوية جدا يف تكجيع التعاون ،كام هو احلا يف مثا فن الصدف .ودعت اإىل اإنكاء هجة وطنية ثقافية
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للكعوب ا ألصلية تكون مملوكة ويمت التحمك فهيا وإادارهتا من قبل الكعوب ا ألصلية ،وميكن أأن تؤدي دورا رئيس يا يف
تيسري حقوق التعبري الثقايف التقليدي ،بيامن تفيد الكعوب ا ألصلية واملس تخدمني واملس هتلكني.
و أأوحض الس يد /برتران موليه أأن صناعة السيامن حتتاج اإىل اليقني القانوين والقدرة عىل التنبؤ ،لس امي بسبب ارتفاع
التاكليف اليت ينطوي علهيا اإنتاج ا ألفالم .وتساء عام اإذا اكن الإطار اذلي يوفره حق املؤلف اكفيا للكعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية .و أأعرب عن قلقه من أأن احلقوق اجلديدة محلاية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ميكن أأن تنهتيي يف
هناية املطاف بعدم اليقني القانوين وتؤثر عىل الإبداع ،عىل ا ألقل لبعض الوقت .وقدم مثا فيمل "الزوارق العرشة"،
وهو الفيمل اذلي صنعه رولف دي هاير وشعوب رامينجينغ .كام قدم مثال أخر لتوضيح ما ميكن اعتباره اختالسا ،مع
إاظروهار القلق يف الوقت نفسه بأأن التنظمي الزائد عن الالزم قد يرىق اإىل مس توى الرقابة ويقلل من حرية التعبري .و أأكد
الس يد /موليه أأنه يعتقد يف قمية أأفضل املامرسات ويكري اإىل دليل صانعي ا ألفالم للعمل مع الكعوب ا ألصلية والثقافة
واملفاهمي اليت أأعدهتا تريي اينيك ونرشهتا مؤسسة سكرين أأسرتاليا.
وطرح الربوفيسور أأوكيدجيي عىل املتحدثني عددا من ا ألس ئةل وحصل عىل أأس ئةل من احلضور.
وردت الس يدة /اينيك بأأن اجلروهة الثقافية الوطنية للكعوب ا ألصلية اليت أأشارت اإلهيا ميكن أأن تكون منوذجا عامليا،
وميكن للويبو أأن تساعد يف احلومكة .وينبغي أأن تتضمن مكاريع املواد اليت تيناو اجلروهة اخملتصة وظائف مثل التيسري
وبناء القدرات والتوعية .و أأبرزت أأن هناك حاجة اإىل القيام بيشء عىل الصعيد ادلويل ألن الاختالس حيدث يف
الغالب خارج احلدود.
و أأوحض الربوفيسور كوروك أأن امحلاية والصون ميكن أأن يكوان متاكملني .ور أأى أأن هناك حاجة اإىل اإطار أأقوى من
الإطار اذلي توفره مكاريع املواد ،وتساء  ،عىل سبيل املثا  ،عام اإذا اكن التعاون عرب احلدود اكفيا .وذكر أأنه يرى أأن
املعامةل الوطنية تنطوي عىل تقييدات و أأن مبد أأ املعامةل ابملثل وثيق الصةل وينبغي النظر فيه .كام أأعرب عن قلقه
بكأأن اس تخدام التأأهل يف مرشوع املواد اذلي ل يسمح ابمحلاية الفعاةل.
وشدد الس يد /اإندراغوبتا عىل رضورة أأن تضع اللجنة صاك ملزما من الناحية القانونية.
وتساء الس يد /موليه عام اإذا اكنت هناك حاجة اإىل اإجراءات شلكية أأو ما اإذا اكنت هنج أأفضل املامرسات ل متثل
حلو أأفضل.
وشددت الس يدة /هو عىل رضورة اإقامة توازن بني أأحصاب احلقوق واجلروهور ،فضال عن رضورة بذ هجود مكرتكة
مع البدلان ا ألخرى لإجياد حل مكرتك .كام أأقرت ابحلاجة اإىل حامية اجملموعات الإثنية حيامث وجدت ،ولكهنا أأوحضت
أأن مفروهوم الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف الصني ل وجود هل.
واختمتت الربوفسور أأوكيدجيي ابلإشارة اإىل أأنه ل أأحد يف الفريق يقو بأأن حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي غري
هممة أأو غري رضورية .كام مل يقل احد ابن القضااي املعلقة غري قابةل للحل .ور أأت أأنه من املمكن اإجياد طريقة محلاية
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي".
 .33وقدم ادلكتور سوميت سيث ،سكرتري أأو  ،بعثة الروهند ادلامئة دلى ا ألمم املتحدة ،جنيف ،سويرسا  ،جنيف،
سويرسا ،تقريرا عن املائدة املس تديرة " 2حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي :اخلربات العملية واملبادرات واملكاريع" عىل
النحو التايل:
" تر أأس الس يد /بيري اخلوري املائدة املس تديرة .2
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وقدم الس يد /بيرت اكماو ثالث جتارب معلية ومبادرات ومكاريع كينية محلاية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .واكن
أأولروها رمقنة الثقافة التقليدية جلاعة املاساي ،حيث أأطلقت الويبو ،بناء عىل طلب جامعة املاساي ،برانجما جتريبيا مع
اجملمتع واملتاحف الوطنية يف كينيا ،مما مكن اجملمتع من اإنكاء جزء من ملكيته الفكرية يف شلك صور وتسجيالت
صوتية وقواعد بياانت جممتعية .واكن املثا العميل الثاين هو توفري امللكية الفكرية والعالمات التجارية لصناعة السال
يف كينيا من خال مرشوع العالمات التجارية متعدد اخلطوات اذلي يتعلق ابمللكية الفكرية ويركز عىل سال التايتا،
هبدف وجود عالمة جامعية محلاية وتعزيز سالهلم .ومتثل املرشوع الثالث يف قانون حامية املعارف التقليدية و أأشاك
التعبري الثقايف يف كينيا لعام  ،2016اذلي وضع نظاما لضامن حامية احلقوق عىل حنو فعا  .و أأوجز الس يد /اكماو
ا ألجزاء الامثنية من القانون ،مع الرتكزي املتعمق عىل ا ألحاكم املتعلقة ابلقسم الثالث بعنوان "حامية أأشاك التعبري
الثقايف" الواردة يف القانون.
وقدمت الس يدة /لينا مارس يو تقريرا عن قامئة وييك للرتاث احلي يف فنلندا .وعرضت قامئة وييك كنظام تكاريك لقوامئ
اجلرد القامئة عىل اجملمتع ،مما أأعطى اإماكنية للمجمتعات يف فنلندا ابلتعريف برتاهثا .ومشلت القامئة حىت الن  120مثال
من  150جممتعا حمليا مجعت من خال الندوات وغريها من الوسائل .واكنت هناك مثاين فئات محلاية الرتاث احلي
ونقهل .ومت تقدمي مجيع احملتوايت واحملافظة علهيا من قبل خمتلف اجملمتعات ،يف حني اكن وييك حتت إارشاف اجمللس
الوطين للاثر .واكن هناك خيار بني أأربعة تراخيص خمتلفة للصور ومقاطع الفيديو ومت حتديث احملتوى لك ثالث
س نوات .واكنت هناك اإماكنية التقدم بطلب للحصو عىل القامئة الوطنية ومن هناك اإىل قوامئ الرتاث الثقايف غري
املادي (" )"ICHادلويل يف إاطار اليونسكو .واكن هناك معل جار يف سبيل جعل وييك أأداة للصاميني بكأأن
تقاليدمه احلرفية.
وعرضت الس يدة /سيس يليا بياكتيش جتربة الفلبني يف جما اإنكاء قوامئ للرتاث الثقايف غري املادي .و أأشارت اإىل قانون
الرتاث الثقايف الوطين يف الفلبني لعام  ،2009اذلي ينص عىل حامية الرتاث الثقايف الوطين واحلفاظ عليه ،ا ألمر
اذلي يعزز اللجنة الوطنية للثقافة والفنون والواكلت الثقافية التابعة لروها .وحيدد القسم الثالث من القانون أأن الرتاث
الثقايف غري املادي ينبغي أأن يكري اإىل املامرسات والمتثيل والتعبريات واملعارف واملروهارات .كام مت عنونة القسم التاسع
عرش "القوامئ الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي" وحدد املسؤوليات الوطنية .و أأشارت اإىل أأن القوامئ تتضمن ترااث
ماداي وغري مادي ،مثل مدرجات ا ألرز والطقوس .ويف الوقت الراهن ،هناك  41قيد بكأأن التقاليد الكفروهية ،و10
من فنون ا ألداء ،و 246من الطقوس /املامرسات الاجامتعية ،و 26دراسة تتعلق ابلطبيعة و 39حرفة .ومشلت الهنج
املتبعة يف اإعداد القوامئ لك من البحوث امليدانية والتوثيق .واختمتت الس يدة /بياكتيش بمنوذج القوامئ املوجز وبنك
البياانت الثقافية للبوابة الوطنية وممارسات تباد املعلومات.
ووصف الس يد /كني فان فاي معل اجمللس الروهندي للفنون واحلرف (" )"IACBدلى الولايت املتحدة ا ألمريكية،
اذلي أأنكأأه الكونغرس لتعزيز التمنية الاقتصادية للروهنود ا ألمريكيني وساكن أألساك ا ألصليني من خال توس يع سوق
الفنون واحلرف الروهندية .ومن ا ألولوايت العليا للمجلس الروهندي للفنون واحلرف تنفيذ القانون الروهندي للفنون واحلرف
لعام  ،1990وهو قانون يتعلق ابحلقيقة يف الإعالانت ينص عىل فرض عقوابت جنائية ومدنية عىل تسويق املنتجات
عىل أأهنا "هندية الصنع" عندما ل تنتج هذه املنتجات من قبل الروهنود .وحيظر القانون عرض أأو عرض بيع أأو بيع أأي
منتج فين أأو حريف بطريقة تقرتح كذاب أأهنا من صنع ا ألمريكيني الروهنود أأو ساكن أألساك ا ألصليني .وقد تكمل
العقوابت اجلنائية الغرامات الفردية والسجن ملدة تصل اإىل  15عاما أأو عقوابت عىل الرشاكت .وتكمل العقوابت
املدنية عقوابت قضائية أأو غريها من العقوابت املنصفة أأو ا ألرضار الثالثية أأو ا ألرضار العقابية .وقد تكون أأنواع
املنتجات الفنية واحلرفية اخلاطئة ذات أأشاك تقليدية وغري التقليدية من اجملوهرات واخلرز والنس يج واملالبس
واملنحواتت والسال والفنون اجليةل .وقدم أأمثةل عىل احلالت املتعلقة بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي واختمت
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ابلإشارة اإىل امحلاية الإضافية احملمتةل من خال حق املؤلف والعالمات التجارية وقوانني الولايت واللواحئ اجلركية ،وإاىل
كتيب عن امللكية الفكرية ل ألمريكيني ا ألصليني ،مبا يف ذكل حامية حق املؤلف والعالمات التجارية.
وقدمت ادلكتورة جني أأندرسون "س ياقات حملية" ،ويه مبادرة دلمع جممتعات الكعوب ا ألصلية وا ألمم ا ألوىل
والساكن ا ألصليني واجملمتعات ا ألصلية يف اإدارة امللكية الفكرية والرتاث الثقايف ،لس امي مضن البيئة الرمقية .وقدمت
اسرتاتيجيات قانونية وخارج نطاق القانون واسرتاجييات تعلميية للتنقل يف قانون حق املؤلف وحاةل املكل العام لروهذا
الرتاث الثقايف القمي .و أأفادت أأهنا وضعت موارد اسرتاتيجية وحلو معلية .و أأوجزت اندرسون املكالك اليت تسعى
املبادرة اإىل معاجلهتا ،وهنجروها البديةل للرتخيص ووضع العالمات ،لس امي تسمية املعارف التقليدية .وقدمت وصفا
لوظيفة تسميات املعارف التقليدية ومعل اجملمتعات احمللية لتخصيص تسمية املعارف التقليدية نفسروها .وبعد تقدمي
العديد من ا ألمثةل عىل تطبيق املبادرة ،اختمتت ابإلقاء نظرة عىل اخلطوات التالية اليت قد تكمل تعزيز حتالف الرشاكء
القبليني لتطوير العالمات التقليدية ،وبناء منوذج للتنفيذ املؤسيس ،واختبار تسميات املعارف التقليدية يف س ياق
رمقي أخر ،وإانكاء دليل ل إالخطار بيسميات املعارف التقليدية وتطوير اإخطار ابملعارف التقليدية اجليدة لفائدة
مجموعات التنوع البيولويج ".
 .34وقدمت الس يدة /بريانديت ابتلر ،وزيرة مسيكارة ،البعثة ادلامئة لمكنولث جزر الهباما دلى ا ألمم املتحدة وسائر
املنظامت ادلولية ،جنيف ،سويرسا ،تقريرا عن املائدة املس تديرة " 3قضااي الس ياسات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية
و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي :ادلورة الثانية "عىل النحو التايل:
"اكنت املائدة املس تديرة  3اس مترارا للمناقكة اليت بد أأت خال املائدة املس تديرة  1بكأأن" قضااي الس ياسات
الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي" .وتر أأست ادلورة الس يدة /تريي اينيك ،احملامية
املكروهورة واملدافعة عن حقوق الكعوب ا ألصلية ،واكن هناك مخسة متحدثني ابرزين.
وحتدثت املتحدثة ا ألوىل ،الس يدة /ابول مورينو لتوري ،املسيكارة املعنية ابمللكية الفكرية يف اإدارة الكؤون
الاقتصادية والاجامتعية والبيئية بوزارة اخلارجية ،بوغوات ،كولومبيا عن جتارب كولومبيا فامي يتعلق حبامية أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي من منظور امللكية الفكرية .و أأوحضت أأن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ميكن تسجيلروها عىل أأهنا
تسميات منكأأ ،و أأن قرار جامعة ا ألنديز  486/00يعرتف هبا مكؤرشات جغرافية ،مما يوفر امحلاية للمنتجات التقليدية.
كام ذكرت أأن املساعدة التقنية والقانونية تقدم اإىل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية اليت ترغب يف الرتوجي حلرفروها
اليدوية وتسجيلروها ابعتبارها تسميات منكأأ .وقد ساعد هذا النظام ،اإىل جانب التوعية ،عىل منع اختالس املنتجات
التقليدية الكولومبية .ومع ذكل ،لتزا هناك حتدايت ل ميكن معاجلهتا اإل من خال اإنكاء نظام دويل محلاية احلقوق
الفريدة من نوعروها ألشاك التعبري الثقايف التقليدي ،من شأأنه أأن يسامه بكلك أأكرب يف متكني الكعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية وتيسري الاس تخدام التجاري ألشاك التعبري الثقايف التقليدي ودمع حف الرتاث الثقايف غري املادي.
و أأكد املتحدث الثاين الس يد /اإيري واهيو براس يييو ،السكرتري الثالث للبعثة ادلامئة جلروهورية اإندونيس يا دلى مكتب
ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف ،اذلي حتدث بصفته الكخصية بأأن حامية أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي مسأأةل حيوية ابلنس بة للكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية وادلو  ،ألن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي تقع
يف مصمي هويهتا الثقافية .وذكر أأن هنج امللكية الفكرية إازاء مسأأةل حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي هل ما يربره ألن
حقوق امللكية الفكرية حتمي الاسيامثر يف الإبداع والوقت الذلين ينطواين عىل تطوير أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
وذكر الس يد /براس يييو أأن الروهدف الكامل ينبغي أأن يمتثل يف تزويد أأحصاب أأشاك التعبري الثقايف التقليدي بوسائل
للتحمك يف اس تخدام أأشاك التعبري الثقايف التقليدي خارج الس ياق العريف ،ومنع اختالسروها وسوء اس تخداهما .كام ذكر
أأن املس تفيدين ينبغي أأن يكونوا من الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،وحيامث تقتيض الظروف ذكل ،ادلو  .وقدم
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الس يد /براس يييو اندونيس يا مكثا  ،حيث مل يكن مفروهوم الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ذو صةل ألس باب
اترخيية ،بل اكن مفروهوم ا ألمم ذا صةل .و أأفاد أأن نوع امحلاية املطلوب ،اذلي خيتلف عن الصون ،ينبغي أأن يكمل
احلقوق املعنوية والاقتصادية ،وأأن ينطبق عىل خمتلف أأنواع أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،و أأن يس توعب طابعروها
املتطور ،و أأن يسيند اإىل الإنصاف والعداةل والاحرتام املتباد .
وعرض املتحدث الثالث ،الس يد /أأمادو اتنكوانو ،أأس تاذ القانون بلكية احلقوق والعلوم الس ياس ية بامعة عبده
مومين ،نيايم ،النيجر ،القضية تأأييدا ملدة غري حمددة محلاية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،عىل النقيض من املدة
احملدودة اليت منحت مبوجب حق املؤلف ،فامي يتعلق ابحلقوق الاقتصادية .وعزز جحته ابلنقاط التالية – لس امي أأن
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي متجذرة يف الروهوية الثقافية للمجمتعات التقليدية وليست جمرد أأصو اقتصادية؛ و أأن
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي تكلك ترااث متطور عرب ا ألجيا ؛ و أأن حقوق امللكية الفكرية ذات املدة احملدودة
تناسب العمر الافرتايض ل ألفراد ،ولكن ليس اجملمتعات احمللية اليت يه ا ألمني عىل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
ولكن ،شدد الربوفسور اتنكوانو عىل أأن امحلاية غري احملدودة ل ينبغي أأن تفرس عىل أأهنا حامية دامئة.
وذكر املتحدث الرابع ،الس يد /بريس تون هارديسون ،حملل الس ياسات ،اذلي ميثل قبائل تولليب يف الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،أأن حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي تتطلب دراسة أأكرث دقة للمفاهمي فامي يتعلق ابجملالت
القانونية املتعددة ذات الصةل .و أأفاد أأن ادلو ا ألعضاء يف الويبو ملزمة ابللزتامات اليت تعروهدت هبا يف املنتدايت
ا ألخرى ،لس امي من حيث حقوق الإنسان ،ومن مث ينبغي أأن يتضمن أأي صك قانوين للويبو حكام بعدم التقيد يف
هذا الكأأن .و أأشار اإىل أأن  20مادة من اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية ذات صةل بتعريف حقوق
الكعوب ا ألصلية فامي يتعلق بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وذكر الس يد /هارديسون أأن امحلاية الفعاةل ينبغي أأن
تسيند اإىل حق موافقة أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي وحتمكروها يف أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي ،و أأن امحلاية ل ينبغي أأن تسمح ابلسييالء غري القانوين ،حيث تكون القوانني الوطنية صامتة بكأأن حامية
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،أأو يف الظروف اليت يوجد فهيا "عدم اختاذ تدابري مناس بة" من جانب الكعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وذكر الس يد /هارديسون أأن حق املوافقة والتحمك يتجاوز احلقوق املعنوية لنظام حق
املؤلف ،و أأن ا ألطر الزمنية اليت تتطلب ممارسة أأشاك التعبري الثقايف التقليدي املؤهةل يف جممتع معني لفرتة معينة من
الوقت س تعرض أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اجلديدة لفرتة من عدم امحلاية ،مما س يؤدي بدوره اإىل اإعاقة تطور
اجملمتعات احمللية .و أأعرب عن اعتقاده بأأن الهنج املتدرج ينطوي عىل مزااي ،ولكن ،ما مل يعاد النظر فيه ،قد ينتقص
من حق تقرير املصري اذلي منح للكعوب ا ألصلية مبوجب القانون ادلويل والوطين .ور أأى الس يد /هارديسون أأن
الهنج املتدرج قد يعكس وهجة نظر مكوهة بكأأن توازن احلقوق واملصاحل بني أأحصاب املصلحة اذلين ل يمتتعون
بوضع ميساو .كام ذكر الس يد /هارديسون أأن الهنج القامئ عىل احلقوق والهنج القامئ عىل التدابري ل يسيبعد
أأحدهام الخر.
وقدمت املتحدثة اخلامسة وا ألخرية الس يدة /ماريون هيثكوت ،مدير مؤسسة ديفزي كوليجن اكيف احملدودة ،س يدين،
أأسرتاليا ،أأمثةل عن كيفية زايدة الوعي بني أأحصاب العالمات التجارية واملس هتلكني فامي يتعلق ابلمتناع عن
الاس تخدام امليسء ألشاك التعبري الثقايف التقليدي اذلي يزداد عىل مدار الس نوات .و أأفادت أأن معظم حالت
الاس تخدام امليسء تسيند اإىل اجلروهل وليس الغطرسة؛ و أأن ا ألمثةل اليت قدمهتا لالس تخدام امليسء قد أوقفت
ابعتذار بعد احتجاج اجلروهور ،وعادة من خال تأأثري اس تخدام وسائل الإعالم الاجامتعية .و أأضافت بأأن املس هتلكني
دفعوا أأحصاب العالمات التجارية اإىل أأن يدركوا جيدا أأن العالمة التجارية أأصبحت أأكرث من عالمة جتارية ممزية :حيث
حتمل رؤية للعامل جيب أأن تكون مسؤوةل من حيث الاس تدامة والتضامن .كام ذكرت أأن الرابطة ادلولية للعالمات
التجارية ( )INTAتتابع عن كثب اإجراءات جلنة املعارف ،وتكارك يف التثقيف وإاعداد مبادئ توجهيية ألعضاهئا
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لتباعروها بكأأن الاس تخدام امللزتم ألشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأكدت أأن " أأحصاب العالمات التجارية" هممتون
بكأأن الإنصاف والكفافية واليقني فامي يتعلق بأأعامهلم التجارية .ومع ذكل ،أأشارت اإىل أأنه يف غياب املعايري القانونية
ادلولية ،ينبغي أأن تكفل احللو ذاتية التنظمي ،اليت تقوم عىل حسن النية والاحرتام املتباد  ،احرتام حقوق الكعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية وتس تجيب لتوقعات املس هتلكني .كام أأشارت اإىل أأن الرابطة سيس تضيف يف عام 2017
ست فعاليات فامي يتعلق هبذه املسأأةل.
وتبع العرض فرتة تفاعلية من ا ألس ئةل وا ألجوبة .ومشلت بعض املسائل اليت أأثريت ،من بني أأمور أأخرى،
مناقكة بكأأن:
•
•
•
•
•
•
•

التقييد اذلي ميكن أأن توفره احلقوق املعنوية من حيث حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،عند
النظر اإلهيا يف ضوء تنوع تطلعات الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،واحلاجة اإىل منع الرضر
والتعويض عنه.
اس تخدام وسائل التواصل الاجامتعي أدداة لزايدة التوعية هبذه القضااي.
اس تخدام العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية والعالمات اجلاعية محلاية أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي والتاكليف املصاحبة.
اشرتاط تقدمي املساعدة الإدارية والقانونية للكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
تسجيل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي كعالمات جتارية ،ومدى مالءمة هذه اخلطة ألشاك التعبري
الثقايف التقليدي ،اليت تيسم بطابع دينامييك يف طبيعهتا.
فائدة الربوتوكولت وقواعد السلوك القامئة اليت توفر وسائل معلية لتنظمي اس تخدام أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي من قبل أأطراف أأخرى.
الاقرتاح ادلاعي اإىل أأن تعمتد مجيع الربوتوكولت عىل مبد أأ املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية من
جانب الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.

 .35وقدمت الس يدة /لني غريك ،مسيكارة ،الكؤون الاقتصادية وامللكية الفكرية ،البعثة ادلامئة جلروهورية لتفيا دلى ا ألمم
املتحدة وسائر املنظامت ادلولية ،جنيف ،سويرسا ،تقريرا عن املائدة املس تديرة " 4التطورات ادلولية السابقة املتعلقة ابمللكية
الفكرية :مايه ادلروس املس تفادة من التفاوض حو صك دويل بكأأن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي" والعنوان اخلتايم
"تأأمالت يف الطريق اإىل ا ألمام" عىل النحو التايل:
" أأشار الس يد /بيدرو روف (زميل أأو ابملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ،جنيف ،سويرسا) ،بوصفه مدير
املناقكة ،اإىل أأن العامل يكروهد طفرات تكنولوجية ميسارعة .ومع ذكل ،فاإن ا ألفاكر والتصاممي اجلديدة كثريا ما تسيند
اإىل الاكيكافات السابقة املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن اقتناعه بأأن التطورات
املعيارية ا ألخرية والسابقة ميكن أأن تكون مفيدة وتوفر التوجيه للجنة املعارف.
وسلط الس يد /ماركو دي أأليساندرو ،مسيكار بكعبة الكؤون القانونية وادلولية دلى املعروهد الاحتادي السويرسي
للملكية الفكرية ،برن ،سويرسا ،الضوء عىل ادلروس اليت ميكن للجنة املعارف أأن تتعلمروها من بروتوكو انغواي ،مقاران
مقتطفات من نصوص مكاريع جلنة املعارف وبروتوكو انغواي بكأأن احلصو عىل املوارد اجلينية والتقامس العاد
واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما لتفاقية التنوع البيولويج ("بروتوكو انغواي") .واقرتح الس يد /دي
أأليساندرو أأن تكون الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يه املس تفيدة يف س ياق أأشاك التعبري الثقايف التقليدي
واملعارف التقليدية ،وفقا للصياغة اليت اعمتدت يف اإطار بروتوكو انغواي .وفامي يتعلق مبسأأةل الاختالس ،اقرتح أأيضا
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أأن تنظر جلنة املعارف يف اس تخدام "هنج اإجيايب" يركز عىل الاس تخدام املناسب للمعارف التقليدية و أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي داخل نظام امللكية الفكرية ،بدل من اختالسروها أأو اإساءة اس تخداهما .وفامي يتعلق مبسأأةل احلقوق
القامئة والصكوك ادلولية ،اقرتح أأن تتخذ جلنة املعارف "هنجا قامئا عىل التدابري" يعرتف ابحلقوق القامئة ويربز
ادليناميكيات اليت شروهدها بروتوكو انغواي واليت أأدت اإىل اعامتده .ونصح بأأن تركز جلنة املعارف عىل القضااي الرئيس ية
واملناقكات القامئة عىل الوقائع مبا يف ذكل اخلربات الوطنية والعمل مع مجموعات اخلرباء التقنيني والقانونيني واس هتداف
الصكوك اليت تفيد مجيع أأحصاب املصلحة.
وشاركت الس يدة /روث أأوكيدجيي (أأس تاذ القانون بلكية ويليام إا  .برورس للحقوق بامعة مينيسوات ،مينيابوليس،
مينيسوات ،الولايت املتحدة ا ألمريكية /عضو اللجنة الوطنية لإصالح حق املؤلف ،اللجنة النيجريية حلق املؤلف،
أأبوجا ،نيجرياي) ابدلروس اليت ميكن للجنة أأن تتعلمروها من مفاوضات معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات
املنكورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو غريمه ممن يعانون من صعوابت يف قراءة املطبوعات
("معاهدة مراكش") .وعىل النحو اذلي جتسده املفاوضات ا ألخرى للمعاهدات ادلولية ،أأشارت اإىل أأن التحدايت
اليت تواهجروها اللجنة ليست فريدة من نوعروها و أأن مجيع العمليات تواجه صعوابت .وذكرت بأأن الطريق اإىل مراكش،
اذلي ميكن أأن يوجه مفاوضات جلنة املعارف لتحقيق النجاح احملمتل ،يتضمن حتديد املكلكة ببساطة وبكلك واحض؛
وتأأطري املكلكة الواحضة جليع أأحصاب املصلحة؛ وتصممي احلل الصحيح اذلي ميكن أأن ينقل املعاهدات ادلولية ويتفق
مع املبادئ الرئيس ية؛ وضامن أأن الويبو يه املؤسسة الصحيحة للصك (الصكوك)؛ وحتديد نقاط التقارب؛ وبناء
التحالفات واس تخدام فن الإقناع .وجشعت املكاركني يف اللجنة عىل عدم املساومة عىل املواقف والرتكزي عىل مبادئ
ومصاحل املس تفيدين.
واس تخلص الس يد /ريكس مسييس (مسيكار الرتاث غري املادي ،السكرتري السابق لتفاقية اليونسكو للرتاث غري
املادي ،ليدن ،هولندا) دروسا من اإعداد واعامتد اتفاقيات اليونسكو ،مع الرتكزي عىل اتفاقية حامية وتعزيز تنوع
التعبريات الثقافية لعام  2005واتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي لعام  ،2003ألهنا أأكرث صةل بعمل جلنة املعارف
بسبب تكابه املوضوع .و أأوحض أأس باب التقدم الرسيع يف التفاوض عىل هذه التفاقيات ووضعروها يف صيغهتا الهنائية،
ويه أأس باب ميكن للجنة أأن تتعمل مهنا .وذكر أأن هذه املكاريع مشلت مكاريع أأولية مت اإعدادها وتعاريف و أأهداف مت
التفاق علهيا مس بقا؛ ودو دامعة دفعت تاكليف تنظمي الاجامتعات وحكدت ادلمع؛ وحلو وسط مت التوصل إالهيا
من خال عدم حتديد مجيع املفاهمي املس تخدمة وترك بعض املسائل اليت متثل اإشاكلية للمعاجلة يف التوجهيات
التنفيذية ،و أأخريا ،ا ألمانة اليت دمعت ادلورات التفاوضية بكلك اسيبايق.
و أألقت الس يدة /أأروها يت ابريك ميد (عضو قبائل نغايت أأوا ونغايت بورو ،ولينغتون ،نيوزيلندا) نظرة حملية عىل
ادلروس املس تفادة من مفاوضات اإعالن مااتتوا لعام  1993بكأأن احلقوق الثقافية وحقوق امللكية الفكرية للكعوب
ا ألصلية ،واعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية ( .)UNDRIPوانقكت خريطة الطريق اليت أأدت
اإىل وضع الصيغة الهنائية ل إالعالنني ،وادلروس اليت ميكن أأن تتعلمروها جلنة املعارف .وذكر أأن هذه الالزتامات مشلت
الزتاما قواي ابإكام املفاوضات بنجاح واحلاجة ا ألساس ية اإىل املكاركة الاكمةل للكعوب ا ألصلية وحسن النية والقيادة
والرؤية والتوافق .و أأشارت اإىل أأن اعامتد صك (صكوك) جلنة املعارف ،مثل اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق
الكعوب ا ألصلية ،س يكون جمرد بداية لعملية :العمل احلقيقي اذلي يتعني القيام به هو ضامن التنفيذ.
وقدم الس يد /دانييل أر .توينتو (مسيكار ،رئيس شعبة امللكية الفكرية ،وزارة اخلارجية ،برازيليا ،الربازيل) عرضا
بكأأن وهجة نظر الربازيل وهنجروها لعملية جلنة املعارف .و أأشار اإىل اخلطوط العريضة لتارخي اللجنة ،و أأبرز ا ألساس
املنطقي اذلي يربر الرضورة امللحة لعملروها .وحث اللجنة عىل النظر اإىل داخل املراحل عندما تكون العملية قريبة من
التفاق ،وإاىل أأس باب الفكل .كام دعا اللجنة اإىل الاس تفادة من مجموعة املعارف واخلربات اليت بنهتا ،لس امي مواصةل
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دمع التبادلت بكأأن أأفضل املامرسات .و أأفاد أأنه من أأجل الفعالية ،ينبغي اإعطاء اللجنة اإطارا زمنيا أأطو لإجراء
املفاوضات والتعمل من املفاوضات الناحجة مثل بروتوكو انغواي ومعاهدة مراكش.
وعقب العروض التقدميية ،انقش املكاركون ،من بني أأمور أأخرى ،أأمهية خمتلف املعاهدات فامي يتعلق ابملفاوضات
اجلارية يف اللجنة و أأثرها يف الس ياق الوطين وا إلقلميي؛ واحلاجة اإىل زايدة مكاركة الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية،
وإاجياد أليات أأخرى غري النقدية ميكن وضعروها دلمع هذه املكاركة؛ واحلاجة اإىل هنج قامئ عىل نوع اجلنس يف نصوص
اللجنة نظرا لدلور الرئييس اذلي تؤديه املر أأة تقليداي يف تطوير املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي
واس تخداهما.
و أأشار السفري فيليب رييكارد أأو .أأوادى ،قبل أأن يعرض تصوراته بكأأن الطريق اإىل ا ألمام ،اإىل املراحل اخملتلفة اليت
وصلت اإلهيا اللجنة يف املفاوضات بكأأن صك قانوين دويل بكأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي منذ بدهئا يف عام . 2009
واكن السفري أأوادي رئيسا للجنة املعارف من دورهتا السادسة عرشة حىت دورهتا التاسعة عرشة خال وليهتا
 .2011/2010و أأشار اإىل أأن فرتة رئاس ته قد شروهدت بعض التقدم احملرز ،لس امي يف مهنجية العمل ،حيث مت اإدخا
امليرسين وتنظمي ا ألفرقة العامةل فامي بني ادلورات ،وكذكل يف فروهم أأفضل للقضااي ذات الصةل مثل احلاجة اإىل المتيزي
بني أأنواع املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي بغرض النظر فهيا ،والقضااي املرتابطة .و أأثىن عىل التقدم
احملرز بكأأن النصوص حتت القيادة القديرة للسفري واين ماكوك والس يد /اإاين غوس.
و أأفاد السفري أأوادي أأن الندوات اليت نظمت يف عايم  2015و 2016حىت الندوة احلالية قد أأسروهمت يف اإثراء اللجنة
من خال تباد اخلربات والراء .وخال الولية احلالية للثنائية  ،2017/2016ر أأى السفري أأوادي تقدما جيدا يف
النصوص املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل التوايل ،لس امي يف حتديد
خمتلف املواقف واخليارات املتعلقة ابملس تفيدين ونطاق امحلاية وفقا خملتلف أأنواع املعارف التقليدية و أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي .وذكر بأأن الروح اجليدة واجلروهود املبذوةل للتوصل اإىل حلو توفيقية سامهت يف حتقيق هذه النييجة.
ومع ذكل ،وعىل الرمغ من التقدم احملرز ،لبد من اليسلمي بأأن الثغرات الروهامة واملواقف املتباينة ل تزا قامئة بكأأن
املسائل الرئيس ية .ول بد من تبس يط النصوص اليت ل تزا مفصةل للغاية وجتنب الازدواجية .وهناك حاجة فعلية،
كام ذكرت الس يدة /روث أأوكيدجيي يف عرضروها ،اإىل هنج رفيع املس توى من شأأنه أأن يرتك التفاصيل للقانون الوطين.،
و أأفاد أأن طريقة امليض قدما ميكن أأن تكمل ما ييل :جتديد الولية احلالية برشوط مماثةل ،تتضمن برانمج معل بكأأن
النصوص الثالثة ابلتوازي؛ جتديد الولية مبختلف املصطلحات اليت من شأأهنا أأن تعجل برسعة ابلنص (النصوص)
الأكرث نضجا؛ عقد مؤمتر دبلومايس؛ حتويل جلنة املعارف اإىل جلنة دامئة .ول تقترص هذه اخليارات ابلرضورة عىل
بعضروها البعض.
وشدد السفري أأوادي عىل أأن معلية جلنة املعارف هممة ابلنس بة لنظام امللكية الفكرية وللويبو وجيب أأن تؤخذ عىل
محمل اجلد .و أأفاد أأن ولية اللجنة طلبت حتقيق نييجة متوازنة وعادةل .ومن شأأن هذا الإجناز أأن يعزز مصداقية نظام
امللكية الفكرية وسالمته .وتعد املواقف معروفة جيدا .وقد مت تباد العديد من التجارب ،ومعلت أأفرقة الكعوب
ا ألصلية عىل تقامس وهجات نظر الكعوب ا ألصلية بكأأن هذه القضااي وانعاكسروها .و أأنتجت ا ألمانة مكتبة معلومات
غنية قابةل للبحث.
و أأفاد السفري أأوداي أأن الوقت قد حان للرجوع وتوضيح أأهداف الس ياسات اخلاصة ابلصكوك ،لس امي فامي يتعلق
بنوع ا ألذى اذلي ينبغي أأن يعاجله الصك (الصكوك) عىل الصعيد ادلويل ،وتصممي معلية فعاةل حتقق أأهداف تكل
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الس ياسات .ووجه السفري أأوادي نداء رمسيا اإىل ادلو ا ألعضاء للرتكزي عىل العملية .وذكر أأنه تعمل من خال جتربته
ابملفاوضات ادلولية بكأأن املسائل احلساسة أأن هناك دامئا طريق ،حىت فامي يتعلق ابملكالك اليت تبدو مس تعصية عىل
احلل ،رشيطة توافر ا إلرادة الس ياس ية للميض قدما ابحملاداثت .و أأثىن عىل املكاركة الكخصية للمدير العام للويبو
الس يد /فرانسس غري وعىل الزتام مدير شعبة املعارف التقليدية الس يد /ويند ويندلند ،فضال عن تضحيات
الرئيس احلايل الس يد /غوس يف قيادة العملية .وذكر أأن حامية املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية ليست أأولوية ابلنس بة ألفريقيا حفسب ،بل أأيضا ابلنس بة للمناطق ا ألخرى .وقد حان الوقت ليك
حتسم ادلو ا ألعضاء تكل املسائل من أأجل الإنسانية ،حيث أأن هناك املزيد اذلي يوحدان أأكرث مما يقسمنا .وذكر
السفري أأوادي أأن النجاح يف املتناو ".
 .36وشكر الرئيس املقررين عىل تقاريرمه الواحضة واملتوازنة واملفيدة .وفتح الرئيس الباب أأمام أأية أأس ئةل /تعليقات .ومل
يكن هناك أأي مهنا.

القرارات املتعلقة ابلبند  5من جدو ا ألعام :
 .37أأحاطت اللجنة علام ابلتقارير الكفروهية اليت
قدهما املقررون :الس يد أأمحد الكحي ،خبري يف
املنظامت والعالقات الثقافية ،وزارة الرتاث
والثقافة ،مسقط ،عامن؛ وادلكتور سوميت سيث،
سكرتري أأو  ،بعثة الروهند ادلامئة دلى ا ألمم املتحدة،
جنيف ،سويرسا؛ والس يدة بريانديت ابتلر ،وزيرة
مسيكارة ،البعثة ادلامئة لمكنولث جزر الهباما دلى
ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية ،جنيف،
سويرسا؛ والس يدة ليني غريك ،مسيكارة،
الكؤون الاقتصادية وامللكية الفكرية ،البعثة ادلامئة
جلروهورية لتفيا دلى ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت
ادلولية ،جنيف ،سويرسا.
 .38و أأحاطت اللجنة علام كذكل
ابلوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/34/INF/9
البند  6من جدو ا ألعام  :مكاركة الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
 .39قدم الرئيس معلومات حمدثة عن معل صندوق التربعات .وذكر أأنه يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة ،اكن هناك
ضعف يف متثيل املراقبني من الكعوب ا ألصلية ،اذلين هلم دور حامس يف نزاهة اللجنة .وهناك زايدة كبرية يف ادلورة الرابعة
والثالثني للجنة .وقدمت حكومة اسرتاليا بعض المتويل ،ولكن ل يزا يتعني احلفاظ عىل صندوق التربعات .ودعا الوفود اإىل
اليكاور داخليا وا إلسروهام يف صندوق التربعات .و أأفاد أأنه ل ميكن املبالغة يف التأأكيد عىل أأمهية الصندوق ملصداقية اللجنة اليت
الزتمت مرارا بدمع مكاركة الكعوب ا ألصلية .واسرتعى الانيباه اإىل الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/34/INF/4اليت
قدمت معلومات عن احلاةل الراهنة للتربعات وطلبات ادلمع ،والوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/34/3املتعلقة بتعيني أأعضاء
يف اجمللس الاسيكاري .وذكر أأن اللجنة س تدعى فامي بعد اإىل انتخاب أأعضاء اجمللس .واقرتح الرئيس أأن يتوىل
سعادة السفري تني ،انئب الرئيس ،رئاسة اجمللس الاسيكاري .و أأفاد أأن نتاجئ مداولت اجمللس سرتد يف
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الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/INF/6و أأفاد أأن هناك مبلغا ضئيال يكفي حنو مخسة مكاركني أخرين يف ادلورة
اخلامسة والثالثني للجنة املعارف .وانشد ادلو ا ألعضاء النظر يف توفري ا ألموا لضامن مصداقية اللجنة فامي يتعلق بمتثيل
الكعوب ا ألصلية.
 .40وحتدثت ممثةل الرابطة العاملية للساكن ا ألصليني ( )IWAابمس جتمع الكعوب ا ألصلية ،و أأشارت اإىل الزايدة يف عدد
ممثيل الكعوب ا ألصلية اليت تعزى يف جزء كبري مهنا اإىل حكومة أأسرتاليا فضال عن احلكومات ا ألخرى اليت سامهت يف
الصندوق يف املايض .و أأعربت عن ارتياهحا ألن صندوق التربعات س يحرضه مخسة ممثلني للكعوب ا ألصلية يف ادلورة
اخلامسة والثالثني للجنة املعارف ( ،)IGC 35و أأعربت عن أأملروها يف ازدايد هذا العدد يف املس تقبل ،دامئا مع حتقيق هدف
املكاركة الاكمةل والفعاةل .غري أأهنا أأشارت اإىل أأن الصندوق س يقرتب من النضوب بعد ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة،
ودعت ادلو ا ألعضاء اإىل املسامهة ،ول س امي ادلو ا ألعضاء اليت مل تسامه بعد .وسلطت الضوء عىل املادتني  18و 19من
اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية ( .)UNDRIPوتنص املادة  18عىل حقروهم يف املكاركة يف اختاذ
القرارات يف املسائل اليت تؤثر علهيم .وتأأيت املادة  19ممكةل لتنص عىل الزتام ادلو ابليكاور والتعاون حبسن نية مع الكعوب
ا ألصلية من أأجل احلصو عىل املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية ( )FPICقبل اعامتد وتنفيذ التدابري اليرشيعية أأو الإدارية.
وتنص املادة  42عىل أأن الواكلت املتخصصة التابعة ل ألمم املتحدة ،مثل الويبو ،تعزز الاحرتام والتنفيذ الاكمل ألحاكم اإعالن
ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية .وتوهجت املمثةل ابلككر اإىل ا ألمانة ،اليت أأيدت مكاركهتا يف العملية .وقالت اإن
يوما اكمال من التحضري لدلورة أأحدث تغيريا جوهراي يف مكاركهتم ،مثلام فعلت الزايدة يف عدد ممثيل الكعوب ا ألصلية.
وبفضل هذه الزايدات ،صاروا أأكرث قدرة عىل التحضري للمكاركة البناءة يف اجللسة العامة واجللسات غري الرمسية و أأفرقة
التصا  ،اإن وجدت .و أأعربت عن أأملروها يف أأن تس متر يف املس تقبل ممارسة قضاء يوم اكمل ل إالعداد .و أأشارت اإىل أأن العمل
سيتكثف يف اجلوةل املقبةل من املفاوضات ،وس تكون هناك حاجة اإىل املكاركة الاكمةل والفعاةل للكعوب ا ألصلية .وبصفهتم
مس تفيدين من امحلاية ،أأصبحت احلاجة اإىل ضامن مكاركهتم يف مجيع جوانب تكل املفاوضات ذات أأمهية مزتايدة .وميكن أأن
تكمل تكل اجلوانب تعيني ميرسين من الساكن ا ألصليني وزايدة المتثيل يف أأي فريق عامل واملكاركة يف حلقة معل للخرباء
من الساكن ا ألصليني ،وكذكل اإماكنية تعيني رؤساء مكاركني من الكعوب ا ألصلية يف ا ألفرقة العامةل .وقد اتضحت ،عىل
مر الس نني ،الطرق العديدة اليت تؤدي هبا املكاركة املزتايدة للكعوب ا ألصلية اإىل اسينارة العملية وإاثراهئا ،و أأعربت عن
أأملروها الصادق يف البناء عىل تكل املكاركة يف املس تقبل.
 .41و أأشار الرئيس اإىل أأن ممثيل الساكن ا ألصليني يسامهون مسامهة كبرية ويضيفون قمية .وطلب من ادلو ا ألعضاء أأن
تنظر بعناية يف تقدمي أأموا اإضافية.
[ .42مالحظة من ا ألمانة :يمت تقدمي البيان التايل اإىل ا ألمانة كتابة فقط] .وحتدث وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،وشكر وفد أأسرتاليا عىل مسامهته اليت مسحت بأأن يتحقق متويل املمثلني لتكل ادلورات اليت حتظى
مساهامهتم بأأكرث من الرتحيب وترثي النقاش .وشدد عىل احلاجة اإىل بذ هجد جامعي للسامح بتحقيق موارد اإضافية لإطعام
الصندوق .و أأخريا ،رحب الوفد بتعيني اجمللس الاسيكاري ومتىن هلم النجاح يف معلروهم.
[ .43مالحظة من ا ألمانة] :تناولت ندوة الكعوب ا ألصلية يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف ()IGC 34
املوضوع التايل" :املسائل املعلقة /املؤجةل يف مرشوع مواد جلنة املعارف بكأأن حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي :وهجات
نظر الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية" .واكن املتحدث الرئييس هو الس يد اإس .جميس أأاناي ،معيد وأأس تاذ كريس
طومسون للقانون ،لكية احلقوق بامعة كولورادو ،الولايت املتحدة ا ألمريكية .واكن املتحداثن الخران هام الس يدة أأروها
يت ابريك ميد ،عضو ،قبائل نغايت أأوا ونغايت بورو ،نيوزيلندا ،والس يدة جنيفر تويل كوربوز ،عضو ،من شعب اكناكان
اإي اإيغوروت مبقاطعة اجلبل ،الفلبني .واكن رئيس فريق الندوة هو الس يد أأنطونيو اكابج كونت شوك ،مركز
أأميارا لدلراسات املتعددة التخصصات ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) .ومت تقدمي العروض وفقا
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للربانمج ( )WIPO/GRTKF/IC/34/INF/5ويه متاحة عىل املوقع الإلكرتوين للمعارف التقليدية كام وردت .وقدم
رئيس فريق الندوة تقريرا خطيا عن الفريق اإىل أأمانة الويبو مت اإجيازه عىل النحو التايل:
"بد أأ عرض الربوفيسور جميس أأاناي بيسليط الضوء عىل تطلع الكعوب ا ألصلية اإىل " "1احلفاظ عىل سالمهتا
الثقافية عىل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي بعيدا عن أأي اعتبار اقتصادي ،و" "2الاس تفادة اقتصاداي من
اس تخدام أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عندما تكون تكل الاس تفادة ميسقة مع سالمهتا
الثقافية ( .)WIPO/GRTKF/IC/34/INF/8و أأكد عىل أأن نظام امللكية الفكرية يعزز بكلك أأسايس املقابل
الاقتصادي للمؤلفني يف مقابل حصو املس هتكل عىل مصنف املؤلف .وقا اإن معل جلنة املعارف أأمر ابلغ ا ألمهية
لإجياد وتوس يع نظام امللكية الفكرية لتلبية تطلعات الكعوب ا ألصلية بكأأن حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
وحبث الربوفيسور أأاناي القضااي ا ألساس ية التالية:
 فامي يتعلق ابملس تفيدين ،أأكد أأن مصطلح "الكعوب ا ألصلية" حيظى اب ألمهية من جانب النظام املعارص
حلقوق الإنسان؛
 وفامي يتعلق بنطاق امحلاية ،أأشار اإىل أأن املس توايت اخملتلفة للحامية أأو "الهنج املتدرج" ،اليت قد
تس تجيب لهنج امللكية الفكرية ،ل تس تجيب لهنج حقوق الإنسان اذلي يعرتف بأأشاك التعبري الثقايف
التقليدي للكعوب ا ألصلية ابعتبارها جزءا ل يتجز أأ من ثقافاهتا وجممتعاهتا .ويف هذا الإطار ،ينبغي أأن
حيمي نظام امللكية الفكرية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي من " "1احليازة غري القانونية (ينبغي عىل
ادلو أأن تضع اإجراءات مدنية وجنائية ملعاجلة أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت يمت الوصو اإلهيا
دون اإذن الكعوب ا ألصلية)؛ و" "2اليسويق الزائف (ينبغي عىل ادلو أأن تنكئ ألية قانونية
للتصدي لليسويق الزائف للمنتجات املصنفة مكنكأأ أأصيل)؛
 ينبغي وضع اإطار ملصطلح امحلاية عىل أأساس احلق يف الثقافة .وابلتايل ينبغي حامية أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي طاملا اكنت ذات صةل بثقافات الكعوب ا ألصلية؛
 ينبغي تعريف الاس تثناء أأو التقييد وصياغهتام عىل حنو حمدد يف الصكوك ،والامتثا لقانون
حقوق الإنسان؛
 ينبغي أأن يتضمن الصك مفروهوم المتكل غري املرشوع ألشاك التعبري الثقايف التقليدي.
و أأخريا ،شدد عىل أأن املسائل املعروضة أأمام جلنة املعارف ليست قضااي تقنية حفسب بل قضااي تتعلق
ابلعداةل الاجامتعية.
واكنت املتحدثة الثانية يه الس يدة أأروها يت ابريك ميد .وشددت عىل املساهامت الروهامة اليت قدمهتا الكعوب
ا ألصلية اإىل جلنة املعارف .وذلكل فاإن من ا ألمهية مباكن أأن تكفل رشعية جلنة املعارف مكاركة الكعوب ا ألصلية.
وعرضت اإعالن مااتتوا بكأأن احلقوق الثقافية وحقوق امللكية الفكرية للكعوب ا ألصلية ( ،)1993اذلي يؤكد أأن
الكعوب ا ألصلية قادرة عىل اإدارة معارفروها التقليدية ،و أأهنا مس تعدة للمكاركة طاملا اكنت قادرة عىل الس يطرة علهيا
ْ
وقدمت أأيضا العالمة التجارية املاورية للجودة وا ألصاةل "توا
مكس تفيدين رئيس يني مه السليل املبارش لروهذه املعرفة.
اإهيو" ،اليت تساعد الفنانني املاوريني عىل حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأ ْ
وحضت أأن الكعوب ا ألصلية تعاين
من المتكل غري املرشوع والاس تخدام امليسء ألشاك التعبري الثقايف التقليدي يف مجيع أأحناء العامل .وقالت اإن
الكعوب ا ألصلية دلهيا توقعات كبرية يف معل جلنة املعارف ملنع المتكل غري املرشوع ،وذلكل ينبغي أأن ينعكس
مصطلح "المتكل غري املرشوع" يف الصك (الصكوك) .و أأشارت بوجه خاص اإىل المتكل غري املرشوع يف
صناعة ا ألزايء.
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ْ
وعرضت ابإجياز حاةل الكعوب ا ألصلية يف الفلبني .وتطرقت
واكنت املتحدثة الثالثة يه الس يدة جنيفر تويل كوربوس.
اإىل رضورة أأن يتكيف نظام امللكية الفكرية مع تطلعات الكعوب ا ألصلية للس يطرة عىل معارفروها .وتناولت أأيضا
املسائل اجلوهرية اليت انقك هتا جلنة املعارف .وفامي يتعلق ابملس تفيدين ،أأ ْ
شارت اإىل موقف الكعوب ا ألصلية بأأن يمت
الإشارة اإىل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف الصك بوصفروهم املس تفيدين .و أأقرت أأيضا بدور الروهيئات الوطنية
اخملتصة يف اإعام احلقوق .وفامي يتعلق بنطاق امحلاية ،أأ ْ
كدت أأن الهنجه ج املتدرج ميكن أأن حيقق التوازن لبعض املسائل
اخلالفية .وقالت اإن هناك بعض املعارف اليت تفيد بأأن الكعوب ا ألصلية ميكن أأن تتقامس حبرية معارف مثل املعارف
الإيكولوجية للتخفيف من أاثر تغري املناخ ،ولكن جيب أأن تكون الكعوب ا ألصلية يه جهمن حتدد الكيفية اليت تريد ها
ْ
وقدمت أأمثةل خمتلفة عن املعارف التقليدية و أأشاك التعبري
الكعوب ا ألصلية أأن تتقامسروها وما اذلي تريد أأن تتقامسه.
الثقايف التقليدي يف الفلبني .و أأشارت اإىل بعض املساهامت اليت مت تقدميروها يف احللقة ادلراس ية عىل النحو التايل:



أأن أأعام الصون يه ولية اليونسكو ،وللجنة املعارف ولية خمتلفة؛
أأن مكاركة الكعوب ا ألصلية ابلغة ا ألمهية يف معل جلنة املعارف ،وينبغي عىل جلنة املعارف أأن تكون
قادرة عىل اإدراج أأي لغة من صكوك حقوق الإنسان دون أأي قيد.

واختمت الس يد كوندي ندوة الساكن ا ألصليني بتوجيه الككر اإىل املتحدثني يف الندوة وادلو ا ألعضاء و أأمانة الويبو".
[ .44مالحظة من ا ألمانة] :اجمتع اجمللس الاسيكاري لصندوق الويبو للتربعات يف  14يونيو  2017لختيار وترش يح
عدد من املكاركني اذلين ميثلون الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية للحصو عىل متويل ملكاركهتم يف ادلورة املقبةل للجنة
املعارف .وقد وردت توصيات اجمللس يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/34/INF/6اليت صدرت قبل هناية ادلورة.

قرارات بك أأن البند  6من جدو ا ألعام :
 .45أأحاطت اللجنة علام
ابلواثئق WIPO/GRTKF/IC/34/3
وWIPO/GRTKF/IC/34/INF/4
و.WIPO/GRTKF/IC/34/INF/6
 .46وجشّعت اللجنة بكدّة أأعضاءها ومجيع
الروهيئات املروه متة يف القطاعني العام واخلاص وحث ّهتا
عىل ا إلسروهام يف صندوق الويبو للتربعات لفائدة
اجلاعات ا ألصلية واحمللية.
 .47واقرتح الرئيس انتخاب ا ألعضاء الامثنية
التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاسيكاري للعمل
بصفهتم الكخصية وانتخبهتم اللجنة ابلزتكية :الس يد
حامدي أأج محمد أأاب ،ممثل منظمة أأدمجور
( ،)ADJMORمايل؛ والس يد عبد العزيز ديينغ،
مسيكار تقين ،وزارة الثقافة والتصا  ،الس نغا ؛
والس يد ابرفزي اإميوموف ،سكرتري اثن ،البعثة
ادلامئة لطاجيكس تان ،جنيف؛ والس يدة أأيدين
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فيزتجريادل ،ملكفة ابلس ياسات العامة ،قسم
الس ياسة العامة والتعاون ادلوليني ،مكتب أأسرتاليا
للملكية الفكرية ،أأسرتاليا؛ والس يدة جيون
لوريزنو ،ممثةل الرابطة العاملية للكعوب ا ألصلية
( ،)IWAالولايت املتحدة ا ألمريكية؛ والس يدة
نوس تا مادلواندو ،سكرترية اثلثة ،البعثة ادلامئة
لإكوادور ،جنيف؛ والس يد كام كومار راي ،ممثل
برانمج دراسة الفوللكور والتنوع البيولويج يف
الروهاميلاي ،مجعية اإدارة أأصو امللكية الفكرية
ألغراض احلفاظ عىل التنوع البيولويج يف ا ألرايض
الرطبة ،نيبا ؛ والس يدة أأوفا فياكرايف
سولامييالغي ،مسؤوةل قانونية رئيس ية ،مكتب
املدعي العام ،سوفا ،فيجي.
ّ
وعني رئيس اللجنة السفري روبرتو
.48
ماتيوس مياكئيل تيين ،انئب رئيس اللجنة ،رئيسا
للمجلس الاسيكاري.

البند  7من جدو ا ألعام  :أأشاك التعبري الثقايف التقليدي
 .49أأشار الرئيس اإىل أأنه قد تكاور مع املنسقني ا إلقلمييني والوفود املروهمتة بكأأن برانمج العمل ومهنجية العمل اليت مت
تعمميروها .و أأفاد الرئيس أأنه ،فامي يتعلق بنتاجئ ادلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف ( ،)IGC 34سيمت اإصدار نسخة معدةل
من الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/34/6ابس تخدام املهنجية نفسروها اليت اتبعت يف ادلورات السابقة .سيمت اإعداد وتقدمي
النسخة ا ألوىل املعدةل وس تقدم صباح يوم ا ألربعاء .وسيمت ختصيص وقت للتعليقات والاقرتاحات ا ألخرى ،مبا يف ذكل
املقرتحات النصية .وسيمت اإعداد وتقدمي النسخة الثانية املعدةل صباح يوم امخليس ،وسيمت ختصيص وقت للتعليقات العامة اليت
س تدرج يف التقرير .ويف هناية يوم امخليس ،سيمت دعوة اجللسة العامة اإىل الإحاطة علام ابلنسخة الثانية املعدةل وإاحالهتا اإىل
اجلعية العامة مضن مجموعة الواثئق ا ألخرى يف اإطار البند  8من جدو ا ألعام  .وسيمت اختتام البند  7من جدو ا ألعام
بهناية يوم امخليس .وس يعاد فتح البند  8من جدو ا ألعام صباح يوم اجلعة .وس تدعى الوفود ،يف اجللسة العامة ،اإىل تقدمي
تعليقات بكأأن املسائل ا ألساس ية ،مبا يف ذكل املسائل احملددة يف الولية .وقا الرئيس اإنه يعزتم تقدمي املسائل ا ألساس ية
ليس بطريقة مادة تلهيا املادة ،مع تقدمي تعليق لإثراء املناقكة .وتظل اجللسة العامة هيئة لختاذ القرارات ،وسيمت اإعداد تقارير
عن مناقكاهتا اكملعتاد .و أأضاف الرئيس اإنه يعزتم الانتقا اإىل املكاورات غري رمسية برسعة ،اعامتدا عىل التقدم احملرز.
وسري أأس الرئيس أأو انئبه املكاورات غري رمسية مبساعدة نكطة من امليرسين .و أأفاد الرئيس أأنه ،ابلنس بة لتكل اجللسات غري
الرمسية  ،س متث َّل لك مجموعة إاقلميية بس تة مندوبني كحد أأقىص ،ويفضَّ ل أأن يكون أأحدمه املنسق ا إلقلميي ،مكريا اإىل أأن
وجود املنسق ا إلقلميي يف اجللسات غري الرمسية يساعد عىل الإبال مبا حيدث اإىل ما تبقى من اجملموعات  .وبغية زايدة
الكفافية ،سيسمح ملمثيل ادلو ا ألعضاء الخرين ابجللوس يف اجللسات غري الرمسية دون أأن يكون هلم احلق يف التحدث.
ممثلني للمكاركة و َّ
وس يدعى ممثلو الساكن ا ألصليني اإىل ترش يح َّ
ممثلني اإضافيني مكراقب دون أأن يكون هلم احلق يف التحدث.
وميكن للمندوبني اذلين يكلكون اجللسات غري الرمسية أأن يأأخذوا اللكمة ويقدموا مقرتحات نصية .وميكن أأن تظل املقرتحات
املقدمة من ممثيل الكعوب ا ألصلية يف النص فقط اإذا أأيدهتا اإحدى ادلو ا ألعضاء ،كام مت تأأكيد يف اجللسة العامة .ولن تكون
هناك صياغة حية .وسوف تمت الإحاطة بأأي نص يقرتحه امليرسان ولن مييض قدما اإل اإذا أأيدته اإحدى ادلو ا ألعضاء .ورهنا

WIPO/GRTKF/IC/34/14
25

ابلتقدم احملرز يف اجللسة العامة وغري الرمسية ،وميكن للرئيس أأن ينكئ فريقا صغريا أأو أأكرث من أأفرقة التصا اخملصصة ،عىل
النحو املبني مبزيد من التفصيل يف ورقة املهنجية .وس تكون الس يدة اإميا هاوويل من نيوزيلندا والس يدة مارغو ابجيل من
موزامبيق هام امليرستني للمساعدة يف الاجامتعات غري الرمسية عن طريق متابعة ادلورات عن كثب ومتابعة الراء والقرارات
واملقرتحات مبا يف ذكل مقرتحات الصياغة .ولمتكني املندوبني من النظر بصورة أأكرث تركزيا وتدرجا يف معل امليرستني مع مرور
ا ألس بوع ،قد يقدمون ويعرضون عىل الكاشة العمل التدرجيي بكأأن القضااي ا ألساس ية عىل أأنه "معل قيد التنفيذ" .و أأي
يشء يعرضونه لن يكون هل أأي وضع اإىل أأن حتيط به علام اجللسة العامة .وقد يأأخذون اللكمة ويقدمون مقرتحات ،ويراجعون
مجيع املواد ،ويضطلعون بصياغة وإاعداد التنقيحات .و أأعد الرئيس مذكرة اإعالمية مع مرفق يضع جنبا اإىل جنب مرشوع املواد
املتعلقة بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية ليسروهيل املقارنة .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يكون ذكل أأداة
مفيدة ملساعدة الوفود عىل مقارنة النصوص وحتديد اجملالت اليت ميكن أأن يس تفيد فهيا نص التعبري الثقايف التقليدي من
التقدم احملرز يف نص املعارف التقليدية .وقا اإن هناك اختالفات ،فبيامن توجد قضااي مكرتكة بني القطاعات ،هناك أأيضا
جمالت قد ل يوجد فهيا قوامس مكرتكة .و أأشار اإىل أأن املذكرة الإعالمية غري رمسية وليس لروها أأي وضع ،و أأن أأي أراء يه أراؤه
وحده ودون تعصب .و أأعرب عن رغبته يف أأن تركز املناقكات أأول عىل القضااي ا ألساس ية التالية :أأهداف الس ياسة العامة
واملوضوع واملس تفيدون ونطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات والعالقة مع املكل العام وتعريف "المتكل غري املرشوع" مث
الانتقا اإىل قضااي أأخرى مبا يف ذكل اإدارة احلقوق/املصاحل ،ومدة امحلاية ،والكلكيات ،والعقوابت ،وس بل الانتصاف
وممارسة احلقوق ،والتدابري الانتقالية ،والعالقة مع التفاقات ادلولية ا ألخرى ،واملعامةل الوطنية ،والتعاون عرب احلدود ،وبناء
القدرات ،وزايدة الوعي وعدم الانتقاص .وفتح الرئيس ابب التعليق عىل " أأهداف الس ياسة".
 .50وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه وشكر الرئيس عىل قيادة النقاش بكأأن
القضااي املعلقة ويه أأهداف الس ياسة واملوضوع ونطاق امحلاية واملس تفيدين واس تخدام وإادارة احلقوق واملصاحل ،
والاس تثناءات والتقييدات ،والعالقة مع املكل العام .و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقكات تقوم عىل أأساس واقعي بكأأن
لك مهنا .و أأشار الوفد اإىل أأنه ،فامي يتعلق اب ألهداف ،جيب عىل جلنة املعارف أأن تأأخذ يف الاعتبار الإطار احلايل للملكية
الفكرية ،اذلي ينبغي تعزيزه لكام اكن ذكل ممكنا .و أأيَّد الوفد أأنكطة زايدة الوعي من أأجل توفري الظروف اليت تسروهل حصو
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل حقوق امللكية الفكرية مثل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والعالمات التجارية واملؤرشات
اجلغرافية .وميكن أأيضا حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي يف اإطار احلقوق املتعلقة ابملنتجني ،حيث أأن املعاهدة العاملية
بكأأن ا ألداء واليسجيل الصويت ( )WPPTومعاهدة بيجني بكأأن ا ألداء السمعي البرصي تغطيان أأشاك التعبري
الفوللكوري .وقد مت ابلفعل القيام ابلكثري من العمل عىل الصعيد ادلويل محلاية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي أأو أأشاك
التعبري الفوللكوري ،مبا يف ذكل املادة  4.15من اتفاقية برن وصكوك اليونسكو.
 .51وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان امليكاهبة التفكري وفضَّ ل البديل  .1ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن اإقراره بطبيعة
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي وعن اس تعداده للمكاركة بكلك بناء للتأأكد من أأن أأهداف الس ياسة تركز أأكرث عىل نظام
امللكية الفكرية ،وحامية حقوق أأخالقية واقتصادية حمددة .و أأشار اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد
ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه ل إالحاطة علام ابنطباق نظام امللكية الفكرية احلايل ولكنه أأشار أأيضا اإىل أأوجه القصور يف نظام
امللكية الفكرية احلايل يف حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
 .52وحتدث ممثل قبائل تولليب ابمس جتمع الكعوب ا ألصلية ،وقا اإن أأهداف الس ياسة ينبغي أأن تركز عىل امحلاية،
وليس عىل الصون ،ألن الصون ليس مضن ولية جلنة املعارف .وينبغي أأل تيرس ا ألهداف نقل أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي اإىل أأطراف اثلثة حيث قد تكون عرضة لليكويه أأو التالعب أأو الهتجني أأو أأي جتاوزات أأخرى .وينبغي أأل حيدث
ذكل اإل ابملوافقة املس بقة املس تنرية وبطريقة حتمي السالمة الثقافية .وتدعو الولية اإىل حامية حقوق الكعوب ا ألصلية
والزتاماهتا وتطلعاهتا فامي يتعلق بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت تعترب حامسة يف عالقاهتا الاجامتعية والثقافية والروحية
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والاقتصادية .ور أأى الوفد أأنه ل بد من توفري امحلاية جليع أأشاك التعبري الثقايف التقليدي سواء اكنت رسية أأو مقدسة أأو
وثيقة احلف أأو جه
معربا عهنا علنا أأو متاحة عىل نطاق واسع .وقا اإن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ليست خادمة للصناعات
الثقافية .وقد أأبدعت الكعوب ا ألصلية وابتكرت وفقا دلوافعروها اخلاصة .وينبغي أأل يضع الصك أأهدافا ختلق الزتامات للكعوب
ا ألصلية ابإاتحة أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ألطراف اثلثة ملصلحة اجملمتع كلك أأو من أأجل الرتاث املكرتك ل إالنسانية.
و أأشار اإىل أأن ذكل قد حيدث وقد ترغب الكعوب ا ألصلية يف حدوثه ،ولكن ينبغي أأل يكون الروهدف من ذكل أأن حيدث
دون موافقهتا.
 .53وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وقا اإنه يتطلع اإىل اإجراء مناقكات قامئة عىل
الواقع بكأأن أأهداف الس ياسة واملوضوع ونطاق امحلاية واملس تفيدين واس تخدام وإادارة احلقوق والاس تثناءات والتقييدات
والعالقة مع املكل العام .وقا اإن من ا ألمهية مباكن اإجراء مناقكة هادفة بكأأن ا ألهداف العامة للصك والتوصل اإىل فروهم
مكرتك ل ألهداف السائدة وإاىل نتاجئ ميكن حتقيقروها واقعيا .وقا اإنه ميكن للجنة املعارف ،مع تفضيلروها لهنج قامئ عىل ا ألدةل،
اس تخالص ادلروس من جتارب اليرشيعات الوطنية خملتلف ادلو ا ألعضاء اليت حتمي أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ومن
اجلروهود القامئة من أأجل صون أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل الصعيد ادلويل .وينبغي النظر بعناية يف العواقب احملمتةل قبل
التوصل اإىل اتفاق بكأأن أأي نييجة معينة .و أأشار اإىل أأن هناك صكواك أأخرى خارج الويبو وداخلروها تيناو مسأأةل أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي ،وس تكون القضااي اليت تناقش يف الويبو ممكةل للصكوك القامئة .وذلكل أأيدت مجموعة بدلان أأورواب
الوسطى والبلطيق طلب اإجراء دراسة جتميعية للخربات واليرشيعات واملبادرات الوطنية املتعلقة بأأشاك التعبري الثقايف
التقليدي اليت طرهحا وفد الاحتاد ا ألورويب نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة
املعارف من أأجل التوصل اإىل فروهم مكرتك بكأأن القضااي اجلوهرية ،ولتقيمي املاكن اذلي ينبغي أأن توضع فيه أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي يف اإطار امللكية الفكرية ادلويل احلايل ،وللرتكزي عىل اليرشيعات واملبادرات املعمتدة مؤخرا بكأأن أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي فامي بني ادلو ا ألعضاء يف الويبو.
 .54وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأعرب عن اعتقاده بأأنه ينبغي أأن تركز ا ألهداف عىل اإجياد
أأنسب الس بل ملنع المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام ألشاك التعبري الثقايف التقليدي مع اإيالء الاعتبار الواجب
خلصوصيهتا .ومن املروهم مراقبة الاس تخدام .وفضّ ل الوفد البديل  ،1ولكنه س يحاو  ،عىل مدار ا ألس بوع ،تسليط مزيد من
الضوء عليه واملكاركة البناءة يف املناقكات لتحقيق نييجة اإجيابية.
 .55وقا وفد مرص اإن هناك فرتتني ينبغي تويخ احلذر بكأأهنام .و أأولهام "الصون" اذلي عادة ما يس تخدم يف اتفاقيات
اليونسكو ويف ما يتعلق بعمل احملفوظات ،ولكن ليس يف اتفاقيات الويبو ،حيث تس تخدم "امحلاية" بدل من ذكل .والثانية
يه "املصاحل" اليت يتعني الاس تعاضة عهنا بـ "احلقوق".
 .56و أأيَّد وفد مجروهورية اإيران الإسالمية البياانت اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا ابمس البدلان امليكاهبة التفكري ومجموعة أس يا
واحمليط الروهادئ .كام أأيَّد الوفد البديل  1اذلي صيغ وفقا للروهدف الرئييس للصك .و أأعرب عن اس تعاده للمكاركة بصورة بناءة
يف اجللسات غري الرمسية من أأجل سد الثغرات.
 .57وقا وفد غاان اإنه فامي يتعلق ابلروهدف  ،1فليس من الرضر الكبري حذف الفقرتني (1د) ألهنام تعربان اإىل حد كبري عن
قضااي تعريفية بكأأن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وليس هناك شك يف أأهنا منتجات ألنكطة فكرية ممثرة ،وذلكل فروهيي
اإبداعات وابتاكرات ،وذلكل فليس يضيف الكثري تعريف الفقرة ا ألوىل (1د) كروهدف من أأهداف الس ياسة العامة والفقرة
الثانية (1د) ليكجيع الإبداع والابتاكر .ويف الفقرة  2من البديل  ،1يكري الروهدف املتعلق مبنع منح حقوق امللكية الفكرية
اخلاطئة اإىل ا ألحاكم اليت متت مناقك هتا فامي يتعلق ابملوارد الوراثية ،وي جهعد هذا الكاغل أأكرث أأمهية يف س ياق املوارد الوراثية
من أأمهية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وعندما يتعلق ا ألمر ابلمتكل غري املرشوع ،فروهناك أأوقات تفقد فهيا جممتعات
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الكعوب ا ألصلية حقوقروها يف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عندما حيصل الناس عىل حامية حق املؤلف فامي يتعلق بتكل
ا ألنواع من أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،غري أأن الروهدف الوارد يف الفقرة  (1أأ) بكأأن منع المتكل غري املرشوع س هيمت بميع
ذكل .واقرتح الوفد حذف الفقرتني (1د) و 2بغية جعل البديل  1موجزا وخمترصا للغاية .و أأشار اإىل أأن البديل  2يتعارض مع
ما يتعني عىل جلنة املعارف القيام به .ويف البديل  (2أأ) ،يس تخدم "المتكل غري القانوين" حقا فامي يتعلق ابملوضوع ،ومن املرحج
أأن يكون تعريف "المتكل غري القانوين" مفيدا جدا لقطع ولصق صيغة لغوية مؤهةل معينة من تعريفات "المتكل غري املرشوع".
وهذا ييناقض مع أأهداف الصك احملدد ألشاك التعبري الثقايف التقليدي .ومكثا عىل المتكل غري القانوين ،احلالت اليت
يكرتى فهيا خشص أأشاك التعبري الثقايف التقليدي أأو يقوم بعكس هندسة أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت يريد الساكن
ا ألصليون حاميهتا .وذلكل ،لن يكون من املفيد الإشارة اإىل هدف ييناىف مع هذا الروهدف احملدد .وابلنس بة اإىل البديل (2ب)،
اقرتح الوفد حذفه لنفس ا ألس باب احملددة فامي يتعلق ابلبديل  .1و أأشار اإىل أأن البديل ( 2ج) ينطوي عىل مكالك ألنه عىل
الرمغ من أأنه يبدو حمايدا ،فاإنه يتغاىض عن املامرسات اليت اش تكت مهنا مجموعات الساكن ا ألصليني .والواقع أأن ا ألمر نفسه
ينطبق أأيضا عىل البديل (2د) املتعلق بتأأمني احلقوق اليت تكيس هبا أأطراف اثلثة .فاإذا حصل خشص ما عىل أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي بصورة غري مرشوعة ،فال ينبغي للمرء أأن حياو حامية تكل احلقوق اليت مت احلصو علهيا بصورة غري
مرشوعة .وقا الوفد اإنه يتفروهم الروح اليت مت هبا اقرتاح البديل  ،3ولكن ميكن للمرء أأن حيذف بأأمان البديل  3دون أأن
حيدث رضرا كبريا ألن مجيع املسائل اليت ييناولروها البديل  3قد مت ذكرها يف اإطار البديل  1اذلي يتطرق اإىل مجيع العنارص
الرئيس ية املثرية للقلق وييناولروها.
 .58وقا وفد كولومبيا اإن البديل  ،1اذلي يعرتف ابملس تفيدين ،ميَّكن من توفري الوسائل الالزمة ملنع المتكل غري املرشوع.
ور أأى أأيضا أأن البديل  3يوفر توازان يف الرتكزي ،وسوف يكون بديال من شأأنه تقريب وهجات النظر املتنوعة
وتضييق الفجوات.
 .59عرض الرئيس مسأأةل املوضوع .و أأشار اإىل أأن املادة  ،3يف النص احلايل ،تنص عىل أأن "الصك ينطبق عىل أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي" أأو أأن "موضوع الصك هو أأشاك التعبري الثقايف التقليدي" .ومت تقدمي تعريف لروهذا املصطلح أأيضا
يف قسم "اس تخدام املصطلحات" .وميكن للجنة املعارف أأن حتدد أأفضل ماكن لتعريف املوضوع .وقا اإن املادتني  2و3
تكريان اإىل معيار حيدد أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت تقع مضن التعريفات اليت سيمت حاميهتا .و أأشار اإىل أأن ادلو
ا ألعضاء ل تزا دلهيا أراء متباينة بكأأن عدد من العنارص الرئيس ية ملعايري ا ألهلية ،و أأنه يلزم اإجراء مزيد من املناقكة .و أأفاد
بأأن هناك أأيضا سؤا عام اإذا اكنت معايري ا ألهلية رضورية عىل الإطالق يف املادة  ،3ألن بعض الوفود ترى أأنه ،عند وضع
احلقوق ،ميكن يرتك ا ألمر لنطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات لتحديد ما هو مكمو ابمحلاية يف هناية املطاف .و أأشار
اإىل أأن هناك هنجني خمتلفني إازاء هذه املسأأةل وس يكون من املفيد تضييق الفجوات يف أأحد هذه الاجتاهات .وفتح الباب
ل إالدلء ابلتعليقات.
 .60و أأيَّد وفد اإيران (مجروهورية-الإسالمية) البديل  1مقرتان بتعريف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اذلي اقرتحه وفد
اإندونيس يا نيابة عن البدلان امليكاهبة التفكري يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة املعارف يف املادة  .2ومل يؤيد الوفد اإدراج أأي
معايري ل ألهلية يف تكل املادة .وطلب حذف لكمة "الصون" من العنوان .و أأشار اإىل أأن جلنة املعارف ليست ملكفة بصون
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي بل حباميهتا.
 .61وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان امليكاهبة التفكري وفضَّ ل البديل  1مقرتان بتعاريف أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي املقدمة من البدلان امليكاهبة التفكري يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة املعارف كام هو مبني يف املادة  .2و أأيَّد الوفد
املوضوع اإذا ذكر أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وقا اإن معايري ا ألهلية غري مقبوةل يف تكل املرحةل ألن نطاق امحلاية قد
وضع ابلفعل احلقوق وحدد يف هناية املطاف ما يه أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت ينبغي حاميهتا وإاىل أأي مدى .وفامي
يتعلق بعنوان املادة ،أأشار اإىل أأنه اإذا اكن "معايري ا ألهلية للحامية" فقط دون تعريف امحلاية ،فاإنه لن يكون منطقيا ،وذلكل
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فضَّ ل الوفد "موضوع الصك" .ور أأى الوفد أأنه ،متك يا مع البيان اذلي أأدىل به وفد إاران (مجروهورية-الإسالمية) ،فاإن
"الصون" ليس مقبول ألنه س يقع خارج ولييت الويبو و جلنة املعارف محلاية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
 .62واقرتح وفد غاان الإبقاء عىل "امحلاية" ألن تكل يه اللكمة املتعلقة ابلولية .و أأشار اإىل أأن "الصون" يس تخدم مبعىن
احلفاظ عىل يشء من أأجل الاس مترارية لصاحل ا ألجيا املقبةل ،عىل حنو ما معلت اليونسكو .وعىل العكس من ذكل ،فاإن
ولية جلنة املعارف تتعلق "ابمحلاية" فامي يتعلق ابمللكية الفكرية ،كام هو يتصل ابلتدابري الرامية اإىل منع الاس تخدام غري
املأأذون به ألشاك التعبري الثقايف التقليدي واس تغاللروها التجاري غري املأأذون به واس تخداماهتا املسيئة ثقافيا أأو املروهينة،
و أأنكطة ا ألشخاص اذلين يكيس بون حقوق امللكية الفكرية يف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،وما اإىل ذكل .و أأفاد بأأنه ،من
الناحية التارخيية ،اكنت جلنة املعارف واجلعية العامة دامئا ما تس تخدمان "امحلاية" يف الإشارة اإىل معل جلنة املعارف .ويف
عام  ،2000حتدث اجلعية العامة عن تدابري "للحامية" .ومبجرد أأن بد أأت جلنة املعارف مفاوضات عىل أأساس النصوص يف
عام  ،2008حتدثت عن التوصل اإىل برامج حمددة من أأجل "امحلاية" .ومل يمت اس تخدام "الصون" .و أأفاد بأأن هناك اإشارات
عديدة اإىل اإشارة ميسقة اإىل امحلاية ،وليس الصون مطلقا .وفامي يتعلق مبعايري ا ألهلية ،أأوحض الوفد أأن أأحد املعايري احملددة هو
أأن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي جيب أأن يكون معرها  50س نة عىل ا ألقل قبل أأن تس تحق امحلاية .وهذا يعكس سوء
فروهم معيق جدا لطبيعة أأشاك التعبري الثقايف التقليدي وكيفية اإبداعروها .وعند التفكري يف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،فاإن
هناك يف ا ألصل فرد أأبدعروها ،ولكن مع مرور الوقت ،تكون اجملموعة قد اضطلعت هبذا ا ألمر وبتكرار حقيقي ،مما يؤدى اإىل
تغريات اثبتة يف هذا املوضوع ،وتغري أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،من جيل اإىل جيل ،وس يكون من الصعب وضع حدود
زمنية للتعرف فعال عىل مىت مت اإبداع شلك خمتلف من أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأشار ،فامي يتعلق حبقوق امللكية
الفكرية ،اإىل عدم وجود حاجة ألن ينتظر اخملرتع ملدة  40أأو  70عاما قبل التقدم بطلب للحصو عىل براءة .وتتوقع ا ألطراف
نفسروها اليت دعت اإىل اكيساب حقوق طرف اثلث يف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي يف جممتعات الساكن ا ألصليني أأنه
مبجرد اإجراء تعديالت عىل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي أأو التوصل اإىل مك تقات مهنا ،فاإنه ينبغي حاميهتا عىل الفور ،لكهنا
هذه ا ألطراف مل تدرك أأن منطقروها هو اإذا اكن من املفرتض أأن يتوصل املرء اإىل تعديل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي،
سيتعني عليه أأيضا الانتظار ملدة  50عاما .ور أأى الوفد أأنه لروهذه ا ألس باب مجيعروها ،ينبغي عىل جلنة املعارف حذف الإشارات
اإىل "الصون" و"معايري ا ألهلية" ألهنا تيناىف بكلك واحض مع أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
 .63و أأشار الرئيس اإىل املناقكة بكأأن "الصون" و أأنه مت اإدخا هذا املصطلح يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة املعارف.
وطلب من ادلو ا ألعضاء اليت أأدخلته النظر يف موقفروها من ذكل املصطلح احملدد.
 .64وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأعرب عن رغبته يف اإدراج البديل  1جنبا اإىل جنب مع التعريف
الوارد يف املادة  .2وجيب أأن يكون العنوان "موضوع الصك" .وقا اإن النص ل ينبغي أأن يتحدث عن معايري ا ألهلية ألن
التعريف يتضمن نطاق امحلاية والتقييدات والاس تثناءات والإطار القانوين للحامية .وفامي يتعلق بـ "الصون" ،ل تذكر اتفاقية
الويبو الصون.
 .65وقا وفد مرص اإن العنوان ينبغي أأن يكون "موضوع امحلاية" وطلب حذف "الصون" و"معايري ا ألهلية" .و أأيَّد الوفد
البديل  .1و أأوحض أأن الروهدف هو حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
 .66و أأيد ممثل توابج أأمارو البيان اذلي أأدىل به وفد مرص .وقا اإن املادة  2تغطي املضمون الس يايس والقانوين .ومبا أأن
هذه الوثيقة قد صيغت ،فدامئا ما يكون هناك تعريف للموضوع .وهناك تعريف واحض وحمدد رضوري للميض قدما .وقا
الوفد اإنه اقرتح عدة مرات أأن تكلك املعارف التقليدية نتاجا للنكاط الفكري اجلاعي للكعوب ا ألصلية ،وإابداعات للعقل
البرشي ،تتطور مع العامل واجملمتع ،كام أأهنا جزء ل يتجز أأ من الرتاث الثقايف غري املادي للكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
واقرتح املمثل التعريف التايل .1" :املوضوع احملمي .من شأأن امحلاية القانونية للمعارف التقليدية للكعوب ا ألصلية واجملمتعات
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احمللية عىل النحو احملدد يف املادة  ،1ضد أأفعا وممارسات الاس تخدام غري املرشوع أأو المتكل غري املرشوع ،أأن تطبق ،يف
مجةل أأمور ،عىل املعارف التقليدية اليت تكلك الرتاث الثقايف اجلاعي السلفي أأو الرويح أأو غري املادي أأو غري امللموس
ويعترب رسا ومقدسا للحياة اجلاعية أأو اجملمتعية .2 .ترتبط املعارف التقليدية ارتباطا وثيقا ابس تخداهما وإادارة املوارد الطبيعية
والس ياق اذلي يعترب عىل النحو الواجب تقليداي لالس تخدام املس تدام واحلفاظ عىل التنوع البيولويج وسالمة ا ألغذية .وت ّعد
املعارف التقليدية اليت لروها عالقة مس مترة مع ا ألرايض وا ألقالمي والنبااتت واحليواانت ،فضال عن املوارد ا ألخرى ،يه امللكية
التقليدية للكعوب ا ألصلية".
 .67و أأشار الرئيس اإىل عدم تأأييد اإحدى ادلو ا ألعضاء لالقرتاح اذلي قدمه ممثل توابج أأمارو.
 .68وقدم وفد نيوزيلندا اقرتاحني لتضييق الاختالفات يف املادة .أأول ،يمتثل ا ألمر بوجود أأهلية مع النطاق وكذكل مع
الاس تثناءات ،ذلكل فاإن اإحدى الطرق للفروهم س تكون وجود مثا معيل عىل ألحد أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،ومترير
خمطط انس يايب من خال لك تكل املس توايت اخملتلفة ومعرفة ما س يحدث هل واخليارات اخملتلفة ،ألن ذكل قد ينطبق عىل
لك تكل املس توايت ،والواقع أأن ما هو محمي هو نفسه ،ويف هذه احلاةل جتاد جلنة املعارف حو الاختالفات اليت ل هتم؛
أأو ميكن للمرء أأن يعرف أأن ما هو محمي فعال س يكون به اختالفات .واثنيا ،ميكن للجنة املعارف أأن تنظر يف قوانني امللكية
الفكرية القامئة ،سواء عىل املس توى احمليل أأو ادلويل ،وفروهم املس توايت العديدة .وقد يساعد ذكل عىل فروهم سبب رضورة أأن
يكون دلى مؤيدي ا ألهلية والتعريف ونطاق امحلاية والاس تثناءات لك هذه ا ألمور.
 .69وفضَّ ل وفد الياابن البديل  .2وقا اإن زايدة الوضوح أأمر رضوري ،وذلكل ينبغي عىل جلنة املعارف جتنب املنازعات
احملمتةل بكأأن ما اإذا اكن ينبغي توفري امحلاية لبعض أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل الصعيد ادلويل .و أأضاف أأن الصياغة
"من جيل اإىل جيل" عىل النحو املنصوص عليه يف البديل (2ج) ل تضيف خصائص حمددة ملوضوع أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي .و أأشار اإىل مسأأةل ما اإذا اكن ينبغي أأن يكمل املوضوع أأي شلك من أأشاك التعبري الثقايف اليت قد تنكأأ يف
املس تقبل وتس تويف معايري أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .ويتعني عىل جلنة املعارف أأن حتدد الظروف اليت ميكن فهيا أأن
تصبح أأشاك التعبري الثقايف املعارص أأشاك تعبري ثقايف تقليدي .و أأوحض أأنه ،يف هذا الصدد ،ينبغي اإدراج عنارص زمنية،
مثل " 50س نة أأو مخسة أأجيا عىل ا ألقل" املنصوص علهيا يف البديل (2د) ،مكعيار موضوعي.
 .70وجشع وفد ش ييل مجيع الوفود عىل النظر يف اقرتاحه يف البديل  3من أأجل سد الفجوات بني البديلني 1و.2
 .71و أأيد وفد أأوغندا البياانت اليت أأدىل هبا وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ووفد اإندونيس يا نيابة عن البدلان
متقاربة التفكري بكأأن دمع البديل  .1وفامي يتعلق ابلبديل  2ومعايري ا ألهلية ،فاإن حتديد حدود الوقت اليت اكن ينبغي أأن
تكون أأشاك التعبري الثقايف التقليدي معروفة من خاللروها قبل المتتع ابمحلاية فيتناقض بكلك كبري مع أأهداف الصك املتوىخ،
أأي حامية الإبداع والابتاكر .ول ميكن للجنة املعارف أأن تسعى اإىل تعزيز الإبداع والابتاكر ألشاك التعبري الثقايف
التقليدي ،مع القيام يف نفس الوقت بقرص امحلاية عىل مجيع ا ألعام اليت اكنت معرها مخسة عقود .واكنت أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي دينامية وتتطور ابس مترار بسبب الظروف املتغرية ،كتغري املناخ ومصاحل املس تفيدين عىل سبيل املثا  .مث
س تقوم ابلتوسع يف ذكر أأمثةل معلية ألشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت تطورت مبرور الوقت يف رشق أأفريقيا أأثناء
املكاورات غري الرمسية.
 .72وذكر وفد اإندونيس يا بأأن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي أخذة يف التطور و أأن لكمة "تقليدية" ل تعين أأن أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي قدمية .وقا اإن المتيزي بني أأشاك التعبري الثقايف التقليدي واملعارص ل يربر حقا أأن يكون هناك اإطار
زمين يف معايري ا ألهلية ألنه اإذا اكن هناك يشء يرتبط ارتباطا مبارشا ابلتعبري الثقايف واكن جديدا ،فاإنه ل يزا تعبريا ثقافيا.
ول ميكن ألحد أأن يطلق عليه تعبريا ثقافيا معارصا .ول ينبغي أأن تكون أأشاك التعبري الثقايف التقليدي قدمية.
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 .73ومل يس تطع ممثل توابج أأمارو قبو املادة بصيغهتا احلالية ألهنا تؤدي اإىل جعل هوية الكعوب ا ألصلية أأكرث عرضة
للتناز عن حقوقروها ألطراف اثلثة .مث حترم الكعوب ا ألصلية من حقوقروها الروحية واملادية .وقا اإن املادة  3ينبغي أأن تعود
اإىل عنواهنا ا ألصيل وهو "نطاق امحلاية" .وقد عدلت املادة  3النص ابلاكمل دون مكاركة الكعوب ا ألصلية .واقرتح حذف
املادة  ،3والاس تعاضة عهنا مبا ييل " :ألغراض هذا الصك ،تعرتف ا ألطراف املتعاقدة بأأحصاب احلقوق واملس تفيدين من
حقوق املعارف التقليدية ،امتثال للامدة  ( :2أأ) احلقوق احلرصية يف التحمك واحملافظة والتطوير واس تغال وممارسة معارفروهم
التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي (ب) الإذن ابلس تخدام ،مبوافقة مس بقة عن عمل من قبل املس تفيدين أأو رفض
اس تخداهمم للمعارف التقليدية وإاساءة اس تعاملروها ".
 .74و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل يوجد أأي دمع من أأي دوةل من ادلو ا ألعضاء لالقرتاح اذلي قدمه ممثل توابج أأمارو.
 .75وعرض الرئيس مسأأةل املس تفيدين .وقا اإن ادلورة الثالثة والثالثني للجنة املعارف أأحرزت تقدما كبريا فامي يتعلق
ابملس تفيدين ،واعرتف ابحلاجة اإىل تقريب املواقف يف هذا اجملا  ،وا ألمه من ذكل ما يتعلق مبصطلح "ا ألمم" .وقد صيغت
اللغات لتوفري بعض احلزي الس يايس لدلو ا ألعضاء يف هذا اجملا  .وقا اإن عبارة "الكعوب ا ألصلية" ل تزا موضوعة بني
قوسني ،وطلب من ادلو ا ألعضاء اليت اكن موقفروها احلايل أأن يمت وضع "شعبا" أأصليا وليس "شعواب" أأصلية اإعادة النظر يف
أراهئا بكأأن اإدراج مصطلح "الكعوب" .وقا اإن هناك أأيضا فرصة دلمج هذه البدائل يف مادة واحدة .وفتح الرئيس
ابب للتعليقات.
 .76وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري ،وقا اإنه يفضل البديل  .3ومل يكن هناك خالف عىل أأن
املس تفيدين الرئيس يني من الصك مه اجملمتعات ا ألصلية واحمللية؛ غري أأنه يتعني عىل جلنة املعارف أأن تأأخذ يف الاعتبار طبيعة
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي نفسروها .وقد تكون هناك حالت ل تقترص فهيا أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل جممتعات
أأصلية وحملية حمددة أأو عندما ل تعزى أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اإىل جممتع أأصيل وحميل حمدد .وينبغي أأن ييناو هذا
احلمك هذا الكاغل وينبغي أأن يكمل "املس تفيدين الخرين عىل النحو احملدد يف القانون الوطين للك دوةل من ادلو
ا ألعضاء" .واكنت هناك فرصة للجمع بني البديل  2والبديل  3واكن عىل اس تعداد للتحاور مع مؤيدي البديل .2ومع ذكل،
فاإن ذكر احلالت اليت ل توجد فهيا شعوب أأصلية من أأجل احلصو عىل مس تفيدين أخرين لن يؤدي اإىل عالج احلاةل اليت ل
تقترص فهيا أأشاك التعبري الثقايف التقليدي عىل جممتع أأصيل وحميل حمدد.
 .77وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وقا اإنه يفضل البديل  3لس ببني )1( :أأن الروهدف من الصك
هو حكد أأكرب عدد من املوقعني ( )2اكنت هناك حالت ينبغي أأن يرتك فهيا لدلو ا ألعضاء أأن تنظر حبرية يف كيفية حتديد
املس تفيدين يف س ياقروها الوطين .و أأحياان يكون من الصعب حتديد املس تفيدين ،وهناك حالت مل يمت حتديد املس تفيدين
فهيا بوضوح.
 .78ومل يؤيد وفد اإيران (مجروهورية-الإسالمية) اإدراج لكمة "حامية" يف اكفة املواد .و أأيد الوفد البديل  3اذلي مشل
املس تفيدين الرئيس يني ،ومه الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،مع احلفاظ عىل مساحة عىل املس توى الوطين لتحديد
املس تفيدين الخرين مبوجب القانون الوطين .و أأقر بأأن املس تفيدين الرئيس يني مه الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ولكن
ليس بصورة حرصية .وذلكل ،اكن من الرضوري الاعرتاف بدور لك دوةل يف حتديد املس تفيدين اخلاضعني لوليهتا .و أأعرب
عن اتفاقه مع الرئيس بكأأن البديلني الثاين والثالث .وقا اإنه ل توجد فروق جوهرية كثرية ،و أأنه يؤيد دجمروهام يف اإحدى
املكاورات غري الرمسية.
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 .79وقا وفد الصني اإن املادة جيب أأن تعرتف ابلرتكيبة اخملتلفة للمس تفيدين يف خمتلف البدلان .ويف بعض البدلان ،ل
توجد هناك فكرة من هذا القبيل عن "الكعوب ا ألصلية" .وينبغي أأن تؤخذ هذه احلقيقة يف الاعتبار .و أأيد الوفد مزج
البديل 2والبديل.3
 .80وقا ممثل توابج أأمارو اإنه يعارض البديل  3ألنه بدون الساكن ا ألصليني لن تكون هناك معارف تقليدية أأو عادات.
وقا اإن املس تفيدين مه اذلين يس تفيدون من احلقوق اجلاعية للمعارف التقليدية ،أأي الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
وذريهتا .وس تظل هذه اجملمتعات قامئة .ول هتم اليسمية اليت تطلق علهيا .وميكن أأن تكون جممتعات تقليدية ،وليس ابلرضورة
شعواب أأصلية .ومل يكن الامس ذا أأمهية كبرية ،ولكن الكعوب ا ألصلية همددة ابلتاليش مع أأرسارها وتقاليدها .واكن النقاش
حو الناس اذلين قاموا معا بمع ،وحف  ،ونقل هذا الرتاث الثقايف من جيل اإىل جيل .وحيق حلاميل احلقوق أأو و أأحصاب
امللكية احلصو عىل حصة عادةل ومنصفة من املنافع اليت تتحقق من اس تخدام معارفروهم التقليدية وابتاكراهتم وممارساهتم
التقليدية اخملتلفة املتعلقة ابحلفاظ عىل التنوع البيولويج والاس تخدام املس تدام خملتلف مكوانته.
 .81و أأيد وفد غاان البياانت اليت أأدىل هبا وفد الس نغا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وحتدث وفد اإندونيس يا نيابة عن
البدلان متقاربة التفكري بكأأن البديل  .3وتضمن البديل 1والبديل 2قيودا غري موجودة يف البديل .3واكن البديل  3واسعا
وشامال وميكن تطبيقه مبرونة من قبل أأي عضو من أأعضاء جلنة املعارف يرغب يف اعامتده .واكنت أأفضل طريقة لتيسري
التوصل اإىل توافق يف الراء يه التوصل اإىل تعريف شامل واسع النطاق ميكن أأن تطبقه مجيع ادلو ا ألعضاء مبرونة.
وتساء عن املسأأةل اليت مصم البديل  1من أأجل التعامل معروها .واكن هناك قلق بكأأن الكعوب ا ألصلية .وقا اإن القلق يف
البديل الثاين اكن يتعلق ابلتأأكد من الاعرتاف ابملس تفيدين الخرين ،فقط عندما ل يمت العثور عىل شعوب أأصلية .وميكن أأن
يكمل احلمك الواسع النطاق يف البديل  3احلالت اليت ل توجد فهيا شعوب أأصلية داخل اإقلمي ما .وتساء عن سبب فرض
بعض ادلو ا ألعضاء قيودا يف البديلني  1و  .2وهام مل خيدما أأي غرض حقيقي سوى تأأخري العملية .فيجب حذف البديل1
والبديل 2دون اليسبب يف رضر كبري.
 .82وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وقا اإنه يفضل البديل  ،1ألن بعض البدلان
دلهيا موانع وقيود تتعلق ابلعرتاف حبقوق بعض الناس.
 .83وتساء الرئيس عام اإذا اكن وفد جورجيا ،ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،يريد وضع عبارة
"الكعوب" كلك بدل من لكمة "شعب".
 .84وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فقا اإن لكمة "الكعوب" يف لكمةالبديل1
وضعت بني قوسني.
 .85وقا وفد أأسرتاليا اإنه ل ينبغي ترك تعريف املس تفيدين فضفاضا حبيث يكمل مجيع املس تفيدين احملمتلني .وميكن صياغة
البديل  2والبديل 3بكلك أأفضل لضامن أأنه عند قراءهتام مع املادتني  3و  ،5ل ميكن الاعرتاف اإل ابملس تفيدين الخرين
اذلين أأس ندت اإلهيم مسؤولية حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ونقلروها يف س ياق تقليدي .ومن الرضوري حتديد
املس تفيدين غري املقصودين لضامن قدر أأكرب من اليقني يف النص وإاغالق بعض الثغرات .وميكن من خال النظر يف صياغة
البديل  1وكيفيه معهل مع البدائل ا ألخرى توفري هذا النوع من اليقني.
 .86و أأيد وفد مرص البديل  3ألنه متوازن ومن املرحج أأن يضمن تطبيق مناسب ،ألن النص ل يس تثين أأي مس تفيد.
وعالوة عىل ذكل ،ميكن أأن يساعد يف حل مجيع املكالك العملية اليت قد تنكأأ.
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 .87و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل عنوان مرشوع الصك وقا اإن هناك اتفاقا عىل أأن موضوع امحلاية هو أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي ،حىت وإان اكنت جلنة املعارف ل تزا تناقش ما اإذا اكنت ينبغي أأن تس تويف معايري ا ألهلية أأم ل .ويف حني
اكن املس تفيدون الرئيس يون من امحلاية يه الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،ل ميكن ألحد أأن يتجاهل وجود أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي ل متلكروها الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وإاذا مل تمتكن بعض الوفود من توفري جما محلاية هذه
ا ألنواع من أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،فاإن ذكل س يكون ضد أأهداف الس ياسة العامة ،وعنوان مرشوع الصك،
واملادة املتعلقة مبوضوع امحلاية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكد من وجود طريقة محلاية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت
ل تقترص عىل شعب أأصيل أأو جممتع حميل بعينه موجود يف اإطار اإقلمي وطين واحد .و أأعرب الوفد عن شكره لوفد أأسرتاليا،
و أأعرب عن تطلعه اإىل عقد مزيد من املناقكات للتأأكد من أأن اللغات يف البديل  2والبديل 3ميكن أأن تسيبعد ابلفعل بعض
املس تفيدين الخرين اذلين مل يقوموا حبامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
 .88وقالت ممثةل معروهد الكعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية اإن جلنة املعارف تناقش مسأأةل املس تفيدين منذ س بع
س نوات .وسأألت ادلو ا ألعضاء اليت دافعت عن البديل ،1من أأجل اليقني القانوين ،عن الكعوب املكار اإلهيا ،اإذا اكنت
تكل يه الكعوب أأو ا ألمم نفسروها .وتساءلت عام اإذا اكنت جلنة املعارف تقوم بوضع صك حيمي اجليع دون متيزي .وسأألت عن
معىن لكمة "احملمية" اليت وردت يف هناية البديل  .1ويف البديل  ،2نكأأت مكالك أأخرى .واكنت الكعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية موجودة هناك بسبب عدم الاعرتاف حبقوقروها .وإاذا مل يكن هناك مفروهوم للكعوب ا ألصلية ،فقد يكون هناك
جممتع حميل معني مت حتديده ،كام ذكر وفد الربازيل ،أأو مجموعات ل متثل جممتعات أأصلية ولكهنا جممتعات حملية ،ولروها حقوق
حمددة ميكن حاميهتا مبوجب القانون الوطين .وقالت اإهنا ل تفروهم سبب عدم وجود أأي متيزي بني الكعوب ا ألصلية واملس تفيدين
الخرين .وذكرت العديد من ادلو ا ألعضاء أأن البديل  3هو أأحد احللو املمكنة ألنه يكمل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية واملس تفيدين الخرين "حس امب حيددها القانون الوطين" .وتساءلت عام س يحدث اإذا تغري القانون الوطين أأو مل يعرتف
ابحلقوق أأو مل يعمتد أأو مل تكن اليرشيعات جيدة .ومشلت الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية رشاحئ ومجموعات خمتلفة ،واكنت
تكل الكعوب يه املس تفيدون .وإاذا مل يمت حتديد هذه اجملموعات ،فاإن لدلوةل تلعب دور خاص يف حتديد احلقوق .وتسعى
جلنة املعارف عىل وجه التحديد اإىل حامية حقوق أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت أأنكأأهتا الكعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية .وطلبت أأمثةل عىل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ا ألخرى اليت مل تأأت من الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية من
أأجل توضيح العديد من ا ألس ئةل املطروحة.
 .89و أأيد وفد نيجرياي البديل  3للأس باب اليت قدهما وفد الس نغا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ووفد غاان ووفد مرص ووفد
اإندونيس يا نيابة عن البدلان متقاربة التفكري .وعند النظر اإىل البديل  ،3مت تغطية ثالث فئات مغطاة بوضوح ،والكعوب
ا ألصلية ،واجملمتعات احمللية ،وفئة مفتوحة من املس تفيدين الخرين .وقا اإن التطبيق العميل ذلكل همم حقا ألنه عندما يمت
النظر اإىل نظم أأخرى ،مثل بروتوكو انغواي ،اكنت هناك حالت كثرية مل يمتكن فهيا من التعرف مع أأي مس تفيدين معينني،
واكن هناك أأحياان اتصا عابر للحدود بني الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .ميكن الاحتفاظ ابلبديل 3بدون أأي من
املكاعر اليت يمت احلديث عهنا يف البديل 1والبديل.2
 .90وقا ممثل قبائل تولليب اإنه يفضل البديل  .1واكنت مسأأةل "التطوير" مفتوحة تبعا للمناقكات اليت جرت بكأأن
املس تفيدين .وقا اإنه يكاطر وفد أأسرتاليا شواغهل بكأأن وجود مجموعة مفتوحة العضوية وغري حمددة املعامل من املس تفيدين.
واكنت هناك جحج عىل الك اجلانبني :ميكن أأن تكون مفيدة يف بعض احلالت ،ويف حالت أأخرى ميكن أأن متثل هتديدا.
واكنت اإحدى تكل الهتديدات هو جحم أأشاك التعبري الثقايف التقليدي املعرض للخطر .وتساء عن احلجم اذلي س يحتل
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي للكعوب ا ألصلية فقط يف نظام امللكية الفكرية .ورمبا لن يكون جحام كبريا .ولكن عندما يكون
من حق ادلوةل تعريف املس تفيدين ،ميكن أأن يصبح هذا احلجم كبريا جدا وميكن أأن خيلق بعض املكالك الكبرية للغاية لنظام
امللكية الفكرية .و أأعرب ممثل القبائل عن قلقه من أأنه اإذا اكنت هناك بدلان أأخرى "مس تفيدة" حممتةل دون أأن تكون مرتبطة
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حقا بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي ولكهنا تدعي ملكية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت حتتف هبا الكعوب ا ألصلية
(وقد حدث ذكل بسبب احلركة التارخيية ألشاك التعبري الثقايف التقليدي) فاإن ذكل قد ينكأأ عنه رصاع بني خمتلف زامعي
امللكية .وقا اإن دليه شواغل ابرزة بكأأن البدلان اليت دلهيا شعوب أأصلية وجممتعات حملية متتكل أأشاك تعبري ثقايف تقليدي
مل يمت الاعرتاف هبا .وقد عرب عن سعادته ملناقكة هذا ا ألمر .وقا اإنه يعرتف ابملكلكة املمتثةل يف وجود فئة مفتوحة العضوية
وهو حياو حلروها ،ولكنه يأأمل يف أأن تساعد تكل اللكامت الخرين عىل فروهم شواغهل.
 .91و أأيد وفد املكس يك البديل  3اذلي اكن يمتتع مبزية ابلنظر اإىل أأنه ل يعرتف فقط ابلكعوب ا ألصلية ابعتبارها املس تفيد
الرئييس وإامنا يفتح اجملا أأيضا ليكمل اجملمتعات احمللية وحىت املس تفيدين الخرين اذلين قد خيضعون لليرشيع الوطين .وانشد
الوفود اليت دلهيا أأنواع أأخرى من املس تفيدين أأن تنظر اإىل املرونة اليت س يوفرها اخليار يف تنفيذ صك حياو اجلع بني نظم
خمتلفة وخمتلف الراء .اإن البديل  3هو بديل شامل ويوفر املساحة واملرونة الالزمتني ملعظم الوفود.
 .92وقا ممثل توابج أأمارو اإن املادة  5ليست مادة ،بل اإعالان أأو بياان .ومل يكن هبا أأي حمتوى .ومل يمت ذكر الكعوب
ا ألصلية يف هذه املادة .وينبغي لدلو ا ألعضاء أأن حتدد ما حتاو حاميته وإاىل أأي مدى ميكهنا امليض قدما يف تكل امحلاية.
 .93وردد ممثل مركز اإميارا لدلراسات متعددة التخصصات البيانني الذلين أأدىل هبام ممثيل معروهد الكعوب ا ألصلية الربازييل
للملكية الفكرية وقبائل التولليب بكأأن مسأأةل املس تفيدين .وقا انه يفضل البديل  .1وقا انه يرى أأن منطقية نظام امللكية
الفكرية يف حماوةل حامية املبدعني ،يف حاةل حق املؤلف ،أأو اخملرتعني ،يف حاةل قانون الرباءات .ومبوجب هذا الصك ،حتتاج
الكعوب ا ألصلية اإىل امحلاية .وقا اإنه يتفروهم الكواغل املتعلقة ببعض أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت يصعب ربطروها
ببعض الكعوب .وهناك أأنواع خمتلفة من الكعوب ا ألصلية اليت قد تكون لروها أأشاك تعبري ثقايف تقليدي ،وهناك حدود بيهنا،
ولكن احلقوق اليت ميكن حتديدها يف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي تكل ميكن مناقك هتا مبوجب املادة  6عند النظر يف اإدارة
احلقوق .وقد تكون تكل يه املساحة اليت ميكن من خاللروها النظر يف دور ادلو ا ألعضاء املتعلق بضامن ممارسة هذه احلقوق
وحاميهتا مبجرد حتديد أأن الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يه املس تفيدة .و أأعرب عن قلقه إازاء وجود لكمة "شعوب" بني
أأقواس يف البديل .1وقد مت الاعرتاف ابلفعل مبصطلح "الكعوب ا ألصلية" مبوجب القانون ادلويل حلقوق الإنسان .و أأظروهر
مصطلح "الكعوب" الطبيعة والنوعية اليت متثل جزء مهنا .ومتكل الكعوب ا ألصلية أأرايض وقوانني خاصة هبا .ويغطي لك
ذكل حقروهم يف تقرير املصري ،ومن املؤكد أأنه ييناسب بكلك أأفضل مع مصطلح "الكعوب".
 .94و أأيد وفد كولومبيا البديل  ،3اذلي مشل بكلك عام الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية بصورة مبارشة ،و أأاتح أأيضا
الفرصة جليع ادلو ا ألعضاء لإدراج املس تفيدين الخرين مبوجب ترشيعاهتا الوطنية.
 .95وقام الرئيس بطرح مسأأةل نطاق امحلاية .واكن هناك عدد كبري من البدائل يف تكل املادة .واكن الروهدف هو حتقيق
الوضوح يف خمتلف املواقف واملناجه .واكن هناك هنج متعدد املس توايت يقرتح وجود حامية متباينة .واقرتح هذا الهنج أأن
احلقوق الاقتصادية ميكن أأن تكون مناس بة لنوع من أأشاك التعبري الثقايف التقليدي يف حني أأن الامنذج املعنوية القامئة عىل
احلقوق ميكن أأن تكون ،عىل سبيل املثا  ،مالمئة ألشاك التعبري الثقايف التقليدي املتاحة للجمروهور واملعروفة عىل نطاق
واسع ولكهنا ل تزا تعزى حتديدا اإىل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .ومت حتديد مس توايت أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي وفقا جلودهتا ومس توى س يطرهتا ودرجة انيكارها .وقا اإنه ينبغي للجنة املعارف أأن تنظر بعناية يف املعايري املالمئة
وينبغي اس تخداهما يف القيام بتحديد املس توايت .وعند القيام بذكل ،ينبغي النظر يف التطبيق العميل والتبعات القانونية
للمس توايت املقرتحة .وقد ل تنطبق املعايري اليت قد تكون ذات صةل يف س ياق املعارف التقليدية ابلرضورة عىل س ياق
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وقد أأاتح هنج أخر لدلو أأقىص قدر من املرونة لتحديد نطاق امحلاية .ويكلك البديل ،4
اخليار  ،2الفقرة  ،3بصورة فاعةل اس تثناء ،ودعا املؤيدين اإىل نقهل اإىل املادة  .7وقا اإنه يفتح الباب للتعليقات.
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 .96وقا اإن ممثل توابج أأمارو ل ميكنه قبو املادة  5ألهنا ل متثل حكام .وتساء كيف ميكن للقضاة فروهم ما اكنت تكري
اإليه .واكن دليه اقرتاح بكأأن تقدمي " :ألغراض هذا الصك ،تعرتف ا ألطراف املتعاقدة ابحلقوق احلرصية للمس تفيدين و أأحصاب
حقوق املعارف التقليدية وفقا للامدة  ( :3أأ) الس يطرة عىل املعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي وحفظروها
وتطويرها واس تغاللروها وممارس هتا (ب) الإذن املس بق عن عمل من املس تفيدين ابس تخدام ،أأو منع الوصو اإىل معارفروهم التقليدية
واس تخداهما وإاساءة اس تعاملروها؛ (ج) التقامس العاد واملنصف للمنافع املس متدة من اس تخدام تكل املعارف التقليدية ،عىل
النحو املبني يف رشوط متفق علهيا بصورة متبادةل (د) حظر المتكل غري املرشوع وسوء اس تخدام المتكل الاحتيايل أأو
الاسييالء عىل أأو اس تغال أأو اإساءة اس تخدام معارفروها التقليدية دون موافقهتا املس بقة عن عمل وبصورة متثل انهتااك
لقوانيهنا العرفية ".
 .97و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل يوجد أأي دمع من أأي من ادلو ا ألعضاء لالقرتاح اذلي قدمه ممثل توابج أأمارو.
 .98وقا ممثل قبائل تولليب ،متحداث ابمس جتمع الكعوب ا ألصلية ،اإنه ل يزا متقبال للهنج اذلي يعمتد عىل وجود
مس توايت ،ولكن اكن من الرضوري اإدخا تعديالت لضامن أأل يقلل ذكل من احلقوق املرتبطة بأأشاك التعبري الثقايف
التقليدي واسعة النطاق .وينبغي أأن تراعي الطبيعة الروحية لتكل التعبريات الثقافية ،والقوانني الثقافية ،وحقوق الإنسان،
واحلقوق ا ألخرى ،ونوااي وتطلعات الكعوب ا ألصلية اليت متثل أأحصاب هذه التعبريات الثقافية .وقا اإن حقيقة انيكار
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي بصورة واسعة ل تقلل من تكل اخلصائص .وجيب أأن ختضع مجيع أأحاكم الصك ملبد أأ عدم
التقيد .وينبغي لدلو أأن تقبل املصاحل واحلقوق املعنوية وحقوق الإنسان والزتامات الكعوب ا ألصلية .وقد مت التعبري عهنا يف
املواد  3و 11و 13و 20و 25و 28و 31و 45من اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية ،فضال عن املعايري
ادلولية ا ألخرى .وجيب عىل ادلو حامية حقوق الكعوب ا ألصلية يف تعريف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي و أأشاك امحلاية
املطبقة .وقا اإنه يتقبل اإجراء مناقكات حو الهنج اذلي يتضمن مس توايت ،ولكنه ل ميكن أأن مييض قدما اإل اإذا مت ضامن
حامية حقوق الكعوب ا ألصلية يف هذا الهنج.
 .99وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري ،ووافق عىل مالحظات الرئيس بكأأن الهنج املتدرج والطبيعة
اخملتلفة للمعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .ودعا جلنة املعارف اإىل اإلقاء نظرة معلية عىل احلقوق اليت يعرب
عهنا طابع أأشاك التعبري الثقايف التقليدي املعنية وطابع اس تخداهما حيامث تتوافر أأنواع أأو مس توايت خمتلفة من احلقوق أأو
التدابري ألحصاب احلقوق حسب طبيعة مسة أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وفامي يتعلق مبس توى احلقوق حسب طابع
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،ينبغي توفري عنارص أأساس ية ويه :موضوع امحلاية واملس تفيدين ونطاق امحلاية
والاس تثناءات والتقييدات .ومراعاة للطبيعة اخملتلفة للمعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي يف ادلورة الثالثة
والثالثني للجنة املعارف ،اقرتح الوفد صياغة وردت يف املادتني  2و  ،5و أأيد البديل  2مع ا ألخذ يف الاعتبار أأيضا
لغةالبديل .3و أأراد أأن يكون بناء بصورة أأكرب و أأن يكون دليه هنج معيل متدرج بصورة أأكرب .وميكن أأن يدمع الوفد البديل.3
 .100وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقا اإنه أأعرب يف ادلورة  33للجنة املعارف عن تفضيهل
للبديل  .2ويف الوقت نفسه أأشار اإىل أأن البديل  3يس تحق دراسة أأمعق ودليه بعض الاهامتم به .مث غري رغبته يف
البديل  .3وطلب اس تعراض البدائل اخملتلفة ملعرفة البدائل اليت مل تعد ادلو تؤيدها من أأجل التخلص من بعضروها
لتبس يط النص.
 .101و أأيد وفد مجروهورية اإيران الإسالمية البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري .وقا اإنه يفضل
البديل  3اذلي ييناو احلقوق الاقتصادية وا ألخالقية للمس تفيدين وميكن أأيضا اعتباره حل وسط ونقطة تس توعب شواغل
ادلو ا ألعضاء .ويف اإطار البديل  ،3مت توفري حزي الس ياسات لدلو ا ألعضاء .وقا اإن البديل  3هو أأكرث الطرق فعالية
للتقدم اإىل ا ألمام لسد الفجوات بني ادلو ا ألعضاء.
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 .102وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه و أأشار اإىل أأنه ينبغي حامية املكل العام و أأن
تعزيز الابتاكر والإبداع ل يزا ميثل أأحد أأولوايته ا ألساس ية ألنه يناسب صالحيات الويبو.
 .103وافتتح الرئيس املناقكة بكأأن الاس تثناءات والتقييدات .وتضمنت املادة ثالثة بدائل .ومل يرش البديالن  1والبديل2
اإىل ازدواجية الاس تثناءات العامة والاس تثناءات احملددة .ومت تقس مي البديل 3اإىل اس تثناءات عامة وحمددة .وفتح الرئيس
الباب لتقدمي التعليقات.
 .104وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ فقا اإنه من ا ألمهية مباكن ضامن النظر يف هذا احلمك بطريقة
متوازنة تبعا للحالت اخملتلفة للك دوةل من ادلو ا ألعضاء واملصاحل املوضوعية ألحصاب احلقوق .وينبغي أأن تتوفر املرونة
لدلو ا ألعضاء للبت بكأأن وضع تقييدات واس تثناءات مناس بة.
 .105وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقا اإنه يفضل البديل  1اذلي يوفر ثالثة رشوط أأساس ية للحد
من نطاق الاس تثناءات والتقييدات ،اليت ينبغي أأن تظل اس تثناء.
 .106وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري فقا اإنه طرح البديل  1يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة
املعارف .وذلكل ،ينبغي أأل يكون نطاق الاس تثناءات والتقييدات واسع للغاية حىت ل يتعرض نطاق امحلاية للخطر ،ا ألمر
اذلي يرض بدوره مبرشوع الصك.
 .107و أأيد وفد مرص البديل  1ألن النص تقليدي متاما ويتضمن ثالث خطوات وهو هنج معروف يف معظم اتفاقيات
امللكية الفكرية وكذكل يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية .وس يأأخذ هذا النظام مصاحل اجليع يف الاعتبار.
 .108وقا ممثل قبائل تولليب اإنه يس تطيع العمل مع البديل  ،1مع إازاةل بعض النصوص وا ألقواس وإاجراء بعض التغيريات
الصغرية ا ألخرى .وفامي يتعلق ابلبديل  ،3فاإنه ابلنس بة ل ألعضاء اذلين يدعون أأهنم ليسوا دامعني حقا لوجود أأنظمة فريدة من
نوعروها ،فاإن هناك ابلفعل أأنظمة كبرية فريدة من نوعروها جيري اقرتاهحا .وقا اإن ما نص عليه القانون ادلويل هو تكل
الاس تثناءات والتقييدات الواسعة النطاق دون قيود ،ويه تقوم أأساسا بتعيني بعض الإجراءات اليت تسمح ابلوصو اإىل
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي دون اعرتاف هبا ودون تقامس املنافع .وبصفة أأساس ية ،اإذا مت اعامتد تكل الاس تثناءات ،فاإهنا
س تضع جزء كبري من أأشاك التعبري الثقايف التقليدي يف املكل العام ،ولروهذا السبب ،رفض البديل  3متاما.
 .109و أأيد وفد مجروهورية اإيران الإسالمية البديل  ،1اذلي صيغ وفقا للغة ادلولية املتفق علهيا ،كام هو موحض يف صكوك
أأخرى وصاغهتا البدلان متقاربة التفكري.
 .110وافتتح الرئيس املناقكة بكأأن العالقة مع املكل العام .وقد مت طرح تعريف ملصطلح "املكل العام" يف نص التعبري
الثقايف التقليدي يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة املعارف .واكن هذا املفروهوم مرتبطا بفروهم مفروهوم ذو صهل وهو "متاح
للجمروهور" ،واملكار اإليه يف املادة  .5ومتثل معلية تعريف املكل العام معلية صعبة مع وجود تداعيات كبرية وشامةل تتعلق
ابلس ياسة العامة تتجاوز نطاق جلنة املعارف .وميكن للجنة املعارف أأن تفكر فامي اإذا اكن تعريف "متاح للجمروهور" ذا صةل يف
س ياق أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
 .111وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية فقا اإنه ل ينبغي للجنة املعارف أأن حتاو تعريف "املكل العام"
لس ببني )1( :أأنه ميثل حتداي س يكون هل عواقب تتجاوز اإطار جلنة املعارف ( )2ل يوجد صك للملكية الفكرية يف التصنيف
احلايل يمت فيه تعريف "املكل العام".
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 .112وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري فقا اإنه يف حني أأن مفروهوم "املكل العام" هل صةل بفروهم العالقة بني
امللكية الفكرية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي وتصممي نظام متوازن وفعا يك به نظام امللكية الفكرية محلاية أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي ،فاإنه من غري الواحض ما يه مزااي وضع وإادراج تعريف لـ"املكل العام" يف الصك .وقا اإن هناك حاجة اإىل
حامية املكل العام ،ولكن ل يوجد سبب أأو حاجة اإىل تعريف "املكل العام" للأس باب اليت طرهحا وفد الس نغا ابمس
اجملموعة ا ألفريقية.
 .113وقا ممثل معروهد الكعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية اإن أأحد ا ألس باب اليت أأدت اإىل سوء اس تخدام أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي أأو المتكل غري املرشوع لروها أأو اس تغاللروها أأو الاس تغال غري املرشوع لروها هو أأن مفروهوم "املكل العام"
قد طبق بصورة خاطئة عىل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .ويف اجملا العام ،ل ميكن حتديد أأي صاحب حق ،وابلتايل فاإنه
عند تطبيق مفروهوم "املكل العام" عىل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،فاإن ذكل ينكر حقوق أأولئك اذلين أأنكاؤها .ويتعني
التعامل مع املكل العام يف ظل وجود العديد من التحفظات .ول ميكن اعتبار حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي معزوةل
عن احلقوق واملبادئ الراخسة ،مثل املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية والتقامس العاد واملنصف للمنافع .وعند تطبيق الهنج
املتدرج ،ينبغي أأن نيساء عام اإذا اكنت أأشاك التعبري الثقايف التقليدي متاحة للجمروهور ،وما اإذا اكن ل يوجد صاحب حق،
أأو ما اإذا اكنت الكعوب ا ألصلية ل تس يطر علهيا .ول ميكن للجنة املعارف الرتكزي عىل املكل العام ،ولكهنا تركز عىل
املكالكت اليت أأوجدها املكل العام ألشاك التعبري الثقايف التقليدي.
 .114وقا وفد اإكوادور اإنه ،اإىل جانب البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان متقاربة التفكري ،فاإن املكل
العام ل يتفق مع أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وخالفا للمجا العلمي ،فاإن أأشاك التعبري الثقايف التقليدي لروها صةل
ابلكعوب ذات الروهوية .وجيب المتيزي بني هوايت لك تكل اجملموعات اخملتلفة ،وهذا هو سبب انيكار أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي عىل نطاق واسع يف مجيع الثقافات .ول يعين ذكل أأهنا ينبغي أأن تكون جزءا من املكل العام .وينبغي القيام ابإدارهتا.
ويف اإطار امللكية الفكرية ،يدخل يشء ما اإىل املكل العام بعد انقضاء فرتة امحلاية .وتتجاوز أأشاك التعبري الثقايف التقليدي،
والطبيعة اجلاعية لإنكاهئا وصلهتا ابلثقافة أأي فرتة زمنية .ول ميكن ربطروها ابملكل العام .وعند النظر اإىل الهنج املتدرج ،يتعني
عىل جلنة املعارف أأن تنظر يف حقوق الكعوب ومعارفروهم .ويتعني عىل جلنة املعارف أأن تكون حذرة للغاية ابلنس بة
للمكل العام.
 .115و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا نيابة عن البدلان متقاربة التفكري ،يف ظل الكواغل اليت أأاثرهتا
ممثةل معروهد الكعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية .وقا اإن التعريف املكرتك "للملكية العامة" ل يدخل يف ولية جلنة
املعارف ول يسروهم بأأي حا من ا ألحوا يف اإحراز أأي تقدم يف مناقكة أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
 .116وعرض الرئيس مسأأةل تعريف "المتكل غري املرشوع" .واقرتح جتنب وضع تعريف ،لكنه أأخذ تعليقات بروفيسور
جميس أأاناي أأثناء اجامتع فريق الساكن ا ألصليني ،اذلي قدم تعريفا موجزا للغاية وهو" :الوصو دون موافقة" ،اذلي ميكن أأن
يتحو اإىل "الوصو والاس تخدام دون موافقة" .ورمبا اكن من املفيد مناقكة ذكل يف الاجامتعات غري الرمسية .وقا اإن جلنة
املعارف قد أأمكلت املسائل ا ألساس ية واجلوهرية يف اجللسة العامة.
[ .117مالحظة من ا ألمانة :جرى ما ييل يف اليوم التايل 13 ،يونيو  ].2017وقا الرئيس اإنه من املروهم البدء يف التقريب
بني املواقف بدل من طرح املواقف فقط فامي يتعلق اب ألفضليات .و أأشار اإىل أأن امليرسين قد عكفوا عىل دراسة املناقكة اليت
جرت يف اليوم السابق و أأهنم س يقدمون بعض املقرتحات وا ألفاكر ا ألولية اسينادا اإىل تكل املناقكات .وشدد عىل أأن املواد
املقدمة يه جمرد أأعام جارية ،وليس لروها أأي وضع ول تعد تنقيحا .ودعا الرئيس امليرسين اإىل عرض أأعامهلم.
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 .118الس يدة ابجيل :حتدثت نيابة عن امليرسين فقالت أأهنم أأحرزوا تقدما بكأأن املرشوعات ،وجسلوا مواقف ادلو
ا ألعضاء لتبس يط النص وامليض قدما فيه .ومل يكن هناك سوى تغيريين مقرتحني .ا ألو يتعلق ابملادة  4بكأأن املس تفيدين.
واقرتح وفد أأسرتاليا تعديل البديل  3مع اس تخدام عبارات من البديل  1لتجنب اخملاوف املتعلقة ابلإفراط يف اتساع نطاق
عبارة "املس تفيدين" ،ذلا فقد عكس البديل  4اجلديد حماوةل امليرسين ليسجيل هذا الاقرتاح .وفامي ييل نصه" :املس تفيدون
من هذا الصك مه الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية واملس تفيدون الخرون اذلين ميلكون أأشاك التعبري الثقايف التقليدي
ويعربون عهنا وخيلقوهنا وحيافظون علهيا ويس تعملوهنا ويطوروهنا كام حيددها القانون الوطين" .وقد تضمن ذكل عنارص من
البديل 1ومت اإدراهجا يف البديل 3أملني يف القيام بصياغة مفروهوم املس تفيدين الخرين بكلك أأكرث دقة .وفامي يتعلق ابملادة ،5
قالت اإن وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان متقاربة التفكري ،قد غري ر أأيه من دمع البديل  2اإىل دمع البديل  ،3اذلي اكن يف
ا ألصل عبارة عن صياغة من قبل امليرسين ،ذلكل اقرتح امليرسون حذف البديل ا ألصيل  2وجعل البديل 3السابق البديل2
اجلديد ،مما يعين أأن هناك ثالثة بدائل يف املادة  .5واقرتح وفدا مرص وغاان اإدخا تعديالت نصية عىل البدائل يف املادتني 1
و .3ومع ذكل ،فاإهنام مل يطلبا اإجراء تكل التغيريات يف ذكل الوقت .وس يكون ذكل خمتلفا عن مواقف اجملموعة ا ألفريقية.
و أأشار امليرسون اإىل أأن املناقكات قد تكون أأكرث فائدة اإذا نظرت ادلو ا ألعضاء يف القيام ابس تعراض املواد بكلك لكي،
مع مراعاة كيفية تفاعلروها مع بعضروها البعض ،ا ألمر اذلي قد يؤدي اإىل اس تنتاج أأن بعض املصطلحات أأو الصياغات اليت قد
تبدو هممة قد مت تناولروها ابلفعل يف أأحاكم املواد ا ألخرى .وابلنس بة لالجامتعات املقبةل ،فاإنه س يكون من املفيد اس تخدام
املذكرات التفسريية املرافقة خملتلف ا ألحاكم.
 .119وقالت الس يدة هاوويل ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،اإنه من املفيد قيام ادلو ا ألعضاء ذات الصةل مبراجعة البدائل
اليت تدمعروها يف لك مادة مع أأمثةل ألشاك التعبري الثقايف التقليدي احلقيقية من أأجل احلصو عىل فروهم أأفضل ملا تعتقد ادلو
ا ألعضاء أأنه ينبغي حاميته وما ينبغي أأل تمت حاميته ،وا ألساس املنطقي لروهذا املنظور ،أدساس للمناقكة من أأجل تضييق
الفجوات.
 .120وافتتح الرئيس ابب تقدمي التعليقات ا ألولية.
[ .121مالحظة من ا ألمانة :شكر مجيع املتحدثني امليرسين عىل معلروهم] .وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري
و أأشار اإىل اقرتاح وفد أأسرتاليا بكأأن البديل .4وميكن أأن ميثل ذكل تفكريا مران يف هذا الكأأن ألن السبب يف رغبته يف أأن
يرى املس تفيدون الخرون يف املادة  4ل يرجع اإىل عدم وجود اعرتاف ابلكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،ولكن ألن هناك
حالت ل ميكن فهيا أأن تعزى أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اإىل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات ا ألصلية أأو ل تقترص أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي عىل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وذكر وفد أأسرتاليا أأيضا أأنه جيدر القيام ابس تككاف اإماكنية
احداث توازن بني السامح لبعض املس تفيدين وحتديد مس تفيدين أخرين .وهو ليس نوعا غري حمدود من "املس تفيدين
الخرين" .وينبغي حتديدها للتأأكد من أأن املس تفيدين كام مت تعريفروهم مبوجب القانون الوطين مه يف الواقع املس تفيدون اذلين
حافظوا عىل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي واس تخدموها واحتفظوا هبا .وفامي يتعلق ابملادة  ،5شكر الوفد امليرسين عىل
التعبري عن مواقفه ،و أأيد البديل .2
 .122وشكر وفد اتيلند وفد أأسرتاليا عىل اقرتاح البديل  4وشكر امليرسين عىل اللغة اجلديدة يف البديل 4اذلي يؤيده.
ونظرا اإىل أأنه أأيد البديل  3يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة املعارف و أأعربت عن اهامتمه ابلتعريف  ،2فاإن البديل  4اجلديد
أأكرث حتديدا.
 .123و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري .وشكر وفد أأسرتاليا عىل العمل
البناء .و أأضاف أأن البديل  4يف املادة  4يس تحق النظر فهيا.
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 .124وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقا اإن الاقرتاح حيتاج اإىل مزيد من ادلراسة ،و أأنه يرغب يف
دراسة املقرتحات مبزيد من التفصيل للقيام بتقيميروها.
 .125و أأيد وفد اإيران (مجروهورية-الإسالمية) موقف وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري .وقد سعى الاقرتاح اجلديد
اإىل اسييعاب شواغل مجيع ادلو ا ألعضاء كام جاء يف اجللسة العامة .و أأيد حذف البديل .2
 .126و أأيد وفد كولومبيا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد أأسرتاليا .و أأضاف أأن البديل  4ل يكمل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية حفسب بل يكمل أأيضا املس تفيدين الخرين ،مما جيعل من املمكن التكيف مع ترشيعات خمتلف البدلان.
 .127و أأعربت ممثةل معروهد الكعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية عن رسورها لرؤية عبارة "الكعوب ا ألصلية" يف
البديل  4عىل النحو اذلي اقرتحه وفد أأسرتاليا .وتسعى جلنة املعارف اإىل حتديد هوية اذلين أأنك ئوا أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي ومن اذلين ينبغي حاميهتم .و أأعربت عن قلقروها إازاء اإماكنية اإضافة اليرشيعات الوطنية ملس تفيدين أخرين .وذلكل،
يلزم اإجراء مناقكة أأمعق ابليكاور مع الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
 .128وقا ممثل توابج أأمارو اإنه مل حيدث تغيري كبري يف املادة املتعلقة ابملس تفيدين ،ألن املس تفيدين الخرين ما زالوا
مدرجني .وتساء عن الكيفية اليت يفرس هبا القضاة هذا النص اذلي اكن مفتوحا لعدد من التفسريات وميكن أأن خيلق
مس تفيدين افرتاضيني اصطناعيني .ورفض اإدراج املس تفيدين الخرين .وتساء عام اإذا اكن قد مت النظر يف صكوك دولية
أأخرى .واكنت جلنة املعارف تناقش النص وحترره دون الرجوع اإىل الصكوك القامئة .وحث املكاركني عىل فروهم ما يفعلونه،
حيث أأهنم يراهنون مبس تقبل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
 .129و أأعرب فد الصني عن شكره لوفد أأسرتاليا عىل اقرتاحه البديل الرابع ،اذلي اكن ميثل تقدما جديدا فامي يتعلق ابلنص.
ويس تحق البديل 2والبديل 3والبديل 4النظر .ويف الوقت نفسه ،ينبغي للمرء أأن ينظر يف احلالتني اخملتلفتني اللتني توجد
فهيام فكرة "الساكن ا ألصليني" وحيامث ل توجد فكرة من هذا القبيل ،واقرتح اإضافة عبارة "مثل ا ألمم" بعد لكمة
"املس تفيدين الخرين".
 .130وقا الرئيس اإنه قد جرت نقاشات طويةل يف هذا اجملا يف العديد من ادلورات ،و أأن جلنة املعارف قد جتاوزت
اس تخدام مصطلح "ا ألمم" ،و أأن اخليارات البديةل ا ألخرى تسري يف هذا الاجتاه .وطلب من وفد الصني أأن يعيد النظر يف
مداخلته املتعلقة ابإعادة اإدخا تكل اللغة .ويوفر البديل حزي س ياسة عامة يناسب معاجلة هذا الكاغل اخلاص.
[ .131مالحظة من ا ألمانة :عقد هذا اجلزء من ادلورة بعد ادلورة غري الرمسية وتوزيع النسخة املعدةل ا ألوىل اليت أأعدها
امليرسون بتارخي  14يونيو  .]2017و أأوحض الرئيس أأنه س يدعو امليرسين اإىل تقدمي النسخة املعدةل ا ألوىل  ،واكنت توجهياته
اإىل امليرسين كام اكن يف الاجامتعات السابقة يه )1( :توضيح النص فامي يتعلق مبواقف ادلو ا ألعضاء عىل النحو املبني يف
البدائل يف بعض املواد؛ و ( )2حماوةل تضييق الفجوات مع رضورة احلفاظ عىل سالمة مواقف ادلو ا ألعضاء .وقد منح
امليرسين بعض احلرية لتطوير نصروهم اخلاص اإذا اكن ذكل ميكن أأن يساعد يف تضييق الفجوات .ولكام وضع امليرسان نص
خاص هبم ،اكن يوضع بط مائل ويتطلب دمع ا ألعضاء للميض قدما فيه .ووفقا للنظام ادلاخيل ،حيق للك دوةل عضو أأن
تعرب عن أراهئا ،وقد حاو امليرسون حتقيق ذكل .ويعترب أأي سروهو أأو خطأأ معلية غري مقصودة .ومبجرد أأن يهنيي امليرسون
املقدمة ،س يوفر الوقت لس تعراض الوثيقة واليكاور بكأأهنا .وميكن لدلو ا ألعضاء أأن تتحدث مبارشة اإىل امليرسين لتوضيح
املسائل ،وطرح ا ألس ئةل ،أأو بيان ا ألخطاء أأو حالت السروهو .وشكر الرئيس امليرسين عىل هجودمه .واكن الروهدف من وجود
امليرسين هو املساعدة يف دفع العملية إاىل ا ألمام وحتقيق التوازن بني مصاحل مجيع ادلو ا ألعضاء .وإاذا أأردان أأن حتقق اجلنة
احلكومية ادلولية نتاجئ ،فعلهيا أأن حتقق التوازن بني مصاحل مجيع ادلو ا ألعضاء ،ومصاحل أأحصاب املصلحة الرئيس يني
الخرين ،مثل الكعوب ا ألصلية.
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 .132وقالت الس يدة هاوويل ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،اإن امليرسين حاولوا أأن يس تعرضوا يف النسخة املعدةل ا ألوىل
مواقف ادلو ا ألعضاء بكأأن املسائل اليت نوقكت حىت الن .وقد تضمن ذكل ردود فعل ادلو ا ألعضاء املفيدة بكأأن
أأعاملروها اجلارية اليت قدمت يف اليوم السابق ،ويف بعض اجملالت قامت ابإدخا تغيرياهتا بقصد تبس يط النص .و أأعربوا عن
امتناهنم لس تعداد ادلو ا ألعضاء للعمل مع امليرسين بصورة غري رمسية لضامن أأهنم يس تعرضوا بدقة ،قدر املس تطاع ،خمتلف
املواقف اليت مت التعبري عهنا .وقد ساعد ذكل عىل معلية صياغهتا اإىل حد كبري ،وس يواصلون حضور الوفود للتوضيح
والتعديالت املقرتحة أأثناء حماولهتم نقل النص اإىل ا ألمام .وفامي يتعلق ابملادة  ،1يتضمن البديل  1تغيريين .اإن اإدخا مصطلح
"الاس تخدام دون ترصحي" الوارد يف املادة  (1.1أأ) يأأيت من اقرتاح طرحته اإحدى ادلو ا ألعضاء يف اجللسات غري الرمسية
وهيدف اإىل املساعدة يف حتديد أأهداف الس ياسة بكلك أأوحض مضن س ياق امللكية الفكرية .أأما املادة  2.1من البديل ،1
اليت اكنت تكري سابقا اإىل منح حقوق امللكية الفكرية عن خطأأ ،فقد أأصبح نصروها كام ييل" :املساعدة يف منع منح حقوق
امللكية الفكرية عىل حنو خاطئ فامي يتعلق بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي" .و أأصبح نص البديل  1كام ييل 1.1 :تزويد
املس تفيدين بوسائل القيام مبا ييل ( :أأ) منع المتكل غري املرشوع وإاساءة الاس تخدام /الاس تخدام املكني واملروهني والاس تخدام
غري املرصح به ألشاك التعبري الثقايف التقليدي (ب) التحمك يف الطرق اليت تس تخدم هبا أأشاك التعبري الثقايف التقليدي
خارج الس ياق التقليدي والعريف ،حسب الاقتضاء؛ (ج) تعزيز التعويض املنصف  /تقامس املنافع الناش ئة عن اس تخداهما مع
املوافقة احلرة املس بقة عن عمل أأو املوافقة واملكاركة  /التعويض العاد واملنصف ،حسب الاقتضاء (د) تكجيع وحامية
الإبداع القامئ عىل التقاليد والابتاكر .ويكجع اخليار (د) وحيمي الإبداع والابتاكر .وتساعد النقطة  2.1عىل منع منح أأو
تأأكيد حقوق امللكية الفكرية عىل حنو خاطئ ابلنس بة ألشاك التعبري الثقايف التقليدي " .أأما البديل  2من املادة  1فقد مت
معل تغيري واحد عليه وفقا لقرتاح اإحدى ادلو ا ألعضاء يف اجللسات غري الرمسية وهو نقل املادة اجلديدة  2.1من البديل 1
اإىل البديل  2وذكرها عىل أأهنا فقرة (ه) .ونص البديل  2من املادة  1عىل" :ينبغي أأن هيدف هذا الصك اإىل ما ييل ( :أأ) [منع
[اإساءة اس تعام ] [ /الاس تخدام بدون ترصحي] ألشاك التعبري الثقايف التقليدي احملمية]؛ (ب) تكجيع الإبداع والابتاكر
(ج) تعزيز  /تيسري احلرية الفكرية والفنية ،أأو البحث [ أأو املامرسات ا ألخرى العادةل] والتباد الثقايف (د) تأأمني  /الاعرتاف
ابحلقوق املكيس بة ابلفعل من قبل أأطراف اثلثة وتأأمني  /ضامن اليقني القانوين ووجود مكل عام غين وميكن الوصو اإليه
(ه) املساعدة يف منع منح أأو تأأكيد حقوق امللكية الفكرية عىل حنو خاطئ ألشاك التعبري الثقايف التقليدي " .ويف البديل ،3
حدث تغيري واحد طلبت ابإدخاهل اإحدى ادلو ا ألعضاء يف اإحدى اجللسات غري الرمسية .وقا اإن الروهدف من هذا الصك
هو دمع الاس تخدام املناسب وحامية التعبري الثقايف التقليدي وحاميته يف اإطار نظام امللكية الفكرية وفقا للقانون الوطين
والاعرتاف حبقوق [املس تفيدين] [الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية] " .واكن البديل  4بديال جديدا قدمته اإحدى ادلو
ا ألعضاء يف جلسة غري رمسية واسيند اإىل صياغة البديل  .3ونص عىل " :اإن الروهدف من هذا الصك هو منع المتكل غري
املرشوع أأو اإساءة الاس تخدام أأو الاس تخدام امليسء ،وتعزيز حامية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي يف اإطار نظام امللكية
الفكرية ،والاعرتاف حبقوق [املس تفيدين] [الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية] " ].ويف املادة  ،4مل تدخل أأي تغيريات عىل
البديل  1أأو البديل  2أأو البديل  ،3واكن البديل  4بديال جديدا ،اسينادا اإىل معل امليرسين والتقدم احملرز ،وهو يعكس
مداخةل قام هبا وفد أأسرتاليا .وقد قاموا بتعديل هذا البديل ا ألصيل  4ليعكس اقرتاحا قدمته اإحدى ادلو ا ألعضاء يف جلسة
غري رمسية .وقا اإن "املس تفيدين من هذا الصك يه الكعوب ا ألصلية ،فضال عن اجملمتعات احمللية واملس تفيدين الخرين،
عىل النحو اذلي حيدده القانون الوطين ،اذلين يمتتعون بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي احملمية ويعربون عهنا وخيلقوهنا
وحيافظون علهيا ويس تخدموهنا ويطوروهنا" .ويف املادة  ،5اكنوا ينوون إازاةل البديل  2ا ألصيل حيث توقف مؤيديه عن دمعروهم
هل  ،ذلكل اكنت هناك ثالثة بدائل ،ومل يتغريوا.
 .133وقالت الس يدة ابجيل ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،اإن املادة  6قد عدلت من قبل ادلو ا ألعضاء أأثناء املكاورات
غري الرمسية ليك تتضمن حمك واحد بدل من بديلني .وقد وافقت ادلو ا ألعضاء اليت أأيدت البديل ا ألو السابق عىل حذفروها
وقبلت البديل  2السابق مع اإجراء التعديل التايل :اإدراج عبارة "ابليكاور مع" كبديل لـ "مبوافقة رصحية" .وتنص ابلاكمل
عىل 1.6" :جيوز لدلو ا ألعضاء [ /ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنكئ أأو تعني سلطة خمتصة ،وفقا للقانون الوطين ،مبوافقة
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رصحية من  /ابليكاور مع املس تفيدين ،لإدارة احلقوق  /املصاحل املنصوص علهيا بواسطة هذا [الصك][ 2.6 .ينبغي]
[يتعني] اإبال هوية أأي سلطة منكأأة مبوجب الفقرة  1اإىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية" ]].كام حذفت
ا ألقواس احمليطة" ابلروهوية " ،ألهنا غري واحضة فامي يتعلق بأأصلروها .وإاذا اكن دلى اإحدى ادلو ا ألعضاء أأساس لطلب بقاهئا،
فال بد علهيا أأن تذكرها .وفامي يتعلق ابملادة  ،7فاإن البديل  ،1اليت تعترب شلك معد من اختبار اخلطوات الثالث ،فمل
تتغري .أأما البديل  ،2اذلي فرض بعض القيود الرصحية عىل الاس تثناءات والتقييدات ،فقد عدلته دوةل عضو لإدراجه يف
الفقرة  ،2ابإدراج "جيوز" كبديل "يتعني" و "ينبغي" ،وجعل قامئة الاس تثناءات غري حرصية ابإضافة عبارة "مثل" قبل
الفقرة  .4واكن هناك خطأأ يف النص ،حيث حذفت لكمة "من أأجل" عن طريق اخلطأأ .وينص البديل  2عىل" :من خال
الامتثا لروهذا الصك ،جيوز لدلو ا ألعضاء أأن تعمتد الاس تثناءات والتقييدات اليت ميكن حتديدها مبوجب اليرشيعات
الوطنية مبا يف ذكل القانون العريف املتضمن .1 .بقدر ما يسمح بأأي اإجراء مبوجب القانون الوطين بكأأن املصنفات احملمية
مبوجب حق املؤلف والعالمات والرموز احملمية مبوجب قانون العالمات التجارية أأو املوضوع اذلي حيميه قانون امللكية الفكرية
عىل حنو أخر ،فاإن هذه ا ألفعا ل [يتعني/ينبغي] حظرها من خال حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .2 .وبغض النظر
عام اإذا اكنت هذه ا ألفعا مسموح هبا ابلفعل مبوجب الفقرة( ،)1ينبغي لدلو ا ألعضاء أأن تس تثىن من ذكل ( :أأ) التعمل
والتدريس والبحث (ب) احلف والعرض والبحث والتقدمي يف احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاحف أأو املؤسسات الثقافية
ا ألخرى (ج) خلق أأعام أأدبية أأو فنية أأو اإبداعية مس توحاة من أأشاك التعبري الثقايف التقليدي أأو تسيند اإلهيا أأو مس متدة
مهنا" .وميثل البديل  3حكام جديدا اقرتحته اإحدى ادلو ا ألعضاء أأثناء املكاورات غري الرمسية وهو يقدم اختبارا تقليداي من
ثالث خطوات لالس تثناءات والتقييدات .وفامي ييل نصه" :دلى الامتثا لاللزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك ،جيوز
لدلو ا ألعضاء يف حالت خاصة أأن تعمتد اس تثناءات وتقييدات ،رشيطة أأل ختل هذه الاس تثناءات والتقييدات عىل حنو
غري معقو ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ،مع مراعاة املصاحل املرشوعة ل ألطراف الثالثة" .وبناء عىل طلب الرئيس ،قام
امليرسون ابإعادة النظر يف البديل الثالث السابق ،واذلي أأصبح البديل الرابع اجلديد ،وقاموا بينقيحه هبدف سد الثغرات
وتبس يط النص وتوفري هنج وسطي .وقد مجع بني اختبار تقليدي من ثالث خطوات من البديل  3مع توفري حامية رصحية
للمس تفيدين املذكورين يف البديل الثالث السابق .وفامي ييل نصه" :دلى الامتثا لاللزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك،
جيوز لدلو ا ألعضاء يف حالت خاصة أأن تعمتد اس تثناءات وقيودا  ،رشيطة أأل ختل هذه الاس تثناءات والتقييدات عىل حنو
غري معقو ابملصاحل املرشوعة للمس تفيدين ،مع مراعاة املصاحل املرشوعة ل ألطراف الثالثة ،رشيطة أأن يكون اس تخدام
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ( :أأ) يقر ابملس تفيدين ،حيامث أأمكن (ب) ليس مسيئا أأو همينا للمس تفيدين (ج) يتوافق مع
الاس تخدام العاد  /التعامل  /املامرسة (د) ل يتعارض مع الاس تخدام العادي ألشاك التعبري الثقايف التقليدي من قبل
املس تفيدين] ".ومل يمت اإدخا أأية تغيريات عىل املادتني  8أأو  .9اخليار الوحيد يف املادة  10اليت أأعربت دوةل عضو عن
تأأييدها اكن اخليار السابق  ،1اليت اكنت أنذاك متثل املادة  ،.1ولكهنا عدلت ابس تخدام صياغة من نص املعارف التقليدية
اذلي اقرتحته اإحدى ادلو ا ألعضاء أأثناء املكاورات غري الرمسية .وطلبت اإحدى ادلو ا ألعضاء ا ألخرى اإدراج الصيغة
املقدمة يف املادة  ،2.10واملأأخوذة أأيضا من نص املعارف التقليدية .ونصت عىل ما ييل 1.10[" :تتخذ ادلو ا ألعضاء تدابري
قانونية و  /أأو اإدارية مناس بة وفعاةل ورادعة ومتناس بة ملعاجلة انهتااكت احلقوق الواردة يف هذا الصك 2.10 .اإذا ما تقرر
انهتاك للحقوق اليت حيمهيا هذا الصك معال ابلفقرة  ،1.10ميكن أأن تكمل اجلزاءات تدابري العداةل التصاحلية ،وفقا لطبيعة
و أأثر التعدي ]].وقد حذف امليرسون الفقرات املتبقية من املادة  10حيث مل تعرب أأي دوةل من ادلو ا ألعضاء عن تأأييدها
لروها .ومع ذكل ،فاإهنا ميكن أأن تضاف مرة أأخرى اإذا اكن هذا خطأأ .و أأخريا ،أأرادت دوةل عضو أأن تدرج يف لك مادة من
املواد  8و 9و 10و 11و 13عبارة "ل توجد أأحاكم من هذا القبيل" يف النص ،ألهنا متثل حكام مس بقا عىل نييجة
املفاوضات .واتساقا مع الهنج املتبع يف نص املوارد الوراثية ،أأدرجت هذه العبارة "ل توجد أأحاكم من هذا القبيل" كبديل
للمواد  8و 9و 10و 11و ،13يف حماوةل لضامن إاظروهار موقف ادلوةل العضو ،من أأجل تضييق الفجوات وتبس يط النص
وإازاةل الكوائب منه.
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 .134وقا الرئيس اإن ادلو ا ألعضاء تقدر ابلتأأكيد هجود امليرسين .وميكن لدلو ا ألعضاء اليت دلهيا أأس ئةل أأو تطلب
توضيحات أأو تريد أأن تكري اإىل خطأأ أأو يشء مت اإغفاهل أأن تتحدث مبارشة اإىل امليرسين للمحافظة عىل الكفاءة .وقا
الرئيس اإن النسخة املعدةل ا ألوىل ليس لروها أأي وضع ،و أأنه جمرد معل جار .وقا اإنه س يفتح الباب للتعليق عىل العنارص اليت
نقحروها امليرسون اسينادا اإىل املناقكات يف اجللسات العامة وغري الرمسية .واكنت مقرتحات امليرسين مكتوبة بط مائل واكنت
يف حاجة للموافقة علهيا من جانب دوةل أأو أأكرث من ادلو ا ألعضاء .كام اكن ل بد من دمع أأي تدخل من جانب املراقبني من
جانب دوةل أأو أأكرث من ادلو ا ألعضاء.
 .135وقالت الس يدة ابجيل ،ابمس امليرسين ،اإهنا حتدثت مع عدد من الوفود عن ا ألخطاء أأو السروهو يف النسخة املعدةل
ا ألوىل اليت سيمت تصحيحروها يف النسخة املعدةل الثانية .ويف املادة  ،1يف الفقرة  2من البديل  ( 2ج) ،حذفت لكمة "و" يف
هناية تكل الفقرة و أأدرجت يف هناية الفقرة(د) .ويف املادة  ،4حذفت عبارة "احملمية" بعد عبارة أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي .ويف املادة  ،1.6أأدرجت عبارة "عند الاقتضاء" بعد عبارة "املس تفيدين" .ويف املادة  ،7يف الفقرة  2من
البديل  ،2أأعيد اإدراج عبارة "من أأجل" بعد عبارة "مثل" .ويف املادة  ،1.10اس تعيض عن لكمة "يتعني" بعبارة "ينبغي /
يتعني" .وطلبت اإحدى ادلو ا ألعضاء يف اجللسة العامة وضع قوسني معقوفني حو لكمة "الكعوب" يف مجيع أأحناء الوثيقة،
مبا ييسق مع نص املعارف التقليدية.
 .136وقا الرئيس اإن وضع لكمة "الكعوب" بني قوسني متثل مسأأةل س ياس ية حساسة جدا ابلنس بة للكعوب ا ألصلية.
وقا اإن املسأأةل خترج عن نطاق الويبو و جلنة املعارف .ويف هناية املطاف ،كقاعدة فاإهنا ميكن حلروها عىل املس توى الس يايس.
وفتح الباب أأمام التدخالت ابلنس بة للك مادة عىل حدا.
 .137وطلبت الس يدة هاوويل ،متحدثة ابمس امليرسين ،تقدمي تعليقات بكأأن املادة .1
[ .138مالحظة من ا ألمانة :أأعرب مجيع املتحدثني عن شكرمه للميرسين عىل معلروهم] .وذكر وفد الفلبني بأأنه أأدىل يف ادلورة
الثالثة والثالثني للجنة املعارف ،ببيان حو اس تخدام لكمة "حرة" لوصف املوافقة املس بقة عن عمل .ويف حني اكن من
دواعي رسوره أأن ا ألمر ينطبق عىل املادة  ،1ول س امي املادة (1ج) ،فاإن مصطلح املوافقة املس بقة عن عمل يظروهر يف بقية
النص دون لكمة "حرة" .ومل يظروهر هذا املصطلح عىل حنو ميسق يف النص بأأمكهل وينبغي أأن يظروهر يف النسخة املعدةل التالية.
 .139وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادئ وقا اإنه سعيد ألنه يرى أأن مجيع املواقف اليت أأدلت
هبا ادلو ا ألعضاء خال اجللسات العامة وغري الرمسية ترد يف النسخة املعدةل ا ألوىل .وس يكون من دواعي رسوره أأن يرى
النسخة املعدةل الثانية ،وس يكون سعيدا أأن يمت اإحالته اإىل اجلعية العامة.
 .140وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري ،وقا اإنه يفضل البديل  .1و أأعرب عن ترحيبه ابإضافة
املادتني  (1.1أأ) و ،2.1اليت قدمت مزيدا من التوضيح .واكنت املبادئ الواردة يف املادة (1.1د) ا ألصلية وخيارها قد
انعكست ابلفعل بطريقة واحضة يف ادليباجة حبيث ينبغي حذفروها من البديل .1
 .141وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه وقا اإنه ينبغي وضع عبارة "غري مرصح
هبا" و "تأأكيد" بني أأقواس نظرا ألنه ل ميكن أأن يكون هبا هنج واسع قامئ عىل احلقوق .وقا اإن دليه شكواك بكأأن الرتقمي
اجلديد للامدة  .1وطلب وضع القوسني حو الفقرة (ه) من البديل  ، 2نظرا للتغيريات الروهامة واملثرية للمكالكت اليت حتملروها
هذه الإضافة .وفضل النسخة السابقة من البديل. 3
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 .142وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقا اإن النسخة املعدةل ا ألوىل تعكس الراء املعرب عهنا .وقا
اإنه يفضل البديل  .1وكام أأكد وفد اإندونيس يا ،نيابة عن البدلان متقاربة التفكري ،أأن اخليار (د) من البديل  1من ا ألفضل
وضعه يف ادليباجة.
 .143وذكر وفد أأوغندا أأنه ينبغي حذف لكمة "حامية" الواردة يف املادة (1د) يف البديل  1واملادة  (1أأ) يف البديل  2من
أأجل الاتساق مع الوثيقة بأأمكلروها ألن الروهدف العام هو حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
 .144و أأعرب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية عن تأأييده ملوقف وفد اإندونيس يا ابمس ادلو امليكاهبة التفكري فامي يتعلق
ابلبديل  .1وقا اإن مضمون الفقرة (د) قد س بق تناوهل بكلك اكف يف ادليباجة وينبغي حذفه من البديل.1
 .145و أأعربت ممثةل مؤسسة تبييبا ،متحداث ابمس جتمع الساكن ا ألصليني ،عن رسورها للعمل عىل أأساس البديل الرابع ألنه
مت تبس يطه واكن متوازان ويعكس رغبة الكعوب ا ألصلية يف منع المتكل غري املرشوع ألشاك التعبري الثقايف التقليدي .ومع
ذكل يبدو أأن هناك بعض التناقض يف الصياغة .ومن ا ألفضل القو "حامية" بدل من "تعزيز امحلاية" ألنه أأكرث اتساقا مع
اجلزء ا ألو  ،اذلي قا "منع" .وتساءلت عام اإذا اكن من الرضوري وجود عبارة "مضن نظام امللكية الفكرية" ألن أأي يشء
تضعه الويبو س يكون ابلرضورة مضن نظام امللكية الفكرية .وقالت اإهنا تفضل وجود عبارة الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
بدل من "املس تفيدين" يف هناية البديل.
 .146و أأيد وفد كولومبيا الاقرتاح.
 .147وقا ممثل توابج أأمارو اإن املادة  1مل تذكر ما اإذا اكنت تتعلق ابملعارف التقليدية أأو بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
وينبغي أأن توحض لك وثيقة بوضوح ما اذلي تيناوهل .وقا اإنه يعارض منذ س نوات اس تخدام مصطلحات مثل " أأهداف
الس ياسة العامة" .وجيب أأن يتضمن البديل  1لكمة "ينبغي" يف لك مجةل من مجهل .واكن الروهدف هو حامية أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي .واقرتح اإدراج العبارة التالية" :حتمي أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،مبا يف ذكل مجيع أأشاك التعبري
احملفوظة واملنقوةل من جيل اإىل أخر".
 .148و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل يوجد أأي دمع من أأي دوةل من ادلو ا ألعضاء لالقرتاح اذلي قدمه ممثل توابج أأمارو.
 .149و أأيد وفد مرص البديل  1واقرتح اإدراج الفقرة الفرعية (د) يف ادليباجة .وقا اإن مصطلح "تكجيع" ل يعكس حكام
قانونيا وهو ميثل مبد أأ.
 .150و أأشار وفد سويرسا اإىل حدوث تغيري طفيف يف البديل  .3واكن ل يزا حيلل ما اإذا اكن س يحدث ابلفعل اختالف
عند اإدخا هذا التغيري .وقا اإنه يفضل الإبقاء عىل اللغة ا ألصلية ،وفقا ملا ذكره وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد
ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه.
 .151وفضل وفد الياابن البديل  .2كام أأيد الفقرة (ه) يف البديل  2ألن معلية منع منح حق امللكية الفكرية أأو تأأكيده متثل
أأمرا رضوراي.
 .152و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اللكمة الوصفية "احملمية" بعد أأشاك التعبري الثقايف التقليدي يف الفقرة  ( 2أأ) من
البديل .2
 .153ودعت الس يدة هاوايل ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،اإىل التعليق عىل املادة .4
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 .154وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان ميكاهبة التفكري ،وقا اإنه يفضل البديل  ،3حيث أأن هناك حاجة اإىل املرونة
يف جانب املس تفيدين.
 .155و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اس تخدام لكمة "احملمية" بني قوسني بعد أأشاك التعبري الثقايف التقليدي يف
البديل .4
 .156وحتدث وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ورحب ابلبديل  ،4عىل الرمغ من وجود
تساؤلت دلى بعض ادلو ا ألعضاء يف اجملموعة فامي يتعلق ابملضمون.
 .157وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وقا اإنه يفضل البديل  3اذلي يوفر مرونة أأكرب لدلو .
 .158وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه وقا اإن تفسري "و" ليس واحضا .وقا اإنه
يود أأن يفروهم ما اإذا اكن "و" تكري اإىل تعريف ترامكي أأو بديل .وقا اإن تعريف املس تفيدين الخرين ليس حمددا بوضوح و أأنه
سيكلك مكلكة اإذا اكن يكري اإىل ا ألمم أأو ادلو  .ورحب الوفد بتوضيح املعىن ادلقيق.
 .159وفضل وفد مرص البديل  3اذلي اكن بديال متوازان ومران يضمن سروهوةل التنفيذ من جانب ادلو ا ألعضاء .كام أأنه ل
يسيبعد أأي مس تفيد ويأأخذ يف الاعتبار مجيع الظروف العملية املمكنة.
 .160وفضل وفد ا ألرجنتني البديل  ،3ولكنه رحب ابلصياغة املس تخدمة يف البديل  ،4واليت مزيت بوضوح بني الكعوب
ا ألصلية من هجة واجملمتعات احمللية واملس تفيدين من هجة أأخرى .وقد مكن مفروهوم الكعوب ا ألصلية من حتديد هوية
املس تفيدين .وعىل الرمغ من تفروهم الوفد للحاجة اإىل الإبقاء عىل اإشارة اإىل اجملمتعات احمللية واملس تفيدين الخرين ،فاإن هذا
املصطلح مل يعرف كام سيتعني وضعه يف اإطار اليرشيع الوطين .واكنت الصياغة يف البديل 4أأكرث وضوحا مما يه عليه يف
البديل .3وطالب الوفد ابس تخدام صيغة مكاهبة يف البديل.3
 .161و أأعرب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية جمددا عن قلقه بكأأن عنوان املادة .وقا اإنه ل حيبذ اإدراج لكمة "صون" يف
العنوان .وقا اإنه حيبذ ،اإىل جانب وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان متقاربة التفكري ،البديل  ،3اذلي حيمل حزيا س ياسة
اكيف جليع ادلو ا ألعضاء .ويف الوقت نفسه ،ر أأى أأن البديل  4مفيدا حيث أأنه ميكن أأن يوفر ،مع اإدخا بعض التعديالت
عىل صياغته ،نقطة التقاء.
 .162و أأيد وفد أأوغندا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأعرب عن تفضيهل للبديل .3
وطلب توضيحا ل إالشارة اإىل "املس تفيدين الخرين حسب القانون الوطين" .واكن الغرض من ذكل هو توفري مواطن مرونة
وحزي س يايس لبعض البدلان اليت قد تكون مضن حدودها شعوب ل تنمتي اإىل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية ولكهنا مارست
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبا سواء داخل حدود بدل ما أأو خلقت تعبريات جهينة عن ثقافاهتا من خال
الانقطاع والاسييعاب .وميثل الالجئون أأحد ا ألمثةل الرئيس ية لروهؤلء املس تفيدين الخرين .وتس تضيف أأوغندا قرابة مليون
لجئ من البدلان اجملاورة لروها .وقد أأنتجوا أأشاك تعبري ثقايف تقليدي خاصة هبم ،وينبغي أأن تمتتع البدلان ببعض املرونة لتقدمي
بعض احلقوق هلم.
 .163وقا ممثل توابج أأمارو اإن هذه املادة مل تذكر الانتقا من جيل اإىل جيل .و أأرص عىل احلفاظ عىل هذا املبد أأ .وقا اإنه
ل يعتقد أأن اجملمتعات ا ألخرى أأو رجا ا ألعام ميكن أأن يكونوا مس تفيدين .ومتثل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
املس تفيدين الرئيس يني.
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 .164وطلب وفد كولومبيا وضع لكمة "محمية" بني قوسني ألن ذكل قد حيد من أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .واكن هناك
جد حو ما هو محمي وما هو غري محمي.
 .165وفضل وفد بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) البديل  1مع حذف مصطلح "احملمية" أأو وضعه بني قوسني ،كام ذكر
وفد كولومبيا ،ألنه س تكون هناك حساس يات متعلقة بتحديد أأشاك التعبري الثقايف التقليدي احملمية و أأشاك التعبري غري
احملمية .وقا اإن ذكل يرتبط ارتباطا مبارشا مبا مت ذكره يف ادلورة  32للجنة املعارف بكأأن املعارف التقليدية .وقا اإنه ل
يعرف ما اإذا اكن من املمكن وضع معايري فامي يتعلق ابملادة .3
 .166و أأعربت ممثةل مؤسسة تبييبا ،متحدثة ابمس جتمع الكعوب ا ألصلية ،عن شكرها ملقدم مرشوع البديل  4والوفود
ا ألخرى اليت معلت عىل صياغته يف اجللسات غري الرمسية .وقالت اإهنا ميكن أأن تعمل عىل أأساس هذا البديل اذلي يعرتف
بكلك واحض ابلكعوب ا ألصلية بوصفروها املس تفيدين ،ويف بعض البدلان اليت ل تعرتف ابلكعوب ا ألصلية وميكن أأن تطلق
علهيا اإمس "اجملمتعات احمللية" أأو غريها من املس تفيدين ،اكن ابإماكهنم المتتع بوضع املس تفيدين .وقا اإن وصف أأولئك
املس تفيدين بأأهنم حيتفظون بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي ويعربون عهنا وحيتفظون هبا ويس تخدموهنا ويطوروهنا هو وصف
جدا ألنه يوفر معايري واحضة .وقالت اإهنا غري متأأكدة من أأن لكمة "محمية" رضورية أأو أأهنا تضيف أأي يشء.
 .167وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.
 .168و أأيد وفد املغرب البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأيد الوفد البديل  ،3اذلي يكمل
اكفة ا ألمور ويامتىش مع توفري املرونة لدلو .
 .169و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وضع لكمة "محمية" بعد أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .ومن بني قدر كبري من
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اليت حيمتل أأن تكون قابةل للحامية ،سيمت يف الهناية حامية مجموعة فرعية من تكل ا ألشاك .
وميثل هذا ا ألمر أأمرا هاما ينبغي عقد مزيد من املناقكات لتناوهل.
 .170و أأيد وفد الربازيل البديل  .3واتفق مع وفد كولومبيا عىل أأن لكمة "محمية" اكنت زائدة عن احلاجة يف البديلني 1
والبديل ،4وينبغي وضعروها بني أأقواس.
 .171و أأعرب وفد غاان عن تأأييده حلذف الإشارة اإىل "الصون" والاحتفاظ "ابمحلاية" .وفامي يتعلق ابملادة  ،4مل يرد ذكر
الصون .و أأكدت ا ألطراف اليت أأعربت أأصال عن اهامتهما ابلصون عىل الإبقاء عىل "احملمية" يف البديل  .4وشددت عىل
أأمهية مصطلح "امحلاية" .ومع ذكل ،ميكن حذف لكمة "محمية" بصورة أمنة من البديل  4طاملا أأن نطاق الصك يسيند اإىل
حامية أأي أأمر مؤهل ليكون شلك من أأشاك التعبري الثقايف التقليدي و أأنه مل يضيف أأي يشء ليكمل "احملمية".
 .172وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة .6
 .173ووافقت ممثةل مؤسسة تبييبا ،متحدثة ابمس جتمع الساكن ا ألصليني ،عىل حذف البديل  .1و أأعربت عن تقديرها
لرضورة موافقة الكعوب ا ألصلية عىل اإنكاء السلطة اخملتصة أأو تعييهنا .وقالت اإهنا اقرتحت العبارة البديةل "ابلقرتان مع" يف
اجللسات غري الرمسية ور أأت أأهنا س تظروهر يف النص ألنه يبدو أأهنا تمتتع ابدلمع .وتساءلت عام اإذا اكن هناك خطأأ مطبعي ألن
ما ورد يف النص هو "ابليكاور مع".
 .174و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل يوجد أأي دمع من أأي دوةل من ادلو ا ألعضاء لالقرتاح اذلي قدمته ممثةل مؤسسة تبييبا.
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 .175وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن رغبته يف فروهم أأفضل للمعىن
ادلقيق لإدراج عبارة "ابليكاور مع" بدل من "مبوافقة رصحية أأو ابلقرتان مع" .وفامي يتعلق ابملادة  ،5ينبغي حذف القوس
املربع اخلتايم يف هناية املادة  2.5يف اإطار البديل .1
 .176وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان متقاربة التفكري فقا اإن اقرتاح اإدراج "ابليكاور مع" قد طرحته اجملموعة
ابعتبارها مؤيدة للبديل ا ألو السابق .وقد تنظر يف البديل  2ليعكس خيارات " املوافقة الرصحية "و" ابليكاور مع " .واكن
ا ألمر مفتوحا ملزيد من املناقكة .والواقع أأن امليرسين قد أأوحضوا أأن إاسروهاهما س يكون "ابليكاور مع املس تفيدين اإن أأمكن"،
وهو ما ييسق مع موقفروها من املس تفيدين .وطلب الوفد توضيحا من امليرسين اإذا مل يكن ا ألمر كذكل .وحىت تكون
املادة  ،2.6متفقة مع الصيغة الواردة يف املادة  ،1.6ينبغي أأن تنص عىل ما ييل" :هوية أأي سلطة منكأأة أأو حمددة مبوجب
الفقرة  "]...[ 1ابإضافة عبارة " أأو املعينة".
 .177وتساء ممثل توابج أأمارو عن سبب عدم مناقكة جلنة املعارف للامدة الأكرث أأمهية ويه املادة  .5وقا ممثل توابج
أأمارو اإن "الإدارة" ليست لكمة مناس بة .فميكن للمرء أأن يدير ا ألعام التجارية ،وليس صاك ملزما دوليا .واقرتح اإضافة
"ممارسة احلقوق اجلاعية" وحذف البايق .واقرتح صياغة" :عىل ا ألطراف املتعاقدة يف هذا الصك أأن تنكئ ابليكاور مع
أأحصاب وحائزي أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ومبوافقهتم احلرة واملس بقة واملس تنرية السلطات الوطنية وا إلقلميية اخملتصة من
خال الولية التالية [."]...
 .178وقا الرئيس اإن تدخل املراقبني ينبغي أأن تدمعه اإحدى ادلو ا ألعضاء وفقا للنظام ادلاخيل .و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل
يوجد أأي دمع من أأي دوةل لالقرتاح اذلي قدمه ممثل توابج أأمارو.
 .179و أأعرب وفد اإيران (مجروهورية-الإسالمية) عن أأنه يفضل عنوان "اإدارة احلقوق" ،وهو أأكرث املصطلحات املقبوةل قانوان.
ويف الفقرة  ،1.6اكن تفضيهل ا ألصيل للبديل  ،1اذلي مت حذفه من النص .وقا اإنه ليس يف وضع يسمح هل بدمع اإدراج
العبارة "مبوافقة رصحية" أأو "ابلقرتان مع" .و أأظروهر مرونة مع ا ألعضاء الخرين يف البدلان متقاربة التفكري لسد الثغرات .وإاذا
ظلت هذه التعبريات يف النص ،فاإنه س يطلب الإبقاء عىل البديل.1
 .180وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأعرب عن مكاعر القلق اليت أأاثرها وفد مجروهورية اإيران
الإسالمية و أأعرب عن تفضيهل للبديل  1كام ورد يف النص السابق.
 .181واقرتح وفد الربازيل صيغة بديةل للبديل " :1جيوز لدلو ا ألعضاء  /ا ألطراف املتعاقدة أأن تنكئ أأو تعني سلطة
خمتصة وفقا للقانون الوطين ،و أأن تدير ،ابليكاور مع املس تفيدين ،احلقوق  /املصاحل املنصوص علهيا يف هذا الصك " .واتفق
مع اقرتاح وفد اإندونيس يا ،ابمس البدلان متقاربة التفكري ،بوضع الفقرة ا ألصلية  "2هوية أأي سلطة منكأأة أأو حمددة "مضن
الفقرة .1
 .182وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري فقا اإنه يف ضوء تطور النقاش بكأأن اإدارة احلقوق ،فاإنه يرتك
للسلطة التقديرية للرئيس وامليرسين التأأكد من أأن مجيع القرارات الواردة يف الوثيقة اجللسة العامة .واسينادا اإىل مداخلهتا
ا ألصلية وتكل اليت أأدىل هبا وفود مجروهورية اإيران الإسالمية والس نغا وابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية والربازيل ،ميكن أأن تؤيد
الصيغة املقرتحة من وفد الربازيل "حيامث ينطبق ذكل ،ابليكاور الوثيق مع املس تفيدين " ،مع الإبقاء عىل البديل.1
 .183وقالت الس يدة ابجيل ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،اإنه مت معل تغيري يف املادة  5يف أأعام امليرسين اجلارية اسينادا
اإىل نقل ادلمع املقدم من وفد إاندونيس يا ،نيابة عن البدلان متقاربة التفكري  ،من البديل  2ا ألصيل اإىل البديل  3ا ألصيل .ومت
حذف البديل  2ا ألصيل ومت وضع بديل  2جديد قبل البديل .3
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 .184وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة .7
 .185ووجد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه ،فائدة يف الإبقاء عىل جوانب من
البديل الثالث السابق وطلب اإعادة اإدراجه يف النص .واقرتحت دو أأعضاء أأخرى العمل عىل صياغة ذكل البديل لتضييق
الفجوات .وقا اإنه يتطلع اإىل اإجراء مزيد من املناقكات حو املادة  7وس يواصل حتليلروها مع ادلو ا ألعضاء فيه.
 .186وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري ،وشكر وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب
وادلو ا ألعضاء فيه ،عىل الككف عن موقفه بكأأن املادة  ،7و أأعرب عن تطلعه اإىل تضييق الفجوات بكأأن البديل 3
السابق يف ادلورات التالية .وتساء عن ر أأي وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه ،بكأأن
البديلني  3و 4اجلديدين ،وما اإذا اكان يعكسان بكلك اكف مجيع العنارص اليت وردت يف البديل  3السابق أأم ل .واكن ذكل
يف الواقع ميثل مناقكة جرت مع الوفد من الاحتاد ا ألورويب يف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة املعارف .وقا اإنه يفضل
البديل  ،1ألهنا الصياغة اليت اقرتهحا اسينادا اإىل الصياغة ادلولية .و أأحاط علام ابلبديلني اجلديدين  3و .4ور أأى أأهنا تس تحق
املناقكة وس يحاو دمج بعض العنارص يف هذه البدائل الثالثة للتوصل اإىل أأرضية مكرتكة يف ادلورات املقبةل.
 .187وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وواصل دمعه للبديل  1اذلي ظل دون تغيري.
 .188وقا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فامي يتعلق ابلبديل  ،2اإن الاس تثناءات والتقييدات املبينة يف الفقرة (2أأ)
اإىل ( 2ج) ذات أأمهية خاصة .ومل يقصد مهنا أأن تكون قامئة مغلقة .و أأحاط علام ابإضافة "جيوز" و "مثل" ولكنه مل يكن يف
وضع ميكنه من دمعروها ألهنا حولت القامئة اإىل جمرد قامئة من ا ألمثةل .ومع ذكل ،فاإنه يكعر ابحلساس ية إازاء الكواغل اليت حتاو
الوفود اليت اقرتحهتا معاجلهتا ،أأي فكرة أأنه ميكن تفسريها عىل أأهنا قامئة مغلقة .وحلل هذه املسأأةل بطريقة خمتلفة بعض اليشء،
أأوىص ابإدراج بفقرة  3جديدة" :جيوز لدلوةل العضو أأن تنص عىل اس تثناءات وتقييدات غري تكل املسموح هبا مبوجب
الفقرة  ".2ويف البديل  ،3مت اس تخدام لكمة "الامتثا " ل إالشارة فقط اإىل الالزتامات امللزمة قانوان .وقا اإن لكمة
"الزتامات" موجودة يف البديل  3وكذكل يف البديل  .4ومن أأجل معاجلة هذه املسأأةل ،اقرتح وضع عبارة "امتثال لاللزتامات
املبينة يف" بني قوسني ،وإادخا صيغة بديةل أأخرى بني قوسني يكون نصروها "تنفيذ هذا الصك" "يف لك من البديل  3و
البديل  .4وقد مت حذف اس تثناء الاس تخدام العريض ،بصيغته الواردة يف املادة  .10وينبغي نقلروها اإىل املادة  ،7اليت يمت
ترقميروها كبديل جديد رمق  5أأو أأي ترقمي أخر قد جيده امليرسون مالمئا .ويكون نصه كام ييل" :يتعني عىل ادلوةل العضو أأن
تنص عىل الاس تثناءات والتقييدات يف حالت الاس تخدام  /الاس تغال  /الإدراج العريض للتعبري الثقايف التقليدي احملمي
يف معل أخر أأو يف موضوع أخر ،أأو يف احلالت اليت ل يكون دلى املس تخدم فهيا أأي معرفة أأو أأس باب معقوةل ليعرف أأن
التعبري الثقايف التقليدي محمي " .واكنت الصياغة مماثةل تقريبا لصياغة املادة  ،5.10ومل تتغري اإل قليال لتيناسب مع املادة .7
 .189وقا وفد مرص اإنه يؤيد البديل  1قبل تعديهل ابلنص الوارد بني قوسني ألن الصياغة املس تخدمة يف معظم التفاقيات
اكنت سروهةل الفروهم .ولكن ميكن أأن يقبل فقط البديل 3مع حذف ا ألجزاء الواردة يف البديل.1
 .190وقا وفد غاان اإن اجلزء ا ألو من البديل 3يأأخذ يف الاعتبار مصاحل ا ألطراف الثالثة .وقد أأاثر ا ألمر مسأأةل تتعلق
ابلتعريفات واكنت غامضة وغري رضورية .وقد جرت مناقكات حو املصاحل املرشوعة للمس تفيدين ،واليت مت تعريفروها يف
نطاق امحلاية الواردة يف املادة  .5ولكن مل يمت تعريف مصطلح " أأطراف اثلثة" كام مل يمت تناو ماهية مصاحلروهم .وليس من
املمكن فروهم نوع املصاحل املرشوعة اليت تربر وجود اس تثناء أأو تقييد .وقا اإن الاقرتاح اجلديد للفقرة  3يف البديل  2مثري
لالهامتم .وإاذا حدد البديل  2اس تثناءات ثالثة وذكر البديل  3أأن العضو ميكن أأن يدرج اس تثناءات أأخرى مل يمت حتديدها يف
البديل  ،2فروهذا يعين أأن ادلو ا ألعضاء ميكهنا أأن تدرج اس تثناءات وتقييدات ألي سبب ختتاره .وقا اإن هذه طريقة أأخرى
للقو اإنه ليست هناك حاجة اإىل رشط الاس تثناءات والقيود ألن الروهدف من رشط الاس تثناءات والتقييدات هو السامح
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ابحليد بصورة معقوةل عن نطاق الصك .ولكن اإذا اس تطاع أأحد ،ألي سبب من ا ألس باب ،أأن يضع اس تثناءات ،فاإن ذكل
يقلل من تأأثري املادة  .7واقرتح وضع قوسني حو هذا الاقرتاح اجلديد .ويف البديل  ،3ينبغي وضع الفقرة ا ألخرية بني أأقواس
ألهنا تتحدث عن املصاحل احملدودة للمس تفيدين ،دون معرفة من مه املس تفيدون وما يه مصاحلروهم .ولكن هذه ا ألطراف
الثالثة مل تكن معروفة.
 .191ووافق ممثل توابج أأمارو عىل حذف أأطراف اثلثة من املادة  .7وفامي ييل النص ا ألنسب وا ألقرص" :عىل ادلو
ا ألطراف أأثناء ترتيب ترشيعاهتا الوطنية أأن تضع قيودا واس تثناءات تسمح ابس تخدام أأشاك التعبري الثقايف التقليدي احملمية
يف أأي ماكن ومىت اكنت اس تخداما عاما أأو اس تخداما علميا وفقا لالس تعام يف الس ياق التقليدي ومبوافقة مس بقة من
أأحصاب أأو حائزي أأشاك التعبري الثقايف التقليدي وفقا ملامرساهتم العرفية .وحبمك طبيعهتا اذلاتية ،فاإن املعرفة املقدسة
والروحية والرسية لن ختضع ألي نوع من الاس تثناءات أأو القيود ".
 .192و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل يوجد أأي دمع من دوةل من ادلو ا ألعضاء لالقرتاح اذلي قدمه ممثل توابج أأمارو.
 .193و أأيد وفد الربازيل البديل  1اذلي اكن ميثل حال غاية يف ا ألانقة ويوفر املرونة الالزمة لدلو ا ألعضاء نظرا لتنوع
ا ألوضاع الوطنية .و أأحاط علام ابلقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلنس بة للبديل  .1وقد فصل البديل1
أأولئك اذلين يريدون معاهدة دولية ،كام اكن احلا ابلنس بة لوفد الربازيل ،عن أأولئك اذلين مل يفعلوا ،وهو ما يبدو أأنه وضع
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلنس بة للبديل .2وجيب أأن يبقى البديل 1كام اكن.
 .194وقا وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان متقاربة التفكري ،اإنه يفضل البديل  .1وقا اإنه يرى مزية يف البديل2
والبديل  3والبديل  .4ومل يكاهد أأي دمع للبديل  ،4ولكنه ر أأى طلبات لإعادة البديل  3السابق .ورحب بذكل .واكن من
دواعي رسوره أأن يرى وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه ،جدوى يف أأحد البدائل
بكأأن الاس تثناءات والتقييدات .و أأحاط علام ابملدخالت اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وتساء عام اإذا اكن
الروهدف من اإدخا الفقرة  3يف البديل  2هو أأن يكون هناك احنراف حممتل غري حمدود عن هدف الصك ،ألن هذه الصياغة
تعين فقط أأن اجليع ميكن أأن يس تخدموا اس تثناءات و القيود دون أأي نوع من القيود .وتساء أأيضا عام اإذا اكن اس تثناء
الاس تخدام العريض يف البديل  5ميكن أأن يكون بديال قامئا بذاته ،وميكن وضعه يف فقرة جديدة حتت البديل .2
 .195وقا وفد كندا ،دون حتزي ،اإن املناقكة الاكمةل بكأأن الاس تثناءات والتقييدات جيب أأن ترتبط بأأي نتاجئ تتعلق
بنطاق امحلاية .و أأعرب عن اهامتمه ابحلفاظ عىل خمتلف اخليارات للنظر فهيا .وسأأ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عام اإذا
اكن يعرتض عىل الإبقاء عىل خيارات "جيوز" و "مثل" يف ذكل النص بني قوسني .وطلب توضيحا ملعرفة ما هو وضع
هاتني العبارتني.
 .196و أأيد وفد تونس الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأيد البديل  .1وتضمن البديل3
والبديل 4عبارات خترج عن معايري الاس تثناءات والتقييدات .وقا اإن امحلاية املقرتحة يف البديل  3أأقل من امحلاية املطلوبة
ألشاك التعبري الثقايف التقليدي ،مثل تكل اليت توفرها اليونسكو .ويتضمن قانون تونس المنوذيج بكأأن حق املؤلف للبدلان
النامية عددا من املبادئ اليت تتضمن رشط ترخيص مك تقات أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وهو يفضل البديل  1لتجنب
الثغرات القانونية املوجودة يف البديل  3و البديل  .4ومل يقبل فكرة ا ألطراف الثالثة دون توضيح ملاهية هؤلء ا ألطراف
الثالثة وما هو ا ألثر القانوين ذلكل .ويعترب البديل  1هو البديل اذلي يتضمن أأقل قدر من الثغرات القانونية.
 .197وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب
نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه فامي يتعلق ابلبديل .3
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 .198وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة  .10وقا اإن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قدم بديال واحضا عىل الطاوةل
وهو "املواد  8و 9و 10و 11و .13ل توجد أأحاكم من هذا القبيل" و قا اإنه يفرتض أأنه ليس دليه نية لوضع أأية اقرتاحات
أأخرى يف املادة  .10وقا اإن سالمة النص هممة.
 .199وقا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه س يكون من دواعي رسوره الإجابة عىل ا ألس ئةل املتعلقة ابملادة السابقة عىل
املس توى الثنايئ .وقا اإنه يعزتم ،دون الإخال مبوقفه السابق ،اإبداء تعليقاته عىل املادة  10اليت تعترب من صالحياته كدوةل
عضو .وتؤكد صياغة املادة  1.10الكواغل املعرب عهنا سابقا .واقرتح التعديل النيص التايل" :تتعروهد ادلو ا ألعضاء ابختاذ
تدابري قانونية و  /أأو اإدارية مناس بة وفعاةل ومتناس بة ،وفقا لنظمروها القانونية ،لضامن تطبيق هذا الصك".
 .200وقا وفد نيوزيلندا اإنه من دواعي الرسور أأن نرى نصا كبريا مأأخوذ من املادة دون فقدان أأي يشء .ويتوىخ النص
الانتصاف مما يكلك انهتااك للحق .ويف "نطاق امحلاية" ،اكن يتوىخ الهنج القامئ عىل احلقوق والهنج القامئ عىل التدابري .فعىل
سبيل املثا  ،قد يكون لدلوةل حظر ضد الاس تخدام امليسء ،ولكن ل جيوز للمرء أأن يوفره يف س ياق احلقوق .واقرتح أأن
امليرسين يفكرون يف توس يع النطاق قليال .وتساء عام اإذا اكن ذكل قد ميثل جزءا من املسأأةل اليت أأشار اإلهيا وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية.
 .201ورحب وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان متقاربة التفكري ،ابلصياغة اجلديدة للامدة  .10وقا اإنه حيرتم موقف وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه ينبغي أأل تكون هناك أأحاكم من هذا القبيل مثل املواد  8و 9و 10و 11و .13غري أأنه اكن
هناك اتفاق يف جلنة املعارف عىل أأن املناقكات ل تكلك حكام مس بقا عىل النييجة ،ولروهذا السبب وضعت مجيع املواد بني
أأقواس ومل تكن متفق علهيا .بيد أأن اختاذ موقف مؤداه أأنه ل ينبغي أأن تكون هناك أأحاكم من هذا القبيل يف الواقع ميثل
حكام مس بقا عىل نييجة املناقكة ،وهو أأنه لن تكون هناك مواد  8و 9و 10و 11و .13وهذا يتعارض مع ما قاهل وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية .وفامي يتعلق ابملادة  ،10طلب الوفد توضيحا من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بكأأن ما اإذا اكن
البديل اجلديد يتفق مع موقف عدم وجود أأحاكم.
 .202وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه واقرتح النظر يف البديل التايل:
"يتعني/ينبغي عىل ادلو ا ألعضاء  /ا ألطراف املتعاقدة  /وفقا للقانون الوطين أأن توفر التدابري القانونية أأو الس ياسات أأو
التدابري الإدارية الالزمة ملنع الرضر املتعمد أأو الإهام ملصاحل املس تفيدين " .و أأعرب عن رغبته يف معرفة املزيد عن معىن"
العداةل التصاحلية " ،وهو مفروهوم مثري لالهامتم يتطلب مزيدا من التقيمي .و أأيد اإدراج عبارة "بدائل للمواد  8و 9و 10و11
و .13ل توجد أأحاكم من هذا القبيل".
 .203وردد وفد غاان املكاعر اليت أأعرب عهنا الرئيس بكأأن املقرتحات املتعددة اليت متيل اإىل التناقض مع املقرتحات السابقة
اليت قدمهتا الوفود نفسروها .و أأشار اإىل مبد أأ هام يف القانون ادلويل وهو " ،"pactasuntservandaأأي "التفاقات اليت يتعني
الامتثا لروها" .ويسيند هذا املبد أأ اإىل أأنه ينبغي ل ألطراف أأن تترصف حبسن نية .وعندما تتعروهد ا ألطراف ابللزتام برشوط
التفاق ،توافق ا ألطراف عىل الالزتام هبا .وينطبق نفس املبد أأ عند التفاوض .وينبغي أأن تكون ا ألطراف اليت تتفاوض قادرة
عىل الاعامتد عىل حقيقة أأن رشاكهئا قد تفاوضوا حبسن نية واختذوا مواقف اثبتة .وهذا ما خلق مصداقية .ويف حاةل اإماكنية
اختاذ مواقف متباينة ،فاإن ذكل جيعل من الصعب معرفة أأين يقف أأحد ا ألطراف ابلفعل .وقا أأحد الوفود اإن املادة 10
ليست رضورية ،ولكهنا رضورية يف الواقع .ول ميكن للوفود تغيري مواقفروها عندما يالمئروها ا ألمر ألن ذكل ل ميكن من صياغة
س ياسة وطنية دقيقة وميسقة .وانشد مجيع الوفود أأن تلزتم هبذا املبد أأ الروهام من مبادئ القانون ادلويل العام.
 .204وقالت ممثةل مؤسسة تبييبا ،متحدثة ابمس جتمع الكعوب ا ألصلية ،عىل غرار املادة  6بكأأن اإدارة احلقوق ،فاإن
املادة  19من اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية تنطبق أأيضا عىل أأي تدابري تضعروها ادلوةل من شأأهنا أأن تؤثر
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عىل الكعوب ا ألصلية .وعىل وجه اخلصوص ،فاإن اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية يتطلب املوافقة احلرة
املس بقة املس تنرية قبل اعامتد وتنفيذ تدابري ترشيعية أأو اإدارية قد تؤثر عىل الكعوب ا ألصلية .وقالت اإن دلهيا اقرتاحا مماثال
ينص عىل ما ييل 1.10" :تضع ادلو ا ألعضاء ،ابلقرتان مع الكعوب ا ألصلية ،تدابري قانونية و  /أأو اإدارية ميرسة وفعاةل
ورادعة ومتناس بة ملعاجلة انهتااكت احلقوق الواردة يف هذا الصك ".للكعوب ا ألصلية احلق يف الرشوع يف الإنفاذ اب ألصاةل عن
نفسروها ول يطلب مهنا اإثبات الرضر الاقتصادي" .ويف كثري من احلالت ،اكنت ادلوةل يف كثري من البدلان بطيئة أأو مل
تترصف بكأأن انهتااكت حقوق الكعوب ا ألصلية واكن دلى الكعوب ا ألصلية أليات تعاجل ا ألرضار .وقد متت قراءهتا يف
اجللسات غري الرمسية وجيري تقدميروها اإىل اجللسة العامة للنظر فهيا .ويف الفقرة  ،2.10أأدرجت تدابري العداةل التصاحلية .ومن
املثري لالهامتم ،مع ذكل ،أأن العداةل التصاحلية ليست عقوبة ،بل يه وس يةل انتصاف .وبغية التعبري عن أأن املادة تتضمن
جزاءات وس بل انتصاف عىل حد سواء ،كام هو مذكور يف العنوان ،فاإهنا تقرتح تقس مي الفقرة  2.10اإىل مجلتني منفصلتني.
ا ألو ييناو العقوابت ،والثاين يتعامل مع س بل الانتصاف .وس يجري تغيريها عىل النحو التايل 2.10" :اإذا تقرر أأن هناك
انهتاك للحقوق اليت حيمهيا هذا الصك معال ابلفقرة  ،1.10تكمل اجلزاءات تدابري الإنفاذ املدنية واجلنائية ،حسب الاقتضاء.
وقد تكمل س بل الانتصاف تدابري العداةل التصاحلية ،مثل العودة اإىل الوطن ،وفقا لطبيعة و أأثر التعدي " .و أأعربت عن
أأملروها يف أأن تمتكن ادلو ا ألعضاء من النظر يف هذا النص يف اجللسات غري الرمسية.
 .205و أأيد وفد بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) املقرتحات النصية.
 .206وقا ممثل توابج أأمارو اإن ادلو اليت ل تريد فرض جزاءات أأو تريد أأن يكون هناك صك دون تدابري قرسية
لتطبيقروها ،تقو ببساطة أأن الصك س يكون جمرد اإعالن وليس صاك ملزما .واقرتح ابلتايل ما ييل" :تلزتم ا ألطراف املتعاقدة يف
هذا الصك ادلويل بأأن تعمتد ،وفقا لنظمروها القانونية احمللية ووفقا لليرشيعات ادلولية ،و أأن تنفذ ،التدابري املناس بة الفعاةل لضامن
حامية املعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي من أأي متكل غري مرشوع ،مبا يف ذكل الرضر املتعمد أأو ا ألذى أأو
الانهتاك املتعمد ،سواء من خال الإهام أأو الامتناع .ويف حالت المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية اليت قد تتعرض
خلطر الانقراض ،ووفقا للامدة املذكورة أأعاله ،س تنكئ ادلو أليات لتطبيق هذه املادة ،مبا يف ذكل ألية للتحكمي والوساطة
لضامن الامتثا الفعا و تسوية املنازعات بني املس تفيدين واملنتفعني ابملعارف التقليدية دون الإخال بتكل املنصوص علهيا
يف الصكوك ادلولية ا ألخرى .وس تطبق اجلزاءات وس بل الانتصاف الإدارية يف احملامك اجلنائية واملدنية عىل السواء .ووفقا
للامدة  ،4يمت اإنكاء فرق خمتصة بناء عىل املوافقة احلرة املس بقة عن عمل للمس تفيدين لتقدمي املكورة واملساعدة للمس تفيدين
املذكورين يف املادة  2من أأجل ضامن الامتثا واحرتام حقوقروهم وتطبيق اجلزاءات املنصوص علهيا يف هذه الوثيقة .وتقوم
ا ألطراف املتعاقدة ابلتعاون وتقدمي املساعدة للمس تفيدين من أأجل تيسري تطبيق الليات والتدابري داخل الإقلمي الوطين
وداخل حدود البدلان اجملاورة املذكورة يف هذا الصك ".
 .207و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل يوجد أأي دمع من دوةل من ادلو ا ألعضاء لالقرتاح اذلي قدمه ممثل توابج أأمارو.
 .208وقالت ممثةل معروهد الكعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية اإن الوفود ا ألخرى قد تساءلت ابلفعل عن لكمة
"مصاحل" ألن الولية اكنت تتعلق حبامية احلقوق وليس املصاحل .وذلكل ،من الناحية القانونية س يكون من ا ألوحض اس تخدام
لكمة "حقوق" بدل من ذكل .و أأعربت عن تأأييدها التام ملوقف ممثةل مؤسسة تبييبا ،نيابة عن جتمع الكعوب ا ألصلية.
وشكرت وفد بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) عىل تأأييد الاقرتاح النيص فامي يتعلق برضورة تنفيذ اجلزاءات وس بل
الانتصاف وممارسة احلقوق ابلقرتان مع الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية اليت أأنكأأت أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
وينبغي أأن تكون هذه التدابري متاحة ،ألهنا غالبا ما تكون غري متاحة .وفامي يتعلق بعبء الإثبات ،مل يكن هناك يف أأغلب
ا ألحيان أأي رضر اقتصادي واحض .وقا اإن بعض أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ل جيري تداولروها ،ولكن اإساءة اس تخداهما
تسبب رضرا ،وليس ابلرضورة أأن يكون ذكل رضرا اقتصاداي .وطلبت من ادلو أأن تواصل دمعروها للنص ليظل يعكس
مصاحل مجيع ا ألطراف ،ول س امي املبدعني ألشاك التعبري الثقايف التقليدي ،والكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
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 .209وطلب وفد الربازيل توضيحا من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عام اإذا اكن يسحب اقرتاحه املتعلق بتقييد
الاقرتاحات اليت تنظر يف املادة اجلديدة.
 .210وقا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإن موقفه ميسق متاما .و أأعرب عن قلقه وقام مبداخةل مبكرة واقرتح النظر يف
تكل املفاوضات و أدهنا انفذة ميكن من خاللروها للك وفد أأن يطلع عىل مواقف الوفود ا ألخرى ،مبا يف ذكل الاقرتاحات النصية.
وقد اعتربت بعض الوفود تكل املفاوضات مرأة ل ترى فهيا اإل صورهتا .واس تثىن من ذكل ،وس يواصل القيام بتدخالت
نصية ومداخالت تتعلق ابلس ياسات وتقوم عىل أأساس املبادئ.
 .211واقرتح وفد أأوغندا اإضافة عبارة "كام حيددها القانون الوطين وفقا لطبيعة و أأثر الانهتاك" يف السطر الثاين من
املادة  ،2.10يف حماوةل لسد الفجوة .ويف معظم احلالت ،سينفذ البدلان الصك ،وعادة ما تكون هناك عقوابت ملعاجلة
املسائل الناش ئة عن هذا التنفيذ.
 .212و أأعرب وفد السلفادور عن شكره ملمثةل مؤسسة تبييبا ،نيابة عن جتمع الساكن ا ألصليني من أأجل التعديل .و أأعرب
عن تأأييده لالس تعراض الوارد يف املادة  2.10فامي يتعلق بعدم احلاجة إلظروهار وجود رضر اقتصادي .وفامي يتعلق
ابملادة  ،2.10أأعرب عن تأأييده ألن تكون أأي مواصفات أأو جزاءات اإضافية اإما مدنية أأو جنائية .و أأبدى رغبته يف دمج
املادتني  12و ،16مع أأخذ املادة  1.12اليت تيبعروها الفقرة احلالية من املادة  16بوصفروها املادة  2.12وإاضافة النص التايل" :وفقا
لكيفية ا إلرضار أأو املساس حبقوق الكعوب ا ألصلية املنصوص علهيا يف اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية "
وإاضافة املادة " 3.12يف حاةل حدوث نزاع قانوين ،تكون اليد العليا حلقوق الكعوب ا ألصلية املكرسة يف الإعالن السالف
اذلكر وسيسرتشد لك تفسري ابلإعالن".
 .213و أأعرب وفد اإكوادور عن شكره لوفد السلفادور عىل النص املطروح .و أأقر ابملسامهة اليت قدمهتا ممثةل مؤسسة تبييبا
ابلنيابة عن جتمع الكعوب ا ألصلية يف املادة  10ألهنا تغطي املسأأةل ا ألساس ية املمتثةل يف مكاركة الكعوب ا ألصلية يف
القرارات اليت تؤثر عىل حقوقروها .وقا اإنه يؤيده ،اإذ أأنه يتفق مع الصكوك ادلولية القامئة ومع ترشيعاته الوطنية.
 .214وقا وفد بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) اإنه من املروهم أأن يكون هناك وضوح فامي يتعلق بعنوان املادة  ،3وطلب
من امليرسين النظر يف أرائه.
[ .215مالحظة من ا ألمانة :جرى هذا اجلزء من ادلورة بعد توزيع النسخة املعدةل الثانية يف  15يونيو  ].2017ودعا
الرئيس امليرسين اإىل تقدمي النسخة املعدةل الثانية ورشح احملتوى وا ألساس املنطقي اذلي يؤكد التغيريات اليت أأدخلت.
 .216وقالت الس يدة هاوويل ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،اإهنم اعمتدوا عىل املداخالت اليت مت الإدلء هبا يف اجللسة
العامة لوضع النسخة املعدةل الثانية .وقد حاولت متثيل مواقف ادلو ا ألعضاء وشكرت ادلو ا ألعضاء عىل اليكاور بكلك
غري رمسي وتوضيح املقرتحات  .ويف بعض احلالت ،رمبا تكون ادلو ا ألعضاء قد غريت أأو حسبت بعض املقرتحات ،و أأعربت
عن أأملروها يف التوصل اإىل نص أأكرث تبس يطا وإاجيازا .وطلب وفد الفلبني اإدراج لكمة "احلر" بعد "املوافقة املس بقة عن عمل".
وطلبت اإحدى ادلو ا ألعضاء وضع مصطلح "الكعوب" بني قوسني .وقد أأجرى امليرسون الك التغرييني يف النص باكمهل.
ويف املادة  ،1مل يطر أأ تغيري عىل البديل  1من النسخة املعدةل ا ألوىل .ويف البديل  ،2قاموا بتعديل اخلطأأ املكار اإليه يف
اجللسة العامة ،أأي نقل "و" من هناية الفقرة (ج) اإىل الفقرة (د) .كام وضعوا الفقرة اجلديدة (ه) بني قوسني و أأدرجت يف
النسخة املعدةل ا ألوىل ،فضال عن عبارة " أأو تأأكيد" عىل النحو اذلي طلبه وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب
وادلو ا ألعضاء فيه .ويف البديل  ،3أأعادوا اإدراج لكمة "الاعرتاف" عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة
عن الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه ،ووفد سويرسا .ومت تعديل البديل  4بعد اقرتاح قدمته ممثةل مؤسسة تبييبا
ابلنيابة عن جتمع الكعوب ا ألصلية ،و أأيده وفد كولومبيا ،اذلي اكن منارصا للبديل  .4و أأصبح نص البديل 4كام ييل " :الروهدف
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من هذا الصك هو منع المتكل غري املرشوع أأو اإساءة اس تخدام أأو الاس تخدام املكني ألشاك التعبري الثقايف التقليدي
وحاميهتا والاعرتاف حبقوق [الكعوب] ا ألصلية واجملمتعات احمللية " .ومل حتدث تغيريات عىل املادة  .2ويف املادة  ،3اكن
هناك تغيري واحد اقرتحه وفد بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) يف العنوان ،أأي وضع عبارة "معايري ا ألهلية للحامية /
الصون" بني قوسني .وقد أأضافوا لكمة "امحلاية" يف هناية العنوان ،وصار نصه كام ييل[" :معايري ا ألهلية [امحلاية] [ /امحلاية]]
[ /موضوع [الصك] [ /امحلاية]]" .ويف املادة  ،4أأدرجت ا ألقواس حو "احملمية" حيث س بقهتا " أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي" يف البديلني  1و  ،4ويف البديل  4مت وضع أأقواس حو عبارة "اذلين ميتلكون أأشاك التعبري الثقايف التقليدي أأو
يعربون عهنا أأو يس تخدموهنا أأو حيافظون علهيا" اسينادا اإىل الاقرتاح املقدم من وفد ا ألرجنتني .ويف املادة  ،5حذف
القوسني يف هناية البديل  1بناء عىل طلب وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه .ومل يتغري
البديل 2أأما البديل ،3فقد مت فيه فقط اإجراء التغريات العامة املذكورة سابقا.
 .217وقالت الس يدة ابجيل ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،اإن البديل  1اكن ميثل نصا جديدا قدمه وفد الربازيل وتضمن
"اليكاور الوثيق مع املس تفيدين حيامث ينطبق" ،و أأيده وفد اإندونيس يا  ،نيابة عن البدلان متقاربة التفكري ،ووفد الس نغا ،
نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وصار النص كام ييل 1.6" :جيوز لدلو ا ألعضاء [ /ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنكئ أأو تعني سلطة
خمتصة ،وفقا للقانون الوطين ،لإدارة احلقوق  /املصاحل املنصوص علهيا يف هذا الصك ،ابليكاور الوثيق مع املس تفيدين 2.6 .
[ينبغي] [ /يتعني] اإبال هوية أأي سلطة منكأأة أأو حمددة مبوجب الفقرة  1اإىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية " ].واكن البديل  2هو البديل الثاين القدمي ،واذلي اكن احلمك الوحيد يف النسخة املعدةل ا ألوىل .وقامت ممثةل
مؤسسة تبييبا بتعديل الفقرة  1.6من البديل  ،2نيابة عن جتمع الساكن ا ألصليني ،وبدمع من وفد بوليفيا (دوةل  -املتعددة
القوميات) واسيبد لكمة "ابليكاور" بلكمة "ابلزتامن" كبديل لـ"مبوافقة رصحية من" .ويف الفقرة  ،2.6أأدرجت عبارة " أأو
املعينة" قبل عبارة "املقررة" .واكن البديل 2عىل النحو التايل 2.6" :جيوز لدلو ا ألعضاء [ /ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنكئ
أأو تعني سلطة خمتصة ،وفقا للقانون الوطين ،مبوافقة رصحية من /ابلشرتاك مع املس تفيدين ،لإدارة احلقوق  /املصاحل اليت
ينص علهيا هذا [الصك] " .واكنت الفقرة  2.6يه نفسروها كام اكنت يف البديل  .1ويف املادة  ،7البديل  1مل يتغري .ويف مقدمة
البديل  ،2اس تعيض عن عبارة "الامتثا " بعبارة "التنفيذ" ،ويف الفقرة  ،2أأضيفت أأقواس حو "جيوز" و "مثل" عىل
النحو اذلي طلبه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأدرجت فقراتن جديداتن يف البديل  .2و أأوحضت
الفقرة  3اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن ادلو ا ألعضاء ل تقترص عىل الاس تثناءات الواردة يف الفقرة .2
وتنص الفقرة  4عىل الاس تثناءات والتقييدات لالس تخدامات العرضية ألشاك التعبري الثقايف التقليدي .وقد س بق أأن
ظروهرت يف املادة  ،10عىل اهنا فقرة  5.10قبل النسخة املعدةل ا ألوىل .واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية نقلروها اإىل املادة
 .7واعترب امليرسون أأن البديل  2هو املوقع الأكرث منطقية لوضع احلمك به .بيد أأهنا مل ختضع للنقاش ،وذلكل مل تكن مملوكة
ألي دوةل من ادلو ا ألعضاء .وفامي ييل نص الفقرتني  3و  -3": 4جيوز لدلوةل العضو أأن تنص عىل اس تثناءات وتقييدات
غري تكل املسموح هبا مبوجب الفقرة ( .4 .)2يتعني/ينبغي عىل ادلوةل العضو أأن تنص عىل الاس تثناءات والتقييدات يف
حالت الاس تخدام  /الاس تغال  /الإدراج العريض للتعبري الثقايف التقليدي احملمي يف معل أخر أأو يف موضوع أخر ،أأو يف
احلالت اليت ل يكون دلى املس تخدم فهيا أأي معرفة أأو أأس باب معقوةل ليعرف أأن التعبري الثقايف التقليدي محمي " .ويف
البديل  ،3وضعت ا ألقواس حو " الامتثا "و" التنفيذ "عىل النحو اذلي طلبه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ومت حذف
البديل  4من النسخة املعدةل ا ألوىل ،اذلي اكن ميثل أأحد ا ألحاكم اليت قدهما امليرسون ،اسينادا اإىل البديل  3السابق ،ومت
اسيبداهل ابلتعديل  3السابق بناء عىل طلب وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه .ول
توجد تغيريات يف املادتني  8و .9وتتضمن املادة  10أأربعة بدائل .واكن البديل  1هو الفقرة السابقة رمق  1.10من النسخة
املعدةل ا ألوىل ومل يتغري .ومت نقل الفقرة  2.10السابقة اإىل البديل الثاين ،وهو حمك اقرتحته ممثةل مؤسسة تبييبا ابلنيابة عن
جتمع الساكن ا ألصليني ،بدمع من وفد بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) .وقد مجع امليرسون هذا احلمك مع مداخةل من وفد
السلفادور ،ذلكل اكنت هناك أأقواس حو عبارات معينة .ونص البديل 2عىل ما ييل  1.10" :يتعني عىل ادلو ا ألعضاء،
[ابلقرتان مع [الكعوب] ا ألصلية ،أأن تتخذ تدابري قانونية و  /أأو اإدارية سروهةل املنا وفعاةل [رادعة] ومتناس بة ملعاجلة
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انهتااكت احلقوق الواردة يف هذا الصك .وينبغي أأن يكون للكعوب ا ألصلية احلق يف الرشوع يف الإنفاذ اب ألصاةل عن نفسروها،
ول يطلب مهنا اإثبات ادلليل عىل وقوع رضر اقتصادي 2.10 .اإذا مت حتديد انهتاك للحقوق اليت حيمهيا هذا الصك معال
ابلفقرة  ،1.10تكمل اجلزاءات تدابري الإنفاذ املدنية واجلنائية حسب الاقتضاء .وميكن أأن تكمل س بل الانتصاف تدابري
العداةل التصاحلية [مثل الإعادة اإىل الوطن] وفقا لطبيعة و أأثر التعدي " .واكن البديل  3ميثل حكام جديدا قدمه وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية .ونصه كام ييل" :ينبغي لدلو ا ألعضاء أأن تتعروهد ابختاذ تدابري قانونية و  /أأو اإدارية مناس بة وفعاةل
ومتناس بة ،وفقا لنظمروها القانونية ،لضامن تطبيق هذا الصك" .واكن البديل  4ميثل حكام جديدا قدمه وفد الاحتاد ا ألورويب،
نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه .ونصه كام ييل" :يتعني عىل ادلو ا ألعضاء  /ا ألطراف املتعاقدة أأن توفر،
وفقا للقانون الوطين ،التدابري القانونية أأو الس ياسات أأو التدابري الإدارية الالزمة ملنع الرضر املتعمد أأو الإهام فامي يتعلق
مبصاحل املس تفيدين] ".ومل تكن هناك أأي تغيريات عىل املادة  .11وقد عدلت املادة  12بناء عىل طلب وفد السلفادور
لإدراج ثالث فقرات جديدة .وتتضمن الفقرة  2.12صياغة من املادة  16بكأأن عدم التقيد .وتنص املادة  12عىل ما ييل:
"[ 1.12يتعني/ينبغي] عىل [ادلو ا ألعضاء] [ /ا ألطراف املتعاقدة] أأن تنفذ [هذا الصك] بطريقة [دمع متباد ] لالتفاقات
ادلولية [ا ألخرى] [القامئة]] 2.12[ .ل يشء يف هذا الصك ميكن أأن يفرس عىل أأنه تناقص أأو اإبطا للحقوق اليت متلكروها
الكعوب ا ألصلية أأو اجملمتعات احمللية الن أأو ميكن أأن تكيس هبا يف املس تقبل ،فضال عن حقوق [الكعوب] ا ألصلية الواردة
يف اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الساكن ا ألصليني الكعوب  3.12ويف حاةل الزناع القانوين ،تسود حقوق [الكعوب]
ا ألصلية املدرجة يف الإعالن املذكور أأعاله وتسرتشد مجيع التفسريات بأأحاكم الإعالن املذكور" ].
 .218و أأشار الرئيس اإىل أأنه وفقا للمهنجية وبرانمج العمل املتفق علهيام ،س تدعى اجللسة العامة اإىل حتديد ا ألخطاء أأو أأوجه
القصور الواحضة يف النسخة املعدةل الثانية لتصحيحروها من جانب امليرسين .وس تدرج أأي تعليقات أأخرى بكأأن النسخة املعدةل
الثانية ،مثل املقرتحات اجلديدة ،وصياغة التحسينات ،وغريها من التعليقات املوضوعية يف التقرير الاكمل لدلورة .ويف هناية
املناقكة ،سيكار اإىل النص ،بعد القيام ،اإذا لزم ا ألمر ،بتصويب ا ألخطاء وحالت السروهو الواحضة ،يف اإطار البند  8من
جدو ا ألعام  ،بوصفه الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/34/8وس يحا النص أأيضا اإىل اجلعية العامة كجزء من التقرير
الوقائعي اذلي يتقدمه جلنة املعارف اإىل اجلعية العامة ،جنبا اإىل جنب مع النصوص اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية .ومل يمت اعامتد النص يف تكل املرحةل ،لكن متت الإحاطة به ومتت اإحالته .وفتح الباب لتقدمي التعليقات عىل النسخة
املعدةل الثانية.
[ .219مالحظة من ا ألمانة :أأعرب مجيع املتحدثني عن شكرمه للميرسين عىل ما قاموا به من معل] .و أأعرب وفد
اإندونيس يا ،متحداث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ ،عن شكه جليع ادلو ا ألعضاء عىل مسامههتا القمية .و أأعرب عن
احرتامه ملوقف لك دوةل من ادلو ا ألعضاء .وقد عكست النسخة املعدةل الثانية مجيع املواقف اخملتلفة لدلو ا ألعضاء اليت
طرحت يف اجللسات العامة وغري الرمسية .واكنت النسخة املعدةل الثانية ميثل أأساسا جيدا لإجراء مزيد من املناقكات،
وينبغي أأن تقوم جلنة املعارف ابإحالته اإىل جانب الواثئق ا ألخرى بكأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية اإىل اجلعية العامة.
 .220و أأعرب وفد السلفادور عن رغبته يف تصحيح النص املقرتح يف املادة  .12وقا اإنه ما مت اقرتاحه هو اإضافة فقرتني
فقط اإىل املادة  ،12وذلكل فاإنه يرغب يف اس مترار الفقرة  1.12كام يه ،ويف الفقرة  ،2.12أأراد أأخذ املادة  ،16وإاضافة
فاصةل وإاضافة عبارة "مثل حقوق الكعوب ا ألصلية املكرسة يف الإعالن املتعلق حبقوق الكعوب ا ألصلية" .ومن شأأن ذكل
أأن يؤدي اإىل يتجنب تكرار الفقرتني .والفرق الوحيد يف الفقرتني هو أأن الفقرة  2.12تنص عىل أأنه "ل يوجد يف هذا
الصك" ،كام تنص الفقرة ا ألخرى عىل أأن "ل يوجد يشء يف هذا الصك ينبغي /يتعني" .ومن أأجل تبس يط النص املتعلق
ابملادة  ،12ميكن إادراج "جيوز  /يتعني" .وينبغي أأن يكون نص الفقرة  2.12كام ييل 2.12" :ليس يف هذا الصك ما جيوز
أأن يفرس عىل أأنه يقلل أأو يلغي احلقوق اليت قد تكيس هبا الكعوب ا ألصلية أأو اجملمتعات احمللية يف املس تقبل فضال عن حقوق
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الكعوب ا ألصلية املتضمنة يف اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية " .لقد اكنت تدمج الفقرتني  2.12و،3.12
واحتفظت ابلفقرة  4.12عىل اهنا الفقرة .3.12
 .221وحتدث وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فقا اإنه ابلنظر اإىل التوضيحات اليت قدهما وفد
السلفادور ودون أأي مساس بأأي عضو من أأعضاء اجملموعة يرغب يف الإدلء ببياانت ،فاإن النسخة املعدةل الثانية يعكس
املناقكات واكن ميثل أأساسا جيد للغاية ملواصةل العمل .و أأحاطت اللجنة علام به وقامت ابإحالته ملواصةل العمل بكأأن هذا
املوضوع اإىل جانب الواثئق املنقحة ا ألخرى يف اجملالت املواضيعية ا ألخرى داخل جلنة املعارف.
 .222وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقا اإن النسخة املعدةل الثانية يعكس مجيع وهجات النظر اليت مت
الإعراب عهنا أأثناء املناقكات .وينبغي اإحالته اإىل اجلعية العامة مع الواثئق ا ألخرى بكأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
لإجراء مزيد من املناقكات يف اجامتعات أأخرى ،مبا يف ذكل اجلعية العامة.
 .223وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه وقا اإن اإدراج "الاس تخدام غري املرصح
به" الوارد يف املادة  (1.1أأ) من البديل  1وإادراج " أأو التأأكيد" يف املادة  2.1من البديل( )1جيب أأن توضع بني أأقواس ألنه ل
ميكن أأن يوافق عىل هذا الهنج الواسع القامئ عىل احلقوق .وطلب الوفد ابإجراء هذا التعديل يف النسخة املعدةل ا ألوىل.
وابلنس بة للامدة  3طالب ابإدراج لكمة" /صون" يف هناية العنوان .ويف مجيع أأحناء الوثيقة ،ينبغي احملافظة عىل البديلني "امحلاية
 /الصون" معا يف النص ،نظرا لعدم وجود اتفاق بكأأن املسأأةل اجلوهرية للهنج القامئ عىل احلقوق أأو الهنج القامئ عىل التدابري.
وفامي يتعلق ابملادة  ،7عرب الوفد عن شكره للميرسين عىل تقدميروهم البديل ،4وهو البديل  3السابق ،بناء عىل طلبه .ووجدت
أأنه من املروهم القيام مبواصةل مناقكة هذا البديل .وقد أأدخلت دو أأعضاء خمتلفة أأجزاء من هذا البديل ،بعضروها مل يكن مقبول.
ومن بني ادلو ا ألعضاء فيه ،س يواصل حتليل وهجة نظره بكأأن الاس تثناءات والتقييدات ،ول س امي بكأأن أأجزاء حمددة من
البديل  .4وفامي يتعلق ابملادة  ،10شكر الوفد امليرسين عىل اإدراج البديل  ،4و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقكة ذكل الاقرتاح.
ووجد أأن املواد اجلديدة من  2.12وحىت  4.12غري مقبوةل ألس باب قانونية ور أأى أأنه من السابق ألوانه مناقكة هذه املادة،
نظرا لعدم التفاق عىل شلك الصك .و أأيد النص "بدائل للمواد  8و 9و 10و 11و .13ل توجد أأحاكم من هذا القبيل".
 .224وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري ،و أأعرب عن شكره لدلو ا ألعضاء عىل إاسروهاماهتا القمية لإخراج
نص أأوحض ميكن اس تخدامه أدساس لإجراء مزيد من املناقكات بكأأن حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .ويف النسخة
املعدةل الثانية ،بكأأن املادة  ،1قا انه يفضل البديل  1ووافق عىل الإضافة اليت جعلت البديل  1أأكرث وضوحا .وفامي يتعلق
ابملادة  ،3قا انه يفضل البديل  1ابلقرتان مع تعريف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي بوصفه النص البديل يف املادة  .2وفامي
يتعلق ابملادة  4قا انه يفضل البديل  .3وفامي يتعلق ابملادة  ،5قا اإنه يفضل البديل  .2ويف املادة  ،6أأعرب عن رسوره
لإدراج الصيغة اليت اقرتهحا وفد الربازيل ،و أأيدها وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وهو البديل  .1وفامي يتعلق
ابملادة  ،7قا اإنه يفضل البديل  ،1وهو الصيغة اليت اقرتهحا الوفد نيابة عن البدلان متقاربة التفكري .وفامي يتعلق ابملادة ،10
قا اإنه يفضل البديل  .1وفامي يتعلق ابملادة  ،12فاإنه س يحتاج اإىل النظر يف اإضافة الفقرات من  2.12وحىت  ، 4.12ولكنه
يوافق عىل الفقرة  .1.12وفامي يتعلق ببدائل املواد  8و  9و  10و  11و  ،13فقد أأعرب عن احرتامه ملوقف لك دوةل من
ادلو ا ألعضاء ،ولكنه ذكر لك عضو من أأعضاء جلنة املعارف بأأن املناقكات ل تصدر أأحاكم مس بقة بكأأن نتاجئ الصك.
وقا اإن حقيقة أأن مجيع ا ألحاكم الواردة يف النص قد وضعت بني أأقواس ميثل رساةل مفادها أأنه مل يمت التفاق علهيا بعد،
ولكن من خال وجود مواقف يكار اإلهيا بعبارات مثل "ل توجد أأحاكم من هذا القبيل" بكأأن مواد معينة يعد حكام مس بقا
عىل نييجة املناقكات ،ومن غري اجليد وضع ذكل يف احلس بان .وطلب من ادلو ا ألعضاء املكاركة يف تضييق الفجوات
القامئة .وقا اإنه ل يوجد حىت الن أأي اتفاق عىل الهنج القامئ عىل التدابري أأو الهنج القامئ عىل احلقوق ،كام أأنه ل يوجد حىت
الن اتفاق بكأأن نتاجئ الوثيقة ،ولكن ل ينبغي للمرء أأن حيمك مس بقا عىل نييجة الوثيقة من خال اختاذ مواقف مس بقة بكأأهنا.
واكن النسخة املعدةل الثانية ميثل أأساسا جيدا لإجراء مزيد من املناقكات بكأأن حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
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 .225و أأيد وفد مجروهورية اإيران الإسالمية مداخالت وفد اإندونيس يا ابلنيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ وابلنيابة عن
البدلان متقاربة التفكري .وشكر مجيع ادلو ا ألعضاء عىل إاسروهاماهتا .و أأعرب عن قلقه العميق إازاء موقف بعض ادلو ا ألعضاء
اليت تيناقض مع ولية جلنة املعارف واملبادئ ا ألساس ية للمفاوضات ادلولية .ويتوقع الوفد أأن يرى هنجا بناء من تكل ادلو
ا ألعضاء يف املس تقبل .وفامي يتعلق ابملادة  ،1أأيد الوفد البديل  .1وفامي يتعلق ابملادة  ،3قا اإنه يفضل البديل  1ابلقرتان مع
التعريف اذلي اقرتحه وفد اإندونيس يا نيابة عن البدلان متقاربة التفكري ،و أأنه ل حيبذ اإدراج أأي معايري ل ألهلية .وابلنس بة
للامدة  ،4قا انه حيبذ البديل  ،3اذلي ميكن أأن جييب عىل الكاغل الرئييس لدلو ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابملادة  ،5أأيد الوفد
البديل  .2وابلنس بة للامدة  ،6فاإنه يفضل البديل  .1و أأيد البديل  1من املادة  ،7بصيغته اليت أأعدها وفد اإندونيس يا ،نيابة
عن البدلان متقاربة التفكري .وهو حيبذ البديل  1من املادة .10
 .226وطلب وفد كولومبيا تعديل البديل  4من املادة  1عىل النحو التايل" :الروهدف من هذا الصك هو منع المتكل غري
املرشوع أأو اإساءة اس تخدام أأو الاس تخدام املكني للتعبريات الثقافية التقليدية وحامية أأشاكلروها ،والاعرتاف حبقوق الساكن
ا ألصليني الكعوب واجملمتعات احمللية".
 .227و أأيدت ممثةل مؤسسة تبييبا ،متحدثة ابمس جتمع الكعوب ا ألصلية ،مداخةل وفد كولومبيا .وشكرت ادلو ا ألعضاء
عىل انفتاهحا وعىل أأخذ مقرتحات جتمع الساكن ا ألصليني يف الاعتبار .و أأعربت عن رسورها ملالحظة أأن مقرتحاهتا النصية
اليت أأيدهتا ادلو ا ألعضاء قد أأدرجت يف النص .ودعت اإىل مزيد من التفكري يف تكل املقرتحات ،مبا يف ذكل مفروهوم "الإعادة
اإىل الوطن" الوارد يف اجلةل الثانية من املادة  ،2.10و أأعربت عن أأملروها يف عدم وضعروها بني قوسني يف الاجامتع املقبل.
ووافقت عىل اإدراج النص املتعلق بعدم التقييد الوارد يف املادة  12و أأشارت اإىل أأن النص املفصل يوفر مس توى مناسب من
اليقني القانوين بكأأن عالقة الصك ابتفاقات دولية أأخرى .وعلقت عىل ا ألقواس املوضوعة حو لكمة "الكعوب" .ويف وقت
سابق من ذكل ا ألس بوع ،عقد جتمع الساكن ا ألصليني حداث جانبيا لالحتفا ابذلكرى الس نوية العارشة لعامتد اإعالن ا ألمم
املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية .ويف الس نوات العرش اليت انقضت منذ ذكل احلني ،اكن هناك قبو واسع لس تخدام
تسمية "الكعوب ا ألصلية" يف خمتلف املعاهدات والواثئق ادلولية ،مبا يف ذكل داخل منظومة ا ألمم املتحدة .وقالت اإهنا ل
تفروهم ملاذا تظل لكمة "الكعوب" بني قوسني ،يف ضوء اعرتاف جلنة املعارف بأأن الصكوك ادلولية اليت وضعهتا الويبو جيب أأن
تكون يف وئام وينبغي أأل تتعارض مع التفاقات ادلولية القامئة ا ألخرى .وقالت اإن النص واحض ومتوازن ويس تفيد من العمل
الكاق للجنة املعارف .و أأرادت أأن تمت اإحالهتا اإىل اجلعية العامة للنظر فهيا.
 .228و أأيدت ممثةل معروهد الكعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية مواقف ممثةل مؤسسة تبييبا ،نيابة عن جتمع الكعوب
ا ألصلية .وشكرت وفدي كولومبيا والسلفادور عىل دمعروهام .و أأبرزت أأيضا أأمهية إازاةل ا ألقواس املوضوعة حو "الكعوب
ا ألصلية" .وابلنس بة خملتلف املواد ،ينبغي إازاةل عبارة "احملمية" من أأجل حتقيق الوضوح .ويف املادة  ،10أأعربت عن رسورها
الكديد ألن البديل  ،2اذلي أأيدته وفود بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) وإاكوادور والسلفادور ،انعكس يف النص ألنه
أأظروهر مصاحلروها الرئيس ية و أأمهيهتا لكعوهبا .ويف املادة  ،12قالت اإهنا توافق عىل الإشارة اإىل اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق
الكعوب ا ألصلية ،اذلي ذكر يف النصوص الثالثة مجيعروها داخل جلنة املعارف .وشكرت ادلو عىل أأخذها ذكل يف الاعتبار،
و أأعربت عن أأملروها يف أأن تكون قادرة عىل اإحراز تقدم .وقالت اإهنا تيسم ابملرونة و أأعربت عن أأملروها يف أأن يس متر أأخذ ر أأهيا
يف الاعتبار يف املناقكات.
 .229وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ور أأى حتس نا يف نص النسخة املعدةل الثانية .وقا
اإنه يؤيد املداخةل اليت قام هبا وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه بكأأن املادة  ، 3بكأأن اإدخا
لكمة "الصون" .ويف اإطار املادة  ،10شكر الوفد امليرسين عىل تقدميروهم البديل .4وبكأأن املادة  ،12أأعرب عن تأأييده ملوقف
وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه ،بكأأن العالقة مع الصكوك ادلولية ا ألخرى فامي يتعلق
ابلفقرة .4.12
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 .230وقا وفد بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) اإن النسخة املعدةل الثانية يعكس اهامتماته .وفامي يتعلق ابملادة  ،3أأعرب
عن رسوره لرؤية عنوان "موضوع املادة  /امحلاية" .ويتعني عىل جلنة املعارف الرتكزي عىل وضع املعايري .وطلب وضع قوسني
حو "معايري ا ألهلية" ،كام ذكر وفد مجروهورية اإيران الإسالمية .ويف املادة  ،4يود حذف عبارة "احملمية" الواردة بعد أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي ،ألن ذكل من شأأنه أأن يعطي وهجة نظر غري سلمية للسلطات .وميكن أأن خيلق ذكل الكثري من
املكالك .وطلب حذف ا ألقواس املوضوعة حو مصطلح "الكعوب" ،متك يا مع اتفاقية التنوع البيولويج ،اليت تكري اإىل
الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية واليت ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار عند التفاوض عىل النص.
 .231وقا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإن أأفضل طريقة لإحراز تقدم يف معل جلنة املعارف تمتثل يف وضع نص يعكس
مجموعة اكمةل من وهجات نظر ومواقف مجيع الوفود .وقد قام بعمل مداخالت عىل طو الطريق لتحقيق هذا الروهدف.
ورحبت ابلنسخة املعدةل الثانية كنص ميكن تكبهيه حبديقة حيث بد أأت مواقف العديد من الوفود ،واليت اكنت متنوعة ،يف
الازدهار .وفامي يتعلق ابملادة  ،4البديل  ،4فاإن تدخل الوفد لإدراج عبارة "وكذكل" بني اجلزء الافتتايح ذلكل البديل
(اذلي يركز عىل الصكوك اخلاصة ابلكعوب ا ألصلية) واجلزء املتبقي من هذا القسم قد يكون قد أأاثر بعض الارتباك .وقا
اإن هدفه من وراء طلب اإدراج عبارة "وكذكل" هو المتيزي بني الصكوك اليت جتسد مفروهوم الكعوب ا ألصلية الراخسة
واملعروفة جيدا واجملمتعات احمللية واملس تفيدين الخرين ،اليت ميكن تعريفروها يف القانون الوطين واليت تعترب أأقل شروهرة .واكن
هذا التدخل ضيقا للغاية ومل يعكس بأأي حا من ا ألحوا موقفه فامي يتعلق بأأي عنرص من عنارص البديل  .4وقد حتف
بكأأن موقفه حىت يمت توضيح املسائل املتصةل ابجملمتعات احمللية واملس تفيدين الخرين بصورة أأكرب.
 .232وقا وفد مرص اإنه ميكن اإضافة النسخة املعدةل الثانية اإىل الصك املوحد بكأأن املوضوعات الثالثة وميكن أأن يكون
موضوع مؤمتر دبلومايس يعقد يف املس تقبل القريب .ومن حيث الكلك ،اكن الصك أأفضل بكثري من بعض التفاقيات
الفعاةل ،مثل معاهدة مراكش .ومع ذكل ،فاإنه ل يعرف ما ميكن أأن يصل اإليه ،لكنه اكن يسيند اإىل النص احلايل .وقا اإن
عبارة "الصون" ليست مثرية للجد يف حد ذاهتا من وهجة النظر القانونية ،ولكهنا تس تخدم يف موقف خاطئ .و أأكد من
جديد أأن الصكوك ادلولية حتمي احلقوق وليس املصاحل .و أأيد البديل  1من املادة  1والبديل  1من املادة  3والبديل  1من
املادة  4والبديل  2من املادة  5والبديل  1من املادة  6والبديل  1من املادة  .7وميكن تبس يط املادة  10يف مادة يمت حتقيق
التوافق يف الراء بكأأهنا ابس تخدام صياغة اتفاق تريبس بكأأن اإنفاذ احلقوق .ول يزا من املمكن اإجراء هذه التغيريات.
 .233و أأيد وفد الربازيل البياانت اليت أأدىل هبا وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد اإندونيس يا
ابمس البدلان متقاربة التفكري .وفامي يتعلق ابملادة  ،1قا انه يفضل البديل  .1وفامي يتعلق ابملادة  ،3فاإن موقفه بكأأن أأمهية
وجود "امحلاية" يف العنوان معروف جيدا ،و أأيد البديل  .1واكن من املمكن التعامل مع تعريف أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي يف املادة  .2ويف املادة  ،4فضل "املس تفيدون من امحلاية" و أأعرب عن اإجعابه ابلبديل ،3لكنه اكن مس تعدا
للمكاركة يف مزيد من املناقكات حو البديل  4أأيضا ،عىل الرمغ من أأنه مل يكن مثاليا .وفامي يتعلق ابملادة  ،5أأيد الوفد
البديل  .2وفامي يتعلق ابملادة  ،6قا انه يؤيد البديل  ،1ألنه سروهام يف صياغهتا .وفامي يتعلق ابملادة  ،7أأيد الوفد البديل .1
وفامي يتعلق ابملادة  ،10أأيد الوفد البديل  ،1اذلي اكن بديال شامال .وابلنس بة للامدة  ،12أأعرب عن ارتياحه للغة الواردة يف
الفقرات  2.12و 3.12و .4.12وقا اإن ذكل مناسب جدا ول خيلق أأعباء جديدة عىل ا ألعضاء اذلين اكنوا ملزتمني ابلفعل
بينفيذ اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية وغريه من الصكوك .اإن حذف املواد  8و  9و  10و  11و  13يف
تكل املرحةل ،حىت جمرد اقرتاح حذفروها ،سوف ييناىف مع روح معل اللجنة حبسن نية ودون احلمك املس بق عىل النتاجئ .فمل
يؤيد القيام بذكل.
[ .234مالحظة من ا ألمانة :البياانت التالية املقدمة اإىل ا ألمانة كتابة فقط] .و أأيد وفد الاحتاد الرويس البديل  2يف
املادة  ،1حيث أأنه حيتوي عىل صياغة أأوحض .وفامي يتعلق ابملادة  ،3قا انه حيبذ البديل  .3وعالوة عىل ذكل ،اذا اكن من
املمكن نقل تعريف أأشاك التعبري الثقايف التقليدي الواردة يف ذكل البديل للامدة  ،2س يكون جاهزا أأيضا للنظر يف
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البديل  .1وفامي يتعلق ابملادة  ،5ميكن أأن يدمع البديل  .3وقد قسم البديل  3أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اإىل "رسية"،
"مملوكة بكلك وثيق" ،و"معروفة عىل نطاق واسع" .غري أأنه يلزم توضيح ا ألحاكم املتعلقة ابملعارف "الرسية" .وتساء عن
نوع النفاذ واملس تخدمني احملمتلني يف حاةل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي الرسية ،ابس تثناء أأحصاهبا .وقا اإن من املعقو جدا
اإدراج أأشاك التعبري الثقايف التقليدي الرسية يف فقرة فرعية منفصةل .وفامي يتعلق ابملادة  ،6قا انه حيبذ البديل  .1ويف
املادة  ،7حتتاج مجيع البدائل اىل مزيد من املناقكة .ويف النسخة احلالية ،قا انه حيبذ البديلني  1و .4وفامي يتعلق
ابملادة  ،10قا انه حيبذ البديل  .4وتتطلب املادة  12اإجراء مزيد من املناقكات.
 .235و أأغلق الرئيس البند  7من جدو ا ألعام .

قرارات بك أأن البند  7من جدو ا ألعام :
 .236أأعدّت اللجنة ،اسينادا اإىل
الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/34/6نصا أخر
بعنوان "حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي:
مرشوع مواد – النسخة املعدّةل الثانية (.")Rev.2
وقررت اللجنة أأن تنظر ،حتت البند  8من جدو
ّ
ا ألعام (رصد التقدم احملرز وتوجيه توصية اإىل
اجلعية العامة) يف ذكل النص ،ابلصيغة اليت ورد
هبا يف اختتام النظر يف هذا البند من جدو
ا ألعام يف  15يونيو  ،2017طبقا لولية اللجنة
للثنائية  2017-2016وبرانمج معلروها لعام ،2017
كام جاء يف الوثيقة .WO/GA/47/19
 .237و أأحاطت اللجنة علام كذكل
ابلواثئق WIPO/GRTKF/IC/34/7
وWIPO/GRTKF/IC/34/12
وWIPO/GRTKF/IC/34/INF/7
و.WIPO/GRTKF/IC/34/INF/8

البند  8من جدو ا ألعام  :رصد التقدم احملرز وتوجيه توصية اإىل اجلعية العامة
 .238قا الرئيس اإنه وفقا للولية ،فاإن جلنة املعارف  34س تيناو أأشاك التعبري الثقايف التقليدي وتس تعرض التقدم اذلي
أأحرزته جلنة املعارف وتقدم توصية اإىل اجلعية العامة لعام  .2017ولتحقيق ا ألهداف الواردة يف اإطار البند  8من جدو
ا ألعام  ،قا اإنه يعزتم حتقيق التوازن بني املرونة املناس بة والرتكزي الاكيف ،مع حماوةل احلفاظ عىل الكفافية يف اإطار العملية.
ومعال بربانمج العمل ،س تدعى الوفود اإىل الإعراب عن أراهئا بكأأن حاةل النصوص املعنية مع الرتكزي عىل التقدم اذلي ر أأت
أأنه مت حتقيقه .وبعد ذكل ،واسينادا اإىل الراء املعرب عهنا ،ميكن أأن توافق ادلورة عىل توصية لتقدميروها اإىل اجلعية العامة،
واليت قد يطلب مهنا ،وفقا للولية ،أأن تقوم بتقيمي التقدم احملرز و أأن تقرر ما اإذا اكن ينبغي عقد مؤمتر دبلومايس أأو مواصةل
املفاوضات .وسينظر أأيضا يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات اإضافية ،مع مراعاة معلية وضع املزيانية .وقد تنظر جلنة املعارف أأيضا
يف حتويل جلنة املعارف اإىل جلنة دامئة ،وإاذا متت املوافقة عىل ذكل ،تقوم بتقدمي توصية بذكل اإىل اجلعية العامة لعام .2017
وقا اإنه تكاور مع املنسقني ا إلقلمييني والوفود املروهمتة بكأأن املهنجية وبرانمج العمل لدلورة ،وخاصة ابلنس بة للبند  8من
جدو ا ألعام  .وقد مت تعممي املهنجية والربانمج املتفق علهيام ،وقد ر أأهتا مجيع الوفود .أأول ،س تدعى اجملموعات ا إلقلميية ووفد
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الاحتاد ا ألورويب ووفد اإندونيس يا نيابة عن البدلان امليكاهبة التفكري وممثل جتمع الكعوب ا ألصلية اإىل تقدمي تعليقات أأولية
ملدة تصل اإىل ثالث دقائق عىل معلية التقيمي وأراهئا بكأأن توصية اإىل اجلعية العامة ،مكريا اإىل أأن بعض البياانت الافتتاحية
مشلت أأيضا هذا البند .وينبغي تسلمي أأي بياانت أأخرى اإىل ا ألمانة كتابة لإدراهجا يف التقرير .وبعد تكل التعليقات ا ألولية،
س يعلق البند  8من جدو ا ألعام  ،وس يعقد طوا ا ألس بوع مكاورات غري رمسية ينسقروها أأحد انئيب الرئيس أأو الكهام.
وس تحاو املكاورات غري الرمسية وضع مرشوع توصية لعرضه يف اجللسة العامة للنظر فيه .وسيساعد الس يدة مارس يال ابيفا
من ش ييل عىل تسجيل العمل اجلاري ،واذلي سيتاح من وقت لخر يف شلك مطبوع ابللغة الإنلكزيية .وعندما يمت
اس تئناف العمل بكأأن البند  8من جدو ا ألعام  ،س يقدم انئيب الرئيس اإحاطة للجلسة العامة عن نتاجئ املكاورات غري
الرمسية .واتفق عىل أأن ميثل لك مجموعة إاقلميية س تة مندوبني كحد أأقىص ،أأحدمه ينبغي أأن يكون املنسق ا إلقلميي ،ومن
املمكن أأن تقرر مجموعة إاقلميية تعيني عدد أأقل من املندوبني ،ألن ذكل س يكون موضع ترحيب لإبقاء الاجامتعات غري الرمسية
صغرية قدر ا إلماكن .وميكن للمجموعات ا إلقلميية أأن تغري تككيل فرقا حس امب تراه مناس با ،وفقا للمسائل اليت جتري
مناقك هتا .بيد أأن اجملموعات س تقترص عىل س تة مندوبني .ولن يسمح للمراقبني ابجللوس ،ولن يكون هناك أأي ببث صويت
يح للمناقكات .ومن املروهم جدا أأن تتاح للمراقبني فرصة املكاركة مبارشة مع ادلو ا ألعضاء املكاركة يف تكل الروهيئات غري
الرمسية .وطلب الرئيس من املراقبني وادلو ا ألعضاء أأن يتفاعلوا مع بعضروهم البعض .وقد مت وضع اإطار لفرتات زمنية
للمكاورات ،مكريا اإىل أأن املكاورات غري الرمسية حبمك طبيعهتا سيمتتع بدرجة من املرونة .واكن ذكل مبثابة مرشدا وميكن أأن
يتغري مع تقدم ا ألس بوع .وميكن اس تخدامه أأيضا ل ألنكطة الثنائية ،بناء عىل التقدم احملرز .ويمت اس تئناف البند  8من جدو
ا ألعام يف جلسة عامة يوم اجلعة ،حيث أأغلق البند  7من جدو ا ألعام يوم امخليس .وطلب من املكاركني أأن يكونوا
فعالني و أأن ل يكرروا أأو يدمعوا املداخالت .و أأضاف أأن قيام اإحدى ادلو ا ألعضاء مبداخةل مداخةل س يكون اكفيا ليسجيلروها
والنظر فهيا .وس تدعى الوفود اإىل الإحاطة علام ابلتقدم احملرز ومناقك ته ونظر الواثئق ،WIPO/GRTKF/IC/34/4
و ،WIPO/GRTKF/IC/34/5و .WIPO/GRTKF/IC/34/8ولن يعاد فتح حمتوايت تكل الواثئق ،بل
سيس تخدم أدساس لعملية التقيمي ،وس تحا "كام يه" اإىل اجلعية العامة لعام  .2017كام س تدعى الوفود اإىل عرض نتاجئ
املكاورات غري الرمسية بكأأن رفع توصية اإىل اجلعية العامة ،اإن وجدت .وظلت اجللسة العامة مبثابة هيئة لختاذ القرار،
وسيمت اإعداد تقارير عن مناقكاهتا اكملعتاد .والروهدف من العمل يف اإطار البند  8من جدو ا ألعام هو تقيمي التقدم احملرز
والتوصل اإىل اتفاق بكأأن توصية للجنة املعارف يمت رفعروها اإىل اجلعية العامة .وعىل أأية حا  ،فاإن جلنة املعارف س تحيل
النصوص الثالثة اإىل اجلعية العامة مصحوبة بتقرير وقائعي عن أأعام جلنة املعارف يف عام  .2017وقد أأعد الرئيس مذكرة
معلومات بكأأن البند  8من جدو ا ألعام  ،مكحاوةل لوضع اإطار للمناقكات بكأأن العمل يف املس تقبل وتوصية جلنة املعارف
اإىل اجلعية العامة .وقد مت اإعدادها دون الإخال بأأي موقف من مواقف ادلو ا ألعضاء ووفرت س ياقا وإاطارا لتكل
املناقكات الروهامة .وقا اإنه حاو أأن يكون واقعيا و أأن يعرض مجيع مواقف ادلو ا ألعضاء بطريقة متوازنة و أأن يضع املسائل
الرئيس ية واخليارات املمكنة بكأأن ا ألعام والتوصيات املقبةل للجمعية العامة دون املساس بأأية قرارات يف هذا اجملا  .وعند
النظر يف هذه اخليارات ،اس تعرض حاةل املفاوضات ،مبا يف ذكل ادلروس املس تفادة من الولية احلالية .واكنت هذه الراء
يه أرائه وحده ،مكريا اإىل أأن مجيع املكاركني دلهيم وهجات نظر خمتلفة بكأأن املفاوضات ،ويه تعكس وهجة نظر لك من
ادلو ا ألعضاء عىل حدا ،ومصاحلروها الس ياس ية ،والبيئات احمللية ،مبا يف ذكل البيئات اليرشيعية اليت تعمل يف ظلروها خمتلف
املوضوعات ،اإىل جانب التوقعات الفردية .وقا اإنه ل ينوي مناقكة هذه املذكرة ابلتفصيل وقد مت تقدميروها للمساعدة يف ا ألعام
التحضريية .وفتح الباب أأمام تقدمي البياانت املتعلقة بعملية التقيمي والتوصية اليت ينبغي رفعروها اإىل اجلعية العامة.
 .239وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ ،وقا اإنه وفقا للولية ،حتتاج جلنة املعارف اإىل أأن تقدم اإىل
اجلعية العامة  2017نتاجئ معلروها املتعلق بصياغة صك (صكوك) دويل يتعلق ابمللكية الفكرية ،يضمن توازن وامحلاية الفعاةل
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية أأشاك التعبري الثقايف والتقليدي .و أأيد املهنجية والربانمج املتعلق ابلبند  8من جدو
ا ألعام  .وقد مت حتقيق تقدم داخل جلنة املعارف بدرجات متفاوتة من النجاح .لقد شروهد حتول حنو مزيد من ا ألهداف اليت
تركز عىل امللكية الفكرية يف املوضوعات الثالثة .وقا اإن الواثئق الإطارية تضمنت مجموعة من املعايري أأو الليات اليت توفر
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املرونة للتنفيذ عىل الصعيد احمليل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن جلنة املعارف يف دورهتا الرابعة الثالثني من رفع توصيات
للجمعية العامة ليسرتشد هبا العمل املس تقبيل بناء عىل التقدم اذلي مت اإحرازه من خال الولية احلالية .واكن لبعض ا ألعضاء
مواقف خمتلفة .بيد أأن معظم أأعضاء اجملموعة أأكدوا جمددا احلاجة اإىل صك ملزم قانوان محلاية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .ول ميكن ألي دوةل من ادلو ا ألعضاء أأن تتجاهل التقدم احملرز .وقد أأكد عىل
دمعه وتعاونه الاكمل يف املناقكات اليت جرت يف اإطار البند  8من جدو ا ألعام  .وقد اكن ملزتما ابملكاركة بصورة بناءة يف
التفاوض بكأأن التوصل اإىل نييجة مقبوةل من مجيع ا ألطراف.
 .240وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فقا اإن املذكرة املعلوماتية تقدم صورة واحضة عن
التطورات اليت حدثت داخل جلنة املعارف و أأنه يؤيد املهنجية .وأأقر الوفد بولية جلنة املعارف اليت ذكرت أأن جلنة املعارف يف
دورهتا الرابعة الثالثني ينبغي أأن تقوم "بتقيمي التقدم احملرز وتقدمي توصية اإىل اجلعية العامة" .ومن مث فقد أأعاد التأأكيد عىل
أأمهية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي ور أأى أأن من ا ألمهية مباكن اإجراء مناقكة هادفة
بكأأن ا ألهداف العامة للصكوك .ويف اإطار الويبو ،يتعني عىل ادلو ا ألعضاء اإجياد فروهم مكرتك ل ألهداف الرئيس ية وما ميكن
حتقيقه واقعيا .وقد مت ختصيص عدد من اجللسات لإجراء مناقكات بكأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي ومع مراعاة اختالف وهجات النظر ،تطلب العمل حتقيق مزيد من التقدم .وينبغي أأن تويص جلنة املعارف
بربانمج معل معقو ومعيل للجمعية العامة .و أأخريا ،أأكد من جديد الزتامه ابملكاركة النكطة يف املناقكات اليت سينفذ
بطريقة معلية وفعاةل ،مما يكفل النجاح يف حتقيق نييجة مقبوةل من الطرفني.
 .241وعرب وفد كولومبيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن تقديره للجروهود اليت يبذلروها الرئيس جلعل
ادلورات ممثرة قدر الإماكن ،واليت مشلت تقيامي للتقدم احملرز خال العامني املاضيني .ووافق عىل رضورة بدء معلية
املكاورات غري الرمسية للسامح ابلتوصل اإىل اتفاق بكأأن وضع توصية بهناية ا ألس بوع .وينبغي أأن تكون العملية مفتوحة
وشامةل للجميع .وقام الوفد ابلتذكري ابلولية احلالية .ومن ا ألمهية مباكن أأن تس متر املفاوضات القامئة عىل النصوص يف اإطار
ولية متجددة .ويتعني أأن يتضمن هذا التجديد خطة معل مع توارخي اإرشادية و أأنكطة تفصيلية من شأأهنا أأن تسمح بتبس يط
وتركزي أأعام املفاوضات احلالية وهو ما يكري اإىل أأن اجلعية العامة سينظر يف النص (النصوص) اليت يتعني تقدميروها هبدف
اختاذ قرار بعقد أأو عدم عقد مؤمتر دبلومايس .وكرر الوفد الإعراب عن اهامتمه ابملكاركة بطريقة اسيباقية يف
معلية املكاورات.
 .242وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقا اإن ا ألطروحة الرئيس ية لبيانه ميكن أأن جتدها يف بيانه
الافتتايح .وقا اإن جلنة املعارف قد حققت الكثري بفضل اجلروهود املكرتكة اليت بذلهتا ا ألمانة العامة واملكتب وادلو ا ألعضاء
واخلرباء يف خمتلف اجملالت .ومع مرور الوقت ومن خال اس تخدام أليات حكمية للغاية ،ومن خال الاس تعانة ابخليا
والابتاكر ،قامت جلنة املعارف بتضييق الفجوات .وبصفة عامة ،يوجد هناك هنجان :الهنج القامئ عىل احلقوق والهنج القامئ
عىل التدابري .وهذين املهنجني غري متعارضني وميكن أأن خيضعا للتفاوض من أأجل حتقيق نتاجئ مفيدة للطرفني .وجرى حتسني
مكاريع الصكوك الثالثة وتوحيدها من خال خيارات واحضة تعكس خمتلف املواقف .وحىت ذكل اليوم ،مت اإجناز العمل
التقين بىشء من التفصيل ،ولكن جلنة املعارف حباجة اإىل اس تكام تكل العملية من خال توافر إارادة س ياس ية قوية .واكن
املؤمتر ادلبلومايس ذا أأمهية كبرية ملواهجة حتدايت التفاوض وحل املسائل التقنية املعلقة .ودعا اإىل عقد املؤمتر يف أأقرب وقت
ممكن .و أأوصت اللجنة أأيضا بتحويل اللجنة اإىل جلنة دامئة ،ووعدت ابلعمل بكلك بناء لضامن حتقيق نتاجئ اإجيابية.
 .243و أأشار وفد الصني اإىل بيانه الافتتايح وقا اإن البند  8من جدو ا ألعام همم .وسيكارك الوفد بنكاط يف
املناقكات وسيبذ اجلروهود الالزمة لتطبيق برانمج معل معيل ،مع مراعاة مصاحل مجيع ا ألطراف وشواغلروها ،واسينادا اإىل
العمل احلايل لتعزيز حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي بكلك ملموس ومعيل.

WIPO/GRTKF/IC/34/14
59

 .244وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء فقا اإنه ينبغي للجنة املعارف أأن تركز هجودها عىل التوصل اإىل رؤية مكرتكة
بكأأن جوهر املوضوع .و أأقر بأأنه مت حتقيق بعض التقدم يف ا ألشروهر  18املاضية ،ولكن النص حيتاج اإىل مزيد من العمل.
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تضع ادلو ا ألعضاء تفاهام مكرتاك بكأأن املسائل ا ألساس ية ابس تخدام هنج قامئ عىل ا ألدةل حىت ميكن
اإحراز تقدم ملموس .وقد مشل ذكل دراسات و أأمثةل عن التجارب الوطنية واليرشيعات احمللية و أأمثةل عن املوضوع واملوضوع
اذلي ل يقصد حاميته .وينبغي للجنة املعارف أأن تركز هجودها عىل التوصية بسبيل معقو للميض قدما اإىل اجلعية العامة ،مع
مراعاة معلية املزيانية .وهو مس تعد للمكاركة يف مكاورات غري رمسية .وظل الوفد ملزتما ابملسامهة البناءة من أأجل التوصل
اإىل نييجة مقبوةل من الطرفني.
 .245وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه فقا اإن املوضوعات املتعلقة ابملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي قد نوقكت لس نوات عديدة وقد مت ختصيص عدد كبري من
اجللسات لتكل املناقكات .وقد بينت املناقكات اليت دارت أأثناء الولية مدى صعوبة اإجياد أأسس مكرتكة بكأأن كثري من
تكل املوضوعات .ومن الرضوري أأن تؤخذ املناقكات املطوةل والنتاجئ القليةل يف مقابل الاسيامثر يف الوقت واملوارد يف
الاعتبار عند النظر يف مس تقبل جلنة املعارف .ويف حني تتطلب املوضوعات الثالثة اهامتما ميساواي وحتتاج اإىل أأن يمت
التعامل معروها عىل قدم املساواة ،فقد أأشار اإىل اقرتاحه البناء اذلي تناو بكلك مرض مسأأةل مناقكة املوارد الوراثية .وينبغي
ألي مناقكات مقبةل أأن تركز عىل ما ميكن حتقيقه بدل من أأن تعيد مناقكات املايض.
 .246وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري فقا اإن جلنة املعارف اكنت س تنهتيي من برانمج معلروها يف اإطار
الولية احلالية .و أأيد املهنجية والربانمج املتعلق ابلبند  8من جدو ا ألعام  .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلورة من تقدمي
توصية اإىل اجلعية العامة لتوجيه معل اللجنة يف املس تقبل عىل أأساس التقدم احملرز يف اإطار الولية احلالية .و أأحاط علام
ابلتقدم احملرز خال الولية احلالية ،عىل النحو املبني يف واثئق العمل الثالث ،اليت تعكس الرتكزي عىل نظام امللكية الفكرية،
ومواطن املرونة ،والروح البناءة واخلطوات العملية ،واليت أأبدهتا أأيضا البدلان متقاربة التفكري .و أأعاد التأأكيد عىل الرغبة
واحلاجة اإىل منع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية .وميكهنا أأن متنع مجيع
املكالك عرب الوطنية وتأأخذها من خال ألية الامتثا الاكمل .وبعد أأن أأحاط علام ابلتقدم احملرز يف ادلورتني  29و 30بكأأن
حامية املوارد الوراثية ،قدم خيارات واحضة لدلو ا ألعضاء للنظر فهيا .ويتضمن النص املتعلق ابملوارد الوراثية بند رشط
الككف الإلزايم اذلي ميكن تقدميه لختاذ قرار اإجيايب .وقا اإن الوقت قد حان ليك يضع مجيع أأحصاب املصلحة الصيغة
الهنائية لنص موحد للموارد الوراثية .وقد مت اإجناز معظم ا ألعام الفنية .وحتتاج ادلو ا ألعضاء اإىل اإبداء ا إلرادة الس ياس ية
للميض قدما .ولفت الانيباه اإىل التقدم احملرز فامي يتعلق ابملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي يف اللجان
احلكومية ادلولية  31و 32و ،33و أأعرب عن أأمهل يف أأن تقوم جلنة املعارف يف دورهتا ا ألربعة والثالثني بتحقيق تقدم مماثل.
وفامي يتعلق بنطاق امحلاية املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،مت تضييق الفجوات ،من خال اإدخا
معلية متدرجة .وقد حدث حتو حنو الواثئق الإطارية اليت اكنت مبثابة مجموعة من املعايري أأو الليات اليت توفر املرونة للتنفيذ
عىل الصعيد احمليل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن جلنة املعارف أأيضا من حتديد جدو زمين واحض للقرارات الرئيس ية لضامن
أأن تؤدي املفاوضات بكأأن املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي اإىل حتقيق نتاجئ .واسينادا اإىل لك التقدم احملرز
يف الولية احلالية ،ينبغي للجنة املعارف أأن تكون قادرة عىل تقدمي توصية اإىل اجلعية العامة حتدد النتاجئ الرئيس ية و  /أأو
النتاجئ اخلاصة ابلعمل يف املس تقبل .ومراعاة للطبيعة اخملتلفة للموضوعات الثالثة اليت لروها نفس القدر من ا ألمهية ،فضال عن
وهجات النظر اخملتلفة بكأأن مس توى النضج يف واثئق العمل الثالث ،ينبغي للمناقكات املتعلقة ابلعمل يف املس تقبل أأن
تنظر يف املسأأةل من خال مناجه متوازية ومناجه تدرجيية ،مع القيام يف نف الوقت بصون العمل املتعلق بميع املوضوعات
الثالثة .ول ميكن وقف املس توى املعياري للصكوك دون أأس باب معقوةل وقوية .ول ميكن جتاهل التقدم اذلي مت اإحرازه،
حيث بد أأت العملية يف عام  ،2000ول ميكن الرتاجع عن التقدم احملرز من خال املفاوضات .و أأشار اإىل أأمهية التنفيذ
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ابلنس بة للجميع ،وينبغي للجنة املعارف امليض قدما معا ،واختاذ اخلطوة التالية هبدف اعامتد صك ملزم قانوان لتوفري امحلاية
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ورمبا عقد مؤمتر دبلومايس.
 .247و أأعربت ممثةل معروهد الكعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية ،متحدثة ابمس جتمع الكعوب ا ألصلية ،عن الزتاهما
بعمل جلنة املعارف .وقالت اإن الكعوب ا ألصلية اكنت مرنة ،وقد انقكت اللجنة خمتلف املوضوعات ملدة س بع س نوات.
وقا اإن الولية تتطلب حتقيق نتاجئ ملموسة فضال عن وضع خطة معل مفصةل لإهناء العمل املقبل بوضع صك (صكوك)
ملزم قانوان ويوفر حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي .و أأيدت تقدمي
جدو أأعام حمدد اإىل اجلعية العامة مع توارخي حمددة لعمل جلنة املعارف وعىل وجه التحديد لعقد مؤمتر دبلومايس يف
عام  .2019/2018وقالت اإن دلهيا اقرتاحات حمددة لزايدة مكاركة الكعوب ا ألصلية يف املس تقبل .و أأوصت مبكاركة
الكعوب ا ألصلية يف املكاورات غري الرمسية .وانشدت ادلو ا ألعضاء أأن تضم ممثلني عن الكعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية يف وفودها و أأن تعمل حبسن نية وحتاو امليض قدما والتوصل اإىل توافق يف الراء وكذكل اإجياد حلو لتكل القضااي
واملكالك اليت يتعني اإجياد حلو للك جممتع حميل فامي يتعلق بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد
الوراثية اليت أأنكأأها و أأدخل حتسينات علهيا .وقالت اإن هناك مسائل حيوية قيد التفاوض وينبغي أأن تنعكس يف العمل املقبل
ويف مجيع النصوص بطريقة ميسقة ومنسجمة.
[ .248مالحظة من ا ألمانة :قدمت البياانت التالية اإىل ا ألمانة يف شلك كتايب فقط] .وقا وفد الياابن اإن س تة عرش عاما
قد انقضت منذ أأن بد أأت اللجنة مناقكاهتا ،وقد شارك بنكاط وبصورة بناءة يف املناقكات  .و أأعرب عن تقديره للتطورات
الروهامة اليت حققهتا اللجنة حىت الن .ولكن ،يف الوقت نفسه ،اكن عىل املرء أأن يدرك التعقيدات والصعوابت املتعلقة ابلقضااي
اليت جتري مناقك هتا .ور أأت بعض ادلو ا ألعضاء أأن النصوص احلالية مفصةل بصورة تكفي لعقد مؤمتر دبلومايس .غري أأن
معق التفامه فامي بني ادلو ا ألعضاء بكأأن املسائل ا ألساس ية مل يكن اكفيا للتوصل ألي نوع من التفاق اذلي يتعني التوصل
اإليه عىل الصعيد ادلويل .واكنت هذه مالحظة موضوعية للوضع ول ينبغي للمرء أأن يقلل من شأأن صعوبة املناقكة .ومن
الرضوري اتباع هنج معيل وحذر من أأجل التوصل اإىل هدف مكرتك .وينبغي للجنة املعارف أأل تضع أأهدافا اصطناعية
وإاجرائية ،مثل حتديد موعد لعقد مؤمتر دبلومايس قبل أأن حتقق أأهدافا مكرتكة ميكن جليع ادلو ا ألعضاء أأن تتقامسروها.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ينبغي أأن تسري مجيع القضااي الثالث ،ويه املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي ،عىل قدم املساواة وبرسعة ميساوية .ويتعني عىل جلنة املعارف أأن تراعي أأمهيهتا امليساوية وترابطروها .وشدد عىل
أأمهية اتباع الهنج القامئ عىل ا ألدةل اذلي يكمل لك دوةل عضو تتقامس خرباهتا الوطنية وترشيعاهتا احمللية من أأجل التغلب عىل
وجود أراء متباينة ومساعدة املناقكات عىل امليض قدما للتوصل اإىل نييجة مرضية للجميع .واكن هدفه هو ضامن امحلاية
الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار ،ينبغي أأن يتوصل
حلل خطوة بطوة يقوم عىل التقدم بطريقة بناءة ومرضية جليع ا ألطراف بدل من جمرد اليرسع يف التوصل اإىل هدف .ومن
شأأن الزتامه ابملناقكات بطريقة خملصة وبناءة أأن يييح التوصل اإىل نتاجئ ملموسة وذات مغزى ميكن أأن تريض مجيع
ادلو ا ألعضاء.
 .249و أأيد وفد الربازيل البياانت اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري ووفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقا اإن موقفه ل لبس فيه :فروهو ل يس تطيع تصور الويبو دون وجود جلنة املعارف .وفامي يتعلق
بنوعية ومكية و أأمهية العمل اذلي مت اإجنازه حىت الن ،وكذكل إارشاك اجملموعات اليت اكنت حىت وقت قريب مسيبعدة من
مناقكات امللكية الفكرية ،اكن للجنة املعارف دور اسرتاتيجي ابلنس بة للويبو .وهنأأ الوفد ا ألمانة العامة ،فضال عن اذلين
سامهوا يف تكل الإجنازات .وفامي يتعلق بأأمهية املسائل اليت تقع حتت مسؤولية جلنة املعارف ،قا املدير العام ،الس يد
فرانسيس جاري ،يف خطاب القبو اذلي أألقاه ،يف عام  ..." :2008اإن نفس الظواهر املمتثةل يف الاقتصاد املعومل والتقدم
احملرز يف تكنولوجيات التصا قد عرضت مواطن الضعف دلى الكعوب ا ألصلية واجملمتعات التقليدية اإىل خسائر ومتكل

WIPO/GRTKF/IC/34/14
61

غري عاد ابلنس بة ملنتجات نظم معارفروها التقليدية .ويف س ياق التصدي لنقاط الضعف تكل ،أأصبح من الواحض أأن هناك
حاجة اإىل الاعرتاف رصاحة مبسامههتا يف اجملمتع البرشي يف معليات الابتاكر والإبداع املتودلة بصورة جامعية واحملافظة عليه،
ويف حامية املنتجات اليت نتجت عن ذكل الابتاكر والإبداع .وقد اضطلعت املنظمة بعملية طويةل من املناقكات والتفاوض
بكأأن وسائل تلبية هذه احلاجة .و أأعتقد الوفد أأن الوقت قد حان لتحريك هذه العملية لتحقيق نتاجئ ملموسة من شأأهنا أأن
جتعل الويبو تتبىن قاعدة أأوسع من املكوانت وتبين هممة أأكرث عاملية (http://www.wipo.int/about-
) .wipo/en/dgo/speeches/dg_gurry_acceptance_speech_2008.htmlويف الواقع أأن ا ألمر قد بدا أأكرث
حصة الن مما اكن عليه الوضع قبل تسع س نوات .وينبغي منح جلنة املعارف اإطارا زمنيا اكفيا ملتابعة املفاوضات بطريقة واقعية
وهادئة بكأأن الصكوك الثالثة امللزمة قانوان يف الولية .و أأكد عىل وجه اخلصوص عىل البيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا ابمس
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بكأأن أأمهية وضع خطة معل تفصيلية .و أأعرب عن اقتناعه بأأن التوصل اإىل اتفاق بكأأن
موضوع أأو أأكرث من املوضوعات الثالثة الواردة يف الولية س ميثل فرصة مناس بة لتحويل اللجنة اإىل جلنة دامئة ،وهو هدف
يؤيده تأأييدا اتما .وقا أأحد املندوبني" :اإن الكثري من العمل املوضوعي اذلي جيري يف الويبو الن جيري يف جلنة املعارف".
وقد اإتفق الوفد مع ذكل واعتقد أأن الكثريين يتفقون معه كذكل.
 .250ورحب ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ابلتعاون والرشاكة الناحجة مع الويبو بكأأن القضااي املطروحة عىل
جدو أأعام جلنة املعارف وخمتلف مسائل امللكية الفكرية .ومنذ عام  ،2007أأعدت املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية،
ابلتعاون مع املنظمة الكقيقة ،ا ألريبو ،مكاريع صكوك قانونية بكأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي .ويف ذكل الوقت ،اكنت املسودات تعكس ابلفعل موقف ادلو ا ألعضاء يف املنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية .ومنذ ذكل احلني ،اتبعت املنظمة أأعام جلنة املعارف ابهامتم ووفقا لنظاهما ا ألسايس ،ورصدت تطورها .وبعد ميض
عرش س نوات ،ونظرا للتطورات اليت حدثت يف معل جلنة املعارف ،ظلت املسودات ميسقة مع تطلعات ادلو ا ألعضاء يف
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية .وقد حدا إاسروهاهما يف خمتلف احملافل ا إلقلميية ابملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية اإىل الوفاء
ابلزتاماهتا املعتادة املتعلقة حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وهكذا ،وبعد قراءة دقيقة
للمسودات ،قالت اإهنا قررت اإحالهتا اإىل جلنة من اخلرباء لعامتدها من قبل مؤمتر دبلومايس .ومع ذكل ،ينبغي للجنة املعارف
أأن تواصل معلروها اذلي سيتابعه املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ابهامتم ،و أأعربت عن رسورها ألن املكاركني قد شاركوا
وتقبلوا وهجة النظر هذه يف دورة جلنة املعارف.
 .251ورحب وفد أأسرتاليا ابلفرصة املتاحة لتقيمي التقدم احملرز طوا الثنائية وتقدمي توصية اإىل اجلعية العامة لعام 2017
بكأأن ولية جلنة املعارف ومعلروها يف املس تقبل .وقا اإن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي
ذات أأمهية حمورية ابلنس بة للكعوب ا ألصلية ،مبا يف ذكل ساكن أأسرتاليا ا ألصليني وساكن جزر مضيق توريس ،وذلكل
ينبغي مواصةل العمل املروهم اذلي تضطلع به جلنة املعارف .و أأيد مواصةل املناقكات بكأأن مجيع املواضيع الثالثة ،مع مراعاة
التقدم احملرز يف نص املوارد الوراثية عىل مدار الثنائية ،والقوامس املكرتكة بني املعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي .وسوف يس تفيد برانمج العمل املقبل من الرتكزي املكثف عىل حل املسائل املعلقة بكأأن نظام الككف امليسق
دوليا املتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ،واملرونة اليت تسمح ابختاذ قرار متقدم بكأأن عقد
مؤمتر دبلومايس أأو مواصةل املفاوضات بكأأن هذه املسأأةل .وسيسروهم الوفد إاسروهاما بناء يف الاجامتع ،ودعا مجيع الوفود اإىل
مواصةل العمل معا خال املناقكة .و أأقر بأأن الكعوب ا ألصلية يه املاكل التقليدي ملواردها ومعارفروها و أأشاك التعبري اخلاصة
هبا .وقد جدد مؤخرا متويهل لصندوق الويبو للتربعات لضامن اس مترار اإدراج املناظري املتاكمةل للكعوب ا ألصلية يف املناقكات
املقبةل للجنة املعارف .وحث الوفد أأيضا ادلو ا ألعضاء ا ألخرى عىل املسامهة يف الصندوق.
 .252و أأشار الرئيس اإىل النداء املوجه اإىل ادلو ا ألعضاء للنظر يف زايدة مكاركة الساكن ا ألصليني ،ويه مسأأةل توجد
بصورة جزئية عىل الصعيد احمليل ،وجشعروها عىل القيام بذكل .ويبدو أأن هناك توافقا يف الراء عىل أأن أأعام اللجنة ينبغي أأن
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تس متر بأأي شلك من ا ألشاك  .واكنت اجللسات غري الرمسية تتعلق مبحاوةل ادلخو يف تفاصيل الكلك اذلي ينبغي أأن يبدو
عليه ذكل ،مما يعكس أأن خمتلف التوقعات اخملتلفة قد أأخذها يف احلس بان.
[ .253مالحظة من ا ألمانة :عقد هذا اجلزء من ادلورة بعد اجامتعات غري رمسية ].وقا الرئيس اإنه مت التوصل اإىل اتفاق يف
املكاورات غري الرمسية بكأأن توصية سيمت رفعروها اإىل اجلعية العامة ،وقد ركزت عىل التفاق الرئييس بني جلنة املعارف عىل
أأهنا حققت تقدما ،وإاعادة التأأكيد عىل أأمهية العمل ،وتقدمي توصية للجمعية العامة مبواصةل العمل يف الثنائية التاليتني .ودعا
انئب الرئيس ،الس يد جواك ليديس ،اذلي تر أأس اجللسات غري الرمسية ،اإىل تقدمي اإحاطة أأكرث تفصيال.
 .254وقا الس يد ليدس اإنه اسينادا اإىل املناقكات واملقرتحات املفيدة اليت قدهما وفد السلفادور ووفد الس نغا ابمس
مجموعة البدلان ا ألفريقية ،فقد متكنا يف اجامتع غري رمسي من التوصل اإىل قرار بكأأن توصية سيمت رفعروها اإىل اجلعية العامة .وفامي
يتعلق ابلتفاصيل اخلاصة ابلولية اجلديدة ،فقد تركت املسأأةل للجمعية العامة .وعىل أأية حا  ،فاإن الوفود لن تذهب خاوية
الوفاض فامي يتعلق ابلولية .وقا اإن العديد من نقاط التفاوض ،اإن مل يكن مجيعروها ،قد مت حتديدها بكلك جيد ،واكنت هناك
بعض الإجامع بكأأن أأمه ا ألمور ،مثل العدد املقرتح دلورات جلنة املعارف ملواصةل معلروها :ست دورات يف غضون س نيني.
وميكن حل مجيع املسائل اليت مت حتديدها يف مفاوضات جتري حبسن نية يف اجلعية العامة .وشكر الس يد ليدس مجيع
املكاركني عىل اس تعدادمه للمكاركة والتفاعل وعىل حمكهتم ومساهامهتم يف املكاورات غري الرمسية .وقد ترصفت ا ألمانة
بطريقة همنية للغاية ،حيث ساعدت يف مجيع خطوات املكاورات .و أأشاد اإشادة خاصة ابلس يدة ابيفا بوصفروها امليرس.
 .255و أأشاد الرئيس ابجلروهود الكبرية اليت بذلروها الس يد ليدس والس يدة ابيفا يف الاضطالع مبروهمة صعبة .و أأظروهرت النييجة
اليت مت حتقيقروها الزتاما قواي من جلنة املعارف مبواصةل معلروها .و أأغلق الرئيس البند  8من جدو ا ألعام .

قرارات بك أأن البند  8من جدو ا ألعام :
 .256أأشارت اللجنة اإىل أأنه مت ،عىل مدى
الثنائية  ،2017-2016اإعداد مرشوع نص حو
لك موضوع ،مبا أأسروهم يف تضييق الفجوات القامئة
فامي خيص القضااي اجلوهرية .ومع أأن اللجنة لحظت
التقدم احملرز يف هذا الصدد ،فاإهنا ر أأت لزوم
الاضطالع مبزيد من العمل.
 .257و إاذ أأخذت اللجنة يف الاعتبار توصيات
أأجندة الت منية وأأ ّكدت ا ألمهية اليت تكيس هيا اللجنة،
تقرر رضورة
فاإهنا أأوصت اجلعية العامة للويبو ب أأن ّ
مواصةل اللجنة معلروها خال الثنائية 2019-2018
و أأن تبتّ اجلعية بك أأن ولية وبرانمج معل للجنة.
 .258وتقدم اللجنة أأدانه اإىل اجلعية العامة
للويبو نتاجئ معلروها بك أأن املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي:
 وثيقة موحدة بك أأن امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية
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(الوثيقة )WIPO/GRTKF/IC/34/4
 حامية املعارف التقليدية :مرشوع مواد
(الوثيقة )WIPO/GRTKF/IC/34/5
 حامية أأشاك التعبري الثقايف التقليدي:
مرشوع مواد
(الوثيقة )WIPO/GRTKF/IC/34/8
وقررت اللجنة أأن هذا القرار ل خي ّل
ّ .259
تقرها اجلعية العامة.
بعنارص الولية املزمع أأن ّ

البند  9من جدو ا ألعام  :مسامهة جلنة املعارف املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور يف تنفيذ توصيات جدو أأعام التمنية ذات الصةل
 .260معال بقرار اجلعية العامة للويبو لعام " 2010ومن أأجل توجيه تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية بأأن تدرج يف تقريرها
الس نوي اإىل اجلعيات وصفا ملسامههتا يف تنفيذ توصيات جدو أأعام التمنية" ،دعا الرئيس الوفود واملراقبني اإىل مناقكة
مسامهة جلنة املعارف يف تنفيذ توصيات جدو أأعام التمنية.
 .261وحتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأكد جمددا عىل أأمهية تنفيذ توصيات جدو أأعام التمنية .وقا
اإن جلنة املعارف تضطلع بدور هام للغاية ،ول س امي فامي يتعلق ابلفئة أألف بكأأن بناء القدرات واملساعدة التقنية .وحثت
التوصية  18جلنة املعارف عىل ا إلرساع يف معلية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي
دون الإخال بأأية نييجة ،مبا يف ذكل اإماكنية وضع صك دويل أأو صكوك دولية .وينبغي للجنة املعارف تكثيف هجودها من
أأجل اإجناز هذه املروهمة .وينبغي التعجيل ابلنهتاء من النصوص الثالثة من أأجل احلصو عىل قراءة أأفضل ملسامهة جلنة
املعارف يف تنفيذ جدو أأعام التمنية.
 .262وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري فأأعرتف مبختلف ا ألنكطة اليت تضطلع هبا شعبة املعارف التقليدية
والويبو بصفة عامة يف تقدمي املكورة التنظميية وغريها من املساعدات املوهجة حنو التمنية اإىل البدلان النامية و أأقل البدلان منوا.
وحث الويبو عىل مواصةل املسامهة يف هذا اجملا  .وحثت التوصية  ،18اليت اعمتدت يف عام  ،2007جلنة املعارف عىل
ا إلرساع يف معلية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي دون الإخال ابلنييجة ،مبا يف
ذكل اإماكنية وضع صك دويل أأو صكوك دولية .ومن أأمه مساهامت جلنة املعارف تنفيذ توصية جدو أأعام التمنية املتعلقة
ابس تكام املواضيع الثالثة يف اإطار املفاوضات مع نتاجئ صك دويل ملزم قانوان من شأأنه أأن يعزز الكفافية والفعالية وحيمي
املعارف القامئة عىل التقاليد يف اإطار امللكية الفكرية احلديث.
 .263و أأشار وفد مجروهورية اإيران الإسالمية اإىل أأمهية وجود ألية تنس يق فعاةل ومعلية إلسروهام مجيع جلان الويبو يف التنفيذ
الاكمل والفعا لتوصيات جدو أأعام التمنية .ومن املؤسف أأنه عىل الرمغ من صدور قرار اجلعية العامة للويبو لعام ،2010
تبني أأن ا ألداء السلمي للنظام يكلك حتداي ابلنس بة لتنفيذ توصيات جدو أأعام التمنية اليت ينبغي أأن تعاجلروها ادلو ا ألعضاء
يف اجلعية العامة واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .اإن التوصية  18تكري ابلتحديد اإىل جلنة املعارف ودعت اإىل ترسيع
معليهتا وهو دليل واحض عىل أأمهية مفاوضات جلنة املعارف ونتاجئروها ابلنس بة لتحقيق ا ألهداف الإمنائية .واكنت معلية جلنة
املعارف مثال واحضا عىل وضع القواعد واملعايري املتعلقة ابمللكية الفكرية يف الويبو .وقا اإن حتقيق النجاح سيبعث برساةل اإىل
البدلان النامية مفادها أأن الويبو واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة تعىن حبقوق امللكية الفكرية وتراعي الكواغل الإمنائية.
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وعىل النقيض من ذكل ،فاإن فكل العملية لن يقوض فقط معلية وضع القواعد واملعايري اجلارية يف نظام امللكية الفكرية ،ولكنه
سيبعث أأيضا برساةل خاطئة مفادها أأن ادلو ا ألعضاء يف الويبو ليست مصممة عىل معاجلة نظام امللكية الفكرية باكمهل
لمتكني البدلان النامية من المتتع ابمحلاية الالزمة .واكن ذكل ميثل طموحا طا انتظاره ألحصاب احلقوق واملس تفيدين يف العديد
من البدلان من أأجل ضامن حامية معارفروهم التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية من المتكل غري املرشوع
وسوء الاس تخدام .وقا اإن من شأأن ذكل أأن حيرك نظام امللكية الفكرية يف اجتاه أأكرث توازان ،أأي زايدة اهامتم البدلان النامية
بنظام امللكية الفكرية ،ومتكني بيئة مواتية للتمنية وتعزيز مسامهة البدلان النامية يف املعارف العاملية والرشااكت الثقافية العاملية.
ولتحقيق لك هذه ا ألهداف ،اكن من الرضوري وضع صكوك دولية ملزمة قانوان محلاية املعارف التقليدية و أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية .وينبغي للجنة املعارف أأن تضع ألية من شأأهنا أأن حتمي يف هناية املطاف املعارف التقليدية
و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية لتمتكن من تعزيز الإبداع والابتاكر .واعرتافا ابلتقدم احملرز يف جلنة املعارف،
مل تمتكن جلنة املعارف من مواصةل املفاوضات املفتوحة .وبناء عىل ذكل ،فقد حان الوقت ألن تقوم جلنة املعارف يف هناية
الولية احلالية ابختاذ قرار هنايئ واس تكام العمل اذلي اس متر ملدة  16عاما .و أأبرز الوفد أأمهية املساعدة التقنية اليت تقدهما
ا ألمانة اإىل البدلان لمتكيهنا من صياغة نظم حامية وطنية للمعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية،
فضال عن اس تككاف طرق ليسويق هذه املواضيع لصاحل أأحصاهبا.
 .264وقا وفد الياابن اإنه مل يقصد ادلخو يف جد ولكنه يفروهم أأن اجلد حو أليات التنس يق قد انهتيى.
 .265و أأيد وفد نيجرياي البياانت اليت أأدىل هبا وفد مجروهورية اإيران الإسالمية ووفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري
ووفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .ومض صوته اإىل مجيع الوفود اليت طلبت من جلنة املعارف التعجيل بعملروها
املتعلق ابعامتد صكوك وظيفية يتوافر هبا احلد ا ألدىن من املعايري وتكفل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .ومن شأأن ذكل أأن يكون وس يةل حس نة النية للجنة املعارف ولدلو ا ألعضاء ،ول س امي
البدلان النامية ،ألن تكعر مبلكية اخلطوات الروهامة اليت تتخذها جلنة املعارف محلاية مجيع أأشاك املعرفة ومساواهتا مع القمية
وا ألمهية والزناهة اليت ينبغي أأن تمتتع هبا.
 .266و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري .واكن جدو أأعام التمنية ميثل
معلام ابرزا يف اترخي الويبو .وقد مت اعامتده بعد ثالث س نوات من املفاوضات املكثفة الرامية اإىل وضع مصاحل جممتعية أأوسع يف
صلب أأنكطة الويبو .وميثل ا ألمر مسأأةل تتعلق ابلرشعية وتلعب اجلنة احلكومية ادلولية دورا رئيس يا يف ضامن اإجناز هممة
هامة .وذكرت التوصية  18أأنه ينبغي لدلو ا ألعضاء أأن تعجل بعملية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي .وعىل الرمغ من ا ألمر الواحض اذلي أأعطته اجلعية العامة ،فاإن ما يد عىل جحم املروهمة أأنه بعد مرور 10
س نوات ،ما زالت جلنة املعارف ل تزا بعيدة عن التوصل اإىل اتفاق بكأأن وضع صكوك ملزمة بكأأن املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وحث الوفد مجيع الوفود عىل اإبداء روح بناءة وا إلسروهام بكلك اإجيايب يف
املناقكات من خال تقدمي مقرتحات تامتىش مع هدف تضييق الفجوات القامئة وفقا ملا تنص عليه الولية .وتعروهد ابإ ظروهار نفس
الروح البناءة والاس امتع حبسن نية اإىل أراء اجليع للتوصل اإىل حل مقبو ومريض.
 .267وانضم وفد أأوغندا اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ووفد اإندونيس يا نيابة عن
البدلان متقاربة التفكري ووفد نيجرياي بكأأن دمع احلاجة اإىل وضع قانون يوفر البيئة املناس بة محلاية املوارد الوراثية و أأشاك
التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية .و أأعرب عن تقديره للعمل اذلي يضطلع به املكتب ا ألفريقي للويبو يف دمع
مبادرات بناء القدرات لوضع صكوك امللكية الفكرية يف أأفريقيا .وتواجه العديد من البدلان ا ألفريقية حتدايت يف هذا اجملا ،
وقد حدث متكل غري مرشوع ملعظم املوارد الوراثية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية بسبب عدم وجود
اتفاق دويل مقبو  .وطلب أأن ترسع جلنة املعارف من معلروها من أأجل وضع صك (صكوك) و أأن يواصل املكتب ا ألفريقي
للويبو دمع مبادرات التوعية وبناء القدرات حىت تمتكن البدلان ا ألفريقية من وضع صكوكروها اخلاصة لتفعيل الصكوك ادلولية
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للملكية الفكرية  .وقا اإن أأوغندا تعمل ابلفعل عىل وضع اإطار قانوين ملعاجلة مسأأةل امللكية الفكرية يف البدل ،ويه ملزتمة
بضامن مراعاة قضااي الكعوب ا ألصلية يف جمالت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
 .268و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تقديره ملساهامت جلنة املعارف وشعبة املعارف التقليدية يف تنفيذ جدو أأعام التمنية،
و أأيد تعليقاته املقدمة نيابة عن البدلان متقاربة التفكري والتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الس نغا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية،
ووفود الربازيل ومجروهورية اإيران الإسالمية و أأوغندا ونيجرياي .وتعكس املعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي
التطلعات املتنوعة جليع ادلو ا ألعضاء ،ول س امي البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .وينبغي للجنة املعارف أأن تكون قادرة عىل
مواصةل معلروها لتحقيق هذه التطلعات .و أأشار اإىل التوصية  18من توصيات جدو أأعام التمنية .واختمتت املناقكات املتعلقة
بألية التنس يق ولكن جلنة املعارف اكنت دلهيا توصية واحدة عىل ا ألقل من توصيات جدو أأعام التمنية ذات الصةل الوثيقة
ابملوضوع .وينبغي أأن تكون جلنة املعارف قادرة عىل املسامهة يف توصيات جدو أأعام التمنية يف املوضوعات الثالثة
قيد التفاوض.
 .269وقا ممثل توابج أأمارو اإنه منذ اإنكاء جلنة املعارف يف عام  ،2000اكن هناك غياب ل إالرادة الس ياس ية دلى ادلو
ا ألعضاء .وعىل مر الزمن ،مل يمت الاعرتاف ابلكعوب ا ألصلية ككعوب ،بوصفروها أأشخاصا خيضعون للقانون ادلويل .و أأشار اإىل
ولية جلنة املعارف .وبعد لك س نوات النقاش هذه ،ينبغي للجنة املعارف أأن تنقح وتغري مهنجيهتا وإاجراءات معلروها .ودعت
اجلعية العامة جلنة املعارف اإىل النظر يف اإجراءاهتا وقواعدها بغية تعزيز املساهامت املوضوعية للكعوب ا ألصلية يف معلية
التفاوض والإقرار هبا بغية التوصل اإىل اتفاق بكأأن صياغة صك دويل ملزم .ومع ذكل ،مل تقم جلنة املعارف بتعزيز القواعد
والإجراءات املتعلقة مبكاركة الكعوب ا ألصلية يف معلية التفاوض.
 .270وحتدث ممثل منظمة أأدمجور ابمس جتمع الكعوب ا ألصلية ،واكن عىل عمل ابملكالك وحث مجيع ا ألطراف عىل اإبداء
مرونة خال املفاوضات من أأجل امليض قدما صوب صياغة صك دويل عاد ومنصف .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تنظر الويبو
يف املسائل املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،و أأن جتعل هذه املسأأةل مسأأةل
شامةل .وقا اإن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي مسائل هامة ابلنس بة للكعوب ا ألصلية
وينبغي النظر فهيا يف س ياق التمنية احمللية .وتعترب أأيضا جزءا من أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن
الكعوب ا ألصلية من مواصةل املكاركة الاكمةل يف العملية.

قرار بك أأن البند  9من جدو ا ألعام :
 .271أأجرت اللجنة مناقكة بك أأن هذا البند.
وقررت أأن تد ّون لك البياانت املدىل هبا بك أأن
ّ
هذا البند يف تقرير اللجنة ،و أأن حتا اإىل اجلعية
العامة للويبو املزمع عقدها يف الفرتة من  2اإىل 11
أأكتوبر  ،2017طبقا للقرار اذلي اختذته اجلعية
العامة للويبو لعام  2010بصوص ألية تنس يق
أأجندة الت منية.

البند  10من جدو ا ألعام  :أأي أأعام أأخرى
 .272لفت وفد انميبيا الانيباه اإىل القرار اذلي اختذ يف مؤمتر ا ألطراف يف اتفاقية التنوع البيولويج ،اذلي اكن مبثابة اجامتع
ل ألطراف يف بروتوكو انغواي ،يف ديسمرب  ،2016للنظر يف مسأأةل "معلومات اليسلسل الرمقي بكأأن املوارد الوراثية".
واكنت هناك دعوة من اتفاقية التنوع البيولويج لتقدمي وهجات نظر ا ألطراف و أأحصاب املصلحة الخرين واكنت س تختمت يف
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سبمترب  .2017وقد يكون دلى بعض أأعضاء اللجنة أراء حو كيفية معل جلنة املعارف ،وخاصة فامي يتعلق ابملوارد الوراثية،
فامي يتعلق مبسأأةل اليسلسل الرمقي للمعلومات الوراثية أأو اإجراء مناقكة بكأأن املصطلحات .واس مترارا ألعام جلنة املعارف،
س تكيسب هذه املسأأةل أأمهية مزتايدة .واكن هناك قرار مماثل يف جلنة املوارد الوراثية ل ألغذية والزراعة التابعة ملنظمة ا ألغذية
والزراعة .واكن جيري مجع للمعلومات .وميكن لدلو ا ألعضاء أأن تقدم أأية أراء بكأأن الاثر املرتتبة عىل املعلومات املتعلقة
ابليسلسل الرمقي بكأأن املوارد الوراثية اإىل أأمانة اتفاقية التنوع البيولويج.

قرار بك أأن البند  10من جدو ا ألعام :
 .273أأديل ،يف اإطار هذا البند ،ببيان واحد
أأحيط علام به.

البند  11من جدو ا ألعام  :اختتام ادلورة
 .274حتدث وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأعرب عن شكره للرئيس وا ألمانة فضال عن انئيب الرئيس
وامليرسين عىل مجيع ا ألعام ادلؤوبة اليت بذلت من أأجل املساعدة يف التوصل اإىل تكل النتاجئ .وقد أأحرزت جلنة املعارف
تقدما حقيقيا و أأعربت عن شعورها ابلفخر بذكل .و أأعربت عن تقديرها ملرونة الوفود خال ادلورة فضال عن الاجامتعات
الثنائية املمثرة .و أأشار اإىل نتاجئ ادلورة التاسعة والثالثني للجنة املعارف ،واملائدة املس تديرة واحللقة ادلراس ية ،اليت سامهت
بكلك كبري يف املناقكات .و أأعرب عن امتنانه اخلاص لروح التعاون والروح البناءة اليت بدت يف اجملموعات ا إلقلميية من أأجل
املساعدة عىل التوصل اإىل نتاجئ مقبوةل من اجليع بكأأن املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي.
ويف ظل الاقتصاد العاملي اجلديد ،تكيسب جتربة الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية أأمهية مزتايدة .ول بد من ضامن عدم
وجود أأثر سليب عىل اإدارة حقوقروهم يف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي .ورغبة منه يف
امليض قدما حنو عقد مؤمتر دبلومايس ،أأكد من جديد عىل الزتامه مبواصةل العمل مع الرئيس واملسامهة من خال
روح التعاون.
 .275وحتدث وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن خالص شكره للرئيس ونواب الرئيس
وامليرسين عىل مجيع ا ألعام املنجزة .وقد مكنت املساهامت ،فضال عن العمل املضطلع به بكلك جامعي يف اجملموعات
ا إلقلميية ،من اإحاةل تكل النتاجئ اإىل اجلعية العامة .ومن املروهم أأن تكون هناك قدرة عىل اإرسا رساةل س ياس ية بكأأن جتديد
الولية ،ويكعر الوفد ابلرضا الاكمل عن النتاجئ ،وإان اكن هناك قدر كبري من العمل اذلي ل يزا يتعني القيام به يف اجلعية
العامة .و أأثناء ادلورة ،حتققت ا ألهداف الرئيس ية بفضل املرونة اليت تمتتع هبا مجيع الفئات .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف مواصةل
العمل بروح التعاون ذاهتا .وشكر ا ألمانة ومجيع من يقومون بتقدمي املساعدة يف الغرفة واملرتمجني الفوريني ،و أأعرب عن
تطلعه اإىل اذلهاب للجمعية العامة ملواصةل املكاورات واملناقكات غري الرمسية بكأأن جتديد الولية مبكوانهتا اخملتلفة.
 .276وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ وشكر الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين عىل لك معلروهم
الكاق املتعلق بتوجيه جلنة املعارف خال ا ألس بوع .وشكر الوفد مجيع املنسقني ا إلقلمييني ومجيع ادلو ا ألعضاء عىل مرونهتم
وروهحم البناءة .كام شكر ا ألمانة واملؤمتر وخدمات الرتمجة الكفوية ألنه بدوهنا ما اكن الاجامتع سلسا .واكن من دواعي
رسوره أأن جلنة املعارف متكنت من التوصل اإىل توصيات لرفعروها اإىل اجلعية العامة واملوافقة عىل اإغالق البند  7من جدو
ا ألعام مع مرشوع املواد املتعلقة بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وسيمت القيام مبزيد من العمل يف اجلعية العامة .وسوف
يتعاون الوفد ويكارك عىل حنو بناء من أأجل التوصل اإىل نييجة متبادةل .وشكر ،بصفته الوطنية ،مجيع أأعضاء مجموعة أس يا
واحمليط الروهادئ عىل تقدمي مداخالت واختاذ قرارات بناءة خال ادلورة.
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 .277وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر الرئيس ونواب الرئيس وا ألمانة وامليرسين
عىل هجودمه اليت اسيمثروها يف العمل طوا ا ألس بوع و أأعرب عن شكره جليع ادلو ا ألعضاء عىل مداولهتم البناءة والعمل
اجلاد للميض قدما يف معلية صعبة .وشكر ا ألمانة عىل مسامههتا القمية يف تنظمي احللقة ادلراس ية ،اليت وفرت تبادل نكطا
للراء خال املوائد املس تديرة اليت عقدت ،مما أأدى اإىل تأأجيج املناقكات القامئة عىل ا ألدةل .وشكر مجيع الوفود عىل
مداولهتا البناءة خال املفاوضات بكأأن نص أأشاك التعبري الثقايف التقليدي كام شكر امليرسين لإدراج مواقف مجيع ادلو
ا ألعضاء يف الك التنقيحني .غري أأنه من ا ألمهية مباكن اإجراء مناقكة ذات مغزى بكأأن ا ألهداف العامة للصك والتوصل اإىل
تفامه مكرتك بكأأن املسائل ا ألساس ية والتوصل اإىل نتاجئ ميكن حتقيقروها واقعيا .و أأقر ابلهنج البناء واملرن أأثناء التفاوض بكأأن
البند  8من جدو ا ألعام  .ووافق عىل أأنه قد مت اإحراز بعض التقدم ونظرا لختالف الراء اليت شروهده فاإن العمل يتطلب
مزيد من التقدم .و أأكد عىل رضورة وجود مزيد من املكاركة البناءة حو عنارص ولية جلنة املعارف خال اجلعية
العامة املقبةل.
 .278وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن تقديره للرئيس وانئبيه عىل توجهيروهم املتفاين وللميرسين عىل هجودمه
ا ألساس ية .كام أأعرب عن تقديره ل ألمانة العامة ملا قدمته من مساهامت وإاىل املرتمجني الكفويني عىل ادلوام طوا ا ألس بوع.
وشكر مجيع املنسقني ا إلقلمييني وادلو ا ألعضاء عىل هجودمه ادلؤوبة ،ل س امي خال املكاورات غري الرمسية اليت متكنت من
التوصل اإىل توافق يف الراء بكأأن مرشوع قرار يف اإطار البند  8من جدو ا ألعام  .و أأحاط علام ابلتوصية املقدمة اإىل
اجلعية العامة .وس يواصل الوفد دمع الهنج القامئ عىل ا ألدةل والنظر يف طائفة واسعة من النتاجئ .وظل الوفد ملزتما ابملسامهة
بنكاط من أأجل حتقيق نتاجئ مقبوةل جليع ا ألطراف بكأأن الولية وبرانمج العمل يف اجلعية العامة.
 .279وقا وفد الصني اإن الاجامتع قد أأمت بنجاح مجيع البنود حتت قيادة الرئيس .وشكر الرئيس عىل هجوده خال الثنائية.
وشكر انئيب الرئيس وا ألمانة وامليرسين عىل هجودمه .و أأعرب عن ارتياحه البالغ نظرا للتوصل اإىل قرار يف اإطار البند  8من
جدو ا ألعام وهو ما يكري اإىل التقدم احملرز خال الولية ويؤكد جمددا عىل أأمهية اللجنة وقدم توصية اإىل اجلعية العامة
مبواصةل معل اللجنة خال الثنائية املقبةل .وس يواصل الوفد تعاونه ومناقكاته مع مجيع ادلو ا ألعضاء بطريقة مرنة وبناءة من
أأجل الهنوض ابلعمل.
 .280وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلو ا ألعضاء فيه وشكر الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين
عىل إاسروهاهمم يف العمل ول س امي بكأأن البندين  7و 8من جدو ا ألعام  .وقد أأظروهر العمل بكأأن البند  7من جدو ا ألعام
الصعوابت اليت ينطوي علهيا السعي اإىل اإحراز تقدم دون فروهم واحض للمبادئ ا ألساس ية .وقا اإن املهنجية املس تخدمة للعمل
عىل النص تتطلب توضيحروها .ويف عدد من املناس بات ،مل يمت تناو تعليقاته يف املرشوع املنقح عىل أأساس أأنه ل يؤيد
الصياغة .ويف مناس بات أأخرى ،مت النظر يف اقرتاحاته .وينبغي تطبيق مهنج جلنة املعارف ابس مترار يف مجيع أأجزاء النص .وفامي
يتعلق ابلبند  8من جدو ا ألعام  ،أأعرب عن تأأييده للقرار املتعلق بتقدمي توصية اإىل اجلعية العامة من أأجل السامح لعملية
التقيمي بأأن تعكس النييجة الإجيابية العامة للولية احلالية .و أأثىن عىل املسامهة القمية لنائب الرئيس ،الس يد ليدس ،اذلي ساعد
عىل تعزيز التفاق .غري أأنه لح أأن القرار مل يرش بوضوح اإىل ادلراسات وسائر مسارات العمل اليت جرت خال الثنائية.
و أأعرب عن تطلعه اإىل اإعطاء ادلراسات املاكن اذلي تس تحقه يف أأي ولية جديدة للجنة املعارف .ول ميكن حتقيق التقدم اإل
من خال تطبيق هنج قامئ عىل ا ألدةل .و أأعرب عن رغبته يف جتنب معليات موازية يف املس تقبل ،ألهنا لن تسروهم ابلرضورة يف
الاس تخدام ا ألمثل للوقت خال ا ألس بوع .وتوجه ابلككر للمرتمجني الفوريني وفن ي غرفة الاجامتعات ،اذلين دوهنم ما اكن
الاجامتع لمييض بسالسة كام جرى .و أأعرب عن امتنانه للرئيس عىل الزتامه هبذه العملية.
 .281وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان متقاربة التفكري ،وشكر مجيع ادلو ا ألعضاء عىل روهحا البناءة .و أأعرب عن
تقديره للمكاركة النكطة ملمثيل جلان القانون ادلويل داخل جلنة املعارف .و أأعرب عن شكره جليع املنسقني ا إلقلمييني والرئيس
ونواب الرؤساء وامليرسين وا ألمانة وشعبة املعارف التقليدية وخدمات املؤمترات واملرتمجني الكفويني اذلين ما اكن لالجامتع أأن

WIPO/GRTKF/IC/34/14
68

جيري بسالسة دوهنم .ومتكنت جلنة املعارف من التوصل اإىل توصيات بكأأن البند  8من جدو ا ألعام  .و أأكدت تأأييدها
وتعاوهنا الاكملني بكأأن وجوب القيام ابملزيد من العمل خال اجلعية العامة .و أأعرب عن أأمهل يف احلفاظ عىل اجلو ادلائف
والودود ومناخ الاحرتام يف اجلعية العامة عند مناقكة برانمج العمل والولية .وقد أأعرب عن رسوره ألنه أأحاط علام بأأن جلنة
املعارف متكنت من مواصةل مناقكة مرشوع املواد املتعلقة بأأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،و أأعرب عن سعادته كذكل
لس مترار تكل املناقكات خال معل اللجنة يف املس تقبل .و أأشار اإىل أأمهية امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي للجميع ،وحث عىل مكاركة مجيع ادلو ا ألعضاء يف امليض قدما واختاذ اخلطوة التالية هبدف
اعامتد صك (صكوك) ملزمة قانوان .وهنأأ ا ألمانة ،و أأعرب عن تقديره ملطبوعات الويبو اجلديدة اليت سيسرتشد هبا
املفاوضات ،اإىل جانب ادلراسات.
 .282و أأعرب ممثل مركز اإميارا لدلراسات متعددة التخصصات عن امتنانه للرئيس عىل قيادته كام أأعرب عن امتنانه ل ألمانة.
وقد أأعرب عن شكره لنائب الرئيس الس يد ليد والس يدة ابيفا عىل قيادهتام للعمل يف اجللسات غري الرمسية بكأأن البند  8من
جدو ا ألعام  .وشكر وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ووفد السلفادور عىل مقرتحاهتم كام أأعرب عن شكره
لدلو اليت أأيدت مكاركة الكعوب ا ألصلية يف العملية .و أأقر بأأمهية التوصل اإىل اتفاق بكأأن وضع صك قانوين واحد أأو
صكوك متعددة ،ميكن أأن تضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وقا اإن
ذكل ل يكيسب أأمهية حامسة ابلنس بة لإبداع الكعوب ا ألصلية وابتاكرها حفسب ،بل اإنه ميثل أأيضا هويهتا وتراهثا واذلين
يعتربا مقدسني ابلنس بة للكعوب ا ألصلية .و أأقر ابلتقدم احملرز يف جلنة املعارف بكأأن النصوص اخملتلفة وقا اإنه ينبغي
التوصل اإىل توافق يف الراء لعامتد تكل النصوص يف مؤمتر دبلومايس .وحث ادلو ا ألعضاء عىل اختاذ مواقف مرنة من
أأجل التوصل اإىل اتفاق لضامن أأن الكعوب ا ألصلية ميكن أأن حتاف عىل أأشاك التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية
واملوارد الوراثية وتتحمك فهيا وتواصل تطويرها .ومن ا ألمهية مباكن إارشاك الكعوب ا ألصلية يف جلنة املعارف مع اقرتاب
العملية من هنايهتا .و أأضاف أأن املكاركة الاكمةل للكعوب ا ألصلية يف هذه العملية تكفل مسامهة من س يكونون مس تفيدين
من الصكوك .وقد اعرتفت ا ألمم املتحدة بس بع مناطق ثقافية عندما جدد جملس حقوق الإنسان ألية مكاركة الكعوب
ا ألصلية ،واس مترت يف التوسع .وعند اإنكاء فرق عامةل فامي بني ادلورات ،ينبغي أأن تكفل مناذج العمل اجلديدة وجود متثيل
للكعوب ا ألصلية من لك منطقة.
 .283و أأعربت ممثةل معروهد الكعوب ا ألصلية الربازييل للملكية الفكرية عن شكرها للرئيس وانئيب الرئيس وا ألمانة وامليرسين
اذلين ل يلكون واملرتمجني الكفويني عىل معلروهم .وشكرت وفد الس نغا  ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد اإندونيس يا،
ابلنيابة عن البدلان متقاربة التفكري ،عىل دمعروها ملقرتحاهتا .واكن من املروهم للغاية تنفيذ معلية مكاركة الكعوب ا ألصلية وزايدة
معلروها يف أأعام جلنة املعارف ألن هناك حاجة ملحة اإىل وضع صك دويل أأو عدة صكوك دولية ملزمة متنح حامية فعاةل
ألشاك التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية .واكنت هناك اإشارة اإىل اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق
الكعوب ا ألصلية يف النصوص اليكغيلية الثالثة .و أأعربت عن ارتياهحا ألن العديد من ا ألطراف من العديد من البدلان ل
تزا تعمل واضعة املس تقبل نصب أأعيهنا لضامن أأن يمتكن مؤمتر دبلومايس من التغلب عىل أأي ثغرات حتدد يف اجللسات
العامة وغري الرمسية .و أأعربت عن أأملروها يف العودة اإىل دايرها بفضل هللا لتحقيق أأهدافروهم.
 .284و أأيد وفد الربازيل بياانت وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد اإندونيس يا ابمس البدلان
متقاربة التفكري .وشكر الوفد الرئيس ونواب الرئيس وا ألمانة وامليرسين عىل هجودمه خال ا ألس بوع املكثف وعىل اإعدادمه،
اذلي مل يكن أأقل كثافة .و أأعرب الوفد عن تقديره للزتام الرئيس الكخيص ودوره الروهام يف دفع العملية قدما .وشكر أأيضا
انئب الرئيس ،الس يد ليدس ،وامليرسة ،الس يدة ابيفا اليت تس تحق الثناء عىل املساعدة يف التوصل اإىل توافق يف الراء بني
هجات حتمل وهجات نظر خمتلفة للغاية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي التوصية اليت س تقدم اإىل اجلعية العامة اإىل اإجياد ولية
قوية تسمح لدلو ا ألعضاء ببناء أأرضية مكرتكة بغية التوصل اإىل اتفاق بكأأن وضع صك قانوين دويل .وينبغي أأن يس متر
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ذكل ابليكاور مع جامعات الساكن ا ألصليني .وقا اإنه ل يس تطيع تصور الويبو دون جلنة املعارف .وميكن للرئيس ومجيع
ادلو ا ألعضاء الاعامتد عىل الوفد للعمل بطريقة ملزتمة خملصة وبناءة من أأجل التوصل اإىل نييجة مرضية جليع ا ألطراف.
 .285و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره للرئيس ونواب الرؤساء وامليرسين وا ألمانة عىل ما بذلوه من هجود
من أأجل اس تكام ادلورة والثنائية بصورة مرضية .و أأقر الوفد ابجلروهود ادلؤوبة اليت بذلروها انئب الرئيس ،الس يد ليدس،
وامليرسة ،الس يدة ابيفا ،يف وضع اللمسات ا ألخرية عىل قرار للجمعية العامة .ويتطلع الوفد اإىل العمل مع ادلو ا ألعضاء
ا ألخرى يف الويبو يف اجلعية العامة للتوصل اإىل اتفاق بكأأن ولية جديدة وبرانمج معل جديد .ويف اإطار هذه الولية
اجلديدة ،تصور وجود معلية تكمل مجموعة اكمةل من املراقبني حيصلون عىل إابسروهامات من مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني.
و أأضاف أأن العمل يف اإطار الولية اجلديدة ينبغي أأن ينظر بكلك اكمل يف املقرتحات اليت تسيند اإىل النصوص من مجيع
ادلو ا ألعضاء .وابلإضافة اإىل ذكل ،سيس تفيد العملية من وجود معلومات اإضافية عن تنفيذ متطلبات الككف الوطنية.
وسيس تفيد جلنة املعارف أأيضا من اإجراء دراسة أأمعق حو كيفية حامية ا ألحاكم القامئة للمعارف التقليدية و أأشاك التعبري
الثقايف التقليدي يف جما التطبيق .وعىل هذا النحو ،فاإن ادلراسات وغريها من ا ألدةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية س تكون
ذات قمية كبرية .وقا اإنه يتطلع اإىل قراءة مطبوعات الويبو اجلديدة بكأأن متطلبات الككف .وقا اإنه يتطلع اإىل العمل
بكلك بناء مع الخرين خال اجلعية العامة لإجياد مسار مقبو جليع ا ألطراف بكأأن هذه املوضوعات الروهامة.
 .286وقا ممثل توابج أأمارو اإن جلنة املعارف مل جتيب ،بعد س نوات عديدة من املناقكات ،عىل السؤا املوضوعي املتعلق
بسبب احلاجة اإىل وجود صك دويل ملزم .وقا اإنه يكعر أأكرث من أأي وقت مىض بعدم وجود اإطار قانوين دويل يضمن
حامية املعارف التقليدية وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية .فروهيي تعترب مصدر الرفاه ليس للكعوب ا ألصلية
حفسب ،وإامنا أأيضا للبرشية مجعاء ،ول س امي ابلنس بة للتوازن بني البرشية والطبيعة ،وهو أأمر حيوي للحفاظ عىل احلياة عىل
سطح ا ألرض ،ألن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا قد غطت اكئنات حية لهنائية وغريها من أأشاك احلياة
اليت اكنت تتحو ابس مترار مع مرور الوقت .ويف الوقت احلارض ،أأكرث من أأي وقت مىض ،تتعرض للهتديد ابلنقراض من
خال التنقيب البيولويج ،ألن التنوع البيولويج ليس معلية متعلقة ابملوارد الوراثية للكعوب اليت متتكل ،وحتاف عىل،
ومتتكل ،وتطور وختلق تكل املوارد اليت يغطهيا نظام امللكية الفكرية .وشكر املرتمجني الكفويني عىل نقل أأفاكره اإىل الاجامتع،
وشكر الرئيس ونواب الرئيس عىل السامح هل ابلتدخل يف مناس بات خمتلفة.
 .287وشكرت ممثةل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية الويبو عىل متكيهنا من املكاركة يف ادلورة .و أأعربت عن شكرها
ل ألمانة عىل ضامهنا أأن العمل قد مت بكلك حصيح وجيد .و أأحاطت علام ابلتقدم احملرز و أأشارت اإىل أأن املكاركني قد اتفقوا
عىل كيفية امليض قدما يف معل جلنة املعارف نظرا ألمهية املسأأةل املطروحة .وينبغي أأن تس متر املواءمات اليت سادت خال
الولية املقبةل من أأجل التوصل اإىل نتاجئ ملموسة ،ول س امي عقد مؤمتر دبلومايس.
 .288و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأعرب عن شكره ل ألمانة العامة
اليت ساعدت يف ادلورة .و أأعرب عن رسوره ملالحظة التقدم احملرز ،ول س امي القرار اذلي وصلت اإليه ادلو ا ألعضاء.
وشكر الرئيس عىل الهنج البناء واملكجع .وقا اإن التفاعل واملكاركة املس مترين ،عىل املس توى الرمسي وغري الرمسي عىل حد
سواء ،أأمران حاسامن لإجناز العمل اذلي لكفت به جلنة املعارف واليت عكفت عليه لعدة س نوات .وعىل الرمغ من التقدم
احملرز ،أأقر عدد من ادلو ا ألعضاء بأأن هناك حاجة اإىل القيام ابلكثري من العمل ،ول س امي بكأأن نص أأشاك التعبري الثقايف
التقليدي .وقا اإنه يتطلع اإىل تباد اخلربات والنظر يف دراسات احلالت القامئة اليت أأعدهتا الويبو عىل مر الس نني واليت
ميكن أأن تساعد عىل سد الفجوات وتعزيز التفامه املتباد  .و أأعرب عن تطلعه اإىل اذلهاب اإىل اجلعية العامة وصياغة ولية
ذات مغزى وحتقيق تقدم  ،واس تكام واحد أأو أأكرث من تكل الصكوك املقرتحة.
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 .289وشكر ممثل منظمة أأدمجور ،متحداث ابمس جتمع الساكن ا ألصليني ،الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين وادلو ا ألعضاء
وا ألمانة عىل دمعروهم ملكاركة الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وجيب أأن تسفر املفاوضات عن وضع صكوك دولية حتمي
بكلك اكف احلقوق اجلاعية للمعارف التقليدية واملعارف التقليدية والرتاث الثقايف و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وتعمتد
رشعية العملية ذاهتا عىل املكاركة الاكمةل والفعاةل للكعوب ا ألصلية .ويوجد دلى جتمع الكعوب ا ألصلية اقرتاحات عديدة
لتحسني مكاركة الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،عىل النحو املبني يف البيان الوارد يف اإطار البند  6من جدو ا ألعام .
وقا اإنه يود بصفة خاصة أأن يلفت الانيباه اإىل احلاجة اإىل المتويل لضامن اس مترار مكاركة الكعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية .وحثت الكعوب ا ألصلية بقوة ادلو ا ألعضاء عىل تنفيذ س ياسات وطنية حتمي حقوق الكعوب ا ألصلية ومعارفروها
التقليدية وتراهثا الثقايف و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي ،أأن تكمل وفودها اإىل جلنة املعارف ممثيل الكعوب ا ألصلية ،و أأن
تضمن رصاحة مكاركة الكعوب ا ألصلية يف جلنة املعارف .ول ميكن للصكوك ادلولية اليت وضعهتا جلنة املعارف أأن تعاجل
أأشاك التعبري الثقايف التقليدي بطريقة تسيند فقط اإىل احلقوق الفردية ألن الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية تعترب أأهنا
تندرج حتت حق جامعي .وينبغي أأن يضمن هذا الهنج تعزيزا متبادل للحقوق والتدابري الرامية اإىل معاجلة الثغرات اليت مت
حتديدها يف حامية املعارف التقليدية والرتاث الثقايف وأأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وميكن اس تخالص هذه احلقوق من
اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلية والصكوك ا ألخرى ذات الصةل .وينبغي أأن ينعكس ذكل يف ولية جلنة
املعارف .وحتاف الكعوب ا ألصلية بكلك جامعي عىل صالت روحية ودينية واجامتعية وثقافية واقتصادية مع معارفروها
التقليدية وتراهثا الثقايف و أأشاك التعبري الثقايف التقليدي .وجيب أأن تعرتف مكاريع النصوص هبذه الصةل و أأن توفر وسائل
أأفضل للحفاظ عىل تكل العالقة وحاميهتا .ومع اقرتاب جلنة املعارف من هناية وليهتا احلالية ،ظل ممثلو الكعوب ا ألصلية
واثقني من أأن الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ميكن أأن تسامه بكلك بناء وفعا يف مجيع أأعام اللجنة يف املس تقبل.
 .290وقا الرئيس اإنه فامي يتعلق ابإجراء املزيد من املفاوضات بكأأن الولية ،ما زا هو ونواب الرئيس وامليرسون
مس تعدين دلمع املناقكات اجلارية حىت الوصو اإىل اجلعية العامة .واكنت هذه يه املرة ا ألوىل اليت يمت فهيا رفع اتفاق عىل
توصية رفيعة املس توى من جلنة املعارف اإىل اجلعية العامة .وقد أأظروهر الرئيس الزتاما قواي ابلعمل اجلاري للجنة املعارف.
و أأعرب عن تقديره جلروهود ادلو ا ألعضاء وهجود الس يد ليدس والس يدة ابيفا املتعلقة ابملساعدة عىل التوصل اإىل نييجة.
وشكر انئيب الرئيس وامليرس الرئييس وصديقة الرئيس الس يدة ابجيل ،اذلين سامهوا إاسروهاما كبريا يف النتاجئ اليت حتققت عىل
مدى الس نيني ،واكان ل مثيل هلام يف ضامن حسن سري الاجامتعات خال الثنائية .وقالوا اإهنم يعملون دامئا كفريق بطريقة
همنية ،ويسروهمون إاسروهاما كبريا يف جلنة املعارف .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يواصلوا املكاركة بنكاط يف املس تقبل .وشكر
امليرسين الخرين اذلين دمعوا العملية ،مبن فهيم الس يدة هاوايل والس يدة ابيفا ،من بني أخرين .وقد اضطلعوا مبروهمة صعبة
وشاقة تتعلق بتقدمي واثئق معل تأأخذ يف الاعتبار مصاحل مجيع ادلو ا ألعضاء .وميكن للجنة املعارف أأن تواصل دامئا حتسني
معليهتا ول س امي مهنجيهتا ،وقام بأأخذ تكل التعليقات بعني الاعتبار .وقد أأمتوا ولايهتم بطريقة عادةل ومتوازنة ،واكن ا ألمر يف
بعض ا ألحيان ميثل هممة ل يمت تقديرها ،و أأعرب عن ابلغ تقديره للزتامه هبذا العمل ،اذلي غالبا ما يكون يف ساعات متأأخرة
من الليل .وشكر ا ألمانة واملرتمجني الكفويني اذلين معلوا بال لكل من خلف الس تار لتلبية احتياجات ادلو ا ألعضاء وضامن
وجود الرتتيبات الإجرائية والإدارية طوا الاجامتعات ويف الفرتات اليت تتخلل الاجامتعات .و أأشار اإىل املسامهة الكبرية اليت
قدمهتا احللقات ادلراس ية طوا الثنائية ،واليت خططت لروها ونفذهتا ا ألمانة ،والمك الكبري من املواد اليت أأعدت دلمع ا ألعضاء
يف مداولهتم ،مثل بوابة املعلومات الإلكرتونية اليت تضمنت ثروة من املواد بكأأن املوضوع ،مبا يف ذكل ترشيعات و أأدوات
حملية وإاقلميية مثل دليل الكعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وأأشار اإىل املطبوعة اجلديدة املتعلقة مبتطلبات الككف عن
الرباءات .وشكر ا ألعضاء واملنسقني ا إلقلمييني عىل الزتاهمم ابلعملية وعىل العمل دامئا بطريقة تيسم ابلحرتام والود .ويف
اخلتام ،أأعرب عن شكره للمراقبني ،ول س امي املراقبون ا ألصليون اذلين اكنوا من املس تفيدين من معل جلنة املعارف .وطلب
من ادلو ا ألعضاء أأن تنظر بعناية يف املواقف اليت تتعلق بتكل القضااي الرئيس ية خال ا ألشروهر املقبةل للتوصل اإىل توافق يف
الراء بصورة رسيعة نسبيا يف اجلعية العامة .واكن انئبا الرئيس وامليرسون مس تعدين لنقل تكل العملية منذ ذكل احلني اإىل

WIPO/GRTKF/IC/34/14
71

اجلعية العامة .واكنت ادلورة التاسعة والثالثون للجنة املعارف يه ادلورة ا ألخرية يف الثنائية .وشكر الرئيس املكاركني عىل
الثقة اليت أأعطيت هل كرئيس ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون جديرا بتكل الثقة .واختمت الرئيس اجللسة.

قرار بك أأن البند  11من جدو ا ألعام :
 .291اع متدت اللجنة قراراهتا بك أأن البنود  2و3
و 4و 5و 6و 7و 8و 9و 10من جدو ا ألعام يف
 16يونيو  .2017واتفقت عىل اإعداد مرشوع تقرير
كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق
علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة،
وتعم ميه يف أأجل أأقصاه  31أأغسطس .2017
وس يدعى املكاركون يف اللجنة اإىل تقدمي تصويبات
كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف مرشوع
التقرير قبل أأن تعمَّم الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير
عىل املكاركني يف اللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة
القادمة للجنة.
[ييل ذكل املرفق]
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ALLEMAGNE/GERMANY
Julia MIOSGA (Ms.), Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Berlin

ANGOLA
Alberto Samy GUIMARÃES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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bbutler@bahamasmission.ch
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Boubakar LIKIBY (M.), secrétaire permanent, Comité national de développement des
technologies, Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI), Yaoundé
likibyboubakar@gmail.com
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Sylvie LAROSE (Ms.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division,
Global Affairs Canada, Ottawa
Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Marketplace Framework Policy Branch,
Innovation, Science and Economic Development, Ottawa
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Comercio (OMC), Ginebra
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Samuel DEMETRIS (Mr.), Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Christina TSENTA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA
Juan Carlos GONZÁLEZ VERGARA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
mvelasco@mincit.gov.co
Claudia VÁSQUEZ (Sra.), Directora, Dirección de Asuntos Económicos Sociales y Ambientales,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá D.F.
Paola MORENO (Sra.), Asesora, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá D.F.
paola.moreno@cancilleria.gov.co
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Daniela Carolina PÉREZ MAHECHA (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra

CONGO
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Ministry of Commerce and Industry, New Delhi
surabhi.sharma@nic.in
Sumit SETH (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Robert Matteus Michael TENE (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Erni WIDHYASTARI (Ms.), Director, Directorate of Copyright and Industrial Design, Directorate
General of Intellectual Property (DGIP), Ministry Law and Human Rights, Jakarta
Ika KURNIAWATI (Ms.), Head, Intellectual Property Empowerment Division, Directorate of
Cooperation and Empowerment of Intellectual Property, Directorate General of Intellectual
Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Irni YUSLIANTI (Ms.), Head, International Organization Cooperation Section, Directorate of
Cooperation and Empowerment of Intellectual Property, Directorate General of Intellectual
Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Ni Putu ANGGRAENI (Ms.), Legal Adviser, Directorate of Legal Affairs and Economic Treaty,
Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
niputu.anggraeni@kemlu.go.id
Nugroho MUJIANTO (Mr.), Adviser, International Organization Affairs, Coordinating Ministry for
Political, Law and Security Affairs, Jakarta
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
erry.prasetyo@mission-indonesia.org
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Reza DEHGHANI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL
Judith GALILEE METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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Dan ZAFRIF (Mr.), Adviser, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY
Maria Chiara MALAGUTI (Ms.), Expert, Ministry of Foreign Affairs and International
Cooperation, Rome
Vittorio RAGONESI (Mr.), Expert, Ministry of Culture, Roma
vragonesi@libero.it

Matteo EVANGELISTA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
matteo.evangelista@esteri.it

JAPON/JAPAN
Kenji SHIMADA (Mr.), Director, International Intellectual Property Policy Planning, International
Policy Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Yoshihito KOBAYASHI (Mr.), Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural
Affairs, Tokyo
Hirohisa OHSE (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign
Affairs, Tokyo
Hiroki UEJIMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, General Affairs Department,
Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Ryoei CHIJIIWA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Kenji SAITO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA
Paul Kiarie KAINDO (Mr.), Legal Counsel I, Kenya Copyright Board, Office of the Attorney
General and Department of Justice, Nairobi
kiariekaindo@gmail.com
Peter KAMAU (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
pmkamau2012@gmail.com

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN
Bakytbek ABYSHBAEV (Mr.), Leading Specialist, 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
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Liene GRIKE (Ms.), Adviser, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mssion,
Geneva

LIBAN/LEBANON
Charbel SAADE (Mr.), Responsible, Legal Affairs, Ministry of Culture, Beirut
saadecharbel@hotmail.com

LITUANIE/LITHUANIA
Nijole Janina MATULEVICIENE (Ms.), Head, Copyright Section, Ministry of Culture, Vilnius
nijole.matuleviciene@lrkm.lt
Renata RINKAUSKIENNE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
renata.rinkauskiene@urm.lt

MALAWI
Robert DUFTER SALAMA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Loudon O. MATTIYA (Mr.), Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Janet BANDA (Ms.), Solicitor General and Secretary for Justice, Ministry of Justice and
Constitutional Affairs, Lilongwe
Chikumbutso NAMELO (Mr.), Deputy Registrar General, Registrar General Department,
Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Blantyre
Ulemu C. MALINDI (Mr.), Administrative Officer, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO
Hassan BOUKILI (M.), chargé d’affaires a.i., représentant permanent adjoint, Mission
permanente, Genève
Mouna BENDAOUD (Mme), examinatrice de brevets, Département des brevets, Office
marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
bendaoud@ompic.ma
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
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Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora Divisional, Subdirección Divisional de
Examen de Fondo de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de
México
Juan Carlos MORALES VARGAS (Sr.), Subdirector Divisional de Asuntos Multilaterales y
Cooperación Técnica, Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
juancarlos.morales@impi.gob.mx
Maria del Pilar ESCOBAR (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
pescobar@sre.gob.mx
Magali ESQUINCA (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

MOZAMBIQUE
Pedro COMISSÁRIO (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
mission.mozambique@bluewin.ch
Margo BAGLEY (Ms.), Professor of Law, Emory University School of Law, Atlanta
margo.bagley@gmail.com
Olga MUNGUAMBE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
mission.mozambique@bluewin.ch
Francelina ROMÃO (Ms.), Health Counsellor, Permanent Mission, Geneva
mission.mozambique@bluewin.ch

NAMIBIE/NAMIBIA
Pierre DU PLESSIS (Mr.), Senior Consultant on ABS, Department of Environmental Affairs,
Ministry of Environment and Tourism, Windhoek

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

NIGÉRIA/NIGERIA
Ben OKOYEN (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva
Ugomma EBIRIM (Ms.), Senior Lecturer, Global Policy Department, University of Nigeria,
Nsukka
Chidi OGUAMANAM (Mr.), Professor of Law, University of Ottawa, Ottawa
Ruth OKEDIJI (Ms.), Professor of Law, Harvard Law School, Massachusetts

WIPO/GRTKF/IC/34/14
Annex
12

Chichi UMESI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY
Vincent TSANG (Mr.), Adviser, Ministry of Justice, Oslo
vincent.tsang@jd.dep.no

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Kim CONNOLLY-STONE (Ms.), Policy Director, Digital Economy, Ministry of Business
Innovation and Employment, Wellington
kim.connolly-stone@mbie.govt.nz
Ema HAO’ULI (Ms.), Policy Advisor, Business Law, Ministry of Business, Innovation and
Employment, Wellington
ema.haouli@mbie.govt.nz

OMAN
Ahmed Rashid Rabia ALSHIHHI (Mr.), Specialist, Organization and Cultural Relations, Ministry
of Heritage and Culture, Muscat
Mohammed AL-BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

OUGANDA/UGANDA
Agaba GILBERT (Mr.), Manager Intellectual Property, Intellectual Property Department, Uganda
Registration Services Bureau (URSB), Kampala
gilbert.agaba@ursb.go.ug
Juliana Naumo AKORYO NAUMO (Ms.), Commissioner, Culture and Family Affairs, Ministry of
Gender, Labour and Social Development (MGLSD), Kampala
jakoryon@yahoo.co.uk
George TEBAGANA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN
Farukh AMIL (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
mission.pakistan@ties.itu.int
Mariam SAEED (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
mission.pakistan@ties.itu.int

PARAGUAY

WIPO/GRTKF/IC/34/14
Annex
13
Maria Gabriela COBELO BENÍTEZ (Sra.), Secretaria, Dirección General de la Propiedad
Industrial, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Asunción
gabycobelo@icloud.com
Cristina Raquel PEREIRA FARINA (Sra.), Agregada, Misión Permanente, Ginebra

PÉROU/PERU
Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

PHILIPPINES
Cecilia PICACHE (Ms.), Head, Intangible Cultural Heritage Unit, National Commission for
Culture and the Arts, Manila
cvpicache@yahoo.com
Theresa TENAZAS (Ms.), Legal Officer, Biodiversity Management Bureau, Department of
Environment and Natural Resources, Quezon City
t_tenazas@yahoo.com
Rosa FERNANDEZ (Ms.), Intellectual Property Rights Specialist V, Bureau of Patents,
Department of Trade and Industry, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHIL),
Dasmarinas
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
agtalisayon@gmail.com
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
jheng0503bayotas@gmail.com

POLOGNE/POLAND
Wojciech PIATKOWSKI (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Magdalena CHODYCZKO (Ms.), Expert, Intellectual Property and Media Department, Ministry
of Culture and National Heritage, Warsaw
mchodyczko@mkidn.gov.pl

PORTUGAL
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
KIM Minsang (Mr.), Judge, Research Division, Supreme Court, Seoul
KIM Sungyeol (Mr.), Deputy Director, Culture and Trade Team, Ministry of Culture, Sports and
Tourism, Sejong
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Diana STICI (Ms.), Head, Legal Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI),
Chisinau
Marin CEBOTARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
marin.cebotari@mfa.md
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC
REPUBLIC
Vilay DUANG THONGLA (Mr.), Intellectual Property Cooperation Officer, Department of
Intellectual Property, Ministry of Science and Technology, Vientiane

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Head, International Cooperation and Patent Law-related Matters
Unit, International Department, Industrial Property Office, Prague
Pavel ZEMAN, Head (Mr.), Copyright Department, Ministry of Culture, Prague
pavel.zeman@mkcr.cz

ROUMANIE/ROMANIA
Razvan CASMOIU (Mr.), Head, Expertise and Scientific Ascertainments Department, Romanian
Copyright Office (ORDA), Bucharest
Cristian FLORESCU (Mr.), Head, International Relations Department, Romanian Copyright
Office (ORDA), Bucharest
Adrian NEGOITA (Mr.), Head, Patents Department, Romanian State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), Bucharest
negoita.adrian@osim.ro
Monica SOARE-RADA (Ms.), Head, European Patents and International Applications Bureau,
Patent Administration Division, Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM),
Bucharest
monica.soare@osim.ro

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
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Andrew SADLER (Mr.), Senior Policy Adviser, Copyright and Enforcement Directorate,
Intellectual Property Office (IPO), Newport
Marc WILD (Mr.), Policy Officer, International Policy Directorate, Intellectual Property Office
(IPO), Newport
marc.wild@ipo.gov.uk

SÉNÉGAL/SENEGAL
Abdoul Aziz DIENG (M.), conseiller technique, Ministère de la culture et de la communication,
Dakar
abdoulaziz.doc@gmail.com
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
repsengen@yahoo.fr

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Jakub SLOVÁK (Mr.), Legal Adviser, Copyright Unit, Media, Audiovisual and Copyright
Department, Ministry of Culture, Bratislava
Anton FRIC (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
anton.fric@mzv.sk

SRI LANKA
Ravinatha ARYASINGHA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Samantha JAYASURIYA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Chinthaka Samarawicrama LOKUHETTI (Mr.), Secretary, Ministry of Industry and Commerce,
Colombo
Shashika SOMERATHNE (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SOMALIE/SOMALIA
Sharmake Ali HASSAN (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
genevasomalia@gmail.com

SUISSE/SWITZERLAND
Martin GIRSBERGER (M.), 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 (M.), conseiller politique, Division droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Kathrin RÜEGSEGGER (Mme), stagiaire, Division droit et affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Parviz EMOMOV (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

THAÏLANDE/THAILAND
Savitri SUWANSATHIT (Ms.), Adviser to the Ministry of Culture, Office of the Permanent
Secretary, Ministry of Culture, Bangkok
savitrikantkrai@gmail.com
Nuttawit CHOBISARA (Mr.), Divisional Public Prosecutor, Department of Intellectual Property
and International Trade Litigation, Office of the Attorney General, Bangkok
nuke_kee@hotmail.com
Kitiyaporn SATHUSEN (Ms.), Senior Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry
of Commerce, Nonthaburi
sathusen_k@hotmail.com
Phubed PISANAKA (Mr.), Legal Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of
Commerce, Nonthaburi
Hathaipat CHEECHERN (Ms.), Cultural Officer, International Relations Bureau, Office of the
Permanent Secretary, Ministry of Culture, Bangkok
Ratchada SUKKA (Ms.), Cultural Officer, Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture,
Bangkok
dadasukka@gmail.com
Tohpong SMITI (Mr.), Delegate, Department of International Economic Affairs, Ministry of
Foreign Affairs, Bangkok
tohpong15@hotmail.com
Pajaree UNGTRAKUL (Ms.), Trainee, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva
ploy.pajareeu@gmail.com

TOGO
Wédiabalo Kossi TINAKA (M.), secrétaire général, Ministère de la communication, de la culture,
du sport et de la formation civique, Lomé
tinakakossi@yahoo.fr
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Afo Ousmane SALIFOU (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
orpheesalifou@gmail.com

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Anne Marie JOSEPH (Ms.), Deputy Controller, Intellectual Property Office, Ministry of the
Attorney General and Legal Affairs, San Juan

TUNISIE/TUNISIA
Youssef BEN BRAHIM (M.), directeur général, Organisme tunisien des droits d’auteur et des
droits voisins (OTDAV), Tunis
otdav@otdav.tn
Nasreddine NAOUALI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
n.naouali@diplomatie.gov.tn

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN
Sulgun GURBANOVA (Ms.), Head, Trademark and Industrial Designs Department, State
Service on Intellectual Property under the Ministry of Economy and Development of
Turkmenistan, Ashgabat
sulgun@list.ru

TURQUIE/TURKEY
Mehmet SAVAŞ (Mr.), Expert, General Directorate of Copyright, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara
mehmettsavass@gmail.com

UKRAINE
Andrew KUDIN (Mr.), General Director, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS),
Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and
Trade of Ukraine, Kyiv
Eleonora KUDINA (Ms.), Adviser of General Director, State Intellectual Property Service of
Ukraine (SIPS), Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine, Kyiv
Oleksii SKUBKO (Mr.), Deputy Head, Department of Public Relations and Protocol Events,
State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Ukrainian Intellectual Property Institute
(Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv
Sergii TORIANIK (Mr.), Deputy Head, Department of Examination of Applications for Inventions,
Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, State Intellectual Property Service of
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Ukraine (SIPS), Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine, Kyiv
s.toryanik@ukrpatent.org

URUGUAY
Juan BARBOZA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
juan.barboza@mrree.gub.uy

VIET NAM
LE Ngoc Lam (Mr.), Deputy Director General, National Intellectual Property Office (NOIP),
Hanoi
PHAM Thi Kim Oanh (Ms.), Deputy Director General, Copyright Office of Vietnam (COV),
Ministry of Culture, Sport and Tourism, Hanoi
oanhpk@cov.gov.vn
NGUYEN Thi Ngoc Ha (Ms.), Official, Copyright Office of Viet Nam (COV), Hanoi

YÉMEN/YEMEN
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZIMBABWE
Taonga MUSHAYAVANHU (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
zimbabwemission@bluewin.ch

II. DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Anne VON ZUKOWSKI (Ms.), Political Officer, Brussels
Oliver HALL ALLEN (Mr.), First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

III. OBSERVATEURS/OBSERVERS
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PALESTINE
Sami M.K. BATRAWI (Mr.), Director General, Intellectual Property Unit, Ministry of Culture,
Ramallah

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Sanaz JAVADI (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme
(DIIP), Geneva
javadi@southcentre.int

GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY
Deyanira CAMACHO TORAL (Sra.), Funcionaria Internacional en Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Dirección General 3, Propiedad Intelectual, Lima
dcamacho@comunidadandina.org

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)
Saja ALHASSAN (Ms.), Examiner, Riyadh
sjalhassan@gccsg.org
Faisal ALJARDAN (Mr.), Patent Examiner, Riyadh
faljardan@gccsg.org

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
Solange DAO SANON (Mme), chargée du droit d’auteur et du suivi des questions émergentes,
Département des affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes, Yaoundé
sdaosolange@gmail.com

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)
Enrico LUZZATTO (Mr.), Director, Directorate General 1 - Cluster Pure and Applied Organic
Chemistry, Munich
eluzzatto@epo.org
Alessia VOLPE (Ms.), Coordinator, International Cooperation, Munich
avolpe@epo.org
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ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
Lorick Stephane MOUBACKA (M.), assistant de coopération pour les affaires économiques et
de développement, Genève
stephane.moubacka@francophonie.org

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

ADJMOR
Hamady AG MOHAMED ABBA (M.), président, Tombouctou
tassanafalte@yahoo.fr
Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN)
Saron CABERO (Sra.), Asistente B, Ciudad de México
Carmen Lucero HERNÁNDEZ CRUZ (Sra.), Asistente, Relaciones Políticas y Asuntos
Internacionales, Ciudad de México
Assembly of Armenians of Western Armenia, The
Lydia MARGOSSIAN (Mme), déléguée, Mission diplomatique, Bagneux

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Maria Carmen DE SOUZA BRITO (Ms.), Observer, Zurich
Australian Centre for Intellectual Property in Agriculture (ACIPA)
Charles LAWSON (Mr.), Professor, Griffith University, Gold Coast
c.lawson@griffith.edu.au
Brazilian Association of Intellectual Property (ABPI)
Maria Carmen SOUZA BRITO (Ms.), President, Rio de Janeiro
abpi@abpi.org.br
Center for Multidisciplinary Studies Aymara (CEM-Aymara)
Q’apaj CONDE CHOQUE (Mr.), Member, La Paz
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones
(DoCip)/Indigenous Peoples’ Center for Documentation, Research and Information (DoCip)
Karen PFEFFERLI (Ms.), Technical Secretariat Coordinator, Geneva
karen@docip.org
Maria BAYLE (Ms.), Interpreter, Geneva
Olivier BIASI (Mr.), Interpreter, Geneva
Elodie FLACHAIRE (Ms.), Interpreter, Geneva
Laurence MARTINOT (Ms.), Interpreter, Geneva
Pamela VALDÉS (Ms.), Interpreter, Geneva
Claire MORETTO (Ms.), Publications Manager, Geneva
claire@docip.org
Pierrette BIRRAUX (Ms.), Member, Geneva
Zuleika ROMERO (Ms.), Intern, Geneva
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intern.st@docip.org
Centre du commerce international pour le développement (CECIDE)/International Trade Center
for Development (CECIDE)
Biro DIAWARA (M.), coordinateur du programme, Genève
Centre for International Governance Innovation (CIGI)
Oonagh FITZGERALD (Ms.), Director, International Law Research Program, Waterloo
ofitzgerald@cigionline.org
Bassem AWAD (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Law and Innovation, Waterloo
bawad@cigionline.org
Oluwatobiloba MOODY (Mr.), CIGI Post-Doctoral Fellow, Waterloo
omoody@cigionline.org
Centre for Support of Indigenous Peoples of the North/Russian Indigenous Training Centre
(CSIPN/RITC)
Polina SHULBAEVA (Ms.), Member, Tomsk
pshulbaeva@gmail.com
Civil Society Coalition (CSC)
Marc PERLMAN (Mr.), Fellow, Providence
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)
Rosario LUQUE GIL (Sra.), Asesora, Guayaquil
CS Consulting
Susanna CHUNG (Ms.), Director, Ankara
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Benoît MÜLLER (Mr.), Policy Adviser, Brussels
Marie ARBACHE (Ms.), Intern, Geneva
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques
(FIAB)/International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Stephen WYBER (Mr.), Manager, Policy and Advocacy, The Hague
France Freedoms - Danielle Mitterrand Foundation
Leandro VARISON COSTA (Mr.), Legal Adviser, Paris
leandro.varison@france-libertes.fr
Marion VEBER (Ms.), Programme Officer, Paris
marion.veber@france-libertes.fr
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Hartmut MEYER (Mr.), Program Officer, Eschborn
hartmut.meyer@giz.de
Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Mme), présidente, Genève
madeleine@health-environment-program.org
Pierre SCHERB (M.), conseiller juridique, Genève
avocat@pierrescherb.ch
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Himalayan Folklore and Biodiversity Study Program IPs Society for Wetland Biodiversity
Conservation Nepal
Kamal Kumar RAI (Mr.), Member, Kathmandu
pronatura.org.np@gmail.com
Independent Film and Television Alliance (I.F.T.A)
Vera CAASTANHEIRA (Ms.), Legal Adviser, Los Angeles
vca.law2017@gmail.com
Indian Movement - Tupaj Amaru
Lázaro PARY ANAGUA (Sr.), Coordinador, Potosi
Indigenous World Association (IWA)
June LORENZO (Ms.), Consultant, Paguate
Instituto Indígena Brasilero da Propriedade Intelectual (InBraPi)
Lucia Fernanda INACIO BELFORT SALES (Ms.), Expert, Indigenous Human Rights and
Intellectual Property, Cultural Heritage Division, Ronda Alta
jofejkaingang@hotmail.com
International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle
bruno.machado@bluewin.ch
Maasai Cultural Heritage Foundation (MCHF)
Hellen KISIO (Ms.), Coordinator, Nairobi
kisiohellen@gmail.com
Massai Experience
Zohra AIT-KACI-ALI (Mme), présidente, Genève
MALOCA Internationale
Leonardo RODRÍGUEZ PÉREZ (Mr.), Expert, Geneva
perez.rodriguez@graduateinstitute.ch
MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/MARQUES The Association of European Trademark Owners
Marion HEATHCOTE (Ms.), Expert Member, Sydney
Native American Rights Fund (NARF)
Kim Jerome GOTTSCHALK (Mr.), Staff Attorney, Boulder
jeronimo@narf.org
Susan NOE (Ms.), Staff Attorney, Boulder
suenoe@narf.org
Proyecto ETNOMAT, Departamento de Antropología Social, Universidad de Barcelona
(España)
Mònica MARTÍNEZ MAURI (Sra.), Investigadora Principal, Barcelona
martinezmauri@ub.edu
Sámi Parliamentary Council (SPC)
Inka Saara ARTTIJEFF (Ms.), Adviser, Inari
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi
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Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici (SIMBDEA)
Harriet DEACON (Ms.), Member, Epsom
Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and
Education
Jennifer TAULI CORPUZ (Ms.), Legal Coordinator, Quenzon City
Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow
Claire LAURANT (Mme), deléguée, Rolle
Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department
Raymond FRYBERG (Mr.), Director of National Resources, Tulalip
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