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 .1عقد مدير عام املنظم العاملي للملكي الفكرة ("الوةبو") ادلورة الثالث والثالثني للجن احلكومي ادلولي املعني
ابمللكي الفكرة واملوارد الوراثي واملعارف التقليدة والفوللكور ("اللجن " أأو "اللجن احلكومي ادلولي ") ،بنيف ،يف الفرتة
من  27فرباير اإىل  3مارس .2017
 .2ومثلت ادلول التالي يف ادلورة :أألبانيا ،اجلزائر ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان ،جزر الهباما،
برابدوس ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) ،الربازةل ،مكبوداي ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كواب،
اجلروهورة اليك يكي  ،جيبويت ،اجلروهورة ادلومينيكي  ،مرص ،اإكوادور ،السلفادور ،اس تونيا ،اثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،الغابون،
جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،غواتاميل ،غينيا ،هندوراس ،هنغاراي ،الروهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجروهورة  -الإسالمي ) ،إارسائيل،
اإةطاليا ،الياابن ،اكزخس تان ،كينيا ،قريغس تان ،لتفيا ،لبنان ،مايل ،مورةتانيا ،املكس يك ،موانكو ،املغرب ،موزامبيق،
النيجر ،نيجرياي ،نيوزةلندا ،ابكس تان ،بامن ،ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجروهورة كوراي ،رومانيا ،الاحتاد
الرويس ،اململك العربي السعودة  ،الس نغال ،سلوفاكيا ،جنوب أأفرةقيا ،اإس بانيا ،رسي لناك ،اجلروهورة العربي السورة ،
سويرسا ،طاجيكس تان ،اتةلند ،تونس ،تركيا ،توفالو ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،الإمارات العربي املتحدة ،اململك املتحدة ،مجروهورة
تزنانيا املتحدة ،الولايت املتحدة الامريكي ،ا ألوروغواي ،أأوزابكس تان ،فزنوةال (مجروهورة  -البوليفارة ) ،فييت انم ،المين،
زامبيا ،زمبابوي ( .)92واكن الاحتاد ا ألورويب (" )"EUوادلول ا ألعضاء فيه ممثال كعضو يف اللجن .
 .3وشاركت املنظامت احلكومي ادلولي التالي بصف مراقب :املنظم ا إلقلميي ا ألفرةقي للملكي الفكرة (،)ARIPO
الاحتاد ا ألفرةقي ( ،)AUمكتب براءات الاخرتاع دلول جملس التعاون اخلليجي ( ،)GCC Patent Officeمركز اجلنوب
(.)4( )SC
 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومي التالي بصف مراقب :مجعي ا ألرمن يف أأرمينيا الغربي  ،مركز الابتاكر يف أأسلوب
احلمك ادلويل ( ،)CIGIائتالف اجملمتع املدين ( ،)CSCاللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب ا ألنديز ا ألصلي (،)CAPAJ
يس اإس لالسيكارات ،الك بك العاملي لصناع العلوم النباتي ( ،)CROPLIFEالرابط ا ألوروبي لطالب القانون
( ،)ELSAاحتاد التنوع البييئ والإيكولويج من أأجل ا إلصالح الزراعي وحقوق الإنسان ( ،)FEEDAR&HRفرنسا
للحرايت  -مؤسس دانييل ميرتان ،جلن ا ألصدقاء العاملي لليكاور ( ،)FWCCاحلرك الروهندة  -توابج أأمارو ،مركز
الكعوب ا ألصلي للتوثيق والبحث واملعلومات ( ،)DoCipالاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلني
( ،)IFPMAرابط النارشين ادلولي ( ،)IPAمركز التجارة ادلولي للتمني ( ،)CECIDEالاحتاد ادلويل للفيدةو (،)IVF
الرابط ادلولي للعالمات التجارة ( ،)INTAمعروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل ( ،)InBraPiاملؤسس
ادلولي ل إاليكولوجيا املعرفي ( ،)KEIمالواك اإنرتانش يوانل ،ماركيس  -رابط أأحصاب العالمات التجارة ا ألوروبيني ،جترب
املاساي ،مرشوع اتنومات ،قسم الاثروبولوجيا الاجامتعي بامع برشلون (اإس بانيا) ،مؤسس تبييبا  -املركز ادلويل ألحباث
الس ياسات والتعلمي فامي ةتعلق ابلكعوب ا ألصلي  ،ش بك برهارد للعامل الثالث ( ،)TWNجامع لوزان (.)26
.5

وترد قامئ املكاركني بعد هذا التقرير.

 .6وقدمت الوثيق  WIPO/GRTKF/IC/33/INF/2 Rev.حمل عام عن الواثئق اليت وزعت ألغراض ادلورة
الثالث والثالثني للجن .
 .7و أأشارت ا ألمان اإىل املداخالت اليت مت الإدلء هبا ،ومت ا إلبال بوقائع ادلورة وتسجيلروها عىل الك بك العاملي  .وةلخص
هذا التقرير املناقكات وةقدم جوهر املداخالت دون أأن ةعكس مجيع املالحظات اليت أبدةت ابلتفصيل أأو ةيبع ابلرضورة
اليسلسل الزمين للمداخالت.
.8

واكن الس يد وند وندلند من الوةبو هو أأمني عام ادلورة الثالث الثالثني للجن .
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البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .9افتتح رئيس اللجن احلكومي ادلولي  ،الس يد اإاين غوس من أأسرتاليا  ،ادلورة ،ودعا املدير العام للوةبو اإىل
الإدلء بلكمته.
 .10ورحب الس يد /فرانسس غري ،املدير العام ،ترحيبا حارا بميع املكاركني .و أأفاد أأنه من الرائع أأن نرى هذه املكارك
املكثف يف هذه العملي  .وذكر أأن اللجن احلكومي ادلولي تقرتب من اجلزء ا ألخري من فرتة الثنائي اليت حددهتا اجلعي العام
لوليهتا يف أأكتوبر  .2015وأأفاد أأن مجيع املكاركني عىل دراة بتكل الولة  ،لس امي خبط العمل املرتبط هبا اليت تتوقع عقد
دورتني بكأأن لك موضوع من مواضيع املوارد الوراثي واملعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فضال عن
سلسةل من الندوات .وشكر الرئيس ،الس يد /غوس ،عىل معهل املفيد وعىل حامسه يف هذه العملي  .كام أأقر أأةضا
ابملساهامت القمي للغاة اليت قدهما انئبا الرئيس ،السفري /روبرت ماتيوس مايلك تني من اإندونيس يا والس يد /جواك ليدس من
فنلندا ،الذلان معال بكلك وثيق دلمع الرئيس .كام شكر املنسقني ا إلقلمييني ومجيع ادلول ا ألعضاء عىل مكاركهتم يف العملي
حىت الآن .و أأفاد أأن ادلورة الثالث والثالثني للجن  ي ادلورة ا ألوىل املعني بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وقر مر وقت
طوةل منذ أأن تناولت اللجن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل وجه التحدةد ،واليت ُطرحت جمددا يف مارس .2014
وذكر أأنه خالل ادلورة الثاني والعرشين للجن احلكومي ادلولي  ،ورد النص اذلي نتج عن املناقكات اليت جرت يف شروهر
مارس  2014يف الوثيق  .WIPO/GRTKF/IC/33/4و أأقر املدير العام ابملكارك البناءة ملمثيل الكعوب ا ألصلي
واجملمتعات احمللي  .وذكر أأن صندوق الوةبو للتربعات قد نفد ،ومنذ ادلورة السادس والعرشين للجن احلكومي ادلولي اليت
عقدت يف فرباير  ،2014مل يكن من املمكن متوةل مكارك ممثيل الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي مبارشة .وحث ادلول
ا ألعضاء عىل النظر مرة أأخرى يف هذا املرفق البالغ ا ألمهي اذلي مكن من مكارك ممثيل الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي
اذلين ةعتربوا يف غاة ا ألمهي ابلنس ب للعملي  .و أأفاد أأن فرةق الكعوب ا ألصلي س ييناول وهجات نظر الكعوب ا ألصلي
واجملمتعات احمللي بكأأن مرشوع املواد .ورحب ابلربوفيسور رةبياك تسويس ،املتحدث الرئيس ي وا ألس تاذة بلكي جميس يئ.
روجرز للقانون يف جامع أأريزوان (الولايت املتحدة ا ألمريكي ) واملسيكار اخلاص يف التنوع والإدماج ،وقايض احملمك القبلي
لقبيةل فورت ماكدوةل ايفاابي وقبيةل سان اكرلوس اابتيش وشكرها عىل حضورها .كام رحب أأةضا بعضوي اللجن الآخرين،
اكنكينك سينا ،عضو شعوب املاساي واحا ر يف يلي احلقوق بامع اإرجرتون يف انكورو بكينيا ،ووكيل دمع حقوق الإنسان
يف اجملموع ادلولي حلقوق ا ألقليات وعضو الفرةق العامل التابع للجن ا ألفرةقي املعني ابلكعوب ا ألصلي  ،والس يدة /لوس يا
فرانندا اإةناس يو بيلفورت ساليس ،عضو شعوب بوفو كينغانغ ،الربازةل ،احامي الكعوب ا ألصلي وحاصةل عىل درج
املاجس تري يف القانون من جامع برازةليا ،عضو مؤسس ومدير تنفيذي ابملعروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل.
و أأعرب املدير العام عن أأمنيته بلك التوفيق يف املداولت و أأمهل يف أأن تمتكن اللجن من التوصل اإىل بعض النتاجئ البناءة قبل
هناة الاجامتع.
 .11ورحب الرئيس بميع ا ألعضاء واملراقبني ،لس امي املراقبني من الكعوب ا ألصلي  ،و أأقر ابدلور الروهام اذلي اضطلعوا به
يف تثقيف مجيع املكاركني بكأأن اهامتماهتم وشواغلروهم والطبيع الفرةدة جملمتعاهتم وثقافاهتم .كام اثىن عىل انئيب الرئيس الذلين
معل معروهام كفرةق واحد ،واكان نكطني أأثناء الاجامتعات وفامي بيهنا يف جمال النظر يف الهنج املتبع يف الاجامتعات و أأفضل
الآليات ملساعدة ادلول ا ألعضاء عىل اإحراز تقدم يف تنفيذ الولة  .وشكر املنسقني ا إلقلمييني السابقني واحلاليني اذلين سامهوا
يف جعل الاجامتعات بناءة و أأكدوا عىل أأهنا أجرةت بطرةق عادةل ومفتوح وشفاف واحرتم وودة  .و أأفاد أأنه أأعد مذكرتني،
ا ألوىل عبارة عن مذكرة اإعالمي للمساعدة يف ا ألعامل التحضرية لدلول ا ألعضاء ،اليت متثل وهجات نظرها وحدها ،وليس لروها
أأي وضع ول ختل بأأي موقف من مواقف ادلول ا ألعضاء .وذكر أأهنا تعكس ا ألعامل السابق املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي اليت مل تُناقش منذ ما ةقرب من ثالث س نوات ،اإل أأن عدد كبري من القضااي ا ألساس ي قد نوقكت خالل دورات
املعارف التقليدة  .و أأفاد أأن الك املوضوعني ةنطواين عىل العدةد من القضااي املتقاطع  ،ولكن هناك أأةضا اختالفات ،لس امي
يف طبيع املوضوع ،مما ةؤثر عىل عدد من القضااي ا ألساس ي  .واس تعرض املرفق نتاجئ مناقكات املعارف التقليدة املتصةل
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بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،حيث اكن من املروهم عدم اإغفال ذكل العمل .وقد عكست املذكرة ادلراسات السابق
والتقارير و أأعامل امللكي الفكرة ذات الصةل يف جمال أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مثل حتليل الثغرات اذلي مت نرشه دعام
لدلورة الثالث عرشة للجن احلكومي ادلولي  ،والتقارير املتعلق ابخلربات الوطني  .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تتوسع
اللجن يف تكل التجارب الوطني  ،مكريا اإىل أأنه خالل املناقكات املتعلق ابملعارف التقليدة اكنت هناك عروض جيدة جدا
بكأأن التجارب الوطني احلدةث يف املكاورات غري الريمي  .وذكر أأن حتليل الثغرات قد عكس أأةضا الاختالفات بني امحلاة
يف س ياق امللكي الفكرة (منع الاختالس أأو الاس تخدام غري املرصح به) وصون وتعزيز الرتاث الثقايف ،وةعد هذا ا ألخري
من اختصاص واكلت مثل اليونسكو .و أأفاد أأن س ياق املفاوضات هو امللكي الفكرة  ،عىل النحو املبني يف الولة  .وتناولت
املذكرة الثاني الهنج وأأساليب العمل اخلاص ابلبند  6من جدول ا ألعامل " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" وس ُتعرض يف اإطار
البند  6من جدول ا ألعامل .و أأفاد أأن تركيزي املفاوضات وفقا للولة هو تضييق الفجوات القامئ والتوصل اإىل فروهم مكرتك
بكأأن املبادئ ا ألساس ي القضااي والنظر يف اخليارات املتاح لوضع مرشوع صك قانوين .ومت توجيه اللجن احلكومي ادلولي
اإىل اإعداد قامئ اإرشادة ابلقضااي العالق  /املعلق اليت ةتعني معاجلهتا أأو حلروها يف ادلورة الرابع والثالثني للجن  .وهناك الكثري
من العمل اذلي ةتعني القيام به وثغرات كبرية لبد من سدها  .و أأعرب عن امهل يف أأن يس تغل ا ألعضاء وقهتم ملراجع
مواقفروهم والنظر فهيا بعناة  .و أأفاد أأنه س يخصص جزء من ادلورة الرابع والثالثني للتقيمي فامي ةتعلق بميع املوضوعات الثالث
والنظر يف توصيات اللجن احلكومي ادلولي للجمعي العام  .وذكر أأن معل هذا ا ألس بوع س يكون عامال أأساس يا يف اإحراز
تقدم يف الولة فامي ةتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد بأأن اللجن حباج اإىل تطوير فروهم مكرتك خملتلف املواقف.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
قرار بك أأن البند  2من جدول ا ألعامل:
 .12قدم الرئيس مرشوع جدول ا ألعامل
املعمم يف الوثيق WIPO/GRTKF/IC/33/1
 Prov. 2يك ةع متد ،ومت اعامتده.
 .13فتح الرئيس الباب ل إالدلء ابلبياانت الافتتاحي .
[ .14مالحظ من ا ألمان  :أأعربت وفود عدة عن شكرها للرئيس وانئيب الرئيس وا ألمان  ،و أأعربت عن امتناهنا للتحضري
اجليد لدلورة ].و أأعرب وفد اإندونيس يا عن اعتقاده ،متحداث ابلنياب عن مجموع أآس يا واحمليط الروهادئ ،و ي منطق دةناميكي
تمتيزي بمنوها وتنوعروها وتقدهما ،بأأن اللجن احلكومي ادلولي ميكن أأن تضيق الفجوات القامئ وتتوصل اإىل تفامه مكرتك بكأأن
القضااي املطروح  .و أأةد الوفد مهنجي وبرانمج العمل الذلين اقرتهحام الرئيس .و أأعرب عن تقديره للمذكرة الإعالمي اليت
درسروها ،واليت خلص فهيا الرئيس ا ألعامل اليت اضطلعت هبا اللجن فامي ةتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي منذ أأن بد أأت
املفاوضات القامئ عىل النص يف عام  .2010و أأةد مناقك القضااي ا ألساس ي من أأجل التوصل اإىل نقط التقاء مكرتك فامي
ةتعلق بقضااي ا ألهداف واملس تفيدين وموضوع ونطاق امحلاة والاس تثناءات والتقييدات .وذكر أأن كيفي تعرةف أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي س تضع أأساس العمل .و أأفاد أأن معظم أأعضاء اجملموع أأعربوا عن اعتقادمه بأأن تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ةنبغي أأن يكون شامال و أأن يس توعب اخلصائص الفرةدة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ول ةنبغي أأن يكرتط
معاةري مس تقةل ل ألهلي  .كام أأعرب معظم أأعضاء مجموعته عن تأأةيدمه ملس توى تفاضيل يف حامة أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،ور أأى أأن مثل هذا الهنج املتدرج ةييح فرص إلظروهار التوازن املكار اإليه يف الولة والعالق مع املكل العام ،فضال
عن التوازن يف احلقوق واملصاحل من املالكني واملس تخدمني واجلروهور ا ألوسع .ومع ذكل ،اكن لبعض أأعضاء اجملموع موقف
خمتلف .وذكر أأن اإرساء مس توى احلقوق القامئ عىل خصائص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ميكن أأن يكون سبيال للميض
قدما حنو تضييق الفجوات القامئ  ،هبدف التوصل يف الهناة اإىل اتفاق بكأأن الصكوك ادلولي  ،مما يكفل امحلاة املتوا نز
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والفعاةل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ابلإضاف اإىل حامة املوارد الوراثي واملعارف التقليدة  .و أأفاد أأن املس تفيدين
الرئيس يني من الصك مه الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .وذكر أأن بعض أأعضاء اجملموع دلمم موقف خمتلف ،غري أأن
معظم ا ألعضاء ر أأوا أأنه من املناسب تناول دور املس تفيدين الآخرين وفقا للقانون الوطين ،نظرا لوجود ظروف معين ل ميكن
فهيا أأن تُعزى أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حتدةدا اإىل شعوب أأصلي وجممتعات احلي بعيهنا .وفامي ةتعلق مبسأأةل نطاق
امحلاة  ،أأعرب معظم أأعضاء اجملموع عن تأأةيدمه لتوفري أأق ى قدر ممكن من امحلاة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،حسب
طبيعهتا أأو خصائصروها .ويف حني أأن الامنذج احلرصة القامئ عىل لك من احلقوق الاقتصادة وا ألخالقي ميكن أأن تكون
مناس ب خملتلف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اإل أأن معظم أأعضاء مجموعته ةعتقدون بأأنه رجب اش امتل بعض أأشاكل احلقوق
الاقتصادة يف حالت البحث والتطوير ،مبا يف ذكل مفاهمي املوافق املس بق عن عمل ( )PICوالرشوط املتفق علهيا تبادليا
( )MATواحلصول عىل املنافع وتقايمروها ( )ABSعند توفري امحلاة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي اململوك عىل نطاق واسع.
ولكن بعض ا ألعضاء دلمم موقف خمتلف .ومن ا ألسايس ضامن النظر يف ا ألحاكم املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات بطرةق
متوا نز تبعا للمواقف احملددة للك دوةل عضو واملصاحل اجلوهرة ألحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومن مث ،ةنبغي أأل
تكون الاس تثناءات والتقييدات واسع النطاق بدرج ترض بنطاق امحلاة  .ويف حني أأن بعض أأعضاء اجملموع دلمم موقف
خمتلف ،اإل أأن معظم ا ألعضاء ةعتقدون أأن هناك حاج اإىل صك ملزم قانوان بكأأن املوارد الوراثي واملعارف التقليدة
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأكد الوفد عىل دمع اجملموع الاكمل وتعاوهنا لإجناح ادلورة .و أأعرب عن الزتامه املس متر
ابملكارك البناءة يف التفاوض حول نييج مقبوةل جليع الاطراف .كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقكات اإىل اإحراز تقدم
ملحوظ يف معل اللجن .
 .15و أأةد وفد كولومبيا ،متحداث ابلنياب عن مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب ،اقرتاح الرئيس بكأأن مهنجي العمل
واملذكرة الإعالمي  .وذكر أأن اللجن احلكومي ادلولي انقكت موضوع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف أأبرةل ،2014
وس تخصص اللجن  ،وفقا لربانمج العمل ،دورتني لروهذا املوضوع .و أأشار اإىل الولة اليت أأقرهتا اجلعي العام يف عام .2015
و أأفاد أأنه خالل ادلورة ا ألوىل اخملصص ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف فرتة الثنائي  ،عىل اللجن أأن تنظر يف القضااي
ا ألساس ي اليت مل ُحتل بعد ويف اخليارات اخملتلف ملرشوع الصك القانوين ،مع مراعاة برانمج العمل لعام .2017- 2016
وسلط الضوء عىل جدوى املذكرة الإعالمي اليت قدهما الرئيس واليت أأوحضت املوقف وتضمنت جدول مبكارةع املواد املتعلق
ابملعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلي سروهل املقارانت وجعل العمل أأسروهل فامي ةتعلق بصياغ نص بكأأن
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذكر أأنه من املفيد مراعاة التقدم اذلي أحرز يف ادلورة ا ألخرية بكأأن املعارف التقليدة .
وةنبغي أأن تؤدي احلاج اإىل امليض قدما وإاحراز تقدم يف تنقيح الوثيق  ،WIPO/GRTKF/IC/33/4بهناة ا ألس بوع،
اإىل صيغ منقح تعكس التقدم اذلي أحرز يف القضااي ا ألساس ي ( أأهداف الس ياس وتعرةف الاختالس وموضوع الصك
واملس تفيدين من امحلاة ) .و أأقر بأأمهي القضااي ا ألخرى اليت تكلك جزءا من النص التفاويض ،ور أأى أأنه ةنبغي لدلورة أأن
تسمح بتحقيق أأفضل تقدم ممكن .ور أأى أأن معل امليرسين ذو قمي أأةضا ،و أأعرب عن سعادته لرؤة الس يدة /مارغو ابغيل
من موزامبيق .واقرتح أأن تعمل الس يدة /مارس يال ابةفا ،مسيكارة منظم التجارة العاملي والوةبو من البعث ادلامئ لك ييل
دلى مكتب ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولي ا ألخرى يف جنيف ،بصف ميرس .و أأعرب عن ثقته يف أأن هماراهتا وخربهتا املروهني
سيسروهم يف همام اللجن  .و أأقر بأأمهي الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي عىل طول العملي ومساهامهتا يف املناقكات ،و أأكد
عىل احلاج اإىل بذل هجد جامعي لتجدةد موارد صندوق التربعات .و أأفاد أأنه من املروهم البناء عىل العمل احلايل اذلي تضطلع به
اللجن  .و أأعرب للرئيس عن الزتامه ابإحراز تقدم يف املناقكات خالل ادلورة.
 .16و أأكد وفد طاجيكس تان ،متحداث ابمس مجموع بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقي  ،عىل أأن معل اللجن همم
للغاة لضامن امحلاة املتوا نز والفعاةل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن أأمهل الكبري يف أأن جتد ادلول ا ألعضاء ،يف
اإطار توجيه الرئيس وقيادته املاهرة ،أأرضي مكرتك بكأأن القضااي ا ألساس ي عن طرةق تضييق الفجوات القامئ بكأأن
ا ألهداف وموضوع الصك واملس تفيدين ونطاق امحلاة والاس تثناءات والتقييدات والعالق مع املكل العام وتعرةف

WIPO/GRTKF/IC/33/7
6

الاختالس .كام أأعرب عن أأمهل يف أأن ةؤدي معل اللجن اإىل عقد مؤمتر دبلومايس .و أأعرب الوفد عن اس تعداده لإجراء
مفاوضات بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكيزي عىل معاجل القضااي اليت مل ُحتل بعد والنظر يف اخليارات املتاح
لوضع مرشوع صك قانوين .و أأقر بأأن هناك جدول أأعامل موضوعي و أأعرب عن اس تعداده للمكارك واملسامه بطرةق بناءة
يف اإجناز أأعامل ادلورة بنجاح.
 .17و أأعرب وفد الصني عن اعتقاده بأأن هجود الرئيس وا ألمان س تؤدي دورا اإرجابيا يف املساعدة عىل التوصل اإىل فروهم
مكرتك بكأأن القضااي الرئيس ي ويف تيسري اس تحداث صك قانوين ملزم قانوان .وافاد أأنه شارك بنكاط يف معلي وضع
ترشةعات وطني محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذكر أأنه يف شروهر سبمترب  ،2014صا "الالحئ التنفيذة بكأأن
حامة حق املؤلف للمصنفات ا ألدبي والفني الكعبي (مرشوع مطروح للتعليق عليه)" و أأصدره للجمروهور للتعليق عليه.
ورجري حاليا اإجراء املزةد من التحقيقات والبحوث اسينادا اإىل الردود الواردة .و أأعرب عن اس تعداده لتقامس خربته اليرشةعي
مع الوةبو وادلول ا ألعضاء فهيا بكأأن حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وانطالقا من روح التعاون النكط والتفامه
الكامل واملرون العملي  ،سيكارك مع الوفود ا ألخرى يف مناقكات موضوعي تسيند اإىل مكارةع املواد بغي ر أأب اخلالفات
حىت ميكن التوصل اإىل توافق يف الآراء بكأأن القضااي الرئيس ي  ،وبغي تقدم الاجامتع يف اجتاه ممثر.
 .18و أأشار وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموع ابء ،اإىل أأن هذه  ي ادلورة ا ألوىل بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي منذ
اعامتد الولة لعام  .2017 - 2016وجشع اللجن عىل الرتكيزي عىل املناقكات املوضوعي هبدف اإرجاد فروهم مكرتك للقضااي
اجلوهرة  .وةنبغي تصممي العمل بطرةق حتقق نتاجئ مفيدة ومعلي للمس تفيدين ،بيامن تدمع الابتاكر والإبداع وتضمن اليقني
القانوين وتسلط الضوء عىل الطبيع الفرةدة للموارد الوراثي واملعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ويف الوقت
نفسه ،هناك بعض التداخل بني تكل املوضوعات ،لس امي املعارف التقليدة وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذلكل ،ةنبغي
بذل قصارى اجلروهود لتجنب وضع هنُ ج متباةن فامي بني هذين املوضوعني .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تضع ادلول ا ألعضاء
تفاهام مكرتاك بكأأن القضااي ا ألساس ي  ،مدعوما بهنج قامئ عىل ا ألدةل ،حىت ميكن اإحراز تقدم ملموس .و أأفاد أأن تبادل
اخلربات والهنُ ج اليت تيبعروها ادلول ا ألعضاء يسروهم يف التوصل اإىل فروهم مكرتك بكأأن القضااي ا ألساس ي  ،لس امي كيفي تنفيذ
املقرتحات اجلدةدة بكلك معيل والعالق مع نظام امللكي الفكرة احلايل .و أأحيط الوفد علام ابلوثيق
 " WIPO/GRTKF/IC/33/5أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :ورق مناقك " اليت قدهما وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكي  ،والوثيق " WIPO/GRTKF/IC/33/6اقرتاح الاحتاد ا ألورويب لغرض ادلراس " املقدم من جانب وفد
الاحتاد ا ألورويب .و أأعرب عن ثقته يف أأن اللجن س تحرز تقدما بكأأن موضوع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وشكر
الرئيس عىل اجلروهود اليت ةبذلروها لضامن انعاكس مجيع أآراء ا ألعضاء بدق  .و أأعرب عن اس مترار الزتامه ابملسامه البناءة يف حتقيق
نييج مقبوةل للك ا ألطراف.
 .19و أأشار وفد جورجيا ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،اإىل أأهنا املرة ا ألوىل اليت تعاجل فهيا
اللجن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي منذ اعامتد الولة لعام  .2017-2016ومبا أأن اللجن احلكومي ادلولي بصدد اس تئناف
املناقكات بكأأن القضااي ا ألساس ي للحامة املتوا نز والفعاةل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت مل ةُنظر فهيا منذ أأكرث من
عامني ،فاإنه ةتطلع اإىل مواصةل العمل من أأجل اإجراء مناقك هادف وإارجاد فروهم مكرتك ل ألهداف الرئيس ي وبكأأن ما ميكن
حتقيقه بكلك واقعي .و أأعرب عن تفضيهل لهنج يسيند اإىل ا ألدةل ور أأى أأن اللجن ميكن أأن تس تخلص ادلروس من اخلربات
واملناقكات اليت أجرةت يف خمتلف ادلول ا ألعضاء ومن اجلروهود احلالي محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل الصعيد
ادلويل .و أأفاد أأنه ةنبغي النظر بعناة يف العواقب احملمتةل قبل التوصل اإىل اتفاق بكأأن أأي نييج بعيهنا .و أأكد من جدةد عىل
الزتامه ابلتعاون واملكارك النكط يف املناقكات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن ةمت تنفيذ معل اللجن بطرةق معلي وفعاةل ،مما يكفل
النجاح يف الهناة إلجناز هماهما الصعب .
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 .20و أأفاد وفد الس نغال ،متحداث ابلنياب عن اجملموع ا ألفرةقي  ،أأن حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف امللكي
الفكرة ابلغ ا ألمهي نظرا لطبيعهتا العاملي  .وذكر أأن لك جممتع اإنساين ،يف تعبريه عن الثقاف الفني وا ألدبي  ،حاز وطور تراثه
اخلاص به اذلي أأنكأأ من روحه اخلالق قامي روحي وترااث ثقافيا .و أأفاد بأأن مسؤولي اللجن احلكومي ادلولي  ي حامة احلقوق
الاجامتعي والاقتصادة وا ألخالقي املتأأصةل يف هذا الرتاث لمتكني الوةبو من أأداء دورها يف هذه العملي  ،كام فعلت قطاعات
أأخرى من منظوم ا ألمم املتحدة يف جمالت اختصاص لك مهنا .ومنذ انعقاد دورهتا التاسع والعرشين ،أأحرزت اللجن
احلكومي ادلولي تقدما كبريا ،لس امي بكأأن املوارد الوراثي واملعارف التقليدة  .و أأعرب عن تفاؤهل بكأأن نتاجئ العمل ،كام
أأعرب عن امهل يف عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صك دويل محلاة املوارد الوراثي واملعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي حامة فعاةل .و أأفاد أأنه ةعمتد عىل قيادة الرئيس وبعد نظره ،ا ألمر اذلي يسفر عن نتاجئ هام  .وذكر أأنه من املروهم
الرتكيزي عىل القضااي ا ألساس ي اليت س بق تناولروها وعدم فتح مناقكات بكأأن قضااي جدةدة قد تقوض النتاجئ املتوقع وتدمر
العمل اذلي مت اإجنازه ابلفعل .و أأفاد أأن مكارةع املواد تكلك أأساسا جيدا للمناقكات وتوفر مواد اكفي  .و أأكد جمددا عىل ثقته
ودمعه الاكمل والبناء للجن .
 .21و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث نياب عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن تطلعه اإىل ادلورة ا ألوىل
بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف إاطار ولة الفرتة  .2017-2016وذكر أأنه ةنبغي للجن احلكومي ادلولي أأن تركز
مناقكاهتا عىل القضااي ا ألساس ي  ،عىل النحو احملدد يف الولة  ،دون الإخالل بطبيع النتاجئ .و أأشار اإىل أأن املذكرة ا إلعالمي
قد أأشارت بكلك مفيد اإىل أأن تكل القضااي ا ألساس ي  ي ا ألهداف واملوضوع واملس تفيدين ونطاق امحلاة والاس تثناءات
والتقييدات والعالق مع املكل العام وتعرةف الاختالس .ول ميكن اإحراز تقدم اإل من خالل مناقك أأهداف مجيع ا ألطراف،
مما يسمح للجن ابلتوصل اإىل فروهم مكرتك ل ألهداف والقضااي ا ألساس ي املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومبا أأن
اللجن قد انقكت يف الهناة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي منذ ما ةقرب من ثالث س نوات ،فاإنه يرحب بيبادل الآراء مع
الوفود ا ألخرى بكأأن خرباهتا الوطني حول هذا املوضوع .وجشع الوفود بقوة عىل املكارك يف هذه املناقكات وتوجيه معلي
صنع القرار عىل أأساس احلقائق و أأفضل املامرسات .وبغي متكني وإاثراء النقاش املوضوعي اذلي ةعزز الفروهم املتبادل للوقائع
واملعلومات املتاح واحللول اليت ةمت السعي اإلهيا يف س ياق الوةبو ،قدم الوفد وثيق معل وطلب من أأمان الوةبو اإجراء دراس
عن اليرشةعات واملبادرات املعمتدة مؤخرا بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من جانب ادلول ا ألعضاء يف الوةبو .وذكر أأنه
ةنبغي لروهذه ادلراس أأن حتدد اليرشةعات احمللي وتعرةفاهتا الرئيس ي بطرةق موضوعي  ،و أأن تقدم أأمثةل ملموس عن املوضوع
اذلي تكمهل .ودعا الوفود ا ألخرى اإىل دراس الاقرتاح الوارد يف الوثيق  ،WIPO/GRTKF/IC/33/6ألنه سريحب
بفرص اليكاور مع مجيع ا ألطراف املروهمت اب ألمر ومعاجل ما قد يكون دلما من خماوف .و أأفاد أأنه ميكن حامة مضمون أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ابلفعل عن طرةق حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملؤرشات اجلغرافي والعالمات التجارة  .وذكر أأنه
مت ابلفعل الاضطالع ابلكثري من العمل عىل الصعيد ادلويل بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو أأشاكل الفوللكور اليت
قد تكون مفيدة .و أأفاد أأن تكل النظم القامئ للملكي الفكرة متاح بسروهوةل للمس تفيدين احملمتلني .وةنبغي لدلول ا ألعضاء يف
الوةبو دمع أأنكط التوعي وتكجيع اس تخدام ا ألطر القانوني القامئ وحتسني الوصول اإىل تكل ا ألطر .و أأعرب عن ترحيبه
أأةضا ابملناقكات اليت دارت حول تكل املواضيع يف ذكل ا ألس بوع.
 .22و أأعرب وفد اإندونيس يا ،متحداث ابلنياب عن مجموع البدلان متقارب التفكري ،و ي حتالف ميثل أأكرث من  60بدلا من
ثالث مجموعات خمتلف داخل اللجن احلكومي ادلولي  ،و ي اجملموع ا ألفرةقي ومجموع أآس يا واحمليط الروهادئ ومجموع بدلان
أأمرياك الالتيني والاكرةيب ،عن ثقته يف أأن اللجن احلكومي ادلولي ميكهنا ،بفضل قيادة الرئيس وخربة امليرسين ومعلروهم اجلاد،
أأن تضيق الفجوات القامئ و أأن تصل اإىل تفامه مكرتك بكأأن القضااي املطروح  .و أأكد عىل دمع البدلان املتقارب التفكري
وتعاوهنا الاكمل يف اإجناح هذه ادلورة .و أأكد جمددا عىل الزتامه ابملكارك البناءة يف التفاوض عىل نييج مقبوةل للجميع .وذكر
أأن القضي اليت تواجه اللجن  ي قضي ليست همم ابلنس ب جليع ادلول ا ألعضاء حفسب ،بل ابلنس ب للكعوب ا ألصلي
واجملمتعات احمللي اليت تنكئ وتمني املعارف القامئ عىل التقاليد وأأشاكل التعبري الثقايف ،فضال عن الابتاكر ،منذ وقت طوةل
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قبل اإنكاء نظام امللكي الفكرة احلدةث .و أأفاد أأنه جليع اجملمتعات احلق يف صون امللكي الفكرة والتحمك فهيا وحاميهتا
وتطويرها فامي ةتعلق برتاهثا الثقايف .وةتعني عىل اللجن أأن تدفع اإىل زايدة الاعرتاف ابحلقوق الاقتصادة وا ألخالقي للرتاث
التقليدي والثقايف ،مبا يف ذكل املوارد الوراثي واملعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأنه مت إاحراز تقدم
كبري داخل اللجن احلكومي ادلولي بكأأن املوارد الوراثي واملعارف التقليدة املرتبط هبا يف ادلورتني التاسع والعرشين
والثالثني للجن  ،كام مت اإحراز تقدم كبري بكأأن املعارف التقليدة يف ادلورتني احلادة والثالثني والثاني والثالثني للجن .
و أأعرب عن ثقته يف أأن تكل ادلورة وادلورات املقبةل س تحقق تقدما .وفامي ةتعلق مبرشوع املواد ،حتتاج اللجن احلكومي
ادلولي اإىل تركيزي املناقك عىل أأمه اجلوانب يف النص .واللجن حباج اإىل التقليل من الاحنرافات اإىل أأدىن حد واس تخدام
الوقت المثني بكفاءة من خالل عدم اإطاةل املناقكات بكأأن القضااي اليت تكون فهيا املواقف قد حتددت ابلفعل وفروهمروها مجيع
أأعضاء اللجن  .وفامي ةتعلق بقضي املس تفيدين ،أأفاد الوفد أأنه ليس هناك خالف عىل أأن املس تفيدين الرئيس يني من الصك مه
الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .ومع ذكل ،هناك مواقف معين ل ميكن فهيا أأن تُعزى أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
حتدةدا اإىل شعوب أأصلي وجممتعات احلي بعيهنا ،ول ميكن أأن تقترص حتدةدا عىل شعوب أأصلي وجممتعات احلي ما ،أأو حيامث
ةتعذر حتدةد اجملمتع اذلي طورها .ويف ظل هذه الظروف ،ةنبغي أأن يكمل احلمك املتعلق ابملس تفيدين أأولئك املس تفيدين
الآخرين عىل النحو احملدد يف القوانني الوطني لدلول ا ألعضاء .وذكر الوفد أأن املناقك بكأأن املس تفيدين ترتبط ارتباطا وثيقا
ابإدارة احلقوق ،ومن أأجل التوصل اإىل فروهم مكرتك فامي ةتعلق ابملس تفيدين ،فاإن مناقك اإدارة احلقوق تكيسب أأمهي قصوى.
وفامي ةتعلق بنطاق امحلاة  ،ةبدو أأن هناك أآراء متقارب تؤكد عىل  رورة حامة احلقوق الاقتصادة وا ألخالقي للمس تفيدين.
ولروهذا الغرض ،فاإن حتدةد معيار بكأأن مس توايت معين من امحلاة يس توعب احلقوق املمنوح للك أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي من شأأنه أأن يكفل حتقيق هذه امحلاة  .ودعا اللجن اإىل مراعاة القمي العملي لإرساء مس توى احلقوق عىل النحو
اذلي حتدده طبيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعني وطبيع اس تخداهما .ومن شأأن هذا الهنج أأن ةييح فرص لإرجاد
تقارب بكأأن العنارص ا ألساس ي  ،لس امي موضوع امحلاة واملس تفيدين ونطاق امحلاة والاس تثناءات والتقييدات .ويف هذا
الصدد ،أأوىص الوفد مبواصةل املناقك بكأأن هذه املسأأةل ابذلات .و أأفاد أأنه لبد من ضامن أأل تكون ا ألحاكم املتعلق
ابلس تثناءات والتقييدات واسع النطاق حىت ل متس نطاق امحلاة  .ويف اإشارة اإىل أأمهي امحلاة الفعاةل للموارد الوراثي
واملعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ذكر أأنه ةنبغي للجن احلكومي ادلولي امليض قدما واختاذ اخلطوة التالي
حنو عقد مؤمتر دبلومايس هبدف اعامتد صك ملزم قانوان .و أأعرب للرئيس وانئبيه عن ثقته يف توجيه النقاش لإحراز تقدم
بكأأن مرشوع النص املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .23و أأعربت ممثل مؤسس تبييبا ،متحدث ابمس جتمع الكعوب ا ألصلي  ،عن أأملروها يف أأن تسمح الس نوات الثالث اليت
انقضت منذ أآخر مرة نظمت فهيا اللجن مناقك ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأن تييح للجميع التفكري يف مقرتحات
بكأأن كيفي تضييق الفجوات القامئ عىل النحو اذلي تقتضيه الولة  .و أأفادت أأن نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هو
الأكرث نضجا بني النصوص الثالث قيد التفاوض من جانب اللجن احلكومي ادلولي وةوفر نقط انطالق جيدة للمناقكات
اليت جترى هذا ا ألس بوع .ومع ذكل ،هناك الكثري من التفاصيل اليت ميكن تركروها للتنفيذ عىل املس توى الوطين .وةنبغي تعممي
نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأجل توفري التوجيه الالزم لتطوير ا ألطر القانوني والإدارة الوطني والسامح لدلول
ابملرون الالزم لتكييف النص مع الس ياق الوطين ،مع املكارك الاكمةل والفعاةل للكعوب ا ألصلي  .و أأضافت أأن الولة
احلالي للجن احلكومي ادلولي دعت اإىل الرتكيزي عىل التوصل اإىل تفامه مكرتك بكأأن القضااي ا ألساس ي  .وحددت بعض
القضااي ا ألساس ي اخلاص ابلكعوب ا ألصلي يف تكل اللجن  .أأول ،تعترب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مبثاب موضوع امحلاة
وليست "الصون" اليت ل تدخل يف نطاق ولة اللجن  .وليس من املنطقي حتدةد اإطار زمين ملدى اس تخدام أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ،كام هو منصوص عليه حاليا يف املادة (1د) .اثنيا ،ةعترب تعرةف الاختالس أأمر ابلغ ا ألمهي ألن ذكل هو
اليشء اذلي يرغبون يف منعه .وابلنس ب للكعوب ا ألصلي  ،فاإن الاختالس هو اس تخدام الآخرين ألشاكل التعبري الثقايف
التقليدي يف املنتجات أأو العمليات ألغراض جتارة أأو غري جتارة دون موافقهتم احلرة واملس بق واملس تنرية ( )FPICأأو بدون
الرشوط املتفق علهيا تبادليا أأو بدون اإس ناد .وةعد املس تفيدون من امحلاة مه الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .وميكن
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التعامل مع دور ا ألمم بوصفروها راعي املس تفيدين مبوجب ترتيبات اإدارة أأو يف القانون الوطين حسب الاقتضاء .وحتتاج عبارة
"املتاح للجمروهور" اإىل مزةد من العمل .و أأفادت أأن النص احلايل ةرض بكدة حبقوق الكعوب ا ألصلي يف أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي وةؤدي اإىل اإضفاء الرشعي عىل الرسق السابق ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذكرت بأأن دلما مقرتحات
نصي احددة بكأأن اس تخدام املصطلحات س تقدهما خالل ا ألس بوع .اثلثا ،تعد املادة  3بكأأن نطاق امحلاة واعدة ،حيث أأهنا
حتدد خمتلف أأنواع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومس توايت امحلاة اليت ةنبغي منحروها للك نوع .ويف حني أأعربت عن
موافقهتا عىل فكرة أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسة واملقدس ةنبغي أأن تُمنح أأعىل مس توى من امحلاة  ،اإل أأن هناك
حاج اإىل مزةد من العمل بكأأن مفاهمي "معروف عىل نطاق واسع" و"متاح للجمروهور" .رابعا ،يف حني أأعربت عن موافقهتا
عىل الهنج القامئ عىل ا ألدةل ،اإل أأهنا أأفادت أأن اللجن احلكومي ادلولي تدخل الس ن السابع عرشة من معلروها ،وةنبغي أأن
تتجنب الاقرتاحات اليت من شأأهنا أأن تزةد من اإطاةل املناقكات .كام أأعربت عن أأملروها يف أأل يكون ألي مقرتحات مطروح
لدلراس واملناقكات أأثر يف تأأخري العمل أأو ،يف أأسوء ا ألحوال ،التقليل من أأمهي احلاج اإىل حامة أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .و أأةدت املهنجي املقرتح و أأعربت عن تطلعروها اإىل تبادل اخلربات واملكارك النكط مع مجيع الوفود .و أأعربت عن
أأملروها يف اإحراز تقدم كبري ،حتت قيادة الرئيس ،بكأأن وضع صك ملزم قانوان محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأخريا،
ذكرت أأنه عىل الرمغ من اس تعدادها للمكارك البناءة يف املناقكات نياب عن شعوهبا اإل أأنه من الصعب للغاة القيام بذكل
عندما ل يس تطيع سوى عدد قليل جدا من الكعوب ا ألصلي حضور الاجامتعات .و أأفادت بأأنه لن تكون للمفاوضات أأي
مصداقي دون املكارك الاكمةل والفعاةل للكعوب ا ألصلي  ،وتقلُص مكاركهتا يف اجامتعات اللجن احلكومي ادلولي بكلك
مطرد ةقوض من مصداقي املفاوضات .وذلكل ،انشدت ممثل املؤسس مرة أأخرى ادلول املسامه يف صندوق التربعات أأو
وضع ترتيبات أأخرى لمتكني مكارك الكعوب ا ألصلي .
[ .24مالحظ من ا ألمان ُ :قدمت البياانت الافتتاحي التالي اإىل ا ألمان كتاب فقط] .و أأعرب وفد الفلبني عن اإةالئه أأمهي
كبرية لعمل اللجن و أأحيط علام ابلتقدم اذلي أحرز حىت الآن .وأأفاد بأأنه طاملا أأن اللجن احلكومي ادلولي س تعيد النظر يف
مرشوع املواد املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فاإنه س يظل اإرجابيا ،و أأعرب عن امهل يف أأن تمتكن اللجن من امليض
قدما يف معلروها وحتقيق نتاجئ جوهرة  .كام أأعرب عن أأمهل يف التوصل اإىل عالم ابرزة بكأأن اإبرام صك دويل بكأأن امللكي
الفكرة ةتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،لس امي بكأأن الاعرتاف حبقوق الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي و أأي
مس تفيدين أآخرين معمتدين ،مبا ةتفق مع الروهدف اجلاعي املمتثل يف تعزيز ورعاة نظام حقوق امللكي الفكرة اذلي ةعود ابلنفع
عىل مجيع قطاعات اجملمتع .و أأفاد بأأن مكتب الفلبني للملكي الفكرة واللجن الوطني املعني ابلكعوب ا ألصلي وقعا نظاما
اإداراي مكرتاك يف  28أأكتوبر  2016بعد أأكرث من ثالث س نوات من البحث واملكاورات املكثف مع أأحصاب املصلح  .و أأاتح
النظام الإداري املكرتك أآليات مؤسس ي للواكلتني ألجل مواءم قواعدها و أأنظمهتا التنفيذة املتعلق حبامة امللكي الفكرة ونظم
وممارسات معارف الكعوب ا ألصلي يف جممتعاهتا ابلفلبني .ولملت ا ألحاكم الرئيس ي متطلبات الككف اخلاص بطلبات
حقوق امللكي الفكرة اليت حتدد املصدر أأو املنكأأ اجلغرايف وإانكاء جسل لنظم وممارسات معارف الكعوب ا ألصلي .
ومكالحظ عام بكأأن مكارةع املواد املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،أأشار الوفد اإىل أأن النص يكري ابس مترار اإىل
عبارة "املوافق املس بق عن عمل" .و أأعرب عن أأمهل يف أأن ةُنظر أأةضا يف اس تخدام مصطلحات "املوافق احلرة املس بق
واملس تنرية" .و أأعرب عن أأمهل يف أأن ةتوصل اجملمتع ادلويل ،إابرادة س ياس ي واس تعداد للمكارك البناءة ،اإىل صك قانوين
يكفل التوازن والفعالي وحامة املوارد الوراثي واملعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .25و أأكد وفد السلفادور جمددا عىل ا ألمهي اليت ةولهيا لعمل اللجن احلكومي ادلولي وفقا جلروهود دوةل السلفادور للمطالب
بأأصول الكعوب ا ألصلي وتراهثا الثقايف وحاميهتا .و أأفاد أأنه خالل ادلورة التاسع والعرشين للجن احلكومي ادلولي  ،أأعلن عن
الإصالح ادلس توري اذلي رفع حامة الكعوب ا ألصلي اإىل أأعىل مركز قانوين يف البالد ،فضال عن الاسرتاتيجيات الواردة
يف اخلط الإمنائي امخلس ي للفرتة  2019-2014والس ياس الوطني للملكي الفكرة  .ويف هذه ادلورة ،أأعرب الوفد عن
سعادته بأأن ةعلن أأنه يف عام  ،2016مت اإصدار قانونني جدةدين هام :قانون الثقاف وقانون تعزيز وحامة وتمني قطاع احلرف،
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مما يزةد من الزتامات بالده جتاه الكعوب ا ألصلي  .وةنص قانون الثقاف عىل أأن "لغات الكعوب ا ألصلي  ،سواء اكنت حي
أأو مسينقذة" تكلك جزءا من "الرتاث الثقايف السلفادوري" .و أأقر بأأن "احلق يف معارف ا ألجداد والاحتفالت والطقوس"
هو من مضن احلقوق ادلس تورة يف الثقاف وخصص فصال احددا لتمني حقوق وضامانت الكعوب ا ألصلي  .وةتضمن قانون
تعزيز وحامة وتمني قطاع احلرف "احلرف ا ألصلي " بكلك رصحي كفئ من احلرف .ومت تعرةفروها عىل أأهنا "تكل اليت تتجذر
بكلكروها و أأةقوانهتا ومعانهيا أأو رمزها و أأساليب اإنتاهجا ا ألولي  ،يف املعارف والتقنيات اليت تنتقل عرب ا ألجيال من قبل الكعوب
ا ألصلي  ،وتكلك جزءا من الرتاث الثقايف غري املادي" .و أأعرب الوفد عن رغبته يف العمل بكلك بناء مع الرئيس ومجيع
الوفود لتحقيق نتاجئ ملموس يف جمال أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي نظرا للأمهي املعروف اليت ةعلقروها عىل هذا املوضوع
لصاحل الكعوب ا ألصلي .
 .26و أأةد وفد املغرب رؤة الوةبو للعملي اجلارة  .وذكر أأنه مما ل شك فيه أأن الواثئق املوضوعي س تيرس املداولت يف
ادلورة وتوجه العمل يف املس تقبل .ورحب برتكيزي ادلورتني  33و 34عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مما ةؤكد ا ألمهي
اخلادلة لروها كعوامل للتمني الاجامتعي والاقتصادة والتنوع الثقايف وعنارص الروهوة التارخيي ل ألمم واجملمتعات احمللي  .وبيامن أأةد
الوفد بيان مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،اإل أأنه أأكرث اقتناعا من أأي وقت مىض بأأن امحلاة الفعاةل والكفء ألشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملوارد الوراثي واملعارف التقليدة تنطوي ابلرضورة عىل اإبرام صك قانوين دويل ملزم .و أأكد جمددا عىل الزتامه
ابملداولت اجلارة للجن ودعا اإىل تعزيز الإجنازات بغي اإبرام هذا الصك .و أأفاد أأن ذكل هو أأفضل ضامن للحامة الفعاةل ضد
سوء اس تخدام واختالس أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدة  ،وابلتايل صون حقوق ا ألمم واجملمتعات احمللي
املعني  .و أأفاد أأن الهنج اجلامع واليكاريك ل يزال هو الرشط ا ألسايس لالس تفادة من تنوع املقرتحات اخملتلف عىل حنو جيد
بروح من التاكمل .و أأعرب جمددا عن رغبته يف التعجيل بعمل اللجن احلكومي ادلولي اليت تسعى وليهتا احلالي اإىل اإعطاء
دفع جدةدة للحد من اخلالفات احلالي بغي عقد مؤمتر دبلومايس من أأجل التوصل اإىل صك قانوين يكفل حامة أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي.
 .27وذكر ممثل توابج أأمارو اإنه بعد أأكرث من مخس قرون من مقاوم الس يطرة الاس تعامرة والاس تعامر اجلدةد،
اسيسلمت الكعوب ا ألصلي حلمتي اقتصاد السوق واكنوا حضااي لآاثر العومل اليت تكلك هتدةدا واحضا وقامئا ليس لرتاهثم
الثقايف والفكري حفسب ،بل ألهنا تنطوي عىل فقدان التنوع البيولويج وتدمري مواردمه الوراثي و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي وقميروهم الإيكولوجي نييج الاختالس والاس تخدام غري املس تدام لروهذه املوارد من قبل املؤسسات عرب الوطني  .ويف
تناقض مع النسخ املزورة من التارخي ،فاإن احلضارات العظمي مثل حضارات املااي وا ألزتيك وا إلناك و أأميارا وغريها اليت لروها
تأأثريها من أألساك اإىل تيريا دي فوةغو اخرتعت ابلفعل قدرا كبريا من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واكيكفت سلسةل من
النبااتت واحليواانت الطبي والاكئنات ادلقيق واملنتجات الصيدلني لالس تخراج الطبيعي .ومما ل شك فيه أأن املعارف
التقليدة للكعوب ا ألصلي  ،املك بع ابحلمك واخليال اخلالق ،تكلك إاسروهاما ل ةقدر بمثن يف الرتاث املكرتك ل إالنساني  .ويف
املنطق الاس تعامري ،تعترب الرثوة الثقافي واملوارد الوراثي اليت تنمتي اإىل الكعوب ا ألصلي  ي الغنمي الطبيعي للحرب
الاس تعامرة  ،ومن "املرشوع" اختالسروها دون موافق منكئهيا احلقيقيني .وهكذا ،فقدت الكعوب الاصلي أأفضل تراهثا
الثقايف والبيولويج من خالل الهنب والقرصن  .وفامي ةتعلق بأأقدم الصكوك ادلولي اليت تناولت (عىل الرمغ من أأهنا احدودة
جدا) هذا املوضوع ،جتدر الإشارة اإىل اتفاقي برن محلاة املصنفات ا ألدبي والفني  .واسيكروهد املمثل ابملادة  )4(15من
التفاقي  .وذكر أأن هذه ا ألحاكم تكري أأساسا اإىل املصنفات اليت تسمى "الفوللكور" ،اليت فُقد أأصلروها مبرور الزمن ،ومن مث
أأصبحت هوة أأحصاهبا غري معروف  ،ولكن ةُفرتض أأهنم مواطنون أأصليون أأهلمروهم الإبداع الكعيب .ويف جمال حق املؤلف،
ذكر املمثل أأنه من الثابت أأن اتفاقي برن غري اكفي لضامن حيازة الرتاث الثقايف التقليدي والتحمك به وصونه واس تعادته،
لس امي أأشاكل الفوللكور اليت تنبع من عبقرة احلضارات ا ألصلي  .وابلإشارة اإىل هذه املسأأةل ،حددت "ا ألحاكم المنوذجي
للقوانني الوطني بكأأن حامة أأشاكل التعبري الفوللكوري ضد الاس تغالل غري املرشوع" ،اليت أأعدهتا اليونسكو والوةبو يف
عام  ،1982رمبا ألول مرة ،عنارص وخصائص الروهوة الثقافي للكعوب ا ألصلي  .واسيكروهد املمثل ابملادة  2من أأحاكم الوةبو
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المنوذجي اليت تصف " أأشاكل التعبري الفوللكوري" ألغراض ا ألحاكم المنوذجي  .وذكر أأنه مر أأكرث من  30عاما منذ ذكل
احلني .ويف عام ُ ،2000عروهد اإىل اللجن احلكومي ادلولي بولة اإعداد صك دويل مامتسك وملزم قادر عىل حامة أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي فامي ةتعلق "ابلإبداعات التقليدة للكعوب ا ألصلي " .وتوقفت املفاوضات املتعلق بوضع صك ملزم،
ومت يف لك عام اإفراغروها من مضمون س ياس هتا ونطاقروها الاجامتعي نييج لعدم توفر ا إلرادة الس ياس ي دلى ادلول.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة الثاني والثالثني
قرار بك أأن البند  3من جدول ا ألعامل:
 .28قدم الرئيس مرشوع تقرير ادلورة الثاني
والثالثني للجن
( )WIPO/GRTKF/IC/32/11 Prov.2يك
ةُع متد ،ومت اعامتده.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد بعض املنظامت
قرار بك أأن البند  4من جدول ا ألعامل:
 .29وافقت اللجن ابلإجامع عىل اعامتد جامع
لوزان املكار اإلهيا يف مرفق الوثيق
 WIPO/GRTKF/IC/33/2بصف مراقب
خمصص.

البند  5من جدول ا ألعامل :مكارك الكعوب ا ألصلي واجملمتعات واحمللي
 .30أأشار الرئيس اإىل أأن صندوق التربعات قد مت اسينفاده .ودعا الوفود اإىل اليكاور داخليا واملسامه يف اإبقاء الصندوق
واقفا عىل قدميه .وذكر أأن أأمهي الصندوق تذهب مبارشة اإىل مصداقي مفاوضات اللجن احلكومي ادلولي  .ول ميكن املغالة
يف التأأكيد عىل أأمهي مكارك الكعوب ا ألصلي  .وذكر ادلول ا ألعضاء بأأهنا قد قطعت مجيع الالزتامات فامي ةتعلق ابإعالن ا ألمم
املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلي  ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تنظر ادلول ا ألعضاء بعناة يف طلبه بتقدمي ا ألموال.
واسرتعى الانيباه اإىل الوثيق  WIPO/GRTKF/IC/33/INF/4اليت قدمت معلومات عن حاةل املساهامت وطلبات
ادلمع ،والوثيق  WIPO/GRTKF/IC/33/3بكأأن تعيني أأعضاء اجمللس الاسيكاري .و أأفاد أأن اللجن احلكومي ادلولي
س ُتدعى فامي بعد اإىل انتخاب أأعضاء اجمللس .واقرتح الرئيس أأن ةتوىل سعادة السفري مايلك تني ،أأحد انئيب رئيس اللجن
احلكومي ادلولي  ،رئاس اجمللس .وسرتد نتاجئ مداولت اجمللس يف الوثيق .WIPO/GRTKF/IC/33/INF/6
[ .31مالحظ من ا ألمان ] :تناول فرةق الكعوب ا ألصلي يف ادلورة الثالث والثالثني للجن املوضوع التايل" :مرشوع مواد
اللجن احلكومي ادلولي بكأأن حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :أآراء الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي " .و أأقر الرئيس
حبضور املتحدث الرئييس و أأعضاء الفرةق الآخرين اذلين قدهمم املدير العام .وتر أأس الفرةق الس يدة /جنيفر اتويل كوربوز،
ممثل شعوب اكناكاني اإةغوروت يف الفلبني ،ومنسق برانمج مؤسس تبييبا  -املركز ادلويل ألحباث الس ياسات والتعلمي فامي
ةتعلق ابلكعوب ا ألصلي  .وقُدمت العروض وفقا للربانمج ( )WIPO/GRTKF/IC/33/INF/5و ي متاح عىل املوقع
الإلكرتوين للمعارف التقليدة كام وردت .وقدمت رئيس الفرةق تقريرا خطيا عن الفرةق اإىل أأمان الوةبو يرد نصه عىل النحو
املوجز أأدانه:
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"اس هتلت الس يدة /تسويس يلمهتا الرئيس ي من خالل توضيح أأن الكعوب ا ألصلي لروها وضع قانوين فرةد من نوعه
يف القانون ادلويل ،و أأنه ةنبغي جليع الصكوك ادلولي اليت مت وضعروها بعد اعامتد اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق
الكعوب ا ألصلي يف عام  2007أأن تس تخدم مصطلح" الكعوب ا ألصلي " ،وهو مصطلح أأديب .و أأشارت اىل ان
معظم ترصحياهتا اسيندت اىل القرار رمق  PHX-16-054الصادر عن املؤمتر الوطىن للروهنود الامريكيني وهو منظم
وطني مفتوح العضوة جليع القبائل الروهندة املعرتف هبا احتاداي والبالغ عددها  567قبيةل ىف الولايت املتحدة ،ودعت
اإىل "تكاور الولايت املتحدة مبارشة مع القبائل بكأأن املفاوضات ادلولي اجلارة يف املنظم العاملي للملكي الفكرة
حول القضااي اليت قد تؤثر عىل الس يادة القبلي مبا يف ذكل حامة املعارف التقليدة للكعوب ا ألصلي " .ومتثلت رسالهتا
املركزة يف أأنه ميكن حامة حقوق الكعوب ا ألصلي يف املعارف التقليدة وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد
الوراثي عىل أأفضل وجه مبعاهدة تعاجل مجيع الفئات الثالث بكلك يلي واثبت وتوفر ا ألمور الثالث التالي  :أأول،
الاعرتاف ابلوضع القانوين والس يايس الفرةد للكعوب ا ألصلي داخل ادلول القومي اليت تكملروها عن طرةق فصل
حقوقروهم ووضعروهم عن حقوق ادلول القومي وعن حقوق "اجملمتعات احمللي " ،اثنيا ،الاعرتاف بأأن القانون العريف
للساكن ا ألصليني حيمك ما ميكن أأن يكلك أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمي وما ميكن أأن يكون أآلي حومك فعاةل
لضامن املوافق احلرة املس بق املس تنرية للقبيةل عىل اس تخدام طرف اثلث ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمي ،
اثلثا ،من خالل توفري احلومك الفعاةل للرتاث الثقايف امللموس وغري امللموس للكعوب ا ألصلي  ،ابس تخدام معلي حوار
بني حكومات الكعوب ا ألصلي وادلول القومي اليت تكملروها واجملمتع ادلويل .و أأفادت أأهنا متيزي بني ولة الوةبو ،و ي
حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وولة اليونسكو ،و ي صون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتعزيزها
وصوهنا ،و أأشارت اإىل أأن ولة اللجن احلكومي ادلولي تكمل "صون" الصكوك اليت رجري التفاوض بكأأهنا .و أأخريا،
أأشارت الربوفسور تسويس اإىل أأن الكعوب ا ألصلي تأأثرت اإىل حد كبري ابلإمربايلي الثقافي لفقروهاء أأورواب الغربي ،
مكرية اإىل أأن مبد أأ الاكيكاف حدد خالل الفرتة الاس تعامرة أأرايض الكعوب ا ألصلي ابعتبارها متاح لالكيكاف
ا ألورويب ألهنا اكنت مأأهوةل بساكن غري مس يحيني و"غري متحرضين" ،اذلين ُاعتربوا مفتقرين اإىل أأهلي حيازة
"املمتلاكت" بنفس الرشوط اخلاص ابدلول ا ألوروبي املتحرضة .وهذا هو ابلضبط التفكري اذلي دفع بعض ادلول اإىل
النظر يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للكعوب ا ألصلي كجزء من املكل العام .وشددت عىل أأن اإعالن ا ألمم
املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلي ةدعو ادلول القومي اإىل اإصالح ا ألخطاء السابق وإاىل اإرجاد ممارسات
ومؤسسات عادةل وتعاوني  .وعىل هذا النحو ،ميكن لعمل اللجن احلكومي ادلولي أأن يس تجيب لتكل ا ألهداف
املزدوج من خالل الاعرتاف بأأن هناك مكيات هائةل من املعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف دور
احملفوظات واملكتبات واملتاحف واملس تودعات ا ألخرى ،ومن خالل اجلروهود املبذوةل لإنكاء مجموعات رمقي ومتكني
التقامس عىل نطاق واسع من خالل قواعد البياانت الإلكرتوني اليت تضع الآن الكثري من املعارف التقليدة وأأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي يف خطر الاختالس .واختمتت الربوفيسور تسويس يلمهتا الرئيس ي من خالل طرح حتد
أأمام اللجن احلكومي ادلولي يمتثل يف اإنكاء معليات مقصودة وتعاوني متكن ا ألمم ا ألصلي من تقامس سلط احلومك
ورشط اس تخدام املعارف التقليدة  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املس تقبل بناء عىل موافق اجملمتع املترضر
وفقا لقوانيهنا ومعتقداهتا ا ألخالقي .
واتفق ادلكتور اكنكينك سينا مع الربوفيسور تسويس عىل أأن معل اللجن احلكومي ادلولي ةنبغي أأن يسرتشد ابإعالن
ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلي والصكوك ادلولي ا ألخرى حلقوق الإنسان .و أأشار اإىل أأن أأعضاء الفرةق
السابقني قد عرضوا ابلفعل حامة دس تورة وقانوني يف س ياقاهتم الوطني اليت تعرتف عىل حنو مزتاةد حبقوق الكعوب
ا ألصلي يف معارفروها التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مكريا اإىل أأن ذكل ةنطبق أأةضا عىل العدةد من
البدلان يف أأفرةقيا ،مبا يف ذكل بالده كينيا .مث رشع يف تقدمي بعض التعليقات احملددة بكأأن املواد الرئيس ي لنص أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .وفامي ةتعلق اب ألهداف ،اقرتح أأل ةنصب الرتكيزي فقط عىل ا أل رار اليت ةتعني معاجلهتا وعىل
الثغرات اليت ةنبغي سدها من منظور الس ياس  ،ولكن رجب أأةضا أأن ةنصب عىل صون أأشاكل التعبري الثقايف
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التقليدي ،حيث أأهنا تُفقد بوترية رسةع بسبب العومل  ،ولضامن أأن الكعوب ا ألصلي قادرة عىل اس تخالص فوائد
اقتصادة من اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاص هبا .و أأعرب عن تفضيهل الإبقاء عىل مصطلحي
"الكعوب ا ألصلي " وكذكل "اجملمتعات احمللي " ،عند حتدةد املس تفيدين ،ألنه يف الس ياق ا ألفرةقي ،ل يكار اإىل مجيع
الكعوب ا ألصلي ابس تخدام املصطلحات املناس ب  .و أأشار ادلكتور سينا اإىل أأن منع اختالس أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي هو جوهر رصاعات الكعوب ا ألصلي وةنبغي ابلتايل أأن يكون هو الروهدف ا ألسايس ألي صك بكأأن أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي تعمتده اللجن احلكومي ادلولي  .وعالوة عىل ذكل ،ةنبغي أأن يكمل منع الاختالس أأي
تعدةالت عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تمت بدون املوافق احلرة املس بق املس تنرية للكعوب ا ألصلي  .وفامي ةتعلق
بنطاق الصكوك ،أأقر ادلكتور سينا حبمك اتباع "هنج متدرج" وأأشار اإىل أأن هناك أأمثةل من املمتلاكت الثقافي
لكعوب املاساي س تدمع هذا الهنج .ومع ذكل ،ةنبغي أأل يكون نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،بوصفه وثيق
اإطارة  ،مفرطا يف وصفه وتفصيهل يف حتدةد "املس توايت" مبوجب هذا الهنج .وةنبغي للجن احلكومي ادلولي أأن تتفق
فقط عىل اخلطوط الواسع واملبادئ التوجهيي للهنج و أأن ترتك التفاصيل عىل املس توى الوطين .و أأخريا ،شدد ادلكتور
سينا عىل أأنه ةنبغي أأل ةمت وضع أأي تدابري ةمت تطويرها عىل الصعيد الوطين من أأجل صياغ الصك ادلويل اذلي تقوم
اللجن احلكومي ادلولي بوضعه اإل مبكارك اكمةل وفعاةل من جانب الكعوب ا ألصلي .
واس هتلت الس يدة /اإةناس يو بيلفورت عرضروها بتقدمي أأمثةل عن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للكعوب ا ألصلي
الربازةلي  ،مكرية اإىل أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تيسم ابدلةناميكي والتطور ،مما ةعكس احلياة الثقافي النابض
ابحلياة جملمتعات الكعوب ا ألصلي  .وشددت عىل أأن عدم توفري امحلاة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي للكعوب
ا ألصلي س يكون مبثاب معل من أأعامل العنف ،ودعت اللجن اإىل ا إلرساع بعملروها من أأجل اإبطاء أأو وقف هذا العنف
الثقايف املس متر .و أأعربت عن تقديرها لإدراج رشط عدم الانتقاص يف ادلةباج واذلي مينع اإبطال احلقوق اليت تمتتع هبا
الكعوب ا ألصلي وختفيضروها مبوجب التفاقات ادلولي ذات الصةل .واسيكروهدت الس يدة /اإةناس يو بيلفورت بأأشاكل
خمتلف من الاختالس وإاساءة اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للكعوب ا ألصلي  ،و أأكدت أأن هذا هو
ابلضبط الرضر اذلي ةنبغي أأن تسعى اللجن احلكومي ادلولي اإىل منعه ،و أأنه ةنبغي اإدراج اإعادة توطني أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي يف مناقكات اللجن  .و أأخريا ،تناولت الس يدة /اإةناس يو بيلفورت قضي مكارك الكعوب ا ألصلي يف
اللجن  ،وشددت عىل أأنه اإذا ظلت الكعوب ا ألصلي ممثةل متثيال ضعيفا يف اللجن  ،فس يكون ذكل مبثاب شلك من
أأشاكل العنف الثقايف".
 .32و أأثىن وفد أأسرتاليا مبجمتعات الكعوب ا ألصلي احلا رة يف الاجامتع و أأعرب عن احرتامه لثقافهتم وممارساهتم املس مترة.
و أأفاد أأن مكارك الكعوب ا ألصلي يف اجامتعات اللجن احلكومي ادلولي وفرت املكارك واليكاور املس مترين بكأأن القضااي
ذات ا ألمهي املركزة للكعوب ا ألصلي يف مجيع أأحناء العامل ،وحققت التوازن واملصداقي يف املناقكات .و أأشار اإىل احلدث
"احلمل املس تقبيل :احتفالي ثقاف الكعوب ا ألصلي والابتاكر يف أأسرتاليا" اذلي عقد يف الوةبو يف  28فرباير  2017وةضم
العروض واملعارض احمللي ا ألسرتالي  ،ورحب ابلإعالن اذلي أأصدره هون كونسيتا فريافانيت وةلز ،وزير التمني ادلولي يف
أأسرتاليا واحمليط الروهادئ يف هذا احلدث ،بأأنه يرس أأسرتاليا أأن تقدم  50000دولر أأسرتايل اإىل صندوق التربعات التابع للجن
احلكومي ادلولي لإاتح مزةد من مكارك الكعوب ا ألصلي يف الاجامتعات املقبةل .غري أأن هذا املبلغ ل يكفي لس تدام
الصندوق ،وجشع بقوة البدلان ا ألخرى عىل املسامه يف الصندوق .و أأفاد بأأن الثقاف ا ألسرتالي قد أأثرةت ابإبداعات وممارسات
جممتعات الكعوب ا ألصلي وساكن جزر مضيق توريس .كام ذكر أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ذات أأمهي كبرية للمجمتع
ا ألسرتايل كلك .و أأعرب عن سعادته لإاتح الفرص هل للمكارك ببعض مظاهر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف شلك
رقص وفنون البرصة يف الوةبو ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون مبثاب تذكري يف الوقت املناسب ابلغرض من معل اللجن .
[ .33مالحظ من ا ألمان ] :اجمتع اجمللس الاسيكاري لصندوق الوةبو للتربعات يف  28فرباير و  1مارس ،2017
لختيار وترش يح عدد من املكاركني ميثلون الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي للحصول عىل متوةل ملكاركهتم يف ادلورة
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املقبةل للجن احلكومي ادلولي  .ووردت توصيات اجمللس يف الوثيق  WIPO/GRTKF/IC/33/INF/6اليت صدرت قبل
هناة ادلورة.
 .34وشكر الرئيس انئب الرئيس مايلك تني من اإندونيس يا عىل ترؤسه اجامتعات اجمللس ،ومجيع أأعضاء اجمللس .كام شكر
حكوم أأسرتاليا عىل مسامههتا يف صندوق التربعات ودعا الوفود اإىل اليكاور داخليا واملسامه يف اإبقاء الصندوق واقف عىل
قدميه .و أأفاد أأنه ل ميكن املبالغ يف أأمهي الصندوق ملصداقي اللجن احلكومي ادلولي اليت الزتمت مرارا بدمع مكارك
الكعوب ا ألصلي .
 .35و أأعرب ممثل توابج أأمارو عن دمعه ادلامئ إلنكاء صندوق تربعات يف ا ألمم املتحدة يف اإطار اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن
حقوق الكعوب ا ألصلي  .وذكر أأنه مل ةتلق أأي مدفوعات من ا ألمم املتحدة أأو من الوةبو خالل  20عاما ،ومل تؤخذ اعتباراته
يف احلس بان .و أأفاد أأنه ةنبغي للكعوب ا ألصلي اليت جاءت بفضل صندوق التربعات أأن تكون قادرة عىل املكارك الاكمةل
و أأن تنرش بياانهتا ومقرتحاهتا عىل النحو الوارد يف واثئق الوةبو ول حتتاج اإىل دمع من ادلول ا ألعضاء .وذكر أأن هناك معيار
مزدوج يف الإجراء .مفن انحي  ،ةتحدث أأحدمه عن مساعدة الكعوب ا ألصلي  ،ومن انحي أأخرى ،هناك متييزي ضد الكعوب
ا ألصلي .
 .36وذكر ممثل اللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب منطق ا ألنديز ا ألوائل أأن اللجن معلت يف وقت متأأخر بكأأن املسأأةل
احلساس املمتثةل يف اختيار ممثيل الساكن ا ألصليني اذلين ميكن أأن يكاركوا يف الاجامتع املقبل للجن احلكومي ادلولي .
و أأعرب عن امتنانه البالغ للمسامه السخي اليت قدمهتا حكوم اسرتاليا .وحث ا ألخوة الآخرين عىل أأن حيذوا حذوها إلظروهار
التضامن.
 .37و أأعرب وفد تركيا عن تقديره للحدث الثقايف الروهادف واملفيد اذلي اس تضافته أأسرتاليا .كام أأعرب عن رغبته يف دمع
الكعوب الاصلي واجملمتعات احمللي يف اجامتعات اللجن احلكومي ادلولي من خالل املسامه يف الصندوق.

القرارات املتعلق ابلبند  5من جدول ا ألعامل:
قرارات بك أأن البند  6من جدول ا ألعامل:
 .38أأحيطت اللجن علام ابلواثئق
،WIPO/GRTKF/IC/33/3
،WIPO/GRTKF/IC/33/INF/4
.WIPO/GRTKF/IC/33/INF/6
 .39ورحبت اللجن مبسامه حكوم أأسرتاليا
يف صندوق الوةبو للتربعات لفائدة اجمل متعات
ا ألصلي واحمللي املع متدة ،وجشعت اللجن بكدة،
ودعت أأعضاء اللجن ا آلخرين ومجيع الروهيئات
العام أأو اخلاص املروه مت عىل املسامه يف صندوق
الوةبو للتربعات لفائدة اجمل متعات ا ألصلي
واحمللي املع متدة.
 .40واقرتح الرئيس ،وانتخبت اللجن ابلزتكي ،
ا ألعضاء الامثني التاليني يف اجمللس الاسيكاري
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للعمل بصف خشصي  :الس يد /توماس أألركون،
ممثل اللجن القانوني للت مني اذلاتي لكعوب ا ألنديز
ا ألصلي ( ،)CAPAJبريو؛ الس يدة /اإس ياللوفا
أأبينيلو ،النائب العام ابدلائرة القانوني  ،مكتب
النائب العام ،توفالو؛ الس يدة /اإةدين فيزتجريادل،
مسؤوةل الس ياسات ،شعب الس ياسات والتعاون
ادلويل ،امللكي الفكرة ا ألسرتالي  ،أأسرتاليا؛
الس يدة /لوس يا فرانندا اإةناس يو بلفور ،ممثةل معروهد
الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة (،)InBraPi
الربازةل؛ الس يدة /غالينا ميخيفا ،رئيس شعب
التعاون املتعدد ا ألطراف ،اإدارة التعاون ادلويل،
ادلائرة الاحتادة للملكي الفكرة
( ،)ROSPATENTالاحتاد الرويس؛ الس يدة/
دانييال رودرةغيزي أأورةيب ،مسيكار وزارة الثقاف
يف كولومبيا؛ الس يدة /جنيفر اتويل كوربوز ،ممثةل،
مؤسس تبييبا  -املركز ادلويل للكعوب ا ألصلي
لبحوث الس ياسات والتعلمي ،الفلبني؛ الس يد/
جورج تيباجاان ،السكرتري الثالث ابلبعث ادلامئ
ألوغندا ،جنيف.
 .41ورحش رئيس اللجن السفري روبرت
ماتيوس مايلك تيين ،انئب رئيس اللجن  ،للعمل
رئيسا للمجلس الاسيكاري.

البند  6من جدول ا ألعامل :أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 .42اس تعرض الرئيس مهنجي العمل يف هذا ا ألس بوع ،واليت اس تخدمهتا اللجن احلكومي ادلولي لبعض الوقت ونقحهتا
بكلك مس متر .وافاد أأنه بعد لك دورة ،س يقوم اإىل جانب انئيب الرئيس وا ألمان مبناقك ادلروس املس تفادة من الاجامتعات
السابق وحياول اإدخال تعدةالت ملعاجلهتا .و أأفاد أأنه اجمتع مع املنسقني ا إلقلمييني والوفود املعني بكأأن برانمج العمل واملهنجي .
و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون اجليع عىل دراة بذكل .وذكر أأن التغيريات الطفيف املطلوب خالل تكل املكاورات قد أأدرجت
يف الوثيق اجلدةدة املتعلق ابملهنجي  .وذكر أأنه مل ةتلق أأي تعليقات أأخرى ،مما ةعين مضنا أأن ا ألعضاء قد وافقوا عىل مهنجي
العمل .وفامي ةتعلق بنتاجئ ادلورة الثالث والثالثني للجن  ،س تصدر نسخ منقح من الوثيق WIPO/GRTKF/IC/33/4
"حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :مرشوع املواد" عىل غرار املهنجي نفسروها املس تخدم يف ادلورات السابق  .وسيمت
اإعداد النسخ املنقح  Rev.1وتقدميروها حبلول صباح ةوم ا ألربعاء ،وسيمت ختصيص وقت للتعليقات والاقرتاحات ا ألخرى ،مبا
يف ذكل املقرتحات النصي  .وسيمت اإعداد النسخ الثاني من النسخ املنقح  Rev.2وعرضروها صباح ةوم اجلع  ،وس ُتدرج
املالحظات يف التقرير .وس ُيطلب من اجللس العام أأن حتيط علام ابلنسخ املنقح  Rev.2وحتيلروها اإىل ادلورة الرابع
والثالثني اللجن  .ومن وهج النظر العملي  ،وإاىل أأن توافق اجللس العام عىل الإحاط علام ابلتنقيح ،أأكد الرئيس جمددا أأنه
ليس هل موقف ،واجللس العام  ي هيئ صنع القرار .و أأفاد أأن الواثئق ،كام عرضروها امليرسون ،ليس لروها أأي وضع اإىل أأن
توافق اللجن عىل الإحاط هبا ونقلروها اإىل ا ألمام .وعىل مدار ا ألس بوع ،سيس متع امليرسون اإىل املداخالت يف اجللسات العام
واجللسات غري الريمي  ،وةضطلعون بصياغ وتضمني املقرتحات النصي املقدم  .وللمتكني من النظر بكلك مركز وتدررجي يف
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معل امليرسين ،ميكهنم أأن ةعملوا وةعرضوا بكأأن قضي أأساس ي احددة كـ"معل جار" ألجل احلصول عىل بعض ردود الفعل
املبكرة ،كام اكن عليه احلال يف ادلورة الثاني والثالثني للجن  .وسيبد أأ املناقكات يف اجللس العام  ،مث تنتقل برسع اإىل
اجللسات غري الريمي لبدء املناقكات املوضوعي  .وس ُيدعى ا ألعضاء اإىل تقدمي تعليقاهتم بكأأن القضااي ا ألساس ي  ،مبا فهيا
القضااي احملددة يف الولة  .ول ةعد ذكل مبثاب معلي صياغ مبارشة أأو معلي متتابع للك مادة عىل حدة .و أأفاد الرئيس أأن
اللجن احلكومي ادلولي  ،وفقا للولة  ،دلما عدد من القضااي ا ألساس ي اليت ةنبغي معاجلهتا .وتعترب العملي م نر وشفاف  .وقد
ُصمت اجللسات غري الريمي لوضع اإطار غري ريمي حيث ميكن للمكاركني مناقك النص للتوصل اإىل فروهم مكرتك وتضييق
الفجوات .و أأفاد أأن مناقكات ممثرة للغاة قد جرت خالل ادلورات املعني ابملعارف التقليدة  ،لس امي بكأأن التجارب احمللي .
وس يكون رئيس اجللسات غري الريمي هو الرئيس أأو انئب الرئيس الس يد /جواك ليدس ،اخلبري التقين اذلي معل رئيسا
للجن ادلامئ املعني حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة منذ فرتة طوةةل وشارك يف العدةد من جلان حق املؤلف .وس ينكط
امليرسون خالل اجللسات غري الريمي وسيُسمح هلم بطرح أأس ئةل للتوضيح .وفامي ةتعلق ابليككيل ،س ميثل لك مجموع إاقلميي
س ت وفود حبد أأق ى ،وةفضل أأن يكون أأحدمه املنسق ا إلقلميي لضامن نقل مجيع املعلومات اإىل مجيع ا ألعضاء داخل تكل
اجملموع  .وسيُسمح لوفود ادلول ا ألعضاء ا ألخرى حبضور اجللسات غري الريمي دون أأن يكون هلم احلق يف احلدةث .بيد أأنه
اإذا أأراد مراقب أأن ةعلق تعليقا احددا عىل جمال الس ياس  ،حيث هل اهامتم كبري ،فاإنه ميكن أأن ةطلب من أأحد الوفود الس ت
ابلنسحاب من الطاوةل ومنح حقوقروهم للمراقبني .وميكن ملمثيل الكعوب ا ألصلي أأن يسمي ممثلني اثنني للمكارك وممثلني
اثنني دون أأن يكون هلم حق احلدةث .و أأفاد انه يف الاجامتعات ا ألخرية ،شارك ممثلو الكعوب ا ألصلي بنكاط مع ا ألعضاء.
وفامي ةتعلق ابملهنجي  ،ميكن لدلول ا ألعضاء وممثيل الكعوب ا ألصلي املكاركني يف الاجامتعات غري الريمي أأن ةلقوا ببياانهتم
وةقدموا مقرتحات نصي  .ول رجوز أأن تظل الاقرتاحات املقدم من ممثيل الكعوب ا ألصلي يف النص اإل اإذا دمعهتا دوةل
عضو .واسينادا اإىل النص الوارد يف الوثيق  ،WIPO/GRTKF/IC/33/4ميكن وضع مقرتحات تقني عىل الكاش يلام
اكن ذكل مالمئا لالس تفادة من املناقكات ،ولكن لن تكون هناك صياغ مبارشة .وس تجرى اجللسات غري الريمي يف الغرف
رمق  .NB 0.107وسيتاح الرتمج الكفوة من وإاىل الإنلكيزية والفرنس ي والإس باني  .وس يكون هناك تغذة صوتي حي
للمداولت ابللغات الإنلكيزية والفرنس ي والإس باني ابلغرف أألف .وإادرااك بأأن العملي غري الريمي لروها درج كبرية من الطابع غري
الريمي ،فقد ُطلب من مجيع املكاركني احرتام ذكل الطابع غري الريمي وعدم اإبال اجلروهور مبحتوى أأو طبيع املناقكات اليت
جتري يف اجللسات غري الريمي  ،سواء بكلك مبارش أأو يف أأي وقت لحق وسواء بكلك عام أأو عن طرةق الاقتباس من
أأفراد أأو وفود احددة .وهناك قيود عىل النرش عن طرةق "توةرت" واملدوانت والقصص الإخبارة وخدمات الربةد الإلكرتوين،
بغرض احلفاظ عىل الثق والرصاح والانفتاح .وللمزةد من التقدم يف اجللسات العام وغري الريمي  ،رجوز للرئيس اإنكاء فرةق
اتصال خمصص أأو أأكرث ملعاجل قضي بعيهنا من أأجل تضييق الفجوات .وميكن أأن تكون أأفرق التصال هذه مفيدة فامي ةتعلق
ابلقضااي اليت نوقكت بصورة مس تفيض اإما يف اجللسات العام أأو غري الريمي ولكن ل تزال هناك أآراء متباةن بكأأهنا.
وسيتوقف تككيل هذه ا ألفرق عىل القضي اليت ةتعني معاجلهتا ،ولكهنا عادة ما تتأألف من ممثل عن لك منطق  ،رهنا ابلقضي
ومصاحل ادلول ا ألعضاء .و أأفاد أأن هناكل حاج اإىل مناقك مجيع الآراء املتباةن اليت مت حتدةدها فامي ةتعلق بقضي احددة عن
طرةق فرةق التصال هذا وهناك حاج اإىل أأن يكون املروهمتون بتكل القضي ممثلني .وذكر أأنه مت اس تخدام ذكل بنجاح يف
ادلورات السابق للجن احلكومي ادلولي وا ألفرق العامةل فامي بني ادلورات .وس يعني الرئيس أأحد انئيب الرئيس أأو أأحد
امليرسين لتنس يق املناقك يف أأفرق التصال .وس تكون لروهذه ا ألفرق ولايت قصرية ا ألجل يف اإطار ادلورة احلالي  ،وس تحتاج
اإىل الإبال عن النتاجئ اإىل اجللس العام أأو غري الريمي  .وسيُبذل مجيع اجلروهود لضامن عدم اجامتع أأفرق التصال خالل
اجللس العام  .و أأفاد أأن الس يدة /مارغو ابغيل من موزامبيق مكوجودة للعمل مكيرسة لتكل ادلورة .وةؤكد ذكل عىل
الاس مترارة بني مواضيع املعارف التقليدة وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واقرتحت مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب
الس يدة /مارس يال ابةفا من ش ييل مكيرسة .وتبني للرئيس أأن اجللس العام قد وافقت عىل امليرسين املقرتحني .و أأفاد أأن
امليرسين سيساعدون يف اجللسات العام وغري الريمي عن طرةق متابع املناقكات عن كثب وتيبع الآراء واملواقف
واملقرتحات ،مبا يف ذكل مقرتحات الصياغ  .وقد ةلقي امليرسون أأةضا ببياانت وةقدمون املقرتحات .كام س يقومون مبراجع مجيع
املواد وبصياغ وإاعداد مكارةع منقح ملرشوع املواد .و أأفاد أأنه اإذا وضع امليرسون نصا بأأنفسروهم ،فسيمت حتدةده ابخلط املائل يف
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الوثيق املنقح وس يحتاج اإىل دمع من اإحدى ادلول ا ألعضاء للميض قدما بكأأنه .ويف هناة ادلورة ،س يأأخذ الرئيس يف
الاعتبار مجيع املناقكات اليت جتري خالل ا ألس بوع وةقرتح قامئ اإرشادة ابلقضااي العالق  /املعلق اليت ةتعني معاجلهتا أأو حلروها
يف ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي  .وس ُتدعى اجللس العام اإىل مراجع القامئ الإرشادة واملوافق عىل اإحالهتا
اإىل ادلورة الرابع والثالثني للجن  .و أأدرج الرئيس واثئق العمل لروهذا ا ألس بوع .وذكر أأن هناك املزةد من املوارد املتاح عىل
موقع الوةبو الإلكرتوين ،مبا يف ذكل مس تودع للقوانني وادلراسات واملوارد .و أأشار اإىل أأن املذكرة الإعالمي للرئيس ليس لروها
أأي وضع ولكهنا تتضمن معلومات مفيدة للمساعدة يف املناقكات .و أأفاد أأنه س يدعو مؤةدي الوثيقتني
اجلدةدتني  WIPO/GRTKF/IC/33/5و WIPO/GRTKF/IC/33/6اإىل تقدميروهام يف وقت لحق .وذكر الرئيس أأن
املناقكات سيبد أأ يف اجللس العام بتعليقات ادلول ا ألعضاء أأو اقرتاحاهتا أأو أأس ئلهتا فامي ةتعلق ابلقضااي ا ألساس ي  .و أأفاد أأنه
سيسمح لدلول ا ألعضاء ا ألخرى بطرح أأس ئةل للتوضيح بطرةق م نر  .وسيمت عرض النص ذي الصةل من وثيق العمل
عىل الكاش .
 .43وافتتح الرئيس مناقك بكأأن طبيع أأي صك مس تقبيل .وذكر أأن معظم معاهدات الوةبو وصكوكروها توفر كقاعدة عام
اإطارا دوليا للمبادئ واملعاةري اليت صدقت علهيا ادلول ونفذهتا يف القوانني الوطني  .وذكر أأن هذه الصكوك توفر مرون يف
جمالت الس ياس واملبادئ واملعاةري رفيع املس توى ،لس امي يف جمال الس ياسات مثل تكل اليت تعمل يف بيئات متنوع من
حيث احلومك واليرشةع والظروف اليت تعيش فهيا الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .وطرح سؤال عىل مس توى رفيع حول
الكيفي اليت تنظر ادلول ا ألعضاء هبا اإىل صك من حيث الكلك أأو الطبيع .
 .44وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي  ،اس تجاب دلعوة الرئيس اإىل تقدمي وهجات النظر بكأأن البعد ادلويل ،أأنه قدم هل
بعض ا ألفاكر و أأراد أأن ةتقامس س ياقه الوطين ورؤةته اخلاص مث ةوسع النقاش .و أأعرب عن اس تعداده للمكارك عىل حنو بناء
يف املناقكات املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،كام حدث يف ادلورات السابق للجن احلكومي ادلولي اليت ركزت
عىل هذا املوضوع .و أأفاد أأنه كام لحظ الكثريون ،ةعترب املوضوع قدمي اإىل حد ما ألنه مل ةُناقش ملدة ثالث س نوات .و أأشار
اإىل أأنه ل ميكل حاليا سلط التفاوض بكأأن صك ملزم قانوان .ول تزال الإدارة اجلدةدة بصدد اس تعراض مكاركته يف حامة
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ودعا اإىل النظر يف مجموع اكمةل من الصكوك القانوني املتاح لتلبي رشوط ولة اللجن
احلكومي ادلولي للفرتة  .2017-2016ويف اخلتام ،طلب من اللجن اإةالء الاعتبار الواجب للصكوك القانوني غري امللزم يف
ضوء عدم وجود توافق يف الآراء فامي بني الوفود حول صكوك احددة ملزم قانوان .وحتقيقا لروهذه الغاة  ،اسرتعى الانيباه اإىل
الوثيق " WIPO/GRTKF/IC/10/6اخليارات املتعلق ابإضفاء الطابع ادلويل عىل معل اللجن " .و أأضاف بأأن الوثيق
مفيدة جدا وحددت مجموع اكمةل من اخليارات اليت س تكون متاح للنظر فهيا من قبل اللجن احلكومي ادلولي  .ودعا اإىل
النظر يف تكل الوثيق وإاىل مداخالت وفود أأخرى بكأأن اجملموع الاكمةل من اخليارات املتاح .
 .45و أأشار الرئيس اإىل أأن هناك الكثري من املواد املتاح اليت معلت اللجن احلكومي ادلولي علهيا عىل مدار الس نني مثل
حتليل الثغرات يف عام [ 2009مالحظ من ا ألمان  :الوثيق  ،]WIPO/GRTKF/IC/13/4b Rev.ومن املفيد اإعادة
النظر يف بعض تكل الواثئق السابق  .و أأفاد أأنه مع ذكل ،هناك قدر كبري من اخلربة احمللي اجلدةدة منذ نرش تكل الواثئق.
 .46و أأشارت ممثل معروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل اإىل أأن هناك مفاوضات قامئ عىل النصوص منذ
عام  .2010و أأفادت أأنه دلى الكعوب ا ألصلي خربة اتفاقي التنوع البيولويج وعدد من الصكوك اخملتلف اليت مل تكن ملزم
قانوان ومل توفر امحلاة فعال .وتمتثل ولة اللجن احلكومي ادلولي يف اإنكاء صكوك ميكن أأن توفر حامة فعاةل ومتوا نز ألشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .وقد ُوضعت مبادئ بون التوجهيي بكأأن احلصول عىل املوارد اجليني والتقامس العادل واملنصف
للمنافع الناش ئ عن اس تخداهما عىل أأساس تقامس املنافع ،ومن الرضوري أأن تكون هناك معلي طوةةل تصل اإىل بروتوكول
انغواي بكأأن احلصول عىل املوارد اجليني والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئ عن اس تخداهما امللحق ابتفاقي التنوع
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البيولويج (بروتوكول انغواي) جلعل تقامس املنافع فعال .و أأعربت عن أأملروها يف أأن تمتكن اللجن احلكومي ادلولي بعد  17عاما
من اإصدار صك واحد أأو عدة صكوك ملزم قانوان من شأأهنا أأن حتمي أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حامة فعاةل.
 .47و أأفاد الرئيس أأنه ل ةعزتم الانتقال اإىل مناقك بكأأن الطابع امللزم أأو غري امللزم لصك (صكوك) مقبةل احمتةل.
 .48و أأعرب وفد مرص عن أأمهل يف أأن ةمت المتكن من اس تكامل العمل يف أأقرب وقت ممكن ،مع اعامتد الواثئق الثالث
الالزم بكأأن املوضوعات الثالث  ،بعد  17عاما من انعقاد اللجن احلكومي ادلولي  .و أأعرب عن رغبته يف مفاوضات شفاف
تسيند اإىل مرشوع املواد .وحث اللجن احلكومي ادلولي عىل العمل بطرةق موضوعي وبناءة من أأجل التوصل اإىل نتاجئ
ملموس والتوصل حبلول ادلورة املقبةل اإىل وثيق يف متناول اليد من شأأهنا أأن تييح عقد مؤمتر دبلومايس .و أأفاد أأ هناك اإجامع
من ا ألغلبي بكأأن الطابع امللزم للوثيق  .وذكر بأأن اخملطط موجود ابلفعل ،واللجن احلكومي ادلولي ليست حباج اإىل دراس
عدد كبري من الواثئق اجلدةدة .وذكر أأن معظم املكاركني يف اللجن احلكومي ادلولي خرباء ةأأملون يف التوصل اإىل نتاجئ.
وةتعني عىل اللجن احلكومي ادلولي أأن تفي بوليهتا عىل النحو اذلي قررته اجلعي العام .
 .49و أأعرب ممثل توابج أأمارو عن أأسفه ألن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي وضع عوائق عىل مسار املناقك ووقف يف
طرةق وضع صك ملزم .و أأفاد أأنه يف عام  ،2012قدم اإىل ا ألمان نصا اكمال وبعيد املدى ابلس باني والانلكيزية  .وطلب من
ا ألمان أأن تطرح تكل الوثيق حىت ميكن مراعاة مجيع املقرتحات الواردة فهيا[ .مالحظ من ا ألمان  :بناء عىل طلب الرئيس،
أأكدت ا ألمان أأن تقرير عام  2012املقدم من ممثل توابج أأمارو قد مت تقدميه ولكنه مل حيصل عىل دمع من ادلول ا ألعضاء].
 .50وعرض الرئيس القضي ا ألساس ي الرئيس ي ا ألوىل :ا ألهداف .وذكر أأن ا ألهداف أأساس ي لوضع أأي نص معيل ألي
صك ،و ي توفر الغرض والني الواحض  ،وكقاعدة عام  ،ةنبغي أأن تكون قصرية وموجزة ومنطوق من حيث الكلك .ومن
املفيد النظر يف نص املعارف التقليدة اذلي مت تبس يطه اإىل حد كبري .وفتح الرئيس ابب التعليق بكأأن ا ألهداف.
 .51و أأشار وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان املتقارب التفكري و أأشار اإىل أأنه من ا ألفضل أأن يكون عنوان ذكل احلمك
" أأهداف الس ياس " ومرمقا بوصفه املادة  1كام هو احلال يف نص املعارف التقليدة  .وقال اإن اللجن احلكومي ادلولي انقكت
أأهداف الس ياس يف دورات سابق ابعتبارها اإحدى القضااي الكامةل .ولكن النص احلايل ميلء بأأقواس جتعل من الصعب
حتدةد املواقف اخملتلف  .ومن املفيد أأن ةبني مرشوع النص بوضوح املواقف البدةةل .وطالب بطرح نصه املقرتح كبدةل يف
مرشوع النص" :ةنبغي أأن مدف هذا الصك اإىل ( )1تزوةد املس تفيدين ابلوسائل الالزم لـ" وةمت مواصةل الفقرات الفرعي
من ( أأ) اإىل (د) مث الفقرة الثاني .
 .52و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .و أأعرب عن
تفضيهل ترقمي ا ألهداف كامدة  ،1ولكنه ل ةؤةد أأي مادة جدةدة حتت رمق "مكرر" كام هو احلال يف نص املعارف التقليدة  .كام
أأعرب عن عدم تأأةيده للكم "ا ألمم" يف ا ألهداف .و أأفاد أأنه كام أأوحض وفد اإندونيس يا ،ميكن تبس يط النص بتعدةل الفقرة .1
 .53وشدد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عىل أأمهي مناقك ا ألهداف عىل
حنو حصيح ،ألهنا تقع يف صمي معل اللجن احلكومي ادلولي  .وذكر أأن املناقكات املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
حتتاج يف البداة اإىل الرتكيزي عىل ما هو ممكن يف س ياق امللكي الفكرة مع مراعاة ولة الوةبو والإطار احلايل للملكي الفكرة .
وةنبغي تعزيز اس تخدام وإاماكنيات اإطار امللكي الفكرة املتاح حيامث ةنطبق ذكل .و أأةد أأنكط رفع الوعي املوهج والتأأكد من
اإماكني الوصول اإىل حقوق امللكي الفكرة مثل حق املؤلف واملؤرشات اجلغرافي اليت ميكن أأن حتمي أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .وابلإضاف اإىل ذكل ،أأفاد أأنه ميكن أأةضا حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عن طرةق احلقوق املتعلق بفناين
ا ألداء واملنتجني ،و أأن معاهدة الوةبو بكأأن ا ألداء واليسجيل الصويت ومعاهدة بيجني بكأأن ا ألداء السمعي البرصي تغطيان
رصاح " أأشاكل التعبري الفوللكوري" .و أأفاد أأنه مت ابلفعل الاضطالع ابلكثري من العمل عىل الصعيد ادلويل محلاة أأشاكل
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التعبري الثقايف التقليدي أأو أأشاكل التعبري الفوللكوري مبوجب صكوك اليونسكو .وفامي ةتعلق مبرشوع النص ،أأعرب عن
تأأةيده لـ "تكجيع الإبداع والابتاكر" يف الفقرة (1د) ،ألنه من خالل تكجيع الإطار املتاح للملكي الفكرة  ،ميكن تكجيع
الإبداع والابتاكر يف اجملمتعات الاصلي واحمللي  ،وميكن السامح ابس تخدام الآخرين لروها عىل حنو مناسب .وذكر أأنه ليس يف
وضع يسمح هل بدمع النص املدمج من بروتوكول انغواي ،مثل "املوافق املس بق عن عمل" و "احلصول عىل املنافع وتقايمروها"
عىل النحو الوارد يف الفقرات الفرعي ( أأ) اإىل (ج) .وأأفاد أأن هذه املصطلحات قد اس تخدمت يف س ياق احدد مبوجب
الربوتوكول .كام أأعرب عن عدم تأأةيده ألي اإشارات اإىل الاختالس والتكيف .و أأةد الوفد الصيغ الواردة يف الروهدفني  3و.4
 .54و أأعرب وفد الس نغال ،متحداث ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،عن تأأةيده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا متحداث
ابمس البدلان املتقارب التفكري ،وطالب بنص مبسط .وفامي ةتعلق ابلفقرة (د)" ،تكجيع ا إلبداع والابتاكر القامئ عىل التقاليد"،
أأشار اإىل وجود أآليات دلى الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي من أأجل تعزيز الابداع والابتاكر عىل حنو فعال.
 .55و أأعرب وفد كندا عن تقديره للمعلومات اليت شارك هبا فرةق الكعوب ا ألصلي  .وافاد أأن وهجات النظر املكرتك همم
جدا .و أأكد جمددا عىل الزتامه اب إلسروهام قدر املس تطاع يف وضع صك دويل محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومن مث،
فاإنه سيتحدث خالل الاجامتع عن القضااي املوضوعي وخيارات النص ،مع الاحتفاظ ابإماكني امليض قدما يف املس تقبل.
و أأفاد بأأن ادلراسات التجرةبي واملعلومات املس تقاة من التجارب الوطني  ،لس امي من ادلول ا ألعضاء اليت متكنت من اعامتد
تدابري احددة محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،س تكون مفيدة للغاة  ،ليس لتيسري التقارب يف الآراء حفسب ،بل أأةضا
يف دمع العمل يف كندا بكأأن قضااي الكعوب ا ألصلي  .وفامي ةتعلق مبرشوع املواد ،طلب التوضيح .وفامي ةتعلق اب ألهداف،
أأفاد أأنه ةنبغي النظر بدق يف الآاثر الواحض واحملددة لكيفي تنفيذ بعض املفاهمي يف تكل ا ألهداف ،ومهنا مثال "التقاليد
القامئ " أأو "الس ياق التقليدي والعريف" .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن رغبته يف توضيح العالق بني نظام امللكي
الفكرة احلايل ووسائل امحلاة اجلدةدة املقرتح وكيفي تفاعلروها ،عىل حنو أأكرث مما هو عليه احلال ابلنس ب للمعارف التقليدة .
و أأفاد أأن خصوصي املناقكات املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مقا نر ابملوارد الوراثي واملعارف التقليدة تمتثل يف أأن
معاهدات حق املؤلف احلالي تغطي رصاح بعض عنارص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .56و أأكد وفد الياابن جمددا عىل أأن ا ألهداف همم جدا ورجب أأن تكون واحض وموجزة .وذكر أأنه من غري املالمئ ربط
قضااي احلصول عىل املنافع وتقايمروها بنظام امللكي الفكرة عىل النحو الوارد يف الفقرتني (1ب) و (1ج) .وذلكل ،ل ةنبغي
اإدراج تكل الفقرات الفرعي  .ومن انحي أأخرى ،ةنبغي أأن نضع يف الاعتبار أأن مفروهوم تكجيع الإبداع والابتاكر ،واحليلوةل
دون ممارس حقوق امللكي الفكرة بكلك غري مناسب وصون املكل العام  ي امور أأساس ي  ،وذلكل أأعرب عن تأأةيده
الفقرات (1د) و 2و .4ومع ذكل ،ةنبغي وضع يلم "القامئ عىل التقاليد" بني قوسني ألن الصك ةنبغي أأن مدف اإىل تكجيع
الإبداع والابتاكر وحاميهتام بوجه عام ،وةنبغي أأل ةقترص عىل تكل "القامئ عىل التقاليد".
 .57و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي أأن النظر بعناة يف أأهداف أأي صك دويل (صكوك دولي ) محلاة أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ميثل خطوة أأوىل أأساس ي  .وقد نوقكت املسأأةل الروهام املتعلق اب ألهداف يف عدد من دورات اللجن
احلكومي ادلولي السابق  .وعىل الرمغ من هذه اجلروهود ،مل تمتكن الوفود من التوصل اإىل توافق يف الآراء بكأأن ا ألهداف
ا ألساس ي لصك دويل (صكوك دولي ) لصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو عىل قامئ ا ألهداف لوضع أأحاكم أأي صك
(صكوك) .وكدليل عىل عدم وجود اتفاق ،ةعد قسم ا ألهداف مليئا بصياغات غامض وظلت بني قوسني معقوفني .و أأعرب
عن اس تعداده للمكارك عىل حنو بناء يف معاجل تكل الكواغل فامي ةتعلق بأأهداف احددة ،ولكنه ةتطلع أأةضا اإىل اإجراء
مناقك قوة للقضي ا ألوسع نطاقا املتعلق بأأهداف أأي صك دويل (صكوك دولي ) لصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
و أأشار اإىل  رورة حتدةد أأ رار وثغرات احددة .وذكر أأن املذكرة الإعالمي نصت عىل أأنه" :ميكن لدلول ا ألعضاء ،عند حتدةد
ا ألهداف املتصةل ابمللكي الفكرة  ،أأن تنظر وتفكر يف نوع الرضر (ا أل رار) اذلي ةنبغي لصك امللكي الفكرة بكأأن أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي أأن ةعاجله ،ويف الثغرات اليت قد تكون موجودة حاليا ،ورجب من منظور الس ياس سدها " .و أأفاد
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أأن حتدةد ا أل رار احملددة اليت تدمعروها ا ألدةل واملمثةل بأأمثةل تسيند اإىل التجارب الوطني هو خطوة أأوىل حايم يف الهنوض
بعمل اللجن احلكومي ادلولي  .ومن مث ،ةتعني عىل اللجن احلكومي ادلولي معاجل الثغرات يف الإطار القانوين ادلويل القامئ،
اإن وجدت .وكام أأشري أأةضا يف املذكرة الإعالمي  ،مت ابلفعل الاضطالع بعمل خضم بكأأن الثغرات احملمتةل (املعروف ابمس
حتليل الثغرات) يف اإطار امللكي الفكرة ادلويل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف دورات سابق  .ومتثل الغرض من ذكل
العمل يف اإثراء املناقكات يف اللجن  ،ومل ةمت التوصل اإىل أأي اس تنتاجات .و أأفاد الوفد أأنه نظرا ألن عددا من الس نوات قد
مضت منذ أأن مت الاضطالع هبذا العمل ،فقد طلب من ا ألمان تقدمي عرض ،مبا يف ذكل عرض رشاحئ ،خالل تكل ادلورة
للجن احلكومي ادلولي  ،لتذكري ادلول ا ألعضاء ،ويكون مبثاب نقط انطالق لإجراء مناقك مس تنرية بكأأن ا ألهداف املتعلق
ابمللكي الفكرة  .وعالوة عىل ذكل ،كام أأفاد بأأن التجارب الوطني يف اإطار الصكوك ادلولي القامئ همم  ،نظرا ألن قضي
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد عوجلت ابلفعل يف الصكوك ادلولي  .و أأعرب عن اهامتمه مبعرف املزةد عن جترب الوفود
ا ألخرى يف تنفيذ املادة  4.15من اتفاقي برن ( ،)1967وقانون تونس المنوذيج بكأأن حق املؤلف للبدلان النامي (،)1976
وا ألحاكم المنوذجي للوةبو واليونسكو ( ،)1982واملادة  2من معاهدة الوةبو بكأأن ا ألداء واليسجيل الصويت ،واملادة  2من
معاهدة بيجني بكأأن ا ألداء السمعي البرصي ( .)2012وذكر أأن تبادل اخلربات يف اإطار الإطار ادلويل احلايل قد يكون مفيدا
للغاة ابلنس ب دلورة اللجن  ،وإان مل يكن كذكل ،فس يكون مفيدا ألجل مواصةل النقاش حىت هناة فرتة الثنائي .
 .58و أأفاد الرئيس اإن ا ألمر يرجع اإىل ادلول ا ألعضاء للنظر يف املواد وجتدةد ذاكرهتا ،و أأن النسخ س تكون متاح  .وذكر بأأن
التجارب الوطني هام جدا ،وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكارك مجيع ا ألعضاء هبا.
 .59و أأعرب وفد سويرسا عن رغبته يف مكارك بعض املالحظات العام ذات الصةل يف س ياق ا ألهداف .أأول ،كام هو
موجز يف املذكرة الإعالمي  ،هناك ابلفعل عدد من التفاقات ادلولي خارج الوةبو وخارج نطاق امللكي الفكرة اليت تيناول
جوانب معين من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مثل اتفاقي اليونسكو لعام  2003بكأأن صون الرتاث الثقايف غري املادي.
وذلكل ،ةنبغي للجن أأل تكرر العمل اذلي لملته ابلفعل اتفاقات دولي أأخرى .وبدل من ذكل ،ةنبغي لروها أأن تكفل ادلمع
املتبادل لتكل التفاقات و أأن تركز عىل تكل القضااي ذات الصةل يف س ياق امللكي الفكرة  .اثنيا ،اعرتفت اللجن ابلطبيع
املميزية ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدة واملوارد الوراثي  .ويف الوقت نفسه ،أأقرت بوجود بعض التداخل
يف تكل املوضوعات ،لس امي بني أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدة  .وةنبغي أأن تنعكس هذه احلقيق أأةضا يف
معل اللجن  .كام ةنبغي للجن أأن تضمن قدر الإماكن اتباع هنج ميسق بني حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف
التقليدة  .ومن مث ،ميكن حتسني ا ألهداف من خالل مواءم أأفضل مع نص املعارف التقليدة يف التنقيح الثاين ()Rev.2
بعد ادلورة الثالث والعرشين للجن  .و أأفاد أأنه عىل وجه اخلصوص ،ميكن اإدراج ما يسمى ابلروهدف "الإرجايب" ،عىل غرار
الروهدف املكار اإليه يف البدةل  3من املادة  1من نص املعارف التقليدة  ،كروهدف يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
وذكر أأن هذا الروهدف مدف اإىل ضامن الاس تخدام وامحلاة املناس بني ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف اإطار نظام امللكي
الفكرة وفقا للقانون الوطين والاعرتاف حبقوق الكعوب ا ألصلي و أأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأن هذا
الروهدف لن خيل بطبيع أأي أأداة أأو هنج جدةد احمتل للملكي الفكرة محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ويف الوقت نفسه،
سيسمح ذكل بأأخذ أأدوات امللكي الفكرة احلالي ذات الصةل حبامة أأنواع معين من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مثل
املؤرشات اجلغرافي يف الاعتبار لفائدة حامة الصناعات اليدوة التقليدة أأو غريها من منتجات الكعوب ا ألصلي
واجملمتعات احمللي .
 .60و أأةدت ممثل مؤسس تبييبا ،متحداث ابمس جتمع الكعوب ا ألصلي  ،الطلب اذلي طرحته عدة وفود بكأأن قيام
امليرسين إابجراء تبس يط للنص املتعلق اب ألهداف ألنه ةصعب متابعته .و أأفادت أأنه ةنبغي ل ألهداف أأن تعاجل عىل وجه
التحدةد الرضر اذلي يسعى الصك اإىل منعه .وذكرت أأن فرةق الكعوب ا ألصلي قدم أأدةل وافرة عىل الرضر اذلي ةلزم منعه
والثغرات املوجودة يف النظام ادلويل للملكي الفكرة فامي ةتعلق حبامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفادت أأن الرضر
يمتثل يف اختالس أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .و أأةد الروهدف املمتثل يف متكني الكعوب
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ا ألصلي واجملمتعات احمللي من التحمك يف اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خارج الس ياق التقليدي .وذكرت أأنه ةنبغي
أأن يكون الروهدف هو ضامن تقامس املنافع واملوافق املس بق املس تنرية قبل اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفادت
أأنه من املناسب اس تخدام نص بروتوكول انغواي يف ذكل الصك ،حيث أأنه خالل مناقك نظام احلصول عىل املنافع وتقايمروها،
مل تُناقش املسائل اليت تيناول امللكي الفكرة  ،عىل أأساس أأن الوةبو  ي احملفل املالمئ لتكل املناقكات.
 .61وافتتح الرئيس املناقك بكأأن موضوع املوضوع و أأشار اإىل أأن هذا املوضوع ذو صةل بلك من املادة  1وقسم اس تخدام
املصطلحات ،كام هو احلال يف نص املعارف التقليدة .
 .62و أأقر وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان املتقارب التفكري ،ابلطبيع املميزية للموارد الوراثي واملعارف التقليدة
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ولكنه حث عىل  رورة اتباع هنج مامتسك .واقرتح أأن تكون املادة مرمق بوصفروها املادة ،3
مع اس تخدام املصطلحات بوصفروها املادة  2وا ألهداف كامدة  .1وكام هو احلال يف نص املعارف التقليدة  ،ةنبغي أأن يكون
عنوان احلمك "موضوع الصك" دون قوسني ،حيث أأنه ل ةوجد أأي نزاع بأأن املوضوع هو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
و أأفاد بأأن معاةري ا ألهلي ل تنطبق مبوجب هذا احلمك ،بل مبوجب نطاق امحلاة .
 .63و أأفاد وفد الس نغال ،متحداث ابلنياب عن مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،أأن النص ةنبغي أأن يكون "موضوع حامة أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي هو" ألنه ةوجد تعرةف يف اإطار اس تخدام املصطلحات .وليس من الرضوري ادلخول يف معاةري
ا ألهلي  ،حيث مت التعامل مع تكل املعاةري يف نطاق امحلاة والاس تثناءات والتقييدات.
 .64و أأةدت ممثل معروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل ،متحدث ابمس جتمع الكعوب ا ألصلي  ،البيان اذلي
أأدىل به وفد الس نغال .وذكرت أأنه ل حاج اإىل وضع معاةري ميكن أأن تسيبعد ا ألش ياء .كام ةتعني عىل اللجن أأن تناقش هذا
النص مبزةد من التعمق لتوضيح تعبريات مثل "املرتبط مبارشة بـ" أأو "املميزية" يف الفقرة الفرعي (ب) ألهنا س تخلق
مكالكت لبعض الكعوب ا ألصلي  .و أأفادت أأهنا ،يف اإطار الفقرة الفرعي (د) ،تكعر ببعض القلق إازاء وضع أأطر زمني .
وذكرت أأن اللجن احلكومي ادلولي تتحدث عن اإنكاء حامة احددة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و ي حامة دةناميكي
ومتطورة ،وابلتايل ل ميكن أأن ختضع ألطر زمني  .وةنبغي أأن يكون الصك مران فامي ةتعلق بوضع املعاةري .وميكن لتكل املعاةري
أأن تندرج يف اإطار الاس تثناءات والقيود ،وةنبغي أأن تكون شامةل قدر الإماكن من أأجل الامتثال للولة .
 .65و أأفاد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأنه من املروهم معرف ما اذلي ةمت
التحدث عنه فامي ةتعلق ابس تخدام املصطلحات .و أأةد الوفد أأن يكون التعبري الثقايف التقليدي فنيا و أأدبيا وخالقا من أأجل
اإقام صةل واحض ابمللكي الفكرة وولة الوةبو .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب عن عدم تأأةيده إلدراج قامئ من ا ألمثةل .ومبا أأن
ذكل قد ذكر ،فمل يكن واحضا ما اإذا اكن لك يشء وارد يف القامئ مؤهل فنيا و أأدبيا وخالقا .ورحب مبناقك قامئ عىل الوقائع
يف هذا الصدد يف اجللسات غري الريمي  ،و أأعرب عن تفضيهل أأن تسيند املناقك اإىل أأمثةل وطني  .و أأفاد أأنه قد ةعود اإىل
التعارةف ا ألخرى يف مرحةل لحق  .وفامي ةتعلق ابملوضوع ،أأةد الوفد "الصون" يف العنوان ،كام أأةد أأن تكون معاةري ا ألهلي
ترامكي  .وذكر أأنه من املروهم وضع معاةري ا ألهلي اسينادا اإىل العالق بني اجملمتعات ا ألصلي واحمللي و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،عىل النحو املبني يف الفقرتني الفرعيتني ( أأ) و (ب) .وفامي ةتعلق ابلفقرة الفرعي (ج) ،أأفاد أأن من مصلحته ضامن
عدم اسرتجاع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت مل متارس منذ زمن طوةل ودخلت املكل العام ،مكوضوع للحامة  .وةنبغي
توضيح الصياغ عىل التوايل .و أأةد "النكاط الفكري الإبداعي" يف الفقرة الفرعي (ه) واقرتح اإضاف عبارة "الفني وا ألدبي "
يف الفقرة الفرعي (ه) أأةضا ،عىل النحو املس تخدم يف قامئ املصطلحات.
 .66و أأةد وفد الربازةل البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .و أأفاد أأنه كام اتضح يف فرةق
الكعوب ا ألصلي  ،تعد القضي ذات صةل وثيق ابلربازةل .وفامي ةتعلق ابلفقرة الفرعي (د) ،ذكر أأن حتدةد املصطلح ميثل
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مكلك ابلنظر اإىل النقل الكفوي ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي وخصائصروها فامي بني ا ألجيال .وذكر أأن هناك عامل أآخر
ةعيق تقييد املصطلح وهو ما ةتعلق بتقامس املعلومات بني اجملمتعات احمللي  ،الامر اذلي قد ةضعف قياس الإطار الزمين.
 .67و أأفاد الرئيس أأن مسأأةل الإطار الزمين قد نوقكت ابس تفاض فامي ةتعلق ابملعارف التقليدة وةنبغي أأن تثار مرة أأخرى
يف شلك غري ريمي.
 .68و أأةد وفد مرص البياانت اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ووفد الس نغال ابمس مجموع البدلان
ا ألفرةقي  .و أأفاد أأن وجود جدول ةقارن هيلك (وليس جوهر) املواد املتعلق ابملعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ميكن أأن ةيرس العمل .وفامي ةتعلق ابلفقرة الفرعي (د) ،أأعرب عن عدم تأأةيده لفرتة  50عاما.
 .69وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي اإن نقط الانطالق ملالحظاته الافتتاحي بكأأن عدد من القضااي الكامةل
س تكون العبارة الواردة بني قوسني يف املادة  (1أأ) "سواء اكنت واسع الانيكار أأم ل" .و أأفاد أأنه ،عىل أأقل تقدير ،ةنبغي
الإبقاء عىل ا ألقواس .ويف اإطار املادة  (1أأ) ،س تكون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املنيرشة عىل نطاق واسع مؤهةل
للحامة  ،وهو أأمر غري مقبول .وذكر أأن ورق أأمثةل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت س يقدهما يف وقت لحق حددت
عددا من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املنيرشة عىل نطاق واسع .و أأظروهرت تكل ا ألمثةل بقوة املكلك املرتبط حبامة أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي املنيرشة عىل نطاق واسع .و أأعرب عن اهامتمه ابلس امتع اإىل أأمثةل من التجارب الوطني لدلول
ا ألعضاء ا ألخرى اليت أأبرزت التحدايت اليت متثلروها حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املنيرشة عىل نطاق واسع .و أأفاد أأنه
من أأمثةل الانيكار الواسع ،انيكار أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف الك تات ،و ي مسأأةل أأثريت يف جلسات سابق مل ةمت
حلروها بعد وتس تدعي مزةدا من ادلراس  .وميكن ألفراد اجملمتع التقليدي املروهاجر أأن ةنقلوا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عرب
احلدود .وذكر الوفد أأنه أأاثر يف دورة سابق مثال للراقص المكبودي املوجود يف س ياتل ،اذلي قد يهتم بقرصن أأحد أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي المكبودي ،أأو ابملثل ،مجموع اإثيوبي من املوس يقيني يف واش نطن العاص  .وذكر أأن هناك تفامه مت
تقايمه بني عدد من الوفود بأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ليست ثقافات ساكن  ،بل ثقافات دةناميكي حي  .وهبذا
املعىن ،تعترب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حي عندما ةمت التعبري عهنا من خالل أأشخاص داخل منطق س ياس ي أأو
جغرافي تضمنهتا .و أأعرب عن تقديره للطبيع ادلةناميكي  ،ولكنه اعرتض عىل صون هذه الثقافات احلي ادلةناميكي  .و أأفاد أأنه
من الصعب ،اإن مل يكن من املس تحيل ،حتدةد مصدر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وحىت عندما يكون من املمكن
التعرف عىل ا ألصل ،نظرا ألن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تنتقل من بدل اإىل أآخر ،فاإهنا تغريت واس توعبت خصائص
جدةدة فرةدة من نوعروها ابلنس ب للثقافات الفردة  ،ولكهنا تكرتك يف بعض عنارصها ا ألصلي عىل النحو املبني مبزةد من
التفصيل يف ورق ا ألمثةل.
 .70و أأكد وفد الياابن عىل أأن صياغات مثل "ادلةناميكي واملتطورة" و "من جيل اإىل جيل" ل تضيف خصائص احددة
ملوضوع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشار ابلتايل اإىل مسأأةل ما اإذا اكن ةنبغي أأن ميتد املوضوع اإىل أأي تعبري ثقايف قد
ةنكأأ يف املس تقبل و أأن يس تويف معاةري أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذكر أأنه ةتعني عىل اللجن احلكومي ادلولي أأن حتدد
يف أأي ظروف ميكن أأن تصبح أأشاكل التعبري الثقايف املعارصة مبثاب أأشاكل للتعبري الثقايف التقليدي .وةنبغي اإدراج العنارص
الزمني املنصوص علهيا يف الفقرة (د) مكعيار موضوعي .وفامي ةتعلق بلكم "ا ألم " ،اإذا مت تعرةف موضوع امحلاة ليكمل أأي
شلك من أأشاكل التعبري الثقايف اليت تنقلروها ا ألم  ،فاإن نطاق أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي سيتوسع بكلك غري احدود
ويكمل تقرةبا أأي نوع من أأشاكل التعبري الثقايف .و أأفاد بأأن هذا التعرةف غري مناسب.
 .71و أأفاد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي أأن عنوان "موضوع الصك" هو الأكرث مالءم  .وفامي ةتعلق مبحتوى املادة ،أأةد
البيان الوفد اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،ابمس البدلان املتقارب التفكري ووفد الس نغال ،نياب عن اجملموع ا ألفرةقي  .وذكر أأنه

WIPO/GRTKF/IC/33/7
23

ميكن الإشارة ببساط اإىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابعتبارها موضوع الصك والامتناع عن اإجراء مناقك مطوةل.
و أأفاد أأنه ل ةؤةد اإدراج معاةري ا ألهلي  .وذكر أأنه ةنبغي عىل ا ألخص إازاةل الفقرات الفرعي (د) و (ه) و (و).
 .72وذكر ممثل مؤسس تبييبا ،متحداث ابمس جتمع الكعوب ا ألصلي  ،أأن وصف وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي شلكي
للغاة  .و أأشار اإىل العرض اذلي قدمته الربوفيسور تسويس يف فرةق الكعوب ا ألصلي  .و أأفاد أأنه يف كثري من ا ألحيان يكون
للمسأأةل املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي صةل ابملعىن ابلنس ب ألحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ا ألصليني.
وا ألمر ل ةتعلق ابلتصممي ،اإمنا ةتعلق ابملعىن ابلنس ب ألولئك اذلين أأنكأأوا التصممي .وحلل مسأأةل أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي والك تات هذه ،ةتعني أأن نسأأل عن القوانني العرفي ومعىن أأحصاب أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومدى
الانيكار اذلي يرغبون فيه أأو تطلعاهتم أأو رغباهتم بكأأن توزةعروها ،كام ةتعني أأن نتذكر أأن الكثري مهنا لروها طبيع جامعي .
وتساءل عام اإذا اكنت هناك حاج اإىل حتقيق التوازن بني احلقوق الفردة واحلقوق اجلاعي  ،وما اإذا اكنت احلقوق الفردة
تربك احلقوق اجلاعي  .و أأعرب عن عدم اعتقاده بذكل .وذكر أأن القوانني العرفي للحقوق اجلاعي للكعوب ا ألصلي رجب أأن
تنطبق عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن عدم تأأةيده لفكرة الصون ،ألن الولة  ي حامة أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي وليس صوهنا .وهناك أأدوات أأخرى تعاجل ذكل .وذكر أأنه ةبذل قصارى هجده فامي ةتعلق بنص الفقرة (ب).
و أأفاد أأن عبارة "منتج فرةد من نوعه" شدةدة التقييد .وأأفاد أأنه ةبذل قصارى هجده بكأأن النطاق القانوين للعبارات اخملتلف
املوجودة بني قوسني ".
 .73و أأةد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ،ابمس البدلان املتقارب التفكري .وشدد عىل الصعوابت الواردة يف
املادة (1د) فامي ةتعلق ابإ دراج اإطار زمين احدد مكعيار ل ألهلي  ،ألن ذكل ةتعارض مع الطبيع ادلةناميكي ألشاكل التعبري
الثقايف التقليدي.
 .74و أأعرب وفد بريو عن تأأةيده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري ووفد اإكوادور.
و أأعرب عن بعض القلق بكأأن الفقرة (د) وحتدةد مدة  50س ن  .وذكر أأن ذكل ةيناىف مع مفروهوم "دةناميكي ومتطورة"
والس ياق اجلاعي املذكور يف فقرات أأخرى .و أأفاد أأنه يف الفقرة (ه) ،تعد العبارة "نييج النكاط الفكري الإبداعي" غامض
للغاة  ،وتفتقر اإىل الإشارة اإىل الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي وس ياقروها.
 .75و أأعرب وفد غاان عن تأأةيده للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي وبيان وفد اإندونيس يا
اذلي أأديل به نياب عن البدلان املتقارب التفكري ،لس امي فامي ةتعلق بوجود اإشارة قصرية وموجزة جدا يف املادة  1اإىل موضوع
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفامي ةتعلق ابملادة (1و) والإشارة اإىل "دةناميكي ومتطورة" مكعيار محلاة أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ،أأعرب عن قلقه إازاء الاقرتاحات اليت قدمهتا بعض الوفود بأأنه س يكون من الصعب حامة أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ألهنا دةناميكي يف طبيعهتا .وذكر أأن هذا ا ألمر ةثري ابلفعل مسأأةل جدة يف معل اللجن احلكومي ادلولي .
وذكر أأن تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ةنطوي عىل موضوع ةيسم ابدلةناميكي والتطور ابس مترار .وتعد هذه املفاهمي
متأأصةل وأأساس ي وحساس ابلنس ب لتعارةف املوضوع .وذلكل ،حتتاج اللجن اإىل قبول تكل السم ا ألساس ي ومن مث وضع
مقرتحات من شأأهنا أأن تضمن اس تفادهتا من اجملمتعات ا ألصلي واحمللي واملصاحل الوطني .
 .76و أأعرب وفد ش ييل عن وجود صعوابت ابلنس ب هل فامي ةتعلق مبعيار ا ألهلي املرتبط ابلوقت .و أأشار اإىل الاقرتاح
املقدم يف ادلورة الثاني والثالثني للجن احلكومي ادلولي بكأأن نص املعارف التقليدة  ،حيث أأغفلت أأحد البدائل املعيار
الزمين و أأشار اإىل اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلي  .ودعا اللجن احلكومي ادلولي اإىل النظر فيه ومراجعته
واعتباره بدةال يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .77وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي وفد ش ييل عىل بيانه .و أأفاد أأنه فامي ةتعلق ابملادة (1ج) و(د) ،هناك اتفاق عام
عىل أأن اإحدى خصائص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  ي أأهنا تنتقل من جيل اإىل أآخر .ومع ذكل ،فاإن مسأأةل عدد
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ا ألجيال املطلوب للتعبري الثقايف ليكون مؤهال ككلك من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لتزال مفتوح  .و ُاقرتح اثنان وثالث
أأجيال ،ولكن املسأأةل مل ُحتل أأبدا داخل اللجن  .ويف ادلورة الثاني والثالثني للجن احلكومي ادلولي  ،أأشار الوفد اإىل أأنه من
املأألوف أأن ةمت صون املعارف التقليدة ألربع أأجيال يف وقت معني ،وذلكل من املعقول املطالب بصون املعارف التقليدة
عىل مدار مخس أأجيال قبل أأن تكون مؤهةل للحامة  .وقد ُعرض معيار ا ألهلي هذا كبدةل عن رشط امخلسني عاما اذلي
نوقش يف الفقرة الفرعي (د) احلالي  .ودعا اللجن اإىل النظر يف هذا املعيار يف املناقك اجلارة وطلب اإضافهتا كبدةل يف
النص .كام اعرتض عىل يلم "الطرف" ،اليت عادة ما تكون مالمئ فقط عندما يكون هناك يشء ملزم مبوجب القانون
ادلويل .واقرتح أأن يس تعاض عن يلم "الطرف" بلكم "ادلوةل العضو" أأةامن وردت يف النص ،حىت ل ةمت الإخالل بنييج
املناقكات .وبناء عىل ذكل ،طلب الإبقاء عىل عبارة "الطرف املتعاقد" بني أأقواس ،حيامث وردت يف نص مرشوع املواد.
 .78و أأفاد الرئيس أأن العملي مل تسمح بتغيري أأي يلم يف النص بأأمكهل ألن ذكل من شأأنه أأن ةعرقل اقرتاحات ا ألعضاء
الآخرين .وميكن ل ألعضاء تقدمي نص بدةل قامئ بذاته ألجل الوضوح .و أأعرب الرئيس عن ارتياحه لالقرتاح املقدم من وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكي  ،و أأعرب عن رغبته يف اإجراء مناقك بكأأنه بطرةق غري ريمي .
 .79و أأعرب وفد الصني عن قلقه إازاء الإشارة الواردة يف املادة (1د) اإىل عبارة "ل تقل عن  50عاما" اليت تيناقض مع
"من جيل اإىل جيل" .وفامي ةتعلق ابلفقرة ( أأ) ،أأعرب الوفد عن رغبته يف الإبقاء عىل " ما اإذا منيرشة عىل نطاق واسع أأم ل"
وحذف ا ألقواس املربع  .وفامي ةتعلق ابلفقرة (ب) واملتعلق بـ "مرتبط بكلك مميزي" و "منتج فرةد من نوعه من" ،أأعرب عن
رغبته يف جتنب تضييق النطاق أأكرث من الالزم .وفامي ةتعلق ابلفقرة (ه) ،أأفاد أأنه من السخي جدا الإشارة اإىل "النكاط
الفكري الإبداعي" و "النكاط الإبداعي للعقل" ،و أأفاد أأن هناك حاج اإىل اإبقاء املوضوع يف نطاق ا ألدب والفن .وفامي ةتعلق
ابلفقرة (و) ،أأعرب عن رغبته يف أأن يرى "دةناميكي ومتطورة".
 .80وافتتح الرئيس املناقك بكأأن املس تفيدين ،اليت نوقكت كقضي شامةل خالل دورات املعارف التقليدة .
 .81و أأعرب وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان املتقارب التفكري ،عن رغبته يف رؤة التقدم الكبري اذلي أحرز يف النص
املتعلق ابملعارف التقليدة  .وذكر أأنه ل ةوجد أأي نزاع مفاده أأن املس تفيدين الرئيس يني من الصك مه اجملمتعات ا ألصلي
واحمللي  .ومع ذكل ،هناك ظروف معين ل ميكن فهيا أأن تُعزى أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حتدةدا اإىل جممتعات أأصلي
واحلي معين  .واقرتح أأن ةيناول احلمك املتعلق ابملس تفيدين هذا الكاغل و أأن يكمل "املس تفيدين الآخرين عىل النحو احملدد
يف القوانني الوطني لدلول ا ألعضاء" .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد بأأن املناقك بكأأن املس تفيدين ترتبط ارتباطا وثيقا ابإدارة
احلقوق ،وابلتايل ،ابلتوصل اإىل تفامه مكرتك بكأأن املس تفيدين س تكيسب مناقك اإدارة احلقوق أأمهي قصوى .ويف الواقع،
تعد بعض الصياغ الواردة يف النص احلايل حلمك املس تفيدين مبثاب صياغ مرتبط إابدارة احلقوق ،واقرتح نقهل اإىل هذا الباب.
كام اقرتح الصيغ التالي للامدة " :2يكمل املس تفيدون من هذا الصك ،حيامث ةنطبق ذكل ،الكعوب ا ألصلي واجملمتعات
احمللي وادلول وغريها من املس تفيدين حس امب ةمت حتدةده مبوجب القانون الوطين".
 .82و أأةد وفد الربازةل منح امحلاة للكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي عىل النحو احملدد يف اإطار القانون الوطين .و أأفاد أأنه
ةنبغي أأن تأأخذ املناقك يف الاعتبار اإدارة احلقوق واملصاحل .و أأعرب عن مرونته فامي ةتعلق ابلنص الوارد يف الفقرتني 2.2
و .3.2ومن املروهم النظر يف احلالت اليت ةتعذر فهيا حتدةد هوة املس تفيدين .وذكر أأنه ةبدو أأن املادة  (3.2أأ) تتعارض مع
املادة  12اليت تكري اإىل موقف اجملمتعات اليت تنمتي اإىل أأكرث من دوةل.
 .83و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأةيده للموقف الوارد يف املذكرة الإعالمي ومفاده أأنه ابلنس ب لبعض املفاهمي ميكن
لدلول ا ألعضاء أأن توفر اإطارا للس ياس و أأن تسمح بتحدةد صياغ أأكرث تفصيال للنص اذلي سيمت حتدةده عىل الصعيد
الوطين .و أأةد بدةل املادة  1.2اليت تكري اإىل القانون الوطين.
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 .84و أأةد ممثل مؤسس تبييبا ،متحداث ابمس جتمع الكعوب ا ألصيل ،الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي مكس تفيدين .وذكر
أأنه ل يزال ةعمل مع فكرة ا ألمم اليت ةنبغي أأل تكون مس تفيدة ،ولكن قد يكون لروها دور يف اإدارة احلقوق .ومع ذكل ،فاإن
تأأةيده ذلكل مرشوط وحذر ،ألنه يرةد التأأكد من أأن ا ألمم لروها دور ضيق يف اإدارة احلقوق .و أأعرب عن قلقه من أأنه عندما
حتتفظ الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،قد ل تعود الفوائد اإلهيا ،وميكن تقايمروها بدون
موافقهتا احلرة املس بق املس تنرية .ولكن هناك حالت ةصعب فهيا حتدةد جممتعات معين  .وابلتايل ،ةنبغي وضع معاةري يف اإطار
اإدارة احلقوق.
 .85و أأفاد وفد كندا أأنه ابلإضاف اإىل املكلك اليت مل ةمت حلروها فامي ةتعلق اب ألمم ،ل يزال ةنظر اإىل الآاثر الروهام املرتتب عىل
اس تخدام مصطلح "اجملمتع احمليل" .وذكر أأن العمل املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اذلي ةقل كثريا عن املوارد
الوراثي واملعارف التقليدة قد أأاثر بعض القضااي املركزة ابلنس ب للس ياس الثقافي  ،عىل النحو املكار اإليه يف املذكرة
الإعالمي ومن قبل بعض الوفود .و أأفاد أأن عددا من تكل املسائل املرتبط بصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتعزيزها
تُعاجل يف احافل دولي أأخرى مثل اليونسكو .ورجب أأن يكون معل اللجن احلكومي ادلولي ميسقا مع العمل املنجز يف تكل
الروهيئات و أأنه من املروهم التأأكيد عىل ا ألثر الوطين للصكوك املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ميكن أأن تغطي أأثر
اجملمتعات احمللي بغي توفري تقيمي لالتساق مع الس ياسات الثقافي املعمتدة عىل الصعيد الوطين .ول ةنبغي أأن ةُرتك هذا السؤال
املركزي ببساط للحكومات احمللي  ،لس امي يف بدلان مثل كندا اليت اعمتدت وكيفت مجموع من الس ياسات الثقافي دون
حتليلروها أأول .و أأفاد أأنه ل ةقرتح الإبقاء عىل مصطلحات خمتلف أأو تعدةلروها ،لكنه ةقول بأأنه ةنبغي للجن احلكومي ادلولي أأن
تعمق اس تككافروها.
 .86و أأةد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنياب عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن تكون اجملمتعات ا ألصلي
واحمللي اليت تقوم ابإنكاء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وصوهنا والتعبري عهنا واس تخداهما وتطويرها  ي املس تفيدة .ومل ةدمع
ا ألمم أأو ادلول مكس تفيدين ول أأي نص قد ةفتح الصكوك ل ألمم أأو ادلول .ونييج ذلكل ،أأعرب عن عدم تأأةيده لـعبارة "كام
حيددها القانون الوطين" عىل النحو الوارد يف املادتني  1.2و .2.2و أأفاد أأن كيفي اسييفاء ا ألمم  /ادلول ملعاةري ا ألهلي الواردة
يف املادة  1غري واحض  .وةنبغي أأن تركز املادة  2فقط عىل املس تفيدين .وس تكون الفقرات  2و  3و 4يف وضع أأفضل يف
اإطار اإدارة املصاحل .وفامي ةتعلق ابلفقرة  ،2ةنبغي للسلط اخملتص  ،حسب الاقتضاء ،أأن تقوم بدور الويص فقط ،مبوافق
رصحي من املس تفيدين ،ول ةنبغي أأن يكون لروها أأي حقوق .و أأعرب عن عدم تأأةيده للفقرة  3.2ألنه ليس من الواحض كيف
ميكن أأن ةفي شلك التعبري الثقايف التقليدي مبتطلبات هذا احلمك يف نطاق الصك ولس امي معاةري ا ألهلي واملادة .1
 .87و أأبدى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي بعض التعليقات العام عىل املصطلحات الرئيس ي  ،دون الإخالل مبتابع العمل
والاقرتاحات التقني ا ألخرى فامي ةتعلق بنص املادة نفسروها .واكن أأول تعليق شامل ،كام ذكرته وفود أأخرى ،هو اس تخدام
مصطلح "ا ألمم" .و أأفاد أأن الكثري من القوانني الوطني املعني حبامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي متنح حقوقا يف تكل
التعبريات للمجمتعات اليت نكأأت فهيا .ولكن بعض القوانني الوطني متنح هذه احلقوق لروهيئات احلكومي  ،وكثريا ما تنص عىل
أأن العائدات من منح حقوق اس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تنطبق عىل سبيل املثال عىل الرتاث الوطين والرفاهي
الاجامتعي والربامج املتصةل ابلثقاف  .و أأفاد أأن اللجن أأجرت مناقكات عىل مدار الس نوات .وطلب توضيحا لس تخدام
مصطلح "ا ألمم" يف مجيع مكارةع املواد ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقك قوة ومس مترة بكأأن هذا ا ألمر .كام أأعرب عن
اهامتمه ابلس امتع اإىل اخلربات الوطني املتعلق ابمللكي احلكومي وا إلرشاف عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مبوجب
القوانني الوطني مع الرتكيزي عىل القوانني اليت ُسنت يف الس نوات امخلس املاضي مبا ةتفق مع اقرتاح الاحتاد ا ألورويب بكأأن
دراس الوةبو للقوانني الوطني ا ألخرية محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  .و أأفاد أأنه اإىل حد ما ،ميكن للمرء أأن يس تخدم
ذكل الاجامتع مكقدم بكأأن اإجناز تكل ادلراس املفيدة للغاة  .وفامي ةتعلق مبصطلح "اجملمتعات احمللي " ،أأشار الوفد اإىل أأنه
مصطلح غامض ليس هل معىن دقيق يف القانون ادلويل .بيد أأنه طلب الإبقاء عليه حىت ةصبح توضيح املصطلح أأوحض.
و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقك ملعىن عبارة "اجملمتعات احمللي " مبوجب القوانني الوطني محلاة أأشاكل التعبري الثقايف
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التقليدي اليت ُسنت يف الس نوات امخلس املاضي  .وذكر أأنه س يعمتد عىل ورق ا ألمثةل اليت قدهما كوس يةل ليسروهيل اإجراء
مناقك لروهذا املصطلح الروهام اذلي مل ةمت التمكن حىت الآن من تسوةته داخل اللجن .
 .88و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي اإدراج يلم "حامة " يف عنوان املادة  .1وفامي ةتعلق ابملس تفيدين ،أأفاد أأنه ةنبغي
للجن احلكومي ادلولي أأن تضع اإطارا عاما للس ياس و أأن ترتك جمال ومرون اكفيني لدلول ملعاجل القضااي الوطني واخملاوف
وا ألولوايت .ومن مث ،فاإنه ةؤةد اإعطاء جمال اكف لدلول لتحدةد أأي مس تفيدين أآخرين من الصك اإىل جانب املس تفيدين
الرئيس يني املمتثلني يف الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .و أأةد املوقف اذلي أأعرب عنه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان
املتقارب التفكري .وذكر أأنه ل ةؤةد اإدراج يلم "ا ألمم" يف مرشوع املواد ألنه لفظ غامض من الناحي القانوني .
 .89و أأعرب وفد الصني عن رغبته يف التوصل اإىل توافق يف الآراء بكأأن مسأأةل املس تفيدين .واحتفظ حبقه يف العودة اإىل
تكل املناقك  .وذكر أأن ا ألمر ل ةتعلق ابملس تفيدين من الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  ،بل ةنبغي للمرء أأن ةنظر يف
التطبيق العاملي ذلكل الصك يف املس تقبل ،ألن مفروهوم الكعوب ا ألصلي يف الصني وبدلان أأخرى ل وجود هل أأو مل يكن قابال
للتطبيق .ما ةنبغي للمرء أأن ةأأخذ يف الاعتبار املس تفيدين الآخرين ،مبا يف ذكل ا ألمم /أأو ادلول .وقد ترى بعض البدلان أأن
اإدراج يلم "ا ألم " قد ةقوض حقوق الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .ويمتثل أأحد اخليارات يف اإدراج عبارة "املس تفيدون
مه الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  ،وعندما ل يكون هناك مفروهوم لعبارة الكعوب ا ألصلي  ،فيجوز تعرةف املس تفيدين
الآخرين يف القانون الوطين بصفهتم أأمما أأو دول".
 .90وشدد ممثل معروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل عىل أأن املس تفيدين ةنبغي أأن يكونوا من الكعوب
ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .ولكن بسبب الافتقار اإىل ا ألموال ،مل تكن الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي يف العامل بأأرسه
حا رة يف الاجامتع ،عىل عكس ما حدث يف املايض .ويف الربازةل ،ةنص اليرشةع عىل ما ةعنيه "اجملمتع احمليل" ،وما  ي
اجملموعات املدرج يف اإطار هذا املفروهوم .وهو عدد أأكرب بكثري من عدد الكعوب ا ألصلي  .وةعد مفروهوم "الكعوب ا ألصلي "
ومفروهوم "اجملمتعات احمللي " مفروهومان خمتلفان وواقعان خمتلفان.
 .91وافتتح الرئيس مناقك نطاق امحلاة اذلي تضمن خيارين ،أأحدهام ذو هنج متدرج ،والآخر ةعطي ادلول أأق ى قدر
من املرون لتحدةد نطاق امحلاة  .وفامي ةتعلق ابخليار الثاين ،فاإن الفقرة  2تكلك ابلفعل اس تثناء ،وقد يرغب ا ألعضاء يف
النظر فامي اإذا اكن ةنبغي نقل ذكل اإىل الاس تثناءات والتقييدات.
 .92و أأفاد وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان املتقارب التفكري ،أأن نطاق امحلاة هو من صمي الصك .ودعا اللجن
احلكومي ادلولي اإىل مراعاة القمي العملي لإرساء مس توى احلقوق عىل النحو اذلي حتدده طبيع أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي املعني وطبيع اس تخداهما .و أأفاد أأهنا أآلي حملاوةل التوصل اإىل اتفاق متوازن للمصاحل اخملتلف فامي ةتعلق حبامة أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .وذكر أأن مس توايت احلقوق أأاتحت فرص لإرجاد تقارب بكأأن العنارص ا ألساس ي  ،و ي موضوع
امحلاة واملس تفيدين ونطاق امحلاة  ،فضال عن الاس تثناءات والتقييدات .ويف هذا الصدد ،ةنبغي أأن يكون اخليار  1أأساسا
جيدا ملزةد من املناقك  .و أأعرب عن اس تعداده للمكارك البناءة للتأأكد من أأن نص اخليار  1ميكن أأن يكون حكام مقبول
جليع ا ألطراف ،وةفضل أأن يكون ذكل أأثناء اجللسات غري الريمي  .وفامي ةتعلق ابلعنوان ،أأفاد أأنه كام أأشارت وفود أأخرى
ابلفعل ،ةتعني عىل اللجن احلكومي ادلولي أأن تيبع هنجا ميسقا بني نصوص املعارف التقليدة و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي.
 .93و أأعرب وفد الربازةل عن تأأةيده الاكمل لتوضيح جوانب احلقوق املعنوة والاقتصادة اليت ةنطوي علهيا
جوهر الصك.
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 .94و أأفاد وفد الاحتاد الرويس أأن املادة حايم  ،وةنبغي النظر يف اإدراج اإشارة اإىل القانون الوطين عىل النحو املقرتح يف
اخليار .2
 .95و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن تفضيهل للخيار  2اذلي
ةعطي املرون لدلول ا ألعضاء .و أأفاد أأنه ل ةنبغي النظر اإىل املادة  3مبعزل عن غريها ،حيث أأن الضامانت الروهام ترد يف أأماكن
أأخرى ذات صةل مثل الاس تثناءات والتقييدات والعالق مع املكل العام .و أأةد املادة  ،2.3حيث من املروهم حامة املكل العام.
و أأعرب عن عدم تأأةيده نقل تكل الفقرة اإىل املادة  .5وفامي ةتعلق ابخليار  ،1أأعرب عن تطلعه اإىل مناقك بكأأن ا ألمثةل
العملي واملامرسات الوطني عىل خمتلف مس توايت الانيكار .كام أأعرب عن عدم اقتناعه ابلهنج املتدرج كام هو قامئ .و أأفاد أأنه
ل ميكن أأن ةقبل اإشارات اإىل املوافق املس بق املس تنرية والرشوط املتفق علهيا من بروتوكول انغواي ألن س ياقروها مضن أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي غري واحض .و أأخريا ،ذكر أأن مبد أأ الإس ناد ل ةنبغي أأن ةقلل من اليقني القانوين للمجمتع معوما .و أأفاد أأنه
يف تكل املرحةل ،مل يكن من الواحض ما هو مس توى الإس ناد اذلي ةتعني البت فيه ومىت و أأين ةنبغي تطبيقه .ورحب اب ألمثةل
العملي القامئ عىل اخلربات الوطني يف اجللسات غري الريمي .
 .96و أأعرب وفد كندا ،فامي ةتعلق مبعاةري الوفاء ابمحلاة ودون أأي مساس بتحدةد كيفي وضع حامة اكفي من أأجل مراعاة
قواعد امللكي الفكرة القامئ  ،عن تفضيهل النظر يف هنج متدرج عىل أأساس ا ألهداف املكرتك  ،مما ةييح اختاذ قرارات واحض
جدا ،مع مراعاة التفاصيل ادلقيق للآاثر امللموس املرتتب عىل أأحاكم الصك .و أأفاد أأن هذا العمل ابلغ ا ألمهي  ،حبيث ميكن أأن
يكون تقيمي فائدة الهنج املتدرج اكمال .وحتقيقا لروهذه الغاة  ،ميكن لتبادل الآراء بكأأن ادلروس املس تفادة من جانب ادلول
ا ألعضاء اليت خططت أأو نفذت مؤخرا أأنظم محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأن يككف عن الكثري .وفامي ةتعلق بقسم
اس تخدام املصطلحات ،شدد الوفد عىل أأمهي التوصل اإىل اتفاق بكأأن مصطلح " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" و
"الوصول اإىل اجلروهور" و"املقدس " و"الرسة " و"الاس تخدام أأو الاس تغالل" ألهنا همم جدا للتوصل اإىل فروهم مكرتك
للمقرتحات املتعلق هبدف امحلاة  .و أأفاد أأن البعض قد ةدعو اإىل اس تخدام املصطلحات املس متدة من نص املعارف التقليدة ،
ولكن ذكل ل ةوفر دليال معليا .فعىل سبيل املثال ،اإذا اكن املوضوع مقدسا أأم ل ،فاإن هناك تقيمي ذايت يسيند اإىل نوااي
املس تفيدين ،دون النظر يف ما اإذا اكنت س تكون متاح أأم متاح للجمروهور أأو واسع الانيكار .وذكر أأن ا ألمثةل ادلقيق
لالختالفات بني تكل املفاهمي بكأأن الهنج املتدرج قد تييح فروهم ا ألهداف ذاهتا.
 .97و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري و أأةد اخليار ،1
مطروحا منه يلم "احملمي " .و أأفاد أأنه س يقدم تعليقاته ا ألخرى يف شلك غري ريمي.
 .98و أأعرب وفد الياابن عن تفضيهل للخيار  ،2أأي الهنج القامئ عىل التدابري مقا نر ابلهنج القامئ عىل احلقوق .وذكر أأنه نظرا
ألن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ميكن حاميهتا بطرق خمتلف  ،فينبغي اإدراهجا من أأجل تلبي احتياجات لك دوةل .وةنبغي
عىل ا ألقل أأن يكون دلى ادلول ا ألعضاء خيار الاختيار بني الهنجني .وةنبغي أأن تظل الفقرة  2.3يف اخليار  2يف املادة ،3
ألن املبد أأ القائل بأأن امحلاة ل تكمل املكل العام هو أأمر أأسايس يف نظام حقوق امللكي الفكرة القامئ ،ول ةيناسب مع
الاس تثناءات والتقييدات.
 .99و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي أأن اللجن نظرت يف الهنج املتدرج لعدد من ادلورات ولكن دون اس تككاف
مفصل هل .وذكر أأنه ةتضمن عددا من املصطلحات الغامض واملككك للغاة اليت حتتاج اإىل توضيح .ومع ذكل ،أأعرب عن
تطلعه اإىل مناقك قوة بكأأنه .و أأفاد أأن املادة  2.3تعترب مالمئ يف ذكل القسم ،و أأةد تكل املداخالت املتعلق إاببقاء الفقرة
تكري اإىل املكل العام .و أأفاد أأنه س يعود مبداخالت أأكرث تفصيال مع تقدم العمل خالل ا ألس بوع.
 .100وافتتح الرئيس املناقك بكأأن الاس تثناءات والتقييدات.
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 .101و أأفاد فد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان املتقارب التفكري ،أأنه من الرضوري ضامن أأل تكون ا ألحاكم املتعلق
ابلس تثناءات والتقييدات واسع جدا حبيث ل ختل بنطاق امحلاة  .وذكر أأن ا ألحاكم احلالي طوةةل جدا ومعقدة .وابلنظر اإىل
أأن اللجن حتاول التفاوض عىل صك دويل مقبول جليع ا ألطراف وةوفر ببساط اإطارا للس ياس أأو حد أأدىن من املعاةري،
اقرتح الوفد أأن تكون العبارة التالي أأبسط من ذكل بكثري" :دلى الامتثال لاللزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك ،رجوز
لدلول ا ألعضاء يف حالت خاص أأن تعمتد الاس تثناءات والتقييدات املربرة الالزم محلاة املصلح العام  ،رشةط أأل
تتعارض هذه الاس تثناءات والتقييدات بكلك غري معقول مع مصاحل املس تفيدين ول ختل بكلك ل مربر هل بينفيذ أأهداف
هذا الصك ".
 .102و أأةد وفد الاحتاد الرويس البدةل ا ألول للامدة  ،1.5اذلي اكن أأكرث وضوحا من بدةهل.
 .103و أأةد وفد الربازةل البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .و أأعرب عن تفضيهل رشطا أأكرث
معومي ةييح املرون لليرشةعات الوطني  .وذكر أأن الاقرتاح اذلي معمته مجموع البدلان ا ألفرةقي بكأأن الاس تثناءات
والتقييدات املتعلق ابملعارف التقليدة يف ادلورة الثاني والثالثني للجن احلكومي ادلولي يكلك أأساسا جيدا
للتفكري واملناقك .
 .104و أأةد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،الاس تثناءات والتقييدات الواردة يف
الصك ،حيث أأهنا مطلوب محلاة الفنانني والإبداع بكلك عام .ويف هذا الصدد ،ذكر أأنه ةنبغي أأل تعمتد الاس تثناءات
والتقييدات عىل املوافق املس بق املس تنرية ،ألن ذكل س يكون منافيا لطبيع الاس تثناء ،وس تصبح الاس تثناءات غري معلي
متاما ابلنس ب للمبدعني ا ألصليني واملكتبات واملتاحف واملؤسسات الثقافي  .و أأفاد أأنه قد ةعود مبداخالت أأكرث تفصيال خالل
ا ألس بوع.
 .105و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي أأن قمي احلرة الفكرة والفني والبحث والتبادل الثقايف تيسم بأأمهي ابلغ  .وتعد
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مصدرا ل إاللروهام الإبداعي ألعامل ل حرص لروها ،مبا يف ذكل الكتب واملوس يقى وا ألفالم اليت ةمت
اإنتاهجا ليس فقط يف الولايت املتحدة ا ألمريكي ولكن يف البدلان يف مجيع أأحناء العامل .ونييج ذلكل ،أأعرب عن خماوف جدة
من أأن توفري ضامانت واسع للغاة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ميكن أأن يكون هل تأأثري سليب عىل احلرة الفكرة والفني
وميكن أأن ةقلص اإنتاج املصنفات الإبداعي  .كام أأفاد أأهنا تعطي قمي كبرية لتعزيز الصيان والبحث غري التجاري والبحث العلمي
وتبادل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مبا يف ذكل أأنكط املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميي
والثقافي ا ألخرى .و ألجل اسييعاب تكل القمي ومعاجل الكواغل احملددة ،رجب أأن تكمل أأي حامة ألشاكل التعبري الثقايف
التقليدي الاس تثناءات والتقييدات املصمم بكلك مناسب .وفامي ةتعلق ابملادة (1.5ب) "الاس تخدامات املسيئ أأو
املروهين " ،أأاثر حظر الاس تخدامات املسيئ واملروهين ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي عددا من ا ألس ئةل .فعىل سبيل املثال،
تساءل عن املعيار اذلي س يكون يف هذا الس ياق لتحدةد ما هو ميسء وهمني .وتساءل عن الكيفي اليت ميكن هبا جتنب
الرصاعات مع حرة التعبري .و أأفاد أأن مرسد املصطلحات عرف "امليسء" بأأنه اذلي يكري اإىل "الاسيياء أأو الغضب أأو
الاسيياء ،مبا ةتعارض مع الكعور السائد مبا هو لئق أأو أأخاليق" .وذكر أأن عبارة "اليسبب يف الاسيياء" وضعت عتب
منخفض مثرية للقلق لتحفيزي مسؤولي احمتةل من منظور حرة التعبري .كام أأشار اإىل اإدراج املفاهمي من أأحاكم احلقوق املعنوة
يف قانون حق املؤلف .وطلب توضيحات بكأأن مدى مالءم هذه املفاهمي الواسع النطاق وا ألهداف اليت ةتعني اإجنازها يف
هذا اجملال .وفامي ةتعلق ابملادة (5د) وعبارة "ل تتعارض مع الاس تخدام العادي ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي من قبل
املس تفيدين" ،تساءل عام اإذا اكنت هذه العبارة احملددة ،اليت تيناسب مع الرباءات واملوارد الوراثي واملعارف التقليدة  ،قد ل
تكون ابلرضورة متكيف بكلك جيد يف جمال أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وابلإضاف اإىل ذكل ،طلب الوفد اإىل توضيح
العبارة الغامض "الاس تخدام العادي ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي من قبل املس تفيدين" .وسأأل عام اإذا اكن النص ةعين،
عىل سبيل املثال ،أأن التقييد قد ل ةتعارض مع القانون العريف للمجمتع .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فاإنه ةيساءل عام اإذا اكن سيمت
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اس تخدام هذا التقييد ملنع أأحد أأعضاء اجملمتع من اس تخدام اإبداعي ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مما ُحيمتل أأن
ةقلص الإبداع.
 .106و أأفاد وفد الس نغال ،متحداث ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،أأن املادة طوةةل و أأنه يرغب يف تبس يطروها .وذكر أأنه مع
ا ألخذ يف الاعتبار أأنه من املروهم السامح لدلول حبرة العمل يف حالت معين لعامتد اس تثناءات وتقييدات تربرها احلاج اإىل
احلفاظ عىل املصلح العام  ،مفن املروهم أأن نأأخذ يف الاعتبار حقيق أأن تكل الاس تثناءات والتقييدات ةنبغي أأل تتعارض مع
مصاحل املس تفيدين ،و أأل ختل بينفيذ الصك.
 .107و أأعرب وفد مجروهورة اإيران الإسالمي عن عدم تفضيهل لوجود مادة واسع النطاق .و أأفاد أأنه كام ذكر وفد اإندونيس يا،
متحداث نياب عن البدلان املتقارب التفكري ،ةنبغي اإعطاء ادلول ا ألعضاء صالحي اعامتد اس تثناءات وتقييدات مربرة دون
التأأثري عىل حقوق املس تفيدين ودون املساس بال مربر بينفيذ الصك.
 .108وذكر وفد كندا أأنه دون الإخالل مبسأأةل امحلاة اجلدةدة ،فاإن الاس تثناءات والتقييدات تكلك عنرصا ممكال  روراي
ألي حامة جدةدة ،لس امي فامي ةتعلق ابلبحث والتدريس ودور احملفوظات واملكتبات واملتاحف.
 .109و أأفادت ممثل معروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل أأن الاس تثناءات والتقييدات ةنبغي أأل تكون طوةةل
جدا .وةنبغي أأن تنكأأ دون الإخالل حبقوق الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشارت
اإىل أأن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي هممت جدا مبختلف اجلوانب ،و أأعربت عن رغبهتا يف تقدمي بعض ا ألمثةل عن سبب
وجود بعض املفاهمي الواردة يف هذا النص ،مثل املادة ( 1.5ب) اليت تغطي الاس تخدام امليسء أأو املروهني ابلنس ب
للمس تفيدين .فعىل سبيل املثالُ ،جسلت العالم التجارة لورق التواليت يف الربازةل ابمس قبيةل ا ألمازون واكنت موضوع
دعوى قضائي  .وذكرت اإنه ميكهنا أأن تقدم أأمثةل كثرية للمكالك العملي اليت ةنبغي أأن تسعى اللجن احلكومي ادلولي اإىل حلروها.
 .110ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي اإىل تقدمي الوثيق .WIPO/GRTKF/IC/33/5
 .111و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي عن تقديره لفرص تقدمي ورق املناقك اخلاص به بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .وقدم أأمثةل عىل أأشاكل التعبري اليت ميكن أأن تكلك أأشاكل للتعبري الثقايف التقليدي للمساعدة يف حتقيق فروهم
مكرتك للقضااي ا ألساس ي يف اإطار ولة اللجن احلكومي ادلولي لفرتة الثنائي  .2017-2016وعرض الورق ردا عىل توجيه
اللجن احلكومي ادلولي بكأأن "اس تخدام هنج قامئ عىل ا ألدةل ةتضمن دراسات و أأمثةل عن التجارب الوطني  ،مبا يف ذكل
اليرشةعات احمللي و أأمثةل للموضوع القابل للحامة واملوضوع غري املعين ابمحلاة " .و أأفاد أأن الروهدف هو حتفيزي مناقك احددة يف
اإطار تكل الولة  .وليسروهيل ذكل ،نظم الوفد الورق حول الفئات احملددة يف تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الواردة
يف مكارةع املواد ،و ي )1( :أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف العمل ،و( )2أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املادة  ،و()3
املوس يقى وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي السلمي  ،و( )4وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الكفروهي واملكتوب  .وتعد ا ألمثةل
مبثاب خرةط طرةق موجزة لتقدمي حمل عام  .و أأعرب الوفد عن ابلغ تقديره للعرض املتحمس اذلي قدمته الربوفسور تسويس
خالل بيان فرةق الكعوب ا ألصلي  .وفامي ةتعلق اب ألمثةل احملددة اخملتارة ،مبا يف ذكل أأمثةل من جتارب الكعوب ا ألصلي  ،فقد
أدرجت مجيعروها مضن مرشوع املواد .و أأفاد أأن الولايت املتحدة ا ألمريكي دوةل ذات تقاليد ثقافي غني ومتنوع  ،مبا فهيا تقاليد
القبائل املعرتف هبا فيدراليا وعددها  567قبيةل ،فضال عن جممتعات املروهاجرين يف وقت لحق ،اذلين أأنكأأوا معا ترااث ثقافيا
أأمريكيا غنيا وطبقيا .ولمل هذا الرتاث كرة البيس بول وحذاء رعاة البقر وساندوةيكات الروهامربغر وثقاف موس يقى الروهيب-
هوب وغريها الكثري .و أأفاد أأنه حاول بأأفضل ما دلةه من قدرات وصف ا ألمثةل بأأق ى قدر من ادلق وبأأق ى قدر من
الاحرتام .واس متع بعناة اإىل الرأأى القائل بأأن جمرد اإدراج لوحات اجلنوب الغريب ا ألمرييك يف حد ذاته يف ورق املناقك ميكن
أأن ةعترب مسيئا .و أأفاد أأن الربوفسور تسويس أأوحضت أأن هذه ا ألمثةل تتطلب مزةدا من املناقك املتعمق  .وعند الإشارة اإىل
ا ألمثةل ،أأشار اإلهيا عىل أأهنا أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ولكنه مل ةتخذ موقفا بكأأن ما اإذا اكنت ا ألمثةل أأشاكل التعبري
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الثقايف التقليدي أأم أأهنا أأمثةل عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ةنبغي حاميهتا .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تساعد الورق
عىل تيسري احلوار ا ألوسع نطاقا بكأأن ما ميكن اعتباره مضن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وما  ي أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي اليت ةنبغي حاميهتا يف اإطار تكل الفئ  .ورحب بتعليقات الوفود .و أأعرب عن تقديره ملا تقدمه وفود أأخرى من أأمثةل
من جتارهبا الوطني لتعزيز احلوار .وشكر الوفود ا ألخرى عىل الرشوع يف مناقك مس تدام من شأأهنا أأن تساعد عىل
الهنوض بعمل اللجن .
 .112وافتتح الرئيس ابب التعليق عىل الوثيق اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي .
 .113وشكر وفد الياابن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي عىل اإعداد الوثيق اليت من شأأهنا أأن تساعد عىل فروهم أأفضل ملا
ةنبغي أأن يكون املوضوع القابل للحامة وما مل يكن من املزمع حامةته من خالل ا ألمثةل.
 .114و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن شكره لوفد الولايت املتحدة
ا ألمريكي عىل الوثيق اليت مجعت مجموع واسع من ا ألمثةل اليت ميكن اعتبارها مضن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأجل
تسروهيل مناقك مس تنرية يف س ياق التوصل اإىل فروهم مكرتك بكأأن معامةل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ورحب كثريا
ابلورق بوصفروها أأداة لتعزيز الهنج القامئ عىل ا ألدةل مبا ةامتىش مع الولة  ،و أأةد املناقك بكأأن ا ألمثةل اخلاطئ وامللموس يف
كيفي ارتباط تكل املسائل ابلقضااي ا ألساس ي قيد املناقك  .و أأعرب عن أأمهل يف مواصةل مناقك الورق خالل اجللسات غري
الريمي .
 .115وروى ممثل مؤسس تبييبا قص موجزة ،قائال أأنه يف حقب الس بعينات من القرن العرشين ،مت أأخذ اثنني من ما
يسمى ابملنحواتت احلجرة من قبائل س تولو وبيعروها اإىل متجر أأنيياكت قدمي يف س ياتل ،واذلي ابعروها بدوره اإىل ما أأصبح بعد
ذكل متحف بريك .ووضع متحف بريك تكل ا ألجحار يف مجموع حبثي – و ي واحدة من الاس تثناءات والتقييدات يف النص
احلايل  -واكنت أأحياان تُعرض عىل الكاش  ،لكهنا أأمضت معظم الوقت يف درج مظمل .واعتربت قبيةل س تولو أأن الامتثيل  ي
جتس يدات حي من ا ألجداد .وذلكل اعتربت أأن املتحف قد أأخذ اكئن يح ووضعه يف صندوق التخزين املظمل ،معزول عن
الكعوب اليت ةقع عىل عاتقروها واجب امحلاة والاس تعراض .ومن مث ،هناك ر أأاين يف نزاع :أأحدها الر أأي الكلكي واملثايل
املفرط ملا هو التعبري الثقايف التقليدي وما معىن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلنس ب ألحصاهبا .ففي نظر البعض ،هو جمرد
متثال جحري مع شلك ميكن نسخه وميكن أأن تس متد منه ا ألش ياء ،وميكن أأن بنبع منه الإبداع الرائع .ويف نظر البعض الآخر،
هو انهتاك حلقوق الإنسان لاكئن يح ،وهو اكئن اح ُتفظ به يف احلبس الانفرادي لأكرث من  70عاما .وقد أأعيدت ما تسمى
ابملنحواتت احلجرة اإىل س تولو اليت تعتين هبا بكلك حصيح .و أأفاد أأن تكل القص أأوحضت بعض القضااي ا ألساس ي اليت
سيناقش يف اإطار الاس تثناءات والتقييدات .وذهبت اإىل فروهم الاس تخدام الصحيح ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ويف
قانون امللكي الفكرة  ،أأكد احملامون دامئا عىل احلاج اإىل الإبداع .وذكر بأأن دلةه نظرة واسع وواعدة للبرشة بأأن البرش
مبدعون بال حدود .و أأفاد أأن املرء ل حيتاج اإىل أأن خيلق أأش ياء من املمتلاكت املقدس والثقافي للكعوب ا ألصلي اإذا مل يكن
ذكل هو ما اكنت تعزتم الكعوب ا ألصلي القيام به ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاص هبا.
 .116و أأفاد الرئيس أأنه س تكون هناك فرص ملناقك وثيق الولايت املتحدة ا ألمريكي وا ألمثةل ا ألخرى يف اجللسات غري
الريمي  .وذكر أأن امليرسين س يعملون يف تكل الليةل عىل املداخالت اليت س تجرى ةوم الثنني ،وسوف ةتقدمون ببعض
الافاكر املبدئي واملكارةع والافاكر املبكرة اليت لن يكون لروها وضع .و أأفاد أأهنا ليست تنقيحا ،بل جمرد بعض ا ألفاكر واملفاهمي
اليت س تطورها اسينادا اإىل املناقكات ا ألولي  .وس يقدم امليرسون هذه املناقكات يف صباح اليوم التايل لإجراء مناقك
قصرية بغرض طرح معلي التنقيح .وبعد ذكل ،س تنتقل اللجن اإىل اجللسات غري الريمي لإجراء بعض املناقكات املركزة
بكأأن القضااي ا ألساس ي احلايم  ،وتضييق الفجوات واحاوةل التوصل اإىل توافق يف الآراء يف تكل اجملالت الرئيس ي  .وفامي
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ةتعلق مبداخةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي  ،أأفاد انه من املروهم عدم التدخل يف البدائل اليت اقرتحهتا وفود أأخرى حىت ل
تعرضروها للخطر.
[ .117مالحظ من ا ألمان  :مت اإجراء ما ةيل يف اليوم التايل ،ةوم الثالاثء  21فرباير  ].2017و أأفاد الرئيس أأن اجللس
العام سيس تعرض بعض املقرتحات ا ألولي اليت قدهما امليرسون اسينادا اإىل املناقكات اليت جرت يف اليوم السابق .وذكر
أأهنا جمرد " أأعامل قيد التنفيذ" تريم اإىل احلصول عىل ردود فعل أأولي من ا ألعضاء قبل اإصدار النسخ املنقح ا ألوىل
( )Rev.1صباح ةوم ا ألربعاء .وليس لروهذه املادة أأي وضع ،وسيمت مراجعهتا اسينادا اإىل بعض التعليقات ا ألولي  .وشكر
امليرسين عىل الاضطالع مبروهمهتم الصعب املمتثةل يف احاوةل توضيح ا ألفاكر واملواقف اخملتلف  .وأأشار اإىل أأهنم مس تقلون ول
ةعملون بصفهتم الوطني  .وذكر أأن دورمه يمتثل يف ضامن متثيل مجيع أآراء ادلول ا ألعضاء ،ولكهنم يف الوقت نفسه س يحاولون
تضييق الفجوات حيامث تتوفر الفرص ذلكل ،مع توضيح ني مواقف ادلول ا ألعضاء بدل من النص احلريف .غري أأن ادلول
ا ألعضاء لروها احلق يف طلب نص حريف اإذا مل تعجهبا طرةق متثيل اقرتاهحا .و أأفاد أأنه عند اس تكامل معلروهم ،ةتعني علهيم ضامن
الوضوح فامي ةتعلق ابملواقف اخملتلف  ،عىل النحو املبني يف اس تخدام النص البدةل .وحيامث اكنت هناك فرص للجمع بني
املقرتحات البدةةل ،س يحاول امليرسون القيام بذكل ما دامت سالم املواقف اثبت  .كام أأفاد أأنه سيمت وضع التغيريات النصي
املقرتح عىل الكاش وتوزةع النسخ الورقي  .وطلب من امليرسين تقدمي اقرتاحاهتم ،ومن مث سيمت فتح ابب املكارك
ابلتعليقات ا ألولي لتنوير املداولت اليت جتري من أأجل التنقيح ا ألول (.)Rev.1
 .118و أأفادت الس يدة /ابغيل ،متحدث ابلنياب عن امليرسين ،أأهنم متكنوا من اإحراز تقدم بكأأن بعض مكارةع املواد ،معرب
عن أأملروها يف حتسني وضوح النص للميض قدما ابملناقكات .وذكرت أأنه اتساقا مع نصوص املوارد الوراثي واملعارف التقليدة ،
اس تخدم امليرسون بدائل لتحدةد املواقف اخملتلف للوفود ،بغي سد الثغرات اليت مت حتدةدها بوضوح .كام أأفادت أأن امليرسين
قد سعوا ،عند القيام بذكل ،اإىل جتس يد الاتساق مع نص املعارف التقليدة  ،مع احلفاظ عىل اجلوانب املمتيزية لس ياق أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .وفامي ةتعلق بأأهداف الس ياس  ،قاموا ابإجراء تغيري يف التنس يق ملواءم هيلك نص أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي مع هيلك نص املعارف التقليدة  ،مبا يف ذكل اس تخدام بدائل واحض  ،وإاضاف "الس ياس " قبل يلم
"ا ألهداف" ،وجعل ذكل مبثاب املادة الاوىل بناء عىل طلب البدلان املتقارب التفكري .و أأضافوا البدةل  1اجلدةد اذلي تضمن
التغيريات اليت طلبهتا البدلان املتقارب التفكري واليت اسيندت اإىل البدةل  1من نص املعارف التقليدة  .كام أأدخلوا تعدةالت
نصي اإضافي لإدراج بعض الصياغ يف حمك املعارف التقليدة من أأجل الاتساق والوضوح ،لس امي فامي ةتعلق ابلفقرة  2من
البدةل  .1وبعد ذكل ،مت اإنكاء البدةل  2اذلي اكن هو احلمك الوحيد يف تكل املادة ،وفقا ملداخالت وفدي الاحتاد ا ألورويب
والياابن ،من أأجل تبس يط هيلك ذكل احلمك .و أأضيف البدةل  3اجلدةد ،املعدل من البدةل  3من نص املعارف التقليدة ،
بناء عىل طلب وفد سويرسا .وفامي ةتعلق بلك بدةل من هذه البدائل ،أأصدر امليرسون قرارات حيامث اكن ذكل مالمئا فامي
ةتعلق اب ألقواس واللكامت اليت ميكن حذفروها ،ومبا ةتفق مع مواقف ادلول ا ألعضاء اليت تؤةد البدةل احملدد .و أأعرب امليرسون
عن تقديرمه لتوضيح ا ألماكن اليت قد ل تكون قراراهتم فهيا قد انعكست بدق عىل مواقف ادلول ا ألعضاء .وابلنتقال اإىل
املادة " 2اس تخدام املصطلحات" يف الرتقمي اجلدةد ،أأفادت أأنه عىل الرمغ من أأن اللجن مل تيناول اس تخدام املصطلحات يف
اجللس العام  ،اإل أأهنا أأدخلت تعدةلني ،الكهام قد أأشري اإلهيا خبط مائل ،عىل تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
وةنطوي أأحدهام عىل نقل " أأخرى" قبل "الرويح" .وذكرت أأن املوضع ا ألصيل يكري اإىل أأن مجيع التعبريات الإبداعي
روحي  .أأما التغيري الثاين فروهو اإضاف "دةناميكي ومتطورة" من معاةري ا ألهلي ألهنا تبدو وصفي أأكرث ،مع مالءم يف قسم
التعرةفات أأكرث مهنا يف قسم معاةري ا ألهلي  ،ألن مجيع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ليست دةناميكي ومتطورة .وقد ةعاجل
ذكل أأةضا القلق اذلي أأشار اإليه وفد الصني .و أأفادت أأن املادة  3اكنت سابقا املادة  ،1مع عنوان معدل وثالث أأحاكم بدةةل.
ووفقا لطلب مجموع البدلان املتقارب التفكري ،مت تعدةل العنوان اإىل "موضوع الصك" مبا ةيسق مع نص املعارف التقليدة  .بيد
أأنه مت الإبقاء عىل "معاةري ا ألهلي " .و ألن حمك املوضوع يف نص املعارف التقليدة ةتضمن أأةضا معاةري ا ألهلي  ،طلبت من
ادلول ا ألعضاء النظر يف إازاةل العبارة من عنوان نص املعارف التقليدة أأةضا .و أأفادت أأن البدةل  1اجلدةد قد مت اإدخاهل من
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قبل البدلان املتقارب التفكري وةنص ببساط عىل ما ةيل" :ةنطبق هذا الصك عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" .ومن مث
فروهو ةتفق مع البدةل  1من نص املعارف التقليدة من حيث الاعامتد عىل تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف قسم
اس تخدام املصطلحات .وذكرت أأن البدةل  2قد اسيند اإىل النص ا ألصيل اذلي قدمه وفدا الاحتاد ا ألورويب والولايت
املتحدة ا ألمريكي عن طرةق حذف لفظ "ا ألمم" وعبارة "انيكارها عىل نطاق واسع" وجعل املعاةري ترامكي حبذف لفظ " أأو".
كام تضمن البدةل احلمك املؤقت ملدة مخس أأجيال كبدةل ملدة  50عاما ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكي  ،و أأضاف اللغ الفني وا ألدبي كام طلب وفد الاحتاد ا ألورويب .و أأفادت بأأن هذه املصطلحات قد ظروهرت يف تعرةف
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وطلبت من وفد الاحتاد ا ألورويب اإعادة النظر يف ما اإذا اكنت الرشوط الالزم للظروهور يف
تكل املادة قد حتققت .وذكرت أأن البدةل  3ةعكس الهنج اذلي اقرتحه وفد ش ييل لعامتد البدةل  4من نص املعارف
التقليدة دون احلد الزمين للبدةل .2
 .119وذكرت الس يدة /ابةفا ،متحدث ابلنياب عن امليرسين ،اإهنا غريت عنوان املادة  4متك يا مع نص املعارف التقليدة بكأأن
املس تفيدين .و أأفادت بأأن امليرسين اس تخدموا أأةضا العمل املنجز يف نص املعارف التقليدة فامي ةتعلق ابلبدائل .و أأزالوا
الفقرة  1.2وبدةلروها من النص ا ألصيل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأدرجوا البدةل  1من نص املعارف التقليدة  .وفامي
ةتعلق ابلبدةل  ،2اس تخدم امليرسون نص املعارف التقليدة واسيندوا اإليه ،مبا يف ذكل اقرتاح وفد الصني .وابلإضاف اإىل
ذكل ،نقل امليرسون الفقرات  2.2و 3.2و 4.2اإىل املادة  6اجلدةدة بكأأن اإدارة احلقوق واملصاحل ،عىل النحو اذلي اقرتحه
وفد الاحتاد ا ألورويب ،كام أأةد أآخرون هذه الفكرة .و أأعربت عن أأملروها يف أأن تكون قد معلت عىل اسيبان وتبس يط ما هو
موجود ابلفعل يف النص .وفامي ةتعلق ابملادة  5اجلدةدة ،قام امليرسون بتبس يط العنوان مبا ةامتىش مع نص املعارف التقليدة .
و أأفادت بأأنه ةتعني القيام ابملزةد من العمل ،لس امي يف اإطار اخليار  1اذلي ةنطوي عىل الكثري من البدائل .وجشعت
املكاركني يف اجللسات غري الريمي عىل امليض قدما يف العمل املتعلق بنطاق امحلاة  .وفامي ةتعلق ابملادة  6اجلدةدة "اإدارة
احلقوق" ،قام امليرسون بتغيري بعض الرتقمي وإاضاف الفقرات  2.2و 3.2و .4.2وفامي ةتعلق ابملادة  7بكأأن الاس تثناءات
والتقييدات ،أأدرج امليرسون البدةل  1من نص املعارف التقليدة  ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد البدلان املتقارب التفكري
وبدمع من وفد الربازةل .أأما فامي ةتعلق ابلبدةل  ،2فروهناك حاج اإىل مزةد من العمل من أأجل التوصل اإىل اإصدار جدةد.
 .120و أأفاد الرئيس أأن امليرسين حاولوا التعبري عن الآراء اليت أعرب عهنا يف املناقكات العام  ،اسينادا اإىل النص احلريف.
وميكن أأن حتدث أأخطاء أأحياان .وميكن لدلول ا ألعضاء أأن تكارك مبارشة مع امليرسين اإذا اكن دلما أأس ئةل أأو نقاط احددة
ترغب يف توضيحروها .وذكر أأن امليرسين موجودون لنقل العمل اإىل ا ألمام .و أأفاد أأن النص جمرد معل جار ،وفتح الباب
للتعليقات العام عىل الوثيق .
[ .121مالحظ من ا ألمان  :تقدم مجيع املتحدثني ابلككر للميرسين عىل معلروهم].
 .122و أأعرب وفد الس نغال ،متحداث ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،عن رغبته يف العودة ملزةد من التفاصيل بكأأن بعض
أأجزاء الوثيق  .وفامي ةتعلق اب ألهداف ،أأعرب عن تفضيهل للخيار  .1وفامي ةتعلق ابس تخدام املصطلحات ،ذكر أأنه ابلنظر اىل
أأن الرشوط اجلدةدة قد أدخلت ،فاإنه حيتفظ ابحلق يف العودة اىل ذكل لحقا .و أأفاد أأن تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ةبدو جيدا ،ولكنه يرغب يف املزةد من التعمق يف املناقك مع دول اجملموع  .وفامي ةتعلق ابملس تفيدين ،أأعرب عن
تفضيهل للخيار  2اذلي ةعطي مزةدا من املرون و أأقدر عىل اجلع بني وفود كثرية ألنه ةأأخذ يف الاعتبار عددا أأكرب من
املس تفيدين .وفامي ةتعلق بنطاق امحلاة  ،أأعرب عن تفضيهل للخيار  1ولكنه حيتاج اىل مزةد من املكاورات وس يعود
مبؤرشات أأوحض .وفامي ةتعلق ابملادة  ،6أأعرب الوفد عن تفضيهل للبدةل  ،2لكنه اقرتح اضاف عبارة " أأو حتدةد" ،بعد عبارة
"ميكن أأن تنكئ" ،ألنه قد تكون هناك حالت توجد فهيا هيالك ابلفعل وةتعني ببساط حتدةدها بدل من اإنكاهئا .وفامي
ةتعلق ابملادة  ،7أأعرب عن تفضيهل للبدةل  ،1اذلي ةعترب أأبسط ومت إاخراجه بكلك أأفضل .وذكر أأن تكل جمرد ردود فعل
أأولي وقد حيتاج اإىل العودة بتعليقات أأوسع نطاقا .و أأفاد أأنه حيبذ أأن تأأخذ املناقكات خمتلف املواقف اخملتلف يف الاعتبار.
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 .123و أأفاد وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس البدلان املتقارب التفكري ،بأأنه ةدرك أأن الوثيق ليس لروها وضع ريمي ولكن ميكن أأن
تكون أأساسا جيدا لإجراء مزةد من املناقكات يف اجللسات العام وغري الريمي  .و أأعرب عن سعادته لرؤة أأن النص ةبدو
أأكرث وضوحا وميكن للمرء أأن ةفروهم املواقف اخملتلف بكلك أأفضل .ودعا الوفود اإىل التفكري يف أأن اللجن حتاول التفاوض عىل
صك دويل مقبول من مجيع الاطراف ةوفر ببساط اإطارا للس ياس أأو حد ادىن من املعاةري املمكن  .وفامي ةتعلق ابملادة ،1
يرد اقرتاحه يف البدةل  .1وفامي ةتعلق ابملادة  ،2طلب الوفد توضيحا لبعض املصطلحات اجلدةدة الواردة بني قوسني يف
اس تخدام املصطلحات .ورحب برتقمي لك من املادتني  1و  .2وفامي ةتعلق ابملادة  ،3موضوع امحلاة  ،أأعرب عن سعادته
لرؤة اقرتاح نصه .وفامي ةتعلق ابملادة  ،4أأعرب أأةضا عن سعادته لرؤة انعاكس للتقدم اذلي مت اإحرازه يف نص املعارف
التقليدة  ،كام أأعرب عن ارتياحه لرؤة اقرتاحه يف البدةل  .2بيد أأنه طلب توضيحات من امليرسين اذلين أأشاروا اإىل أأن
هناك فرقا بني املعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأهنم قد ةضيفون شيئا .ومل يرش الوفد اإىل أأي نص عن
"حيث ل ةوجد مفعوم للكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي " ،و أأعرب عن اس تعداده ملناقك ذكل ابلتفصيل .وفامي ةتعلق
ابملادة  ،5ذكر أأن امليرسين أأشاروا اإىل أأن هناك تعليقات عام فقط .و أأعرب عن اس تعداده للمكارك واملناقك مبزةد من
التفصيل حول نطاق امحلاة  ،سواء يف اجللسات العام أأو اجللسات غري الريمي  .و أأعرب عن تفضيهل للخيار  .1وفامي ةتعلق
إابدارة احلقوق ،اقرتح نقل الفقرتني  2.2و  3.2من قسم املس تفيدين اإىل قسم اإدارة احلقوق .كام أأعرب عن تطلعه اإىل اإاتح
فرص ملناقك اإدارة احلقوق ،وافاد بأأن دلةه مقرتحات نصي بكأأهنا .وفامي ةتعلق ابملادة  ،7أأعرب عن رسوره لرؤة اقرتاحه
بتحرةك التقدم اذلي أحرز يف نص املعارف التقليدة  ،عىل النحو املبني يف البدةل  1لفائدة اس تثناءات وتقييدات أأبسط
و أأمع .و أأفاد بأأنه حيتفظ الوفد حبقه يف العودة يف وقت لحق ولكنه أأبدى اس تعداده للمكارك البناءة خالل ا ألس بوع من أأجل
التوصل اإىل نييج مقبوةل جليع ا ألطراف.
 .124و أأوحضت الس يدة /ابغيل ،متحدث نياب عن امليرسين ،أأن التغيريات اليت أأجراها امليرسون يف أأقسام اس تخدام
املصطلحات وإادارة احلقوق متت يف أأحاكم مل تيناولروها اللجن بعد .وذكرت أأن التغيريات ل ختل ابملناقكات اليت س تجرى يف
اجللسات غري الريمي يف وقت لحق .و أأفادت بأأن ا ألمر ةقترص عىل وجود ذكل النص ليك تنظر اللجن فيه .و أأوحضت أأن
الصيغ اليت قدهما وفد اإندونيس يا بكأأن الاس تفروهام عن املس تفيدين قد اقرتهحا وفد الصني .وميكن اإعادة النظر فهيا لحقا.
 .125و أأفاد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي بأأن الوثيق ميكن أأن توفر أأساسا جيدا ملزةد من املناقك  .وفامي ةتعلق ابملادة ،1
أأعرب عن تأأةيده ملوقف البدلان املتقارب التفكري و أأةد البدةل ا ألول بكأأن اس تخدام املصطلحات ،و أأشار اإىل أأن امليرسين
اقرتحوا صياغ جدةدة .كام أأشار اإىل أأن أأي صياغ جدةدة لروها تعرةف أأوسع ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ميكن أأن تكون
مقبوةل .وفامي ةتعلق ابملادة  ،3أأةد الوفد البدةل ا ألول .و أأعرب عن بعض الكواغل إازاء البدائل ا ألخرى ،كام أأعرب عن رغبته
يف التطرق اإىل ذكل يف اجللسات غري الريمي  .وفامي ةتعلق ابملادة  ،4أأةد الوفد البدةل  ،2ولكن هناك حاج اإىل مزةد من
التوضيح بكأأن الصياغ املس تخدم  .وفامي ةتعلق بنطاق امحلاة  ،أأفاد أأنه مل ةمت تناول هذه املادة ابلتفصيل ،و أأعرب الوفد عن
اس تعداده ملناقك هتا خالل اجللسات غري الريمي أأو اجللسات العام  ،اإىل جانب املادة  6بكأأن اإدارة احلقوق .وفامي ةتعلق
ابملادة  ،7أأةد الوفد البدةل  ،1متك يا مع مواقف البدلان املتقارب التفكري واجملموع ا ألفرةقي .
 .126و أأةد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،لفظ "الصون" يف عنوان املادة 1
بكأأن املوضوع .وطالب ابإعادة لفظ "الصون" يف املادة  1وكذكل يف ماكن أآخر من النص .وعالوة عىل ذكل ،طالب
اللجن  ،يف اإطار معاةري ا ألهلي  ،أأن تكون الفقرة الفرعي (ه) "فني و أأدبي وابتاكرة " .و أأفاد بأأنه حيتفظ حبقوقه يف العودة
مبزةد من التفصيل اإىل التغيريات اليت مت اإدخالروها و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل املناقكات بكأأن هذه املسائل اجلوهرة .
 .127و أأةد وفد كولومبيا البدةل  2فامي ةتعلق ابملس تفيدين ،واذلي ةعد أأوسع نطاقا .و أأفاد بأأنه حيتفظ حبقه يف الرجوع اإىل
أأس ئةل أأخرى.
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 .128و أأفاد وفد بريو أأن النص س ميكن من حل اخلالفات والوفاء ابلولة من خالل احاوةل اإرجاد جمالت للتقارب .و أأضاف
أأن املادة  3من البدةل  ،2لس امي الفقرة الفرعي (أأ) ،تنص بوضوح عىل أأن الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي مس تفيدة من
الصك ولكهنا تنص أأةضا عىل حقوق ا ألفراد .ور أأى أأنه ل ةنبغي أأن ةنعكس ا ألفراد هناك .وفامي ةتعلق اب ألجيال امخلس  ،ذكر
أأنه ليس متأأكدا مما اإذا اكن ةنبغي ذكر حد زمين احدد ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .129و أأةد وفد مرص البدةل  1يف املادة  .1ويف املادة  ،3أأةد الوفد البدةل  .1وفامي ةتعلق ابملادة  ،4أأةد الوفد البدةل .2
وفامي ةتعلق ابملادة  ،6أأةد البدةل  .2وفامي ةتعلق ابملادة  ،7أأةد البدةل  ،1ألنه أأبسط نص ويك به العدةد من الصكوك
ادلولي ا ألخرى.
 .130و أأةد وفد الربازةل البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .و أأبدى بعض املالحظات ا ألولي
واحتفظ ابحلق يف تطويرها أأو حىت تعدةلروها .وفامي ةتعلق ابملادة  ،1أأةد الوفد البدةل  .1وفامي ةتعلق ابملادة  ،2أأعرب عن
تفضيهل العبارة اليت أأضافروها امليرسون بأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد تكون دةناميكي ومتطورة .وفامي ةتعلق ابملادة ،3
أأفاد أأن دلةه مكلك ابلنس ب للفقرة (د) واملصطلح و أأحيط علام بتعليقات وفد بريو املثرية لالهامتم .وفامي ةتعلق ابملادة  ،4أأةد
البدةل  ،2ولكن أأعرب عن رغبته يف تغيريه اإىل "املس تفيدون من هذا الصك مه الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي
واملس تفيدون الآخرون ،عىل النحو اذلي حيدده القانون الوطين" .و أأفاد أأن ذكل قد حيدث فرقا ألن القانون س يؤثر عىل مجيع
الفئات .وفامي ةتعلق ابملادة  ،5أأةد اخليار  .1وفامي ةتعلق ابملادة  ،7أأعرب عن تأأةيده للبدةل .1
 .131و أأعرب وفد ابراغواي عن اتفاقه مع وفد الربازةل ،كام أأعرب عن رغبته يف أأن ةؤخذ يف الاعتبار أأن أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي قد تكون دةناميكي ومتطورة ،يف املادة  .2وفامي ةتعلق ابملادة  ،3أأفاد بأأن دلةه أأةضا شكوك فامي ةتعلق
ابلفقرتني ( أأ) و(د)  .وفامي ةتعلق ابملادة  ،4أأةد الوفد البدةل .2
 .132و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي أأنه ةتعرض لبعض الضغوط لإجراء مراجع رسةع جدا ملا ميثل اقرتاحات همم .
وذكر أأن أأي يشء ةقوهل ل خيل ابملزةد من العمل بكأأن تكل ا ألحاكم ،بل ةنبغي القيام بقدر أأكرب من العمل .و أأفاد أأن دلةه
تعليق شامل بكأأن منط التعاون الكبري بني نصوص املعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وحىت الآن ،مل تتح هل
الفرص يف جلس عام أأو يف جلسات غري ريمي ملناقك متعمق بكأأن الاختالفات الكبرية بني املعارف التقليدة و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأن هذه الاختالفات فصلت تكل النصوص منذ وقت طوةل .وهناك فروق ذات دلةل
اإحصائي يف جمال الس ياسات فامي ةتعلق ابلإبداع ،و ي ل تك به ابلرضورة حيزي الس ياسات فامي ةتعلق ابلبتاكر .وذكر أأن
الاختصاصات ا ألساس ي للملكي الفكرة ابلنس ب ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ختتلف متاما عن جمال املعارف التقليدة ،
حيث ةوجد قدر كبري من الرتكيزي عىل احلقوق املسجةل ،بيامن توجد مجموع من حقوق امللكي الفكرة يف جمال أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ،مبا يف ذكل حق املؤلف والقوانني املتعلق ابملنافس غري املرشوع واحلقوق الرسة التجارة  .وذكر اإنه حباج
اإىل التفكري بدق يف تكل الاختالفات املميزية قبل الإشارة اإىل موافق عام عىل وضع مفاهمي للمعارف التقليدة عىل مفاهمي
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفامي ةتعلق ابملواد احملددة ،أأعرب الوفد عن اتفاقه مع وفد الاحتاد ا ألورويب حول رغبته يف
اس تعادة يلم "الصون" عىل النحو املناسب حيامث ترد يف النص .و أأفاد أأن دلةه املزةد لطرح خالل اجللسات غري الريمي
بكأأن البدةل  1اجلدةد يف اإطار الاس تثناءات والتقييدات.
 .133و أأةد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .و أأعرب عن رغبته يف اإبداء بعض
التعليقات ا ألولي  ،لس امي فامي ةتعلق ابملادة  ،3حيث أأةد البدةل  .1ومع ذكل ،أأفاد أأن البدةل  ،3بناء عىل الاقرتاح املقدم
من وفد ش ييل ،ةعد مثريا لالهامتم .وذكر أأنه تناول العدةد من العنارص اليت ةنبغي تضميهنا يف هذه املادة ،و أأةضا جتنب بعض
العنارص املثرية للجدل .كام شدد عىل عنرص احلقوق اجلاعي  ،وافاد أأنه عنرص ابلغ ا ألمهي  .وفامي ةتعلق ابملادة  ،4أأةد
البدةل  ،2مع تعدةل طفيف .وفامي ةتعلق ابملادة  ،7أأةد الوفد البدةل  ،1اذلي ةعترب أأبسط و أأكرث حتدةدا.
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 .134و أأعرب وفد ش ييل عن ارتياحه لضم اقرتاحه .وفامي ةتعلق ابملادة  ،7أأعرب عن رغبته يف رؤة البدةل  3من نص
املعارف التقليدة  ،اذلي ترك اس تثناءات وتقييدات لليرشةعات الوطني  .و أأعرب عن رغبته يف معرف ما اإذا اكنت الوفود
سينظر بكلك اإرجايب وتقمي ذكل الاقرتاح.
 .135وتساءل ممثل توابج أأمارو عن طرةق العمل .و أأفاد أأنه مل ةمت اإجراء مناقك بكأأن مجيع املواد ،وذلكل فروهو ل ةعرف
كيف توصل امليرسون اإىل هذا النص املوجز .و أأفاد أأنه عىل ما ةبدو أأهنم اخرتعوا ذكل .وذكر أأنه مل ةمت مناقك النص يف
القاع  .و أأفاد أأنه ل يس تطيع أأن ةفروهم ملاذا ةظل مصطلح "الكعوب ا ألصلي " بني قوسني معقوفني .وفامي ةتعلق ابملواد احملمي ،
أأفاد أأن الصك ادلويل مدف اإىل حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفامي ةتعلق ابملس تفيدين ،عارض ادراج أأطراف
أأخرى يف املادة  .2وفامي ةتعلق ابملادة  ،4اقرتح ما ةيل كعنوان" :ممارس احلقوق اجلاعي وإادارة املصاحل" .وفامي ةتعلق ابملدة،
ذكر أأنه ميكن أأل تكون هناك حد زمين للرتاث الثقايف للكعوب ا ألصلي  ،ألن الكعوب ا ألصلي س تواصل العيش وس تظل
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاص هبا قامئ .
 .136و أأشار الرئيس اإىل أأن املقرتحات اليت قدهما ممثل توابج أأمارو مل حتظ بدمع ادلول ا ألعضاء.
 .137و أأةد وفد اجلزائر البياانت اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري ووفد الس نغال نياب عن
مجموع البدلان ا ألفرةقي  .وفامي ةتعلق ابملادة  ،3أأةد البدةل  ،1وفامي ةتعلق ابملادة  ،4أأةد البدةل  .2وفامي ةتعلق ابإدارة احلقوق،
أأةد البدةل  .2وفامي ةتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ،أأعرب عن تأأةيده للبدةل .1
 .138و أأعرب وفد الصني عن ارتياحه ألن بعض مقرتحاته ترد يف النص اجلدةد .وفامي ةتعلق ابملادة  ،4املس تفيدون ،أأعرب
عن سعادته بأأن ةتضمن البدةل  2بعض أآرائه .و أأفاد أأن تركيزيه ةنصب عىل العمل من أأجل صك دويل ملزم وقابل للتطبيق
عامليا ،لكنه ةيسم ابملرون فامي ةتعلق ابلصياغ احملددة .وفامي ةتعلق ابملواد ا ألخرى ،أأفاد بأأنه حيتفظ حبقه يف اإجراء املزةد من
التعدةالت.
 .139و أأفاد وفد ا ألرجنتني اإن النص اجلدةد أأكرث وضوحا ويف بعض احلالت أأبسط من ذي قبل .وفامي ةتعلق بتعرةف
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وافق عىل اإدراج عبارة "دةناميكي ومتطورة" .وفامي ةتعلق ابملادة  ،2.3أأفاد بأأن دلةه عدد
من الككوك بكأأن الفقرة الفرعي (ب) .وذكر أأنه ليس من الواحض كيفي حتدةد طول الفرتة الزمني اليت ُاس تخدمت فهيا
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلفعل.
 .140و أأعربت ممثل معروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل عن سعادته البالغ للتنوع بني اجلنسني والتنوع
ا إلقلميي املمثل بكلك جيد دلى امليرسين .و أأفادت بأأن دلما عددا من الكواغل ،وإان اكن من دواعي رسورها أأن الوثيق
أأصبحت أأوحض ،و أأن دلما مقرتحات احددة بكلك أأفضل .وفامي ةتعلق ابملادة  ،1أأعربت عن تفضيلروها للبدةل  ،1ألنه أأكرث
وضوحا .وفامي ةتعلق ابملادة  ،2اس تخدام املصطلحات ،أأةدت اإدراج أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت قد تكون دةناميكي
ومتطورة .و أأعربت عن ارتياهحا لتناول شواغلروها بكأأن اس تخدام املصطلحات .وفامي ةتعلق ابملادة  ،3أأفادت أأن البدةل  1أأكرث
وضوحا و أأفضل من الناحي القانوني لصك دويل .وفامي ةتعلق ابملادة  ،4أأفادت أأنه ةنبغي أأن يكون املس تفيدون من الكعوب
ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .و أأةدت البدةل  1ولكن رشةط ان يكون مران ،و أأعربت عن رغبهتا يف التعاون مع اجملموعات
ا إلقلميي ليكمل شواغل ادلول يف احلالت اليت ل ميكن فهيا حتدةد الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .كام أأعربت عن
اس تعدادها لدلخول يف مزةد من التفاصيل خالل املناقكات .وفامي ةتعلق ابملادة  7بكأأن الاس تثناءات والتقييدات ،أأةدت
البياانت اليت أأدلت هبا وفود الربازةل وإاندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري والس نغال نياب عن اجملموع ا ألفرةقي .
و أأعربت أأةضا عن رغبهتا يف اإجراء مزةد من املكاورات لإبداء مزةد من التعليقات بكأأن تكل الوثيق .
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 .141و أأشار الرئيس اإىل الاقرتاح ابلجامتع مع ادلول ا ألعضاء املعني اليت لروها مصاحل وطني فامي ةتعلق بقرص املس تفيدين
عىل الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .ودعا وفد الاحتاد ا ألورويب اإىل تقدمي الوثيق .WIPO/GRTKF/IC/33/6
 .142وقدم وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اقرتاحه بكأأن مطالب ا ألمان إابجراء
دراس عن التجارب الوطني املعمتدة مؤخرا واليرشةعات واملبادرات احمللي فامي ةتعلق حبامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
وةنبغي أأن تغطي ادلراس  ،عىل وجه اخلصوص ،فرتة الس نوات امخلس اإىل العرش املاضي  .و أأفاد أأن العمل يف اللجن
احلكومي ادلولي رجب أأن يسرتشد بأأدةل قوة عىل الآاثر واجلدوى من الناحي الاجامتعي والاقتصادة والقانوني  .وةنبغي أأن
تساعد هذه ادلراس عىل اإثراء املناقكات بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وفقا للهنج القامئ عىل ا ألدةل امتثال للفقرة
(د) من الولة  .وةنبغي أأن تسيند ادلراس إاىل املواد املوجودة وادلراسات ا ألخرى اليت أأجرهتا ا ألمان ابلفعل فامي ةتعلق
بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مثل املعلومات املقدم عن طرةق بواب  WIPO Lexاملتاح ابلفعل وكذكل املعلومات
املقدم عىل املوقع الك بيك اذلي مت اإطالقه مؤخرا .وةنبغي أأن ةنصب الرتكيزي الرئييس لدلراس عىل وضع ترشةعات احلي
و أأنظم احددة محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بطرةق موضوعي  .ويف هذا الصدد ،ةنبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار مجموع
التدابري اليت ميكن اختاذها ،حيث ميكن يكون بعضروها قامئ عىل التدابري ،وبعضروها الآخر قامئ عىل احلقوق .مفن انحي  ،ةنبغي أأن
تضع ادلراس ا ألنظم الوطني للملكي الفكرة اليت اعمتدت مؤخرا مثل قوانني امللكي الفكرة و أأنظمهتا وتدابريها وإاجراءاهتا.
كام وةنبغي أأن تنظر ادلراس  ،عىل ا ألقل ،يف أأنظم امللكي الفكرة القامئ مثل حق املؤلف واملؤرشات اجلغرافي والتصاممي
والعالمات التجارة وا ألرسار التجارة  .وتساءل الوفد عن كيفي تعرةف التعارةف الرئيس ي وما اإذا اكنت هناك سوابق قضائي
متاح  .ومن انحي أأخرى ،ةنبغي أأن تضم ادلراس ا ألنظم غري اخلاص ابمللكي الفكرة اليت اعمتدت مؤخرا أأو غريها من
ا ألنظم والقوانني والتدابري والإجراءات .وكحد أأدىن ،ةنبغي أأن حتدد ادلراس وتلخص ا ألنظم احملددة املعمول هبا يف ادلول
ا ألعضاء يف الوةبو وحتدد الكيفي اليت مت هبا حتدةد أأهداف الس ياس والتعرةفات ومناقك الهنج املتعلق ابملوضوع
والاختالس والنطاق واملدة والاس تثناءات واملس تفيدين وكيفي ضامن اليقني القانوين خملتلف أأحصاب املصلح  ،وما اإذا اكنت
السوابق القضائي واملامرسات الإدارة متاح  .ومع مراعاة الكواغل اليت أعرب عهنا بكأأن تأأخري مناقكات أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ،وكذكل الروهدف من البقاء مضن الولة  ،يف حاةل املوافق عىل ادلراس  ،ةنبغي عرض نتاجئ ادلراس عىل
ادلورة الرابع والثالثني للجن  .وشدد الوفد عىل أأمهي ا ألس ئةل ا ألخرى الوارد يف الوثيق ،WIPO/GRTKF/IC/33/5
كام أأعرب عن أأمهل يف معاجل تكل القضااي.
 .143وفتح الرئيس ابب التعليق عىل الوثيق .
 .144و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي بأأن مثل هذه ادلراس سيسروهم إاسروهاما كبريا يف معل اللجن وس توفر أأساسا
مس تنريا للمناقك  .و أأةد الاقرتاح.
 .145و أأعرب وفد كندا عن اهامتمه مبناقك مواضيع احددة أأاثرها وفد الاحتاد ا ألورويب يف اقرتاحه ادلاعي اإىل اإجراء
دراس  .كام أأعرب الوفد حتدةدا عن رغبته يف معرف املزةد عن تدابري حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت وضعهتا بعض
البدلان ،مثل عالقهتا ابمحلاة والإنصاف والالزتامات التعاقدة مبوجب أأنظم امللكي الفكرة القامئ يف وليهتا القضائي  ،فضال
عن أأثرها الاجامتعي والاقتصادي والثقايف عىل اجملمتعات ا ألصلي واحمللي وعىل املواطنني واملس تخدمني يف تكل البدلان مثل
مؤسسات الرتاث والتعلمي .و أأفاد بأأن هذه ادلراس سيسيند اإىل بياانت جترةبي من بني أأمور أأخرى وسزتةد فروهم املقرتحات.
 .146و أأعرب وفد الياابن عن اقتناعه بأأن ا ألمثةل امللموس للتجارب واملامرسات الوطني ميكن أأن تساعد يف فروهم أأفضل
للقضااي .و أأةد الاقرتاح.
 .147و أأفاد وفد الس نغال ،متحداث ابلنياب عن مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،أأن ادلراس س تكون دراس أأخرى من بني ثروة
ادلراسات املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املتاح ابلفعل ول س امي ادلراسات اليت أأجرهتا الوةبو .وتساءل عام اإذا اكن
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ذكل اقرتاحا جيدا ،وما اإذا اكن ذكل يف الوقت املناسب ،ألن ادلول ا ألعضاء دلما ابلفعل منفذ لرشح جتارهبا الوطني ،
لس امي من خالل اللجن .
 .148و أأعرب ممثل مؤسس تبييبا عن اس تعداده لدلراس  ،رشةط أأل توقف املناقكات .و أأفاد بأأن دلةه بعض الكواغل:
أأول ،بكأأن مسأأةل الصون .وذكر أأن همم اللجن وفقا للولة  ي النظر يف امحلاة وليس الصون .و أأفاد أأن هذين املفروهومني
والنكاطني منفصلني وةبدو أأهنام خيتلطان يف النص التفاويض .اثنيا ،رجب أأن تنعكس وهجات نظر الكعوب ا ألصلي
واجملمتعات احمللي يف هذه ادلراس  .وذكر أأن جزءا من املكلك يمتثل يف أأنه مل يكن دلمم الكثري من اخلربة الوطني بتكل
القضااي .وهناك حاج اإىل فروهم أأفضل لكيفي مكارك الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي يف وضع تكل التدابري .و أأفاد بأأنه من
املروهم حقا احاوةل احلصول عىل أآراء الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي نفسروها بكأأن مدى حسن اعتقادها بأأن هذه التدابري
تعمل بطرةق جيدة وما اإذا اكنت توفر حامة اكفي وما اإذا اكنت هناك ثغرات يف امحلاة وما اإذا اكنت هناك أآلي لضامن
مكاركهتا يف وضع تكل التدابري ،ألنه من املروهم حقا أأن نفروهم وهج نظرمه أأةضا.
 .149و أأعرب ممثل توابج أأمارو عن عدم تأأةيده لالقرتاح ألنه أأدى اإىل احنراف معل اللجن عن وضع صك دويل محلاة
وصون ما تبقى من الكعوب ا ألصلي .
 .150و أأعرب وفد جورجيا ،متحداث ابلني عن مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره لوفد الاحتاد ا ألورويب
عىل هجوده ومعهل الكامل فامي ةتعلق ابدلراس  .و أأةد طلب اإجراء دراس عن اخلربات الوطني واليرشةعات احمللي واملبادرات
املتعلق بصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأجل التوصل اإىل فروهم مكرتك لتقيمي ماكن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
يف ا إلطار ادلويل للملكي الفكرة والرتكيزي عىل اليرشةعات املعمتدة مؤخرا فامي بني ادلول ا ألعضاء يف الوةبو .كام ميكن ضامن
اإماكنيات خمتلف لتعزيز حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من خالل ا ألطر القانوني القامئ  ،مبا يف ذكل العالمات التجارة
واملؤرشات اجلغرافي وحق املؤلف .و أأضاف الوفد أأن زايدة الوعي بيكجيع الوصول اإىل تكل ا ألطر أأمر هام لصون أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي واحلفاظ علهيا.
 .151و أأفاد ممثل اللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب منطق ا ألنديز ا ألصلي أأنه ةنبغي أأل ختىش الكعوب ا ألصلي أأي
دراس  .وذكر أأنه قد أأجرةت الكثري من ادلراسات ولكهنا مازالت انقص بسبب وجود قيود عىل ادلراس الأاكدميي  .و أأفاد أأنه
ةنبغي اإجراء دراس يف اإطار ولة اإحدى هيئات الوةبو ليس من وهج نظر ا ألوساط الأاكدميي واجلامعات ،بل من وهج
نظر أأحصاب احلقوق ،أأي الكعوب ا ألصلي  .وسأأل وفد الاحتاد ا ألورويب عام اإذا اكن قد اعترب أأن الفرةق اذلي س يصو
ادلراس سيك متل أأشخاصا حكامء من الساكن ا ألصليني ،ألن ا ألنظم واليرشةعات ادلاخلي فوق لك ا ألعامل البريوقراطي .
وقد انعكس ذكل يف واقع احلياة يف دول أأمرياك الالتيني  .ومن شأأن دراس مفيدة حقا أأن تضمن مكارك احلكامء من
الكعوب ا ألصلي اذلين دلمم الكثري اذلي سيسامهون به يف هذا الس ياق .وتساءل عام اإذا اكنت يلم "صون" قد أأدرجت
فقط لسيبدال يلم "امحلاة " أأو أأنه يرغب يف تقليص امحلاة يف جمرد الصون ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن يلم الصون مل
تُدرج يف ولة اللجن  ،بل حتدثت مجيع الواثئق عن امحلاة  .وتساءل عام اإذا اكنت ادلراس سيكوه الولة  ،وإاذا اكن ا ألمر
كذكل ،فاإنه لن ةوافق عىل ذكل ألن ا ألمر لن يكون مفيدا.
 .152وذكر وفد بريو أأن ادلراس ميكن أأن تساعد بوجه عام يف تنوير املفاوضات القامئ عىل النص ،وذلكل ةنبغي دراس أأي
اقرتاح يف هذا الصدد .وافاد أأن اللجن قامت ابلفعل منذ عام  2009ابإجراء دراسات عن اليرشةعات احمللي والتجارب
الوطني  .وجلب لك وفد ا ألفاكر واخلربات وا ألمثةل .و أأوحض أأنه ،بدل من ادلخول يف دراس أأخرى ،ةفضل شيئا مع تركيزي
خاص ،عىل سبيل املثال ،عىل حتدةد كيفي وصول الصكوك ادلولي اإىل توافق الآراء ،مثل صكوك اليونسكو وغريها .وذكر
أأن ادلراس ميكن أأن توفر مصفوف تقارن ما مت التفاق عليه ابلفعل يف منتدايت أأخرى لالس تفادة منه يف معلي اللجن
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احلكومي ادلولي  .وذكر أأنه ل ةنبغي للجن أأن تكرر العمل اذلي قامت به ابلفعل ،بل تسيند اإىل ما دلما بغي
تضييق الفجوات.
 .153و أأحيط وفد الربازةل علام ابلتعليقات اليت قدهما وفد بريو واملتحدثون الآخرون وذكر أأنه س يكون من املفيد لوفد
الاحتاد ا ألورويب تقدمي توضيح بكأأن ما س تضيفه ادلراس املقرتح اإىل العمل اذلي أجنز يف الس نوات السابق مثل
الوثيق  WIPO/GRTKF/IC/3/10و WIPO/GRTKF/IC/4/INF/2و ،WIPO/GRTKF/IC/5/3وكذكل
ادلراسات اليت أأجرةت يف عام  2004بكأأن الروهند وإاندونيس يا والفلبني ،ويف عام  2006بكأأن بدلان ا ألنديز .و أأفاد أأن هناك
قدر كبري من العمل اذلي أجنز ابلفعل ،ورمبا ا ألمر ةتعلق بتحدةث العمل املنجز .وطلب توضيحا بكأأن احلاج اإىل مثل
هذه ادلراس .
 .154و أأةد وفد كولومبيا البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا بريو والربازةل فامي ةتعلق مبراجع أأس باب ادلراس .
 .155ووافق الرئيس عىل أأن هناك عددا من ادلراسات ا ألخرى اليت أأجرهتا الوةبو ،فضال عن املوارد ا ألخرى ،واليت ميكن
ل ألمان عرضروها عىل الكاش .
 .156و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنياب عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن شكره للوفود اليت
أأعربت عن اهامتهما ابدلراس  .ورحب ابإماكني اإجراء مناقكات ثنائي خالل ا ألس بوع .وفامي ةتعلق ابدلراسات اليت أجرةت،
أأفاد الوفد أأن الاقرتاح ةربز بكلك رصحي أأنه س يكون همامت ابإجراء ادلراس حول املبادرات املعمتدة مؤخرا ،أأي يف الس نوات
امخلس أأو العرش ا ألخرية.
[ .157مالحظ من ا ألمان ُ :عقد هذا اجلزء من ادلورة بعد اجللسات غري الريمي وتوزةع التنقيح ا ألول "حامة أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي :مرشوع املواد" املؤرخ يف  1مارس  )"Rev.1"( 2017اذلي أأعده امليرسين] .و أأفاد الرئيس أأنه
س يطلب من امليرسين عرض التنقيح ا ألول .وذكر أأهنم س يفرسون ا ألساس املنطقي للتغيريات اليت مت اإجراهئا .وطلب من
املكاركني أأن يس متعوا بعناة بدل من اليرسع يف البحث عن مداخالهتم اخلاص  ،ألهنم حيتاجون اإىل فروهم الس ياق وراء
قرارات امليرسين .و أأفاد أأن امليرسين حاولوا حتقيق الوضوح فامي ةتعلق ابملواقف مث حبثوا عن فرص لتضييق الفجوات .وهذه
 ي املامرس املطبق يف الاجامتعات ا ألربع املاضي بكأأن املوارد الوراثي واملعارف التقليدة  .و أأظروهر النص مواقف بدةةل.
وظل التنقيح ا ألول مبثاب معل جار بكلك كبري .وعىل الرمغ من حتقيق قدر أأكرب من الوضوح ،ويف بعض احلالت مت تضييق
املواقف ،اإل أأن ل يزال هناك الكثري مما ةنبغي القيام به ،لس امي فامي ةتعلق ابملوافق عىل ا ألهداف .وعىل الرمغ من أأن املادة 5
توفر وضوحا أأفضل فامي ةتعلق ابلهنج املتدرج ،اإل أأن هناك حاج اإىل املزةد من العمل من أأجل توضيح هذا الإطار بكلك
أأفضل .و أأفاد أأن ممثل جتمع الكعوب ا ألصلي قد أأاثر بعض ا ألفاكر املفاهميي يف هذا اجملال .كام أأن اتفاقيات الوةبو ومعاهداهتا
توفر اإطارا دوليا للمبادئ واملعاةري اليت تطبقروها ادلول يف قانوهنا الوطين .وةوفر ذكل مرون التنفيذ املطلوب عىل الصعيد
الوطين ،الامر اذلي ةعكس التباين الواسع يف البيئات اخلاص ابلس ياس يات والبيئيات القانوني  .ومتثل ما قامت تكل
املعاهدات أأةضا بتيسريه يف اإنفاذ احلقوق يف خمتلف الاختصاصات من حيث املعامةل ابملثل .وذكر أأن اللجن حباج اإىل النظر
يف وضع وثيق اإطارة رفيع املس توى ،مع مجموع من املبادئ أأو املعاةري اليت توفر املرون للتنفيذ عىل الصعيد احمليل .ويف هذا
الصدد ،ةتعني عىل اللجن أأن حترص عىل أأل يكون دلما تصور زائد عن حده أأو أأن تسعى اإىل حل لك قضي معلي قبل
التوصل اإىل اتفاق .و أأفاد أأنه من الواحض أأن مقاس واحد لن ةناسب اجليع .و أأشار الرئيس اإىل أأن السروهو عن اذلكر ابلتأأكيد
ليس مقصودا.
 .158وحتدثت الس يدة /ابةفا ابمس امليرسين ،وقالت اإهنم معلوا عىل أأساس وثيق العمل اجلاري املقدم يف اليوم السابق.
ومن أأجل حتسني وضوح النص ،اس تخدموا بدائل لتحدةد املواقف اخملتلف للوفود هبدف سد الفجوات اليت مت حتدةدها
بوضوح .ووهجت الككر للمكاركني عىل إاسروهاماهتم وتعليقاهتم وعىل انفتاهحم عىل النظر يف الاقرتاحات اليت س يقدموهنا.
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وحتت املبادئ/ادلةباج /املقدم  ،اسيبدل امليرسون يلم "احملافظ " بلكم "امحلاة " يف الفقرة  7واليت أأصبح نصروها كام ةيل:
"الاعرتاف بأأمهي امحلاة والصون" .ويف املادة  ،1يف البدةل  ،2حذفوا حرف “و” يف هناة الفقرة ( أأ) جلعل النص أأكرث نقاء.
ويف البدةل  ،3حذفوا ا ألقواس حول يلم "امحلاة " .ويف البدةل  ،3الفقرة  ( 1أأ) من وثيق العمل اجلاري ،حذفوا يف الهناة
عبارة "تعدةالهتا" ،ألهنا مدرج يف التعرةف .و أأثناء الاجامتعات غري الريمي  ،اكن هناك اقرتاح مفاهميي بأأن تسيند أأهداف
الس ياس العام اإىل ست نقاط .و أأعربت عن أأملروها يف أأن ةتاح لروها الوقت للنظر فيه والعودة اإليه يف اجللسات غري الريمي .
ويف املادة  ،2مل ةقوموا بأأي تغيريات بعد التغيريات املقدم يف العمل اجلاري ،ولكهنام أأعربوا عن تطلعروهم اإىل اإجراء تبادلت
يف املكاورات غري الريمي لروهذه املسأأةل ،لس امي بكأأن تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ويف املادة  ،3واسينادا اإىل
التبادل بكأأن "امحلاة " و"الصون" ،أأدرجوا "الصون" يف العنوان .ويف البدةل  ،2أأضافوا عبارة "و /أأو" يف اجلةل ا ألوىل.
ويف الفقرة الفرعي (ه) ،أأوحضوا أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ةنبغي أأن تكون نييج نكاط فكري اإبداعي و أأديب أأو
فين .كام حذفوا بعض ا ألقواس وجعلوا النص أأكرث نقاء يف البدةل  2ابلاكمل .ويف البدةل  ،3أأضافوا فاصةل قبل العبارة
ا ألخرية "واليت قد تكون دةناميكي ومتطورة" .و أأخريا ،يف املادة  ،4غريوا العنوان اإىل "املس تفيدون من امحلاة والصون".
و أأضافوا بدةل  3جدةد بناء عىل اقرتاح تقدم به وفد الربازةل يف اجللس العام  ،عىل أأمل أأن تنظر الوفود يف لك من
البدةلني  2و  3من أأجل العودة اإىل بدةلني فقط ،كام أأن البدةلني  2و 3ميكاهبان جدا.
 .159وحتدثت الس يدة /ابغيل ،ابمس امليرسين ،وقالت اإن املادة  ،5املادة  3سابقا ،شروهدت تغيريات كبرية .أأول ،يف
العنوانُ :حذفت عبارة "معاةري ا ألهلي " ،وتُركت "نطاق امحلاة /الصون" ،اليت نقحوها لتصبح "نطاق امحلاة والصون".
واخليار الثاين السابق هو البدةل  1اجلدةد ومل ةتغري .وإانه ةعكس يف الفقرة  1.5هنجا للحامة قامئا عىل التدابري ول ةفرض
حدا أأدىن من الرشوط عىل دوةل عضو ولكنه ةتضمن حكام أأق ى أأو أأعىل يف الفقرة  2.5يس تثين من امحلاة أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي املعروف عىل نطاق واسع خارج جممتع املس تفيدين .وقد أأةد العدةد من ا ألعضاء هذا احلمك .وجشعت الس يدة/
ابغيل عىل اإجراء مزةد من التحسينات وحذف ا ألقواس املعقوف  .واخليار  2هو اخليار  1سابقا .وفضّ ل عدد من ادلول
ا ألعضاء هذا احلمك ،و ي ادلول اليت طلبت أأن ةعمل امليرسون عىل توضيح النص وتبس يطه .وقد سعوا اإىل القيام بذكل
عن طرةق حذف عدد من ا ألقواس ،وما اعتربوه صيغ غري مفضةل ،ويف بعض احلالت ابجلع بني ا ألحاكم للتقليل اإىل أأدىن
حد ممكن من التكرار ،عىل أأمل أأن يزةد ذكل من الاتساق .ومع ذكل ،فقد اكنوا ةرتددون يف الابتعاد كثريا عن احملتوى
ا ألصيل دون تعليق رصحي ،وذلكل رحبوا ابلتعليقات عىل التعدةالت املقبةل عىل ذكل النص .وةقدم البدةل  2هنجا متعدد
املس توايت للحامة ةوفر أأكرب قدر من امحلاة الاقتصادة واملعنوة املنصوص علهيا يف الفقرة  1.5للمعارف التقليدة الرسة .
ووردت يف الفقرة  2.5مجموع مماثةل ولكهنا خمفض من احلقوق الاقتصادة واملعنوة للموضوع اذلي ل يزال املس تفيدون
احتفظني به و /أأو احافظني عليه و /أأو يس تخدمونه و /أأو ةطورنه ،وهو متاح للجمروهور ولكنه غري معروف عىل نطاق واسع ول
مقدسا ول رساي .واس تخدمت الفقرة  3.5هنج أأفضل املساعي إازاء املوضوع غري احملمي مبوجب الفقرتني ا ألوليني .وعىل حنو
ما مت طلبه ،مت حذف البدائل الواردة يف الفقرة (1.5ب) " "2والاحتفاظ ابلنص ا ألسايس وتعدةهل يف ضوء مجيع التغيريات
اليت أأدخلت عىل ذكل البدةل .وتنص الفقرة  1.5من البدةل  2عىل ما ةيل" :عندما يكون املوضوع رساي ،سواء اكن مقدسا
أأم ل ،ةنبغي/رجب عىل ادلول ا ألعضاء أأن تتخذ تدابري اإدارة و /أأو ترشةعي و /أأو س ياس ي  ،حسب الاقتضاء ،هبدف منح
املس تفيدين احلق احلرصي واجلاعي يف ( :أأ) اإنكاء وتطوير املوضوع املذكور واحلفاظ عليه والس يطرة عليه( .ب) الإذن ،بناء
عىل املوافق عن عمل ،ابلوصول اإليه أأو اس تخدامه أأو الككف عنه ،أأو حظر لك ذكل( .ج) حامة أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي من أأي اس تخدامات اكذب أأو مضلةل فامي ةتعلق ابلسلع واخلدمات ،اليت تتطلب موافق املس تفيدين أأو الارتباط
معروهم( .د) حظر الاس تخدام أأو التعدةل اذلي ُحي ّ ِّرف التعبري الثقايف التقليدي أأو يكوهه أأو ييسء اإىل حد ما أأمهيته الثقافي
للمس تفيد أأو يزدرما أأو ةنتقص مهنا( .ه) احلصول عىل حص عادةل ومنصف من املنافع الناش ئ عن اس تخدامه( .و) اإس ناد
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاص هبم ،واس تخداهما بطرةق حترتم سالم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هذه" .وتنص
الفقرة  2.5عىل ما ةيل" :اإذا اكن املوضوع ل يزال احتفظا به و /أأو احافظا عليه و /أأو يس تخدمه من قبِّل املس تفيدين ،وهو
متاح للجمروهور ولكن ليس معروفا عىل نطاق واسع ول مقدسا ،ول رساي ،ةنبغي/رجب عىل ادلول ا ألعضاء توفري تدابري
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اإدارة و /أأو ترشةعي و /أأو س ياس ي  ،حسب الاقتضاء ،هبدف منح املس تفيدين احلق احلرصي واجلاعي يف ( :أأ) حامة
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأي اس تخدامات اكذب أأو مضلةل ،فامي ةتعلق ابلسلع واخلدمات ،اليت تتطلب موافق
املس تفيدين أأو الارتباط معروهم( .ب) حظر الاس تخدام أأو التعدةل اذلي ُحي ّ ِّرف التعبري الثقايف التقليدي أأو يكوهه أأو يكون
مسيئا اإىل حد ما ألمهيته الثقافي للمس تفيدين أأو همينا لروها أأو ةنتقص مهنا( .ه) احلصول عىل حص عادةل ومنصف من املنافع
الناش ئ عن اس تخدامه( .و) اإس ناد أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاص هبم ،واس تخداهما بطرةق حترتم سالم أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي هذه" .وتنص الفقرة  3.5عىل ما ةيل ":اإذا مل يكن املوضوع محميا مبوجب الفقرتني  1.5و،2.5
ةنبغي/رجب عىل ادلول ا ألعضاء اس تخدام أأفضل املساعي محلاة سالم املوضوع ابليكاور مع املس تفيدين حيامث ةنطبق
ذكل" .والبدةل  3هو دمج عنارص اخليارين السابقني  1و .2و أأبدت اإحدى ادلول ا ألعضاء رغبهتا يف اإجراء تغيريات عىل
الك اخليارين ،مع اإبقاء خياراهتا مفتوح  ،كام  ي .ومن مث ،يف ضوء هجودمه لالحتفاظ ابلوضوح والمتيزي يف املواقف اخملتلف ،
فقد دجما الك اخليارين يف ذكل البدةل اجلدةد اكخليار  1واخليار  .2وشروهد اخليار  1تغيريات طفيف عن اخليار  1السابق ،ول
س امي حذف "املوضوع" و" أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" ،وترك " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمي " ابعتبارها احور
املناسب للحامة  .كام حذفوا يلميت "مسيئا" و"همينا" واس تعاضوا عن عبارة "غري مأأذون هبا" بعبارة "غري قانوني " .ويف
الفقرة  (1.5أأ) " ،"2حذفوا نصوص أأخرى لتوحيد النص .وقد احتفظ هذا النص بدةل الفقرة الفرعي (2.5ب) " "2وبدةل
الفقرة الفرعي (2.5ب) ،مع اإدراج "بذل أأفضل اجلروهود لدلخول يف اتفاق" و"مبوافق مس بق عن عمل وتصدةق" .وةُعترب
اخليار  2للبدةل  3مكابه جدا للخيار  2السابق اذلي أأصبح الآن البدةل  1مع اإضاف فقرة  3.5تسيبعد من امحلاة أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي عند اس تخداهما ألغراض معين  ،مبا يف ذكل أأغراض احملفوظات ،وعندما تكون مبثاب مصدر إالروهام أأو
أكساس ملصنفات أأخرى .وسيس تفيد مجيع هذه الصياغات الثالث لنطاق امحلاة من نظر املزةد من ادلول ا ألعضاء ،وجشعت
الس يدة /ابغيل عىل اإجراء مناقكات هادف ومادة بكأأن أأفضل صياغ لتحقيق الروهدف املنكود .وقالت اإنه مت توزةع وثيق يف
املكاورات غري ريمي هبا ست نقاط مفاهميي ألهداف الس ياس العام  .وقد يكون من املفيد أأةضا اإجراء تعدةالت عىل
نطاق امحلاة  ،ول س امي يف الفقرتني  1.5و 2.5من البدةل  ،2للنظر يف هذه النقاط املفاهميي الست .واملادة  6اجلدةدة  ي
املادة  4السابق  .ومل تناقش بعد يف اجللسات العام أأو املكاورات غري الريمي ولكن مت نقل أأحاكم هناك من املواد املتعلق
ابملس تفيدين اإىل أأن ةمت النظر فهيا يف س ياق تكل املادة .وخالل اجللس العام أأةضا ،أأعربت اجملموع ا ألفرةقي عن تفضيلروها
للبدةل  2مع اإدراج " أأو تعيني" بعد "اإنكاء" .وةُعترب البدةل  1هو الصيغ ا ألوىل للامدة السابق  ،اإىل جانب البدةل  1بوصفه
اخليار  .2واملادة  7اجلدةدة  ي املادة  5السابق  .وعىل الرمغ من أأهنا مل تُناقش ريميا ابلتفصيل خالل اجللسات العام أأو
املكاورات غري الريمي  ،فقد أأضافت البدلان املتقارب التفكري ( )LMCsبدةل  1جدةد يف اجللس العام  ،و أأضاف وفد
ش ييل بدةل  2جدةد خالل اجللس العام  .وقد سعى امليرسون اإىل تبس يط النص وتوضيحه مع ضامن انعاكس مواقف
ادلول ا ألعضاء فيه .و أأعربوا عن تطلعروهم اإىل مناقك هذه التعدةالت وإاحراز مزةد من التقدم وسد الفجوات.
 .160وشكر الرئيس امليرسين ،و أأكد من جدةد أأنه معل جار .ودعا املكاركني اإىل النظر يف الوثيق يف ضوء مناقكات
اجللس العام لحقا .وقال اإنه ميكن الإشارة اإىل ا ألخطاء والسروهو اإىل امليرسين مبارشة.
[ .161مالحظ من ا ألمان  :شكر مجيع املتحدثني امليرسين عىل معلروهم] .وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموع ابء ،و أأشار اإىل
وجود أأقواس وبدائل حتتاج اإىل مزةد من النظر فهيا .وةنبغي أأن يكون الروهدف هو التوصل اإىل تفامه مكرتك ،و أأعرب عن
تطلعه اإىل اإجراء مزةد من املناقكات بكأأن املسائل املوضوعي ملعرف كيف س تعمل الهنُ ج املقرتح يف الواقع العميل .وقال اإن
ادلول ا ألعضاء قد تأأخذ اللكم فامي بعد بكأأن مواضيع احددة.
 .162وحتدث وفد كولومبيا ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب و أأعرب عن تقديره حلكوم أأسرتاليا عىل مسامههتا يف
صندوق التربعات اذلي س يييح مواصةل املكارك الرضورة للكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي يف مناقكات اللجن احلكومي
ادلولي  .وفامي ةتعلق ابلتنقيح  ،1مل يكن التعرةف احلايل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ُمرضيا .ودعا الوفد اإىل حذف أأي
أأقواس معقوف ةمت اس تخداهما مع مصطلح "التقليدي" املتأأصل يف موضوع الصك .وابملثل ،أأعرب عن رغبته يف حذف
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ا ألقواس املعقوف يف مجيع الإشارات اإىل يلم "الكعوب" .ومن املناسب أأن تُدرج يف تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
العنارص املوصوف يف البدةلني  (2أأ) و(2ب) من املادة  .3وتعروهد الوفد مبواصةل العمل عىل احتوى املادة  ،4عىل أأساس
البدائل املطروح  .وفامي ةتعلق ابملادة  ،5اعرتف ابجلروهود اليت ةبذلروها امليرسون يف ترتيب البدائل اخملتلف  .غري أأنه من غري
املمكن يف تكل املرحةل الإشارة اإىل تفضيهل ملا مت اقرتاحه ،و أأعرب الوفد عن بقائه مس تعدا لتقيمي املقرتحات اليت مل تُقدم بعد.
وهذه اعتبارات أأولي ؛ فاإنه س يواصل الإعراب عن تفضيالته خالل املدة املتبقي من ا ألس بوع.
 .163وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ( )LMCsوقال اإن التنقيح  1ةعكس مجيع املواقف بطرةق
واحض وسروهةل الفروهم .و أأعرب عن تطلعه اإىل تقدمي تعليقات ومقرتحات أأخرى بكأأن لك مادة.
 .164وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي وقال اإن النص أأكرث وضوحا وتنظامي .ورحب ابلتنقيح  ،1ولكنه
احتفظ حبقه يف اإبداء تعليقات أأثناء املناقك .
 .165وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وقال اإنه س يديل ببياانت عن مادة بعد ا ألخرى.
 .166وقال وفد الصني اإن التنقيح  1ميكن أأن يساعد اللجن احلكومي ادلولي عىل اإجراء مناقكات موضوعي وتضييق
الفجوات ،وإانه ةعكس املواقف العام لدلول ا ألعضاء وميكن أأن يساعدها عىل التعبري عن أآراهئا بكلك أأكرب .وقال اإن
املكاورات بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي س متيض قدما.
 .167وافتتح الرئيس التنقيح  1لتلقي تعليقات تفصيلي عليه ،مادة بعد ا ألخرى.
 .168وحتدثت الس يدة /ابغيل نياب عن امليرسين ،وقالت اإن امليرسين قد اس تعاضوا يف الفقرة  7من املبادئ/
ادلةباج /املقدم عن يلم "احلفاظ" بعبارة "امحلاة " بناء عىل طلب دوةل عضو يف اإطار املكاورات غري الريمي .
 .169وفتح الرئيس ابب التعليق عىل املبادئ/ادلةباج /املقدم .
 .170وقال وفد مجروهورة اإيران الإسالمي اإنه ةنبغي معوما أأن تكون الإشارة اإىل املس تفيدين ميسق يف مجيع املواد .وعىل
سبيل املثال ،فاإن "ا ألمم" ،اليت مل تعد ترد يف املادة املتعلق ابملس تفيدين ،ل تزال ابقي يف املبادئ/ادلةباج /املقدم  .وطلب
الوفد اإجراء معلي تنقي وفقا للتقدم احملرز يف املواد.
 .171وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وطلب إاس تعادة يلم "احملافظ " اإىل جانب
الصياغ احلالي  .وقال اإن حيتفظ مبوقفه بكأأن بقي املبادئ وقد ةديل بتعليقات يف اجللسات العام أأو املكاورات غري الريمي .
 .172و أأعرب وفد اإندونيس يا عن رغبته يف اإجراء مناقك عن مجيع املواد قبل العودة اإىل قسم املبادئ/ادلةباج /املقدم .
 .173وفتح الرئيس ابب املناقك بكأأن املادة .1
 .174وحتدثت الس يدة /ابةفا نياب عن امليرسين ،وقالت اإهنم حذفوا يف البدةل  2حرف العطف “و” يف هناة الفقرة (أأ).
وهو فقط حرف “و” اذلي جعل ا ألخطاء املطبعي ا ألربع شامةل حتت الفقرة (ج) .ويف البدةل  ،3حذفوا ا ألقواس حول
"الاس تخدام املالمئ" و"امحلاة " .ويف وثيق العمل اجلاري ،يف الفقرة  ( 1أأ) من البدةل  ،1حذفوا "تعدةالته" يف هناة تكل
العبارة ألهنا مدرج يف تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .175واحتفظ وفد كندا حبقه يف العودة اإىل تفاصيل املقرتحات املقدم  ،حيث أأن هناك حاج اإىل مزةد من العمل لفروهم
أآاثرها املادة ومجع البياانت املس متدة من التجارب الوطني عىل وجه اخلصوص لفروهم أأثرها العميل .وفامي ةتعلق اب ألهداف ،قال
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اإنه ل يزال يرغب يف حتدةد الآاثر الواحض وادلقيق للطرةق اليت سينفذ هبا املفاهمي ا ألساس ي يف س ياق حقوق امللكي
الفكرة  .ومل ةمت تناول تكل املسائل اإل ابإرجاز شدةد .و أأشار اإىل أأن املكاورات غري الريمي اكنت واعدة بكأأن هذا املوضوع.
 .176و أأشار وفد الفلبني اإىل أأن تعليقه ةتعلق مبواد أأخرى أأةضا .ويف التنقيح  ،1مت اس تخدام مصطلح "املوافق املس بق عن
عمل" يف املادة  1ولكن أأةضا يف ماكن أآخر من النص .واقرتح اإضاف عبارة "احلرة" قبل عبارة "املوافق املس بق عن عمل".
وهذا ةتفق مع ولة اللجن احلكومي ادلولي  .وقال اإن عبارة "املوافق احلرة واملس بق وعن عمل" تيسق مع املبادئ واملعاةري
ادلولي  ،مع الاعرتاف حبرة الكعوب ا ألصلي وحقروها يف تقرير املصري ،ول س امي عىل النحو َ
املبني يف اإعالن ا ألمم املتحدة
بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلي ( .)UNDRIPوقال اإن اس تخدام تكل العبارة ةعرتف بأأولوة تكل املبادئ ابعتبارها عنرصا
حيواي يف مرشوع املواد املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ويف الفلبني ،ةعين اس تخدام هذه العبارة أأن موافق
الكعوب ا ألصلي رجب أأن تكون عىل عمل اتم من جانهبا و أأن موافقهتا رجب أأن تكون خالي من أأي خداع أأو غش .و أأشار
اإىل اإن اس تخدام تكل العبارة هل أأةضا مضمون اترخيي ةعاجل مواطن الضعف دلى الكعوب ا ألصلي .
 .177وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن عدم تأأةيده للبدةل ،1
وتأأةيده للبدةل  2أكساس ملزةد من العمل .و أأشار اإىل أأن البدةل  3حيتاج اإىل مزةد من التفكري ،و أأعرب عن تطلعه اإىل
املكاورات غري الريمي لالس امتع اإىل مزةد من املعلومات عن هذا اخليار .وفامي ةتعلق ابلروهدف  ،2أأعرب عن رغبته يف وضع
الفقرة الفرعي ( أأ) بني قوسني .ويف الفقرة الفرعي (ج) ،أأعرب عن رغبته يف اإدراج عبارة "لتعزيز" يف بداة اجلةل حبيث
ةصبح نصروها كام ةيل" :لتعزيز/تيسري" .ويف الفقرة الفرعي (د) ،قال اإنه ةود اإضاف "لضامن" يف بداة اجلةل ،كام  ي
مس تخدم يف النسخ السابق من الوثيق .
 .178واقرتح ممثل توابج أأمارو اس تخدام التعرةف الوارد يف ا ألحاكم المنوذجي للوةبو واليونسكو لعام  .1982و أأعرب عن
رغبته يف ضامن حتقيق هدف حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و أأشاكل التعبري الفوللكوري يف الصك ادلويل ابلاكمل.
 .179و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تأأةيد من جانب ادلول ا ألعضاء لالقرتاح اذلي قدمه ممثل توابج أأمارو.
 .180وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد البدةل  .1و أأشار اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد كندا،
و أأعرب عن تطلعه اإىل مزةد من املناقكات بكأأنه.
 .181وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأةد البدةل  2أكساس للعمل ولكنه أأبدى انفتاحه
للمناقكات بكأأن البدةل .3
 .182وشكر وفد سويرسا امليرسين عىل اإدراج البدةل  3يف نص أأهداف الس ياس  .ولروهذا البدةل مزااي عدةدة تفوق البدائل
ا ألخرى .وإاىل جانب كونه أأكرث اإرجابي و أأبسط ،فاإنه ةوفر مزةدا من املرون لوضع الصك دون احلمك مس بقا عىل طبيع ونطاق
أأي أأحاكم .وعالوة عىل ذكل ،فاإن البدةل  3سرياعي أأةضا حقيق أأن بعض أأدوات امللكي الفكرة موجودة ابلفعل ،واليت
ميكن أأن توفر قدرا معينا من امحلاة ألنواع معين من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وةنبغي اس تخدام ا ألدوات القامئ قدر
الإماكن وحيامث اكن ذكل مالمئا محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأحاط الوفد علام ابلر أأي اذلي أأعربت عنه وفود
عدةدة ،ول س امي ممثلو الكعوب ا ألصلي  ،اذلي ذكر أأن أأحد ا ألهداف الروهام لروهذا الصك هو منع المتكل غري املرشوع ألشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .ويف حني أأن هذه مسأأةل حساس جدا ،و أأن هناك حاج اإىل جتنب المتكل غري املرشوع ألشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،س يكون من الصعب ،اإن مل يكن من املس تحيل ،التوصل اإىل تفامه مكرتك عىل الصعيد ادلويل
بكأأن هذه املسأأةل .وإان التجارب املتعلق ابملفاوضات بكأأن بروتوكول انغواي وكذكل املصطلحات اخملتلف املتعلق ابلمتكل غري
املرشوع اليت مت تضميهنا يف البدائل اخملتلف مثل "سوء الاس تخدام" و"المتكل غري القانوين" و"الاس تخدامات املسيئ
واملروهين " و"الس يطرة عىل الاس تخدام فامي وراء الس ياق التقليدي والعريف" ،و"الاس تخدامات الاكذب أأو املضلةل" ،وما اإىل
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ذكل .و أأشار اإىل اإنه ميكن ابلتأأكيد حتسني النص الوارد يف البدةل  ،3مبجرد اإحراز مزةد من التقدم بكأأن ا ألحاكم ا ألخرى
للصك .ومن املروهم أأةضا مناقك ما ةعترب اس تخداما مناس با ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي مضن نظام امللكي الفكرة .
 .183وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  .و أأعرب عن تأأةيده البدةل .1
 .184و أأةد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي بكدة البدةل  .2ووافق عىل مداخةل وفد الاحتاد ا ألورويب .و أأشار اإىل أأن وضع
قوسني حول الفقرة (أأ) س يكون هل فائدة اإضافي تمتثل يف تركيزي الاهامتم عىل العنارص املتصةل ابمللكي الفكرة يف الفقرات
(ب) و(ج) و(د) ،و ي اإحدى همام اللجن احلكومي ادلولي  .و أأعرب عن تأأةيده للتغيريات ا ألخرى اليت أأوىص هبا وفد
الاحتاد ا ألورويب ،ألهنا جتعل النص أأكرث وضوحا .ومن املروهم إارفاق مربر للك تفضيل من التفضيالت اخملتارة .وقد نوقكت
املفاهمي الروهام املتعلق ابلمتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام يف ادلورات السابق للجن احلكومي ادلولي ولكن مل يكن
هناك حىت الآن أأي توافق يف الآراء بكأأن املعاين ادلقيق لتكل املصطلحات يف س ياق الصك ادلويل أأو (الصكوك) ادلولي
محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ول تفامه مكرتك بكأأن الس ياسات الوطني أأو ا إلقلميي أأو ادلولي اليت ميكن توفريها
من خالل توفري امحلاة من المتكل غري املرشوع ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي وإاساءة اس تخداهما ،مبا يف ذكل الس ياسات
الوطني الاقتصادة والاجامتعي والثقافي  ،جنبا اإىل جنب مع الس ياسات الوطني وا إلقلميي وادلولي التعوةضي مثل احملافظ
عىل الرتاث املكرتك للبرشة وتمنيته ،وتعزيز الابتاكر والإبداع البرشةني ،والقمي ا ألساس ي حلرة التعبري يف كثري من البدلان.
وإاىل أأن ةمت التوصل اإىل هذا التفامه املكرتك بكأأن هذه القضااي اجلوهرة  ،س تظل هذه املصطلحات تكلك حتدايت أأمام
الهنوض بعمل اللجن احلكومي ادلولي .
 .185و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .وكذكل أأةد
البدةل .1
 .186وحتدثت الس يدة /ابةفا ،ابلنياب عن امليرسين ،وقالت اإهنم أأدرجوا هذا احلمك بوصفه املادة  ،2و أأن هناك عدة تغيريات
يف تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ونقلوا عبارة " أأخرى" قبل "اإبداعي وروحي " .وابلتايل تنص العبارة عىل ما ةيل:
"ةعين التعبري الثقايف [التقليدي] أأي شلك من أأشاكل التعبري [الفين وا ألديب] أأو [غريها من أأشاكل التعبري الإبداعي
والرويح] املادي أأو غري املادي  ."...وتمكن الفكرة وراء هذا التغيري يف أأن النسخ السابق ميكن أأن تعين أأن مجيع أأشاكل
التعبري الرويح اإبداعي  .وجاءت يلم "غريها" مكتوب خبط مائل ألهنا اقرتاح من امليرسين قدموه ليك تنظر فيه اللجن
احلكومي ادلولي  .وقد أأدرجوا أأةضا يف هناة ذكل التعرةف عبارة اإضافي مأأخوذة من املادة  3اجلدةدة ونصروها كام ةيل" :قد
تكون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي دةناميكي ومتطورة" .وقد أأةدت بعض الوفود هذه الإضاف يف اجللس العام .
 .187وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل املادة  .2و أأوحض أأن معل امليرسين مت حتدةده خبط مائل حيث مل حيصل عىل تأأةيد
ادلول ا ألعضاء .وإاذا مل يكن هناك أأي تأأةيد ،فسيمت حذفه.
 .188وحتدث وفد اإندونيس يا ،ابمس البدلان املتقارب التفكري ،واقرتح بدةال لتقني تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
ونصه كام ةيل " :تتأألف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأشاكل دةناميكي خمتلف تنكأأ فهيا ثقافات تقليدة أأو ةُعرب عهنا أأو
تتجىل فهيا و ي جزءا ل ةتجز أأ من الروهوةتني الثقافي والاجامتعي اجلاعي للكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي
واملس تفيدين الآخرين".
 .189و أأةد وفد الربازةل التعليقات العام اليت أأدىل هبا وفد كولومبيا ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب .و أأعرب عن
تقديره لوفد أأسرتاليا عىل مبادرته بتأأةيد صندوق التربعات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن قرةبا من أأن حيذو حذوه .وفامي
ةتعلق ابملادة ،2مل ةؤةد الوفد إاضاف تعرةف "للمكل العام" يف الصك .و أأشار اإىل أأنه ليس من اختصاص اللجن احلكومي
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ادلولي أأن تفعل ذكل ولن يسروهم ذكل يف دفع املناقكات بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قدما .و أأنه حىت يف اتفاق
ترةبسُ ،ذكر "املكل العام" ابلاكد ومل ةُ َعرف.
 .190و أأةد وفد كولومبيا تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلي اقرتحه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب
التفكري ،وكذكل أأةد اقرتاح وفد الربازةل بعدم اإدراج تعرةف "للمكل العام".
 .191وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأشار اإىل التغيريات اليت أدخلت عىل
تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وقال اإن هناك جمال إلجراء مزةد من التحسني .وةنبغي أأن يكون تعرةف أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي متوافقا مع اللغ املس تخدم يف الفقرة الفرعي (ه) من البدةل  2يف املادة  3والإشارة اإىل "الفني
وا ألدبي والإبداعي " .و أأعرب عن عدم تأأةيده لإدراج التعدةالت يف الصك .وقال اإنه حيتفظ مبوقفه من بقي املصطلحات،
عىل سبيل املثال ،أأن دلةه بعض اخملاوف فامي ةتعلق بـ "الاس تخدام" ،اذلي حيتوي عىل تعرةف دائري .و أأعرب عن رغبته
يف الإبقاء عىل تعرةف "املكل العام".
 .192وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي و أأةد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب
التفكري .ومل ةؤةد وجود تعرةف "للمكل العام".
 .193و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلي اقرتحه وفد اإندونيس يا نياب عن
البدلان املتقارب التفكري .و أأعرب عن عدم تأأةيده لإدراج مصطلح "املكل العام" ألنه ل ةوجد تعرةف متفق عليه دوليا يف أأي
صك .و أأعرب عن عدم رغبته يف ادلخول يف مناقك مطوةل وغري جمدة بكأأن هذا املوضوع.
 .194و أأةد وفد اتةلند التعرةف اجلدةد ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلي اقرتحه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان
املتقارب التفكري .ور أأى أأنه موجز و أأفضل من التعرةف الوارد يف التنقيح  .1ومل ةؤةد الوفد تعرةف "املكل العام" ألنه مل ةظروهر
يف أأي صك من صكوك امللكي الفكرة .
 .195و أأعرب وفد جنوب أأفرةقيا عن تأأةيده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفدا اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري
والس نغال نياب عن اجملموع ا ألفرةقي بكأأن التعرةف اجلدةد .و أأةد أأةضا التعليقات املتعلق ابملكل العام .وتساءل عن سبب
وجود مصطلح "تقليدي” بني قوسني معقوفني ،حيث مل يكن هناك أأي تساؤل فامي س بق بكأأن هذا املصطلح كجزء من
العنوان أأو املوضوع ،أأو حىت يف ولة اللجن احلكومي ادلولي  .وتساءل عام اإذا اكن خطأأ يف النسخ.
 .196و أأعرب وفد مرص عن دهك ته من اإضاف تعرةف "املكل العام" .ور أأى أأنه ةنبغي ترك املسأأةل لليرشةعات واملامرسات
الوطني  .وفامي ةتعلق بتعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،قال اإنه ل ةنبغي أأن تكون يلم "التقليدي” بني قوسني .و أأةد
الوفد املوقف اذلي أأعرب عنه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري.
 .197و أأةد وفد ش ييل املوقف اذلي أأعرب عنه وفد كولومبيا ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب و أأعرب عن
اهامتمه ابلقرتاح اجلدةد اذلي قدمته البدلان املتقارب التفكري واذلي ةتضمن مجيع خصائص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
فيتعني حذف املفاهمي "الفني " و"ا ألدبي " و"الإبداعي " و"الروحي " من التعرةف ،متاما مثل مفروهوم املكل العام.
 .198و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي اإىل أأنه حىت بعد لك تكل الس نوات ويف تكل املرحةل املتأأخرة من املناقك مل
يكن هناك توافق يف الآراء بكأأن التعرةف املروهم ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقد ضاع يف ذاكرة املؤسس أأس باب أأن ما
زال هناك عنرص أأسايس من ذكل التعرةف بني قوسني معقوفني .و أأعرب عن أأمهل ادلامئ يف دراس الطلبات اجلدةدة عن
كثب .ويف اإطار هذا التعرةف املتنازع عليه ،لحظ الوفد ،ابلتفاق مع وفد الاحتاد ا ألورويب ،أأن عبارة "التعدةالت" غري
مالمئ  ،ألهنا خارج نطاق املعاهدة .و أأعرب عن رغبته يف الإبقاء عىل تعرةف املكل العام يف النص.
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 .199وقال الرئيس اإن اإحدى ادلول ا ألعضاء طلبت يف مرحةل ما وضع قوسني حول "التقليدي” و أأنه ل ميكن خذفروهام.
 .200ووافق ممثل اجمللس الروهندي ألمرياك اجلنوبي ( )CISAعىل "الإبداعي" و"الرويح" ألن الكعوب ا ألصلي دلما
خيارات أأخرى حول أأشاكل التعبري الثقايف.
 .201وحتدث ممثل مؤسس تبييبا ،نياب عن جامع الكعوب ا ألصلي  ،وشكر وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري
لتعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال اإنه مثري لالهامتم وموجز للغاة  ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مزةد من
املناقكات بذكل الكأأن .وقال اإنه ل ةدرك أأن املكل العام يف خطر وحيتاج اإىل امحلاة  .وأأشار اإىل أأن اللجن احلكومي ادلولي
مل ت ُّعرف سوى املصطلحات املتكررة كثريا يف النص ،ومل ةتكرر "املكل العام" يف أأجزاء أأخرى من النص .وبكأأن "املتاح
للجمروهور" ،قال اإن الكثري من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اليت أأصبحت متاح للجمروهور ،قد أأصبحت كذكل دون
موافق أأحصاهبا .ومن مث ،فاإن ذكل ل يس تيبع ابلرضورة أأنه عندما يكون أأي من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي متاحا
للجمروهور ،فاإنه ميكن للجميع اس تخدامه جماان.
 .202و أأةد وفد غاان التعرةف اذلي اقرتحه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري ،ور أأى أأنه موجز ومرن ووثيق
الصةل ابملوضوع.
 .203و أأةد وفد ماليزياي التعرةف اذلي اقرتحه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري ،ور أأى أأنه واحض وموجز
وشامل جليع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .204و أأةد وفد نيجرياي البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي وإاندونيس يا نياب عن البدلان
املتقارب التفكري بكأأن تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال اإنه أأبسط و أأكرث وضوحا و أأكرث اتساقا مع معىن وطبيع
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأةد ادلعوة اإىل حذف "املكل العام" من النص.
 .205و أأةد وفد بريو التعرةف اذلي اقرتحه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري واقرتح بدةال عن مسأأةل املكل
العام ومفاده أأنه بدل من التعرةف ةمت فقط ذكر "عىل النحو اذلي حيدده القانون الوطين".
 .206وقال ممثل توابج أأمارو اإن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ليست منتجات أأو بضائع .وطلب حذف
هذه املصطلحات.
 .207و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تأأةيد لالقرتاح املقدم من ممثل توابج أأمارو.
 .208و أأةد وفد ابراغواي التوضيحات اليت قدهما وفد كولومبيا ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب .و أأعرب عن قلقه
من وضع يلم "التقليدي” بني قوسني .ور أأى أأنه ةنبغي عىل ادلوةل العضو اليت طلبت هذه ا ألقواس أأن تربر ذكل الطلب.
وميكن حذف ا ألقواس اإذا مل ترغب أأي دوةل عضو يف الاحتفاظ هبا.
 .209وحتدثت الس يدة /ابةفا ،ابلنياب عن امليرسين ،وقالت اإن املادة  3اجلدةدة اكنت يف السابق املادة  ،1و أأن التغيري املروهم
ا ألول هو يف العنوان اذلي هل خياران هام" :معاةري ا ألهلي للحامة والصون" و"موضوع الصك" .وقد أأضافوا البدةل 1
اجلدةد ،بناء عىل طلب وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري ،متك يا مع نص املعارف التقليدة  .ويف البدةل ،2
حذفوا الفقرة (و) من النسخ ا ألولي (اكنت تكل  ي العبارة اليت متيزي أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بأأهنا دةناميكي
ومتطورة) ،و أأضافوه اإىل تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وجعلوا العنارص امخلس ترامكي  ،مع حذف "و /أأو" يف هناة
خمتلف الثوابت احلرفي واسيبقوا “و” يف هناة الفقرة (د) .و أأضافوا يف الفقرة (د) الإشارة اإىل فرتة مخس أأجيال .ويف الفقرة
(ه) ،أأوحضوا أأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ةنبغي أأن تكون نييج للنكاط الإبداعي وا ألديب أأو الفين ،بناء عىل طلب
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أأحد املؤةدين .كام أأوحضوا الفقرة جلعلروها أأكرث سروهوةل .و أأخريا ،أأضافوا البدةل  3بناء عىل طلب وفد ش ييل اسينادا اإىل نص
املعارف التقليدة و أأضافوا الإشارة اإىل "دةناميكي ومتطورة".
 .210وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد البدةل .1
 .211واعرتض وفد غاان عىل اس تخدام يلم "الصون" يف س ياق الصك .وبكأأن املزةد من البحث ،أأوحض أأن اللجن
احلكومي ادلولي س بق أأن اختذت موقفا بكأأن هذه املسأأةل يف مرشوع حتليل الفجوات ،وهو الوثيق
 ،WIPO/GRTKF/IC/13/4(B) Rev.ول س امي الفقراتن  22و .23واسينادا اإىل القرار املتخذ يف س ياق معل اللجن
احلكومي ادلولي  ،ةنبغي للمرء اس تخدام مصطلح "امحلاة " وليس "الصون" أأو "الصون" أأو "التعزيز" .وتنص الفقرة  22عىل
ما ةيل" :متك يا مع املناقكات السابق داخل اللجن  ،ةُقصد بلكم "امحلاة " الواردة يف قرار اللجن اذلي اختذته يف دورهتا
الثاني عرشة يف فرباير  2008امحلاة ابملعىن املالمئ للملكي الفكرة (يكار اإلهيا أأحياان ابمس "امحلاة القانوني ") ،أأي حامة
الإبداع الفكري البرشي والابتاكر ضد الاس تخدام غري املرصح به " .وتنص الفقرة  23عىل ما ةيل ":ميكن متييزي حامة
امللكي الفكرة "يف هذا املعىن عن "صون" و"احلفاظ عىل" و"تعزيز" الرتاث الثقايف ،اليت تكري معوما اإىل حتدةد وتوثيق
ونقل وإاحياء الرتاث الثقايف املادي وغري املادي من أأجل ضامن صيانته أأو بقائه .ويف حني أأن الصكوك والربامج املتعلق
بصون أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتعزيزها هبذه الصف قيّم وممكةل محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وفقا لقرار
اللجن الصادر يف فرباير  ،2008ةنصب تركيزي هذا التحليل عىل امحلاة القانوني ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي" .و أأعرب
عن تأأةيده لتكل الفقرة .ور أأى الوفد أأنه اسينادا اإىل القرار اذلي اختذته اللجن احلكومي ادلولي يف عام  ،2008ةنبغي عىل
اللجن احلكومي ادلولي أأن تتحدث عن حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بدل من الصون.
 .212وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،و أأعرب عن تأأةيده للبدةل  ،1فضال عن التعرةف اذلي اقرتحته
البدلان املتقارب التفكري .وكذكل أأةد العنوان اذلي ل يكري اإىل معاةري امحلاة وفضّ ل "امحلاة " عىل "الصون".
 .213وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأةد البدةل  2أكساس ملزةد من العمل نظرا ألن
معاةري ا ألهلي توفر اليقني القانوين.
 .214و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي البدةل  .1وقال اإن العنوان "موضوع الصك" هو ا ألنسب والأكرث مالمئ .
 .215قال وفد اإكوادور اإن تكل البدائل ترتبط ارتباطا وثيقا بتعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومل ةوافق عىل الفقرة
(ب) واملعاةري الواردة يف البدةل  .2ور أأى أأنه ةنبغي صياغ هذه البدائل وفقا للتعرةف اجلدةد ألشاكل التعبري الثقايف
التقليدي املقدم من البدلان املتقارب التفكري.
 .216وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال اإنه خالل اجللس العام
واملكاورات غري الريمي ُعقدت مناقكات بكأأن مفروهويم الصون وامحلاة ولكن دون التوصل اإىل اتفاق .وذلكل ،اقرتح أأن
ي ُس تخدم يف الوثيق ابلاكمل مصطلح "امحلاة /الصون" بصورة ميسق ليك يكمل مجيع الآراء املعرب عهنا .و أأةد الوفد
البدةل  2أكساس ملزةد من العمل .و أأةد أأةضا وضع معاةري ا ألهلي يف البدةل  ،2ألنه ةنبغي أأن يكون واحضا أأي أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ميكن لمولروها .ويف الفقرة (ب) من البدةل  ،2أأةد الوفد "الروهوة الثقافي والاجامتعي ".
 .217قال وفد مرص اإنه عند مناقك صك قانوين ،ةنبغي للمرء أأن يس تخدم مصطلحات قانوني  .وفامي ةتعلق ابملعارف
التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وامللكي الفكرة  ،ت ُس تخدم "امحلاة " وتُضمن يف مجيع صكوك امللكي الفكرة  ،ومن
مث حامة لك ما ةتعلق ابمللكي الفكرة  ،يف حني أأن الصون واحملافظ يس تخدمان يف احفوظات أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .و أأةد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .و أأةد أأةضا البدةل .1
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 .218وقال وفد بريو اإن هناك طرةقتني عىل ا ألقل لصياغ تكل املادة .ا ألوىل ،كام اقرتهحا وفد كولومبيا ابمس مجموع بدلان
أأمرياك الالتيني والاكرةيب  ،ي نقل الفقرات ( أأ) و(ب) و(ج) من البدةل  2اإىل املادة  .2والثاني  ي اقرتاح وفد اإندونيس يا
نياب عن من البدلان املتقارب التفكري .وعىل أأة حال ،فاإنه من غري امليسق يف البدةل  2الإبقاء عىل الفقرة (ه) بكأأن حامة
احلقوق الفردة عندما ةنبغي أأن يكون الغرض من الصك يف الواقع هو حامة احلقوق اجلاعي للكعوب ا ألصلي واجملمتعات
احمللي  .ويف الفقرة (د) ةنبغي وضع عبارة "ل تقل عن  50س ن " بني قوسني معقوفني ،نظرا لعدم وجود اتفاق بكأأهنا.
 .219وحتدث ممثل مؤسس تبييبا ،ابمس جامع الكعوب ا ألصلي  ،واعرتض عىل اس تخدام "الصون" يف النص بأأمكهل ،ألنه
ل ةدخل يف نطاق ولة اللجن احلكومي ادلولي  ،ولكنه متناول يف اتفاقي اليونسكو لعام  ،2003اليت تضم  172طرفا ،أأي
تقرةبا مجيع أأعضاء اللجن احلكومي ادلولي  .و أأدرك الوفد ادلوافع وراء اقرتاح اس تخدام "الصون" .وقال اإنه ل يس تطيع أأن
يرى أأي نييج أأخرى من اس تخدام هذا املصطلح سوى زايدة انيكار المتكل غري املرشوع ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
واشار اإىل اإنه ميكن أأن ةوافق عىل البدةل  ،1رشةط أأن ةمت وضع تعرةف قوي ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن
رغبته يف الإبقاء عىل البدةل  3يف النص يف حاةل عدم قدرته عىل املوافق عىل تعرةف مناسب وقوي ألشاكل التعبري
الثقايف التقليدي.
 .220وكررت ممثةل معروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل بيان ممثل مؤسس تبييبا نياب عن جامع الكعوب
ا ألصلي وشددت عىل أأمهي الوضوح يف مفروهوم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقالت اإن وفد ابراغواي طلب اسيكارة
اجللس العام بكأأن حذف ا ألقواس حول "التقليدي” لتكون واحض وميسق يف النص بأأمكهل .وتساءلت عن من ةرص عىل
الإبقاء عىل تكل ا ألقواس .وذكرت أأنه مبا أأن "التقليدي”  ي جزء من ولة اللجن احلكومي ادلولي وايمروها ،فاإهنا ل تس تطيع
أأن تفروهم كيف ميكن أأن تكون بني قوسني معقوفني .و أأةدت البيان اذلي أأدىل به وفد بريو بكأأن حامة احلقوق اجلاعي
للكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  ،يف الفقرة (ه) من البدةل  .2ويف الفقرة (د) ،شددت عىل خطر حامة أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي من حيث احلدود الزمني  .وقالت اإهنا س تكون م نر بكأأن تأأةيد البدةل  1أأو البدةل  ،3هبدف مساعدة
املناقكات عىل التقدم .وفامي ةتعلق ابمحلاة أأو الصون ،ر أأت أأن مصطلح "امحلاة " جزء من نظام امللكي الفكرة وةوفر ةقينا
قانونيا أأفضل.
ممثيل مؤسس تبييبا معروهد الكعوب
 .221و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تأأةيد من ادلول ا ألعضاء للمقرتحات املقدم من ّ
ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل.
 .222و أأةد وفد كولومبيا البيان اذلي أأدىل به وفد مجروهورة اإيران الإسالمي بكأأن العنوان اذلي نصه "موضوع الصك" .و أأةد
أأةضا البيان اذلي أأدىل به وفد اإكوادور بكأأن الفقرتني (د) و( ه) من البدةل  .2وكذكل أأةد البدةلني  1و.3
 .223و أأةد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي توصي وفد الاحتاد ا ألورويب بتغيري عنوان املادة للأس باب املذكورة يف مداخلته.
و أأةد البدةل  .2ويف مداخةل سابق  ،اكن قد اس تخدم عن غري قصد مصطلح "معاهدة" بدل من "صك" .واكن ا ألمر جمرد
زةل لسان.
 .224وقال ممثل توابج أأمارو اإن هناك بعض معليات التخرةب اجلارة  .واس ُتخدمت دامئا يلم "امحلاة " يف صكوك
اليونسكو والوةبو وصكوك ا ألمم املتحدة ا ألخرى .و أأشار اإىل اإن اللجن احلكومي ادلولي تناقش امحلاة القانوني يف اإطار صك
دويل .واقرتح عنواان يكون نصه كام ةيل" :امحلاة القانوني ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأي سوء اس تخدام أأو
اس تخدام غري مرشوع عىل النحو املبني يف هذه املادة" .وةنبغي حذف عبارة "املنتج الفرةد" الواردة يف الفقرة (ب) من
البدةل  ،2عىل النحو املقرتح سابقا يف اجللس العام  .و أأشار اإىل أأن احلمك اجلاعي للكعوب ا ألصلي ليست شيئا ميكن
رشاؤه وبيعه .و أأعرب عن رغبته يف حذف الإشارة اإىل الس نوات امخلسني ،ألن املعارف واحلمك للكعوب ا ألصلي ةنبغي أأن
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تظل اإىل ا ألبد ،بال حدود يف الزمان ول املاكن .واقرتح حذف مصطلح معاةري "ا ألهلي " ألنه تساءل معن س يختار تكل
املعاةري ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأةد معاةري املقبولي وليس ا ألهلي .
 .225و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تأأةيد من ادلول ا ألعضاء لالقرتاح املقدم من ممثل توابج أأمارو.
 .226و أأةد وفد ماليزياي "موضوع امحلاة " للعنوان ،وقال اإنه ليك يكون مران ،فاإنه س يكون منفتحا ل"موضوع الصك".
و أأعرب عن تأأةيده للبدةل  1مع الاقرتاح اذلي قدمه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري بكأأن التعرةف اجلدةد
ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .227و أأةد وفد ابراغواي مداخةل ممثل معروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل بكأأن حذف ا ألقواس حول
"التقليدي” .و أأشار اإىل أأنه يف البيان الافتتايح اذلي أأدىل به وفد كولومبيا ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب ،مت
ابلفعل تقدمي طلب حلذف تكل اجملموع من ا ألقواس.
 .228و أأةد وفد الربازةل البدةل  ،1ورهن تأأةيده ابملوافق عىل التعرةف اذلي قدمه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب
التفكري .وإال فاإهنا س يوافق عىل البدةل  .3و أأعاد تأأكيد قلقه إازاء الفقرتني (د) و(ه) من البدةل  ،2عىل النحو اذلي ذكره وفد
اإكوادور بكلك خاص.
 .229وحتدثت الس يدة /ابةفا ،ابلنياب عن امليرسين ،وقالت اإن املادة  4اجلدةدة  ي املادة  2القدمي  ،واكنت حتت عنوان
"املس تفيدون من امحلاة والصون" ،اسينادا اإىل املناقكات اليت جرت .وبصف عام  ،فقد اعمتدوا عنارص شامةل من نص
املعارف التقليدة  ،عىل النحو املطلوب يف اجللس العام  .وقد أأدرجوا البدةل  ،1النقي جدا ،مبارشة من نص املعارف
التقليدة  ،مع اإجراء التغيريات الالزم ليكون ميسقا مع س ياق أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقد أأضافوا البدةل  ،2عىل
النحو اذلي اقرتحه وفد الصني ،مع بعض التعدةالت ،وحتدةدا ،مع اإشارة خاص اإىل املس تفيدين الآخرين اذلين يراعهيم
القانون الوطين .واقرتح وفد الربازةل الاقرتاح  ،3وهو أأوسع نطاقا مبعىن أأنه ميكن تعرةف املس تفيدين الآخرين .ون ُقلت
الفقرات  2.2و  3.2و 4.2املتعلق بدور ادلول أأو الكياانت يف اإدارة احلقوق اإىل املادة  6اليت سيُنقح فامي بعد.
 .230وافتتح الرئيس ابب التعليق عىل املادة .4
 .231و أأشار وفد الصني اإىل بيانه السابق اذلي ةنعكس يف البدةل  2و أأوحض أأن موقفه الوطين ةتعلق ابلفتقار اإىل الكعوب
ا ألصلي فقط ،وليس الافتقار اإىل اجملمتعات احمللي  .وطالب حبذف "واجملمتعات احمللي " من البدةل  2ليعكس موقفه بوضوح.
و أأشار اإىل أأن تطبيق الصك ةنبغي أأن يكون عامليا و أأن ةعكس الصك شواغل الساكن ا ألصليني .وقد اقرتح هذه الصيغ
حبيث تكمل مفاهمي أأخرى ،مثل ا ألمم .وهذا أأمر ابلغ ا ألمهي  .و أأشار اإىل البدةل  3كام اقرتحه وفد الربازةل ،وقال اإنه ميكن
أأن ةؤةده ،ألنه هل نفس الروهدف للوصول اإىل التطبيق العاملي للصك .وابلنظر اإىل وجود فرق كبري نوعا ما بني الصيغ الصيني
والإجنليزية  ،قال الوفد اإنه حيتفظ حبقوقه لإجراء تعدةالت أأخرى عىل النص .وعىل الرمغ من أأن أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملعارف التقليدة لروها بعض العنارص املكرتك  ،فاإن هناك أأةضا بعض الاختالفات ،ذلا ةنبغي أأل ةطبق املرء
ابلرضورة نص املعارف التقليدة يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .232وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،و أأعرب عن تأأةيده للبدةل .3
 .233وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد البدةل  .3وفامي ةتعلق ابلبدةل  ،2أأعرب عن تطلعه اإىل
مناقك ته بروح بناءة ملعرف ما اإذا اكن ميكن دمج لك ا ألفاكر والكواغل مع البدةل .3
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 .234وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال اإنه ةنبغي اس تخدام املصطلحات
"امحلاة /الصون" عىل ادلوام يف الوثيق ابلاكمل .ومل ةؤةد ا ألمم/ادلول مكس تفيدين أأو أأي لغ اليت من احملمتل أأن تفتح الصك
عىل ا ألمم أأو ادلول ،مثل اللغ الواردة يف البدةلني  2و .3و أأةد الوفد أأن تكون الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي اليت
أأنكأأت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتعرب عهنا وحتافظ علهيا وتس تخدهما وتطورها مه املس تفيدون ،و أأن ةمت إادراج معاةري
ا ألهلي يف املادة  .3و أأشار اإىل موقفه فامي ةتعلق ابملصطلحات ،وطلب الإبقاء عىل "الكعوب" بني قوسني معقوفني ألس باب
دس تورة يف ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب.
 .235و أأعرب وفد مجروهورة اإيران الإسالمي عن عدم تأأةيده اس تخدام يلم "الصون" يف العنوان .و أأةد البدةل  ،3عىل
الرمغ من أأن البدةلني  2و 3ميكن دجمروهام معا للتعامل مع شواغل مجيع ا ألعضاء.
 .236و أأةد وفد جنوب أأفرةقيا املدخالت اليت قدهما وفدا اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري والس نغال نياب عن
اجملموع ا ألفرةقي  .و أأشار اإىل النداء اذلي وهجه وفد غاان بكأأن اس تخدام السجالت التارخيي للوةبو اليت حتتوي عىل
الإجراءات والتفاقات اليت مت التداول بكأأهنا .وطلب من الرئيس اإحاةل هذه املسأأةل اإىل املسيكار القانوين للوةبو ،نظرا
ألمهيهتا الكبرية ،وإال فاإن السابق اليت سيكلكروها سينجم حرفيا عن القرار اذلي مت اختاذه يف املايض .وطلب الوفد املكورة
القانوني بكأأن موقف ذكل القرار والطرةق اإىل ا ألمام بكأأن اس تخدام يلميت "امحلاة " و"الصون".
 .237و أأوحض الرئيس أأن الفقرات الواردة يف مرشوع حتليل الفجوات اليت قدهما وفد غاان جاءت يف حتليل الفجوات
ألغراض املناقك من ِّقبل اللجن احلكومي ادلولي  .واكنت الوثيق بأأمكلروها مسودة للمناقك من ِّقبل اللجن احلكومي ادلولي ،
بناء عىل طلب اللجن احلكومي ادلولي يف دورهتا الثاني عرشة يف عام  .2008وقد أأشارت اللجن احلكومي ادلولي ببساط
اإىل حتليل الفجوات اذلي ُطرح للمناقك يف ادلورة الثالث عرشة للجن احلكومي ادلولي يف عام  ،2009ومل ةمت اختاذ قرار
بكأأنه .وبقدر ما ةدرك الرئيس ،مل تطلب اللجن احلكومي ادلولي اإعادة عرض الوثيق أأو مناقك هتا مرة أأخرى يف دورة مقبةل.
 .238و أأعرب وفد الربازةل عن امتنانه للتعبري عن التأأةيد للبدةل  .3وقال اإنه اعزتم يف ا ألصل وضع فاصةل قبل "عىل حنو ما
قدي حيدده القانون الوطين" .و أأشار اإىل اإنه ةدرك قلق بعض الوفود بكأأن الطبيع املفتوح لتعرةف املس تفيدين ،و أأبدى
مرون واس تعدادا لس تخدام صف ما ،مثل "حامل للتقاليد".
 .239وقال وفد بريو اإن احملادث تتحرك من ثالث بدائل اإىل بدةلني هام البدةل  1والبدةل  .3وسأأل وفد الصني عام اإذا اكن
ميكن أأن ةوافق عىل البدةل .3
 .240وقال وفد الصني اإنه مرن وميكن أأن يرى دجما للبدةلني  2و.3
 .241وحتدث وفد جورجيا ،ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وكرر موقفه بأأن املس تفيدين مه الكعوب
ا ألصلي واجملمتعات احمللي .
 .242و أأعرب وفد مرص عن رغبته يف حذف الإشارة اإىل "الصون" يف لك ماكن من النص ،اسينادا اإىل الاعتبارات اليت
أأعرب عهنا وفدا غاان وجنوب أأفرةقيا .و أأشار اإىل اإماكني دمج البدةل  2والبدةل  3يف بدةل واحد.
 .243و أأعرب ممثل توابج أأمارو عن تفروهمه التام لقلق وفد الصني .فالصني حضارة قدمي قدمت الكثري للعامل مثل القمي
الروحي الثقافي والتقاليد .وقال اإن الصني بدل حيظى ابحرتام كبري ،وذلكل فاإن ادعاءاهتم بكأأن الكعوب ا ألصلي واجملمتعات
احمللي حصيح وصاحل  .وهناك بدلان ليس دلما شعوب أأصلي ولكن دلما جممتعات احلي  .وقال اإن عددا من الوفود طلب
اإلغاء يلم "الصون" .وقال اإن "امحلاة " يلم قانوني صاحل يف مجيع الصكوك .وقدم الاقرتاح التايل " :ألغراض الصك ادلويل
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احلايل ،يكون املس تفيدون مه املالك و أأحصاب احلقوق واملبدعون وا ألوصياء واحلائزون اذلين مه الكعوب ا ألصلي واجملمتعات
احمللي وذريهتم".
 .244و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود تأأةيد من ادلول ا ألعضاء لالقرتاح املقدم من ممثل توابج أأمارو.
 .245و أأةد وفد نيجرياي البدةل  3و أأعرب عن اس تعداده للتوفيق بني البدةلني  3و .2وفامي ةتعلق مبسأأةل "امحلاة "
و"الصون" ،أأحاط الوفد علام ابملداخلتني اللتني قدهمام وفدا غاان وجنوب أأفرةقيا وإاجاب الرئيس .ولفت الوفد اإىل ولة اللجن
احلكومي ادلولي فامي ةتعلق حبامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وهجود اليونسكو بكأأن صون الرتاث الثقايف غري املادي.
وقال اإن فكرة اإدخال الصون يف تكل املرحةل ابذلات من املفاوضات  ي مسأأةل مضلةل ومثرية للقلق لعدد كبري من أأعضاء
اللجن احلكومي ادلولي  .وطلب من الرئيس اختاذ خطوات ،بعد اليكاور مع ا ألمان  ،لتأأكيد ملاذا ةنبغي عىل اللجن احلكومي
ادلولي امليض قدما يف اإضاف "الصون" يف حني أأهنا من املفرتض أأن تسد الفجوات .وفامي ةتعلق بتحليل الفجوات ،أأقر بأأنه
مرشوع وثيق  ،ولكنه أأشار اإىل نوع من املراعاة للتارخي يف مفاوضات اللجن احلكومي ادلولي .
 .246و أأشار الرئيس اإىل أأنه انقش هذه املسأأةل ابذلات يف مذكرته الإعالمي  .و أأاثرها أأةضا يف املكاورات غري الريمي ويف
اجللس العام  .وقال اإن ا ألمر ةعود لدلول ا ألعضاء يف كيفي تفسريمه لولة اللجن احلكومي ادلولي  .وللك دوةل عضو احلق
يف موقفه.
 .247و أأةد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي مداخةل وفد الاحتاد ا ألورويب فامي ةتعلق بعنوان املادة  .4و أأةد البدةل  .1وقال
اإنه ل تزال هناك قضااي كثرية مل ةمت حلروها فامي ةتعلق ابملس تفيدين و أأعرب عن تطلعه اإىل املناقك طبقا للامدة  4أأو كام قد تأأيت
يف املواد ا ألخرى كذكل.
 .248ودعا انئب الرئيس امليرسين اإىل عرض املادة .5
 .249وحتدثت الس يدة /ابغيل ،ابمس امليرسين ،وقالت اإن املادة  5شروهدت عدة تغيريات هام  .يف العنوانُ ،حذفت عبارة
"معاةري ا ألهلي " ،وتُركت عبارة "نطاق امحلاة /الصون" اليت مت تعدةلروها اإىل "نطاق امحلاة والصون" .واخليار  2السابق هو
البدةل  1اجلدةد ومل ةتغري .وهو ةضم فقرتني فرعي،ن ،هام  1.5و .2.5وتقدم الفقرة  2.5هنجا قامئا عىل التدابري للحامة دون
أأي معاةري دنيا ،ولكهنا تتضمن حكام أأق ى يسيبعد أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعروف عىل نطاق واسع خارج اجملمتع من
جانب املس تفيدين من امحلاة  .وجشعت ا ألعضاء اذلين ةؤةدون هذا الاقرتاح عىل تقدمي املزةد من التحسينات حلذف بعض
ا ألقواس .واخليار  2هو اخليار  1سابقا .وخالل املكاورات غري الريمي  ،قدمت مجموع من املطالبني نصا للميرسين للعمل
عىل توضيحه وتبس يطه .وقد سعوا اإىل القيام بذكل عن طرةق حذف عدد من ا ألقواس وما ةبدو أأنه تكرار للصياغ  ،عىل
أأمل يف زايدة الاتساق .ومل تصبح الصياغ مثالي بعد .و أأعرب امليرسون عن ارتياهحم بأأن مجموع املطالبني هذه قد تقدم نصا
منقحا ملعاجل هذا احلمك .وةقدم البدةل  2هنجا متعدد املس توايت للحامة مع معظم أأشاكل امحلاة الاقتصادة واملعنوة الواردة
يف الفقرة  1.5املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسة ومجموع مماثةل من احلقوق الاقتصادة واملعنوة يف الفقرة 2.5
ابلنس ب للموضوع اذلي حيتفظ به املس تفيدون و /أأو حيافظون عليه و /أأو يس تخدمونه و /أأو ةطورونه ويكون متاحا للجمروهور
ولكن ليس معروفا عىل نطاق واسع أأو مقدسا أأو رساي .ويف الفقرة  ،3.5أدخلت صيغ تس تخدم هنج أأفضل املساعي محلاة
املوضوع غري احملمي مبوجب الفقرتني ا ألوليني ،ومت ،عىل النحو املطلوب يف املكاورات غري الريمي  ،حذف البدائل الواردة
يف الفقرتني الفرعيتني (ب) " "2و(2.5ب) والإبقاء عىل النص ا ألسايس والقيام بتعدةهل .وميثل البدةل  3مزرجا من اخليارين
 1و 2السابقني ،حيث أأشارت بعض ادلول ا ألعضاء يف املكاورات غري الريمي اإىل اإماكني حبث الك اخليارين .وةوجد الك
هذين اخليارين يف البدةل  3بوصفروهام مواقف بدةةل .وحيتوي اخليار  1عىل عدد قليال من التغيريات عن اخليار  1السابق ،ول
س امي حذف "املوضوع" و" أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" مع ترك " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمي " مكحور همم
للحامة  .وحذف امليرسون من هذا اخليار مصطلحي "مس ئي" و"همني" واس تعاضوا عن عبارة "غري مرصح به" بعبارة "غري
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قانوين" يف الفقرة  (1.5أأ) " ."2كام احتفظ هذا اخليار ببدائل الفقرة الفرعي (1.5ب) " "2والبدةل عن الفقرة الفرعي (ب)
من  2.5مع اإدراج "بذل أأفضل اجلروهود" قبل "اإبرام اتفاق" وحذف "املوافق املس بق عن عمل أأو املوافق واملكارك " من نفس
البدائل .وةعترب اخليار  2من البدةل  3مكاهبا جدا للخيار  2السابق اذلي أأصبح الآن البدةل  ،1ولكنه أأضيف اإليه
الفقرة  3.5اليت تسيبعد من امحلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عندما ت ُس تخدم ألغراض معين  ،مبا يف ذكل أأغراض
احملفوظات ،وعندما تكون مبثاب مصدر إالروهام أأو أأساس ملصنفات أأخرى.
 .250وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد البدةل  .2وذكر أأنه حياول الاس امتع و أأخذ شواغل اجليع
يف الاعتبار .ويف احاوةل من الوفد إلظروهار روح بناءة ومرون ليسروهيل املناقك داخل اللجن احلكومي ادلولي بكأأن حامة
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اقرتح صياغ جدةدة تندرج حتت نطاق امحلاة  .وقام بتبس يط اقرتاحه وخلُص اإىل صياغ
جدةدة حتل احل البدةل  2و ي .1.5" :ةنبغي عىل ادلول ا ألعضاء السعي اإىل حامة احلقوق واملصاحل الاقتصادة واملعنوة
للمس تفيدين يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسة و /أأو املقدس عىل النحو احملدد يف هذا الصك حسب الاقتضاء
ووفقا للقوانني الوطني وعند الاقتضاء وفقا للقوانني العرفي وابليكاور مع املس تفيدين .2.5 .يمتتع املس تفيدون ابحلقوق
الاس تئثاري يف الإذن ابس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ألطراف اثلث وفقا لرشوط عىل حنو ما قد تكون مبوجب
القوانني الوطني  ،وحيامث ةنطبق ذكل ،مبوجب قوانني العمالء .3.5 .برصف النظر عن احلقوق الاقتصادة وحىت نقل تكل
احلقوق ،حيق للمس تفيدين ،فامي ةتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خاصهتم ،أأن يكونوا مه أأحصاب تكل احلقوق و أأن
ةعرتضوا عىل أأي تكوةه أأو اإفساد أأو غري ذكل من تعدةالت ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي خاصهتم من شأأهنا أأن ترض
بسالم أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" .واقرتح الوفد أأن ةصبح نص حمك عدم الانتقاص كام ةيل" :ل يشء يف هذا الصك
ةفرس عىل أأنه ةقلل أأو ةلغي احلقوق اليت متلكروها الكعوب ا ألصلي أأو اجملمتعات احمللي الآن أأو تكيس هبا يف
ميكن أأن َ
املس تقبل" .ودعا مجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اإىل التحيل بروح من الإرجابي واملرون للتوصل اإىل فروهم مكرتك.
 .251وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي وقال اإن مرشوع النص ا ألويل طوةل جدا .و أأةد الاقرتاح اذلي
تقدم به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .ور أأى أأنه أأكرث بساط ولكنه أأكرث لمول وةأأخذ يف الاعتبار مجيع
املعلامت والكواغل امل ُ َعرب عهنا أأثناء املكاورات غري الريمي .
 .252وكرر وفد مجروهورة اإيران الإسالمي الإعراب عن قلقه إازاء اإدراج "الصون" يف العنوان اذلي مل ةؤةده يف عنوان أأي
مادة .و أأةد الوفد الصيغ اليت اقرتهحا وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري بكأأن نطاق امحلاة  ،ألنه ميكن أأن ةعاجل
شواغل مجيع ادلول ا ألعضاء .وقال اإن النص احلايل طوةل جدا .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون التنقيح  2أأكرث نقاء وأأقرص
طو ال.
 .253وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال اإنه ةنبغي يف الوثيق ابلاكمل
اس تخدام مصطلح "امحلاة /الصون" عىل ادلوام .و أأةد الوفد البدةل  1و أأبدى اهامتمه ببحث اخليار  2من البدةل  3اذلي
أأدرج حدةثا .وقال اإن دلةه شواغل فامي ةتعلق ابخليار املقرتح يف البدةل  2اذلي ةدرج مفروهوما جدةدا للحقوق الاس تئثارة
للك طبق  ،وهو ما مل ةناقش بعد .و أأشار اإىل أأن اجملموع الكبرية من البدائل واخليارات داخل تكل املادة تذكر ابجملموع
الكبرية من وهجات النظر املطروح .
 .254و أأةد وفد كولومبيا الاقرتاح اجلدةد املقدم من وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري ،وإان اكن مع ابداء
التحفظ بأأنه قيد يكون مطلواب تقدمي بعض التعليقات ،والاس تعاض به عن البدةل .2
 .255وحتدث ممثل مؤسس تبييبا ،ابمس جامع الكعوب ا ألصلي  ،وقال اإنه اس متع بعناة شدةدة اإىل اقرتاح البدلان املتقارب
التفكري ووجد أأنه ةتفق مع أآرائه بكأأن الصك .و أأنه موجز وبس يط ،وةيناول شواغهل فامي ةتعلق ابلنص السابق ،اذلي اكن
كثري الالكم جدا .و أأدى اإىل تبس يط احلمك بكلك جيد ويمح بتطوير التفاصيل عىل الصعيد الوطين مبكارك اكمةل وفعاةل من
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جانب الكعوب ا ألصلي  .و أأعرب عن تأأةيده الكدةد للنص ور أأى أأنه نقط بداة جيدة لإجراء مزةد من املناقكات يف
اجللسات غري الريمي .
 .256وقال وفد اتةلند اإن املادة ل تزال طوةةل جدا وغري واحض متاما .و أأةد الوفد الصيغ اجلدةدة اليت اقرتهحا وفد اإندونيس يا
نياب عن البدلان املتقارب التفكري .و أأعرب عن رسوره ألن جامع الكعوب ا ألصلي تؤةد ذكل .و أأةد الوفد املادة املتعلق بعدم
الانتقاص اليت ةتعني اإضافهتا ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري.
 .257وقالت ممثةل معروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل اإن النطاق هو صمي الصك املقبل .و أأعربت عن
تأأةيدها الكدةد لالقرتاح اذلي تقدم به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري اذلي يسعى اإىل مراعاة خمتلف الكواغل
والبدائل .وقالت اإهنا حتتفظ ابحلق ،يف اللجن احلكومي ادلولي املقبةل أأو يف الروهيئات غري الريمي  ،يف اإضاف بعض ا ألفاكر
لضامن تناول حقوق الكعوب ا ألصلي وشواغلروها.
 .258وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأةد البدةل  1ولكنه لحظ ابهامتم املناقكات
اجلارة بكأأن الهنج املتدرج .و أأبدى اهامتمه إابجراء نقاش قامئ عىل ا ألدةل والاس امتع اإىل املزةد من التجارب الوطني واحمللي .
 .259وشدد وفد كندا ،فامي ةتعلق ابملادتني  2و ،5عىل أأمهي التفاق عىل الرشوط املتعلق ابلهنج املتدرج ملعرف ما اإذا اكن
س يكون ا ألنسب .ور أأى أأن التعارةف وا ألحاكم املقرتح ليست دليال معليا جدا فامي ةتعلق اب ألهداف .ومن شأأن املناقك
اليت تسيند اإىل أأمثةل دقيق مس متدة من الواقع وتربز تكل املفاهمي ا ألساس ي أأن تؤدي اإىل مجموع من الآراء بكأأن ما ميكن أأن
يسعى اإليه الصك .ومن املفيد مناقك املعىن اذلي ةنبغي إاعطاؤه ملفاهمي مثل "مقدس أأو رسة أأو متاح للجمروهور أأو متاح
عىل نطاق واسع" أأو "الككف ،أأو الاكذب ،أأو املضلل ،أأو اليكوةه ،أأو الإفساد ،أأو امليسء ،أأو املروهني أأو ةقلل من ا ألمهي
الثقافي  ،والزناه ".
 .260و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تأأةيده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .و أأةد الاقرتاح
اجلدةد ابسيبدال البدةل  2من أأجل تبس يط النص وتسروهيهل حىت ةيس ىن فروهم جوهر نطاق امحلاة بوصفه صمي الصك.
و أأشار اإىل اإن الاقرتاح ةوفر اليقني القانوين يف حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وةعكس موقفه بأأن الصك ةنبغي أأن
ةوفر معاةري دولي دنيا للحامة بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و أأن ةضع الزتاما قانونيا عىل ادلول ا ألعضاء يف الوةبو مع
توفري املرون الوطني لتنفيذ الصك .ور أأى أأن املناقك بكأأن امحلاة والصون ليست مناس ب ألن من الواحض أأن العدةد من
ادلول ا ألعضاء يف الوةبو ذكرت أأن املؤرشات اجلغرافي ميكن أأةضا أأن حتمي أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ور أأى أأةضا أأن
"الصون" مصطلح غري مناسب ،ومن الواحض أأن املصطلح الصحيح هو "امحلاة ".
 .261وشكر وفد جنوب أأفرةقيا وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري عىل اقرتاحه ،ووجه الككر اإىل وفد
الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي عىل توفري القيادة وتأأةيد لروهذا ،وإاىل العدةد من اجملموعات اليت قدمت ادلمع من أآس يا
اإىل أأفرةقيا اإىل أأمرياك الالتيني  ،يف مجيع أأحناء العامل .و أأعرب عن أأمهل يف احلصول عىل بعض ادلمع من الكامل .و أأعرب عن
رسوره الكدةد بأأن تكارك الكعوب ا ألصلي أأةضا يف ذكل .وقال اإن اقرتاح جلن اإدارة املرشوعات يسيند فعليا اإىل
املعاهدات املوقع يف الوةبو .وذلكل ميكن القول بأأن ذكل ةقع خارج نطاق ولة اللجن احلكومي ادلولي ونطاق معلروها .فعىل
سبيل املثال ،اسيندت بعض اجلوانب اإىل اتفاقي برن واملادة (6اثنيا) ومعاهدة بيجني واملادتني  5و 6ومعاهدة الوةبو بكأأن
ا ألداء واليسجيل الصويت أكساس لبعض املبادئ وا ألسس املنطقي  .ويف اإطار تقاليد الوةبو ،فاإهنا معلي قامئ عىل امللكي
الفكرة ول تتعلق ابلصون .وفامي ةتعلق مبسأأةل الصون ،اقرتح الوفد ،من أأجل زايدة تعزيز الوضوح بكأأن هذه املسأأةل ،وضع
بدائل منفصةل مع سروهوةل متييزي "امحلاة " و"الصون" بوضوح يف النص بأأمكهل .وهبذه الطرةق  ،تصبح معلي املسارين أأكرث
وضوحا ابلنس ب ألولئك اذلين خيتارون "الصون" و أأولئك اذلين خيتارون هنج "امحلاة " .وهناك حاج لتوضيح املواقف.
و أأةدت أأغلبي البدلان "امحلاة " وفضلت مجموع أأصغر من البدلان "الصون".
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 .262وقال وفد مرص اإنه طلب حذف مصطلح "الصون" ألنه ل ةتعلق بعمل الوةبو .وقال اإن ذكل ةدخل يف نطاق
اختصاص اليونسكو ،اليت تس تخدم اتفاقياهتا مصطلح "الصون" ،ألنه ةتعلق ابحملفوظات .ومتك يا مع الولة  ،ةتعني أأن
يس تخدم النص "امحلاة " ل "الصون" .وقال اإن املسأأةل ليست مسأأةل تأأةيد أأو معارض  ،ولكهنا مسأأةل صاحل للتطبيق قانونيا
ومربرة قانونيا .وإاذا اكن عىل املرء أأن ةطبق النص القانوين بكلك مناسب ،فاإنه حيتاج اإىل التخلص من "الصون" .ور أأى أأن
الرتكيزي الرئييس عىل احلقوق وليس املصاحل ،ذلكل طلب اسيبدال مصطلح "املصاحل" بعبارة "احلقوق" .و أأةد متاما الاقرتاح
اذلي قدمه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري.
 .263وقال وفد بريو اإن هناك توافقا يف الآراء عىل أأن الصك رجري تصمميه محلاة الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .وقال
اإن مزااي الاقرتاح املقدم من وفد اإندونيس يا ،نياب عن البدلان املتقارب التفكري ،اليت أأةدها  ،ي أأن ةمت تفسري ذكل بدق .
 .264و أأعرب ممثل اللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب منطق ا ألنديز ا ألصلي ( )CAPAJعن خفره بأأن يمتكن من
التحدث مع جامع الكعوب ا ألصلي والبدلان املتقارب التفكري .وهذا ةعزز مبادرته ابلشرتاك مع مجيع اجملموعات ا ألخرى.
وشدد عىل الطابع ادلةنايم ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اليت دامئا ما تكون يف حاةل دةناميكي اثبت  ،عىل حنو ما ذكره
وفد بريو .فالكعوب ا ألصلي يف حاةل دامئ من اخللق ،وابلتايل فروهيي حتتاج اإىل امحلاة القانوني  .وأأعرب عن ارتياحه ألن
العدةد من ا ألفاكر اليت نوقكت بصورة غري ريمي قد تبنهتا ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن الزتامه مبواصةل العمل عىل حنو
منفتح للتوصل اإىل توافق يف الآراء حىت ةيس ىن قرةبا وضع صك تنظر فيه اجلعي العام .
 .265و أأةد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي مداخةل وفد الاحتاد ا ألورويب فامي ةتعلق بعنوان املادة  .5ووافق أأةضا عىل البيان
اذلي أأدىل به وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بأأن املزةد من املناقكات س يكون مفيدا فامي ةتعلق
ابلهنج املتدرج ،اذلي ةتضمن العدةد من املفاهمي القمي  .و أأحاط علام ابلقرتاح اجلدةد اذلي قدمه وفد اإندونيس يا نياب عن
البدلان املتقارب التفكري و أأعرب عن تطلعه اإىل دراس اللغ عن كثب .واتفق مع وفد كندا عىل  رورة اإجراء مزةد من
النقاش والتوضيح للمصطلحات الغامض الواردة يف املادة ،ول س امي تكل املتعلق ابلهنج املتدرج ،مبا يف ذكل "املنيرشة عىل
نطاق واسع" و"املعروف عىل نطاق واسع" من بني أأمور أأخرى ،للتوصل اإىل الوضوح بكأأن تكل املصطلحات.
 .266وقال وفد ماليزياي اإن املادة   5ي جوهر الصك اذلي مدف اإىل حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وميكن صياغ
املادة عىل حنو أأفضل لإعطاء مزةد من الوضوح وفروهم جوهر الصك عىل حنو حصيح .وتسعى اللغ البس يط واملوجزة وادلقيق
لالقرتاح املقدم من وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري اإىل القيام بذكل متاما .ور أأى الوفد قمي يف اإضاف حمك
عدم الانتقاص.
 .267وانضم وفد نيجرياي اإىل اجملموع ا ألفرةقي والوفود ا ألخرى اليت أأةدت اقرتاح وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب
التفكري .و أأعرب عن تقديره للطبيع املوجزة للنص املقرتح ولموليته ومرونته املتأأصةل كخطوة تقدمي  .و أأشار اإىل أأن النص
املقرتح ل ةتخىل عن الهنج املتدرج ولكنه مييزيه يف س ياق أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ودعا ا ألعضاء الآخرين اإىل النظر
بدة يف النص املقرتح .وقال اإن جزءا من الولة هو أأن ةؤخذ يف الاعتبار ما مت اإجنازه يف املنتدايت ا ألخرى ذات الصةل
بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وعىل حنو ما أأشار اإليه وفد جنوب أأفرةقيا ببالغ  ،فاإن النص املقرتح مأأخوذ جزئيا من
معاهدة الوةبو بكأأن ا ألداء واليسجيل الصويت ومعاهدة بيجني وغريهام من املعاهدات ادلولي ذات الصةل .وطلب من لك
دوةل عضو أأن تنظر بدة يف هذا النص املقرتح ألنه ةييح حيزيا كبريا لإرجاد درج من الرتابط اليت مت اإقرارها ابلفعل عرب
مجموعات إاقلميي .
 .268وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأعرب عن تقديره للتأأةيد الكبري لقرتاحه .و أأوحض أأنه ةنبغي
الرتاجع عن البدةل  2و أأشار اإىل أأنه س يكون من دواعي تقديره أأن تركز املكاورات غري الريمي عىل مناقك الاقرتاح
اجلدةد اذلي حيتوي عىل مصطلحات أأقل مغوضا وةتحدث يف الواقع بلغ الوةبو.
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 .269ورحب وفد ابراغواي ابلقرتاح و أأعرب عن رغبته يف دراس ته ابهامتم كبري .مفن حيث املبد أأ ،س يكون بدةال جيدا
للعمل عىل هذا ا ألساس.
 .270وشكر وفد أأسرتاليا وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري عىل اقرتاحه املثري لالهامتم .وسلط الضوء عىل
بعض املبادئ العام اليت ذات القمي للمناقك  ،ل س امي ،تكل اليت تفيد بأأنه عندما ترتبط أأشاكل التعبري للكعوب ا ألصلي
ارتباطا مبارشا بثقافهتا ،فسيمت الاعرتاف هبا واس تخداهما بطرةق احرتم  .واتفق أأةضا عىل أأن الكعوب ا ألصلي اليت حتتفظ
بأأشاكل التعبري يف ثقافهتا مبس توى عال من الرسة ةنبغي أأن حتظى ببعض املصاحل يف اسيبعاد اس تخدامات ا ألطراف
اخلارجي  .و أأعرب عن تطلعه اإىل دراس هذا الاقرتاح مبزةد من التفصيل.
 .271وفتح انئب الرئيس ابب املناقكات بكأأن املادة  .7وتساءل عام اإذا اكن مؤةدو البدةل  3سينظرون يف تبس يطه
وتقصريه من خالل جمرد الإشارة اإىل الاس تثناءات العام اليت تغطي ابلفعل من حيث املبد أأ الاس تثناءات احملددة.
 .272وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد البدةل  1اذلي ةقرتح اس تثناء بس يطا وشامال .وفامي ةتعلق
ابملادة  ،6أأةد أأن يكون اخليار  2عىل النحو التايل" :رجوز لدلول ا ألعضاء/ا ألطراف املتعاقدة أأن تطلب أأو تعني اإدارة خمتص
أأو اإدارات خمتص  ،وفقا للقانون الوطين ،لإدارة احلقوق املنصوص علهيا يف هذا الصك".
 .273و أأةد وفد الربازةل البدةل  ،1نظرا ألنه ةييح اجملال لليرشةع الوطين ويس تخدم مصطلحي "الصون" و"امحلاة " عىل
السواء فامي ةتعلق مبصاحل وحقوق املس تفيدين.
 .274وحتدث ممثل مؤسس تبييبا ،ابمس جامع الكعوب ا ألصلي  ،و أأةد البدةل  .1ويف البدةل  ،2أأعرب عن اهامتمه
ابلإشارة اإىل القانون العريف ،و أأعرب عن رغبته يف معرف ما اإذا اكنت هناك طرةق للبناء عىل تكل الإشارة يف البدةل  .1ومع
ذكل ،ر أأى أأن البدةل  2ليس اكفيا محلاة مجيع احلقوق واملصاحل ذات الصةل .وبكأأن البدةل  ،3أأبدى اعرتاضا عاما .ومن بني
مربرات تكل الاس تثناءات الفئوة اليت يروج لروها بعض ا ألعضاء حرة التعبري .وحث املمثل ا ألعضاء عىل النظر يف
املادة  3.19من العروهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدني والس ياس ي اليت تنص عىل أأن هناك حالت رجوز فهيا تقييد حرة
التعبري .وقال اإن بعض ا ألعضاء حاولوا اس تخدام هذه احلج أكداة عاملي لخرتاق مجيع احلقوق واملصاحل وتوفري اإعفاء اكمل
من أأي شلك من أأشاكل حظر الاس تخدام ألي سبب من ا ألس باب .ول ةعد هذا صوااب .وميكن للمرء أأن يس تعرض
املادة  2.9من اتفاقي برن اليت تنص عىل اختبار من ثالث خطوات .ومن بني تكل اخلطوات عدم املساس بصورة غري
معقوةل ابملصاحل املرشوع لصاحب البال  .وهناك خلل جوهري يف الطرةق اليت بنيت هبا احلج  .و ي تتعارض فعال مع
حقوق الإنسان واملبادئ ا ألساس ي الواردة يف قانون امللكي الفكرة ادلويل الراخس.
 .275وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،و أأةد البدةل  1نظرا ألنه أأبسط و أأسروهل يف قراءته .ور أأى أأن
البدةل  3طوةةل جدا ويسبب خلطا وقد يزةد من صعوب فروهم املصطلحات.
 .276وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأةد البدةل  3أكساس .و أأةد الوفد اإدراج
الاس تثناءات والقيود احملددة يف الصك ،حيث أأن هناك حاج اإىل حامة الفنانني والإبداع بكلك عام .ول ةنبغي أأن تعمتد
الاس تثناءات عىل املوافق املس بق عن عمل ،ألنه ذكل س يكون مناقضا لطبيع الاس تثناء ،وس تصبح الاس تثناءات غري
معلي متاما ابلنس ب للمبدعني ا ألصليني واملكتبات واملتاحف واملؤسسات الثقافي .
 .277وقال ممثل اللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب منطق ا ألنديز ا ألصلي اإن البدةل  3طوةل جدا ومربك .و أأشار اإىل
اإنه متكن من التفاعل مع مجموع كبرية من البدلان املتقارب التفكري ،و أأعرب عن تأأةيده البدةل  ،1متك يا مع البيان اذلي أأدىل به
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ممثل مؤسس تبييبا ،متحداث ابمس جامع الكعوب ا ألصلي  ،بغي ضامن امتثال الصك مع هدفه يف الوقت املناسب .ور أأى أأن
البدةل  1أأكرث حتدةدا ومت التوصل اإىل توافق يف الآراء عليه.
 .278و أأةد وفد ماليزياي البدةل  .1ور أأى أأن الاس تثناءات والقيود املطوةل س تكون متناقض مع الصك.
 .279وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأةد البدةل  3أكساس ملزةد من العمل.
 .280و أأةد وفد كولومبيا البدةل  1واحتفظ حبقه يف اقرتاح تنقيحات معين بكأأن اللغ املتعلق ابلقانون العريف .و أأبدى
معارضته للبدةل  ،3نظرا ألن نصه طوةل جدا ومعقد للغاة .
 .281وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي اإن لغ البدةل  1تك به اإىل حد بعيد حكام مماثال أدخل يف نص املعارف
التقليدة  .وقد صيغ عىل غرار اتفاقي برن ،املادة  ،2.9واتفاق ترةبس ،املادة  ،13املعيار ادلويل الكروهري لالس تثناءات
والقيود .ومع ذكل ،عند قراءته بمتعن أأكرث ،لحظ الوفد وجود اختالفات كبرية .وعىل سبيل املثال ،فاإن عبارة "الرصاع غري
املعقول" ،عىل النحو املس تخدم يف اتفاقي برن واتفاق ترةبس ،تعترب أأضيق بكثري من "التحيزي الالمعقول" .و أأشار اإىل أأن
عبارة "املساس بال مربر بينفيذ هذا الصك" عنرص جدةد متاما يف القانون ادلويل وميكن قراءته فامي ةتعلق ابملادة " 10العالق
بأأدوات أأخرى" .وسيبدو أأن ذكل حيد من حرة ادلول ا ألعضاء ذات الس يادة يف تنفيذ أأي معاهدة بطرةق ختتارها وتيسق
مع الس ياسات الوطني  .وقدم تكل املالحظات وا ألس ئةل ملواصةل املناقك ورحب بأأي اقرتاح ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اإاتح
الفرص ملزةد من املناقك  .وفامي ةتعلق بسؤال انئب الرئيس بكأأن احامتل احلاج اإىل وجود اس تثناء عام واس تثناءات احددة،
فاإن يلهيام همامن .و أأشار اإىل أأن هناك تقاليد قانوني متباةن يف مجيع أأحناء العامل ،فبعض البدلان دلما هنُ ج عام وغري احددة،
وتيبع بدلان أأخرى هنجا خمتلفا ،حيث ةمت ذكر الاس تثناءات والقيود عىل وجه التحدةد .ويف قانون حق املؤلف يف الولايت
املتحدة ا ألمريكي  ،فاإن يلهيام موجودان ،ألن الوضوح ميكن أأن ةتحقق أأحياان من خالل اس تثناء غري احدد أأو عام ،ولكن يف
حالت كثرية (وس يكون ذكل حصيحا بصف خاص يف تكل املعاهدة) ،ةلزم التحدةد .ويف ضوء رغب الوفد يف الهنوض بعمل
تكل ادلورة ،اسينادا اإىل توحيد النص وتبس يطه ،قدم اقرتاحا ابإدخال بدةل  4جدةد يف املادة  ،7ةنص عىل ما ةيل" :عند
الامتثال لاللزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك ،رجوز لدلول ا ألعضاء اعامتد الاس تثناءات والقيود عىل النحو اذلي قد
ةتحدد مبوجب اليرشةعات الوطني  ،مبا يف ذكل القانون العريف املض َمن )1( .بقدر ما ةمت السامح بأأي فعل مبوجب القانون
الوطين بكأأن املصنفات احملمي حبق املؤلف والعالمات والرموز احملمي بقانون العالمات التجارة ابلنس ب للموضوع اذلي
حيميه عىل حنو أآخر قانون امللكي الفكرة  ،ل رجوز حظر هذه ا ألفعال عن طرةق حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .
( )2بغض النظر عام اإذا اكنت هذه ا ألفعال مسموح هبا ابلفعل مبوجب الفقرة  ،1تكون لدلول ا ألعضاء اس تثناءات من أأجل:
( أأ) تعمل التدريس والبحث( ،ب) احلفظ والعرض والبحث والعرض يف دور احملفوظات أأو املكتبات أأو املتاحف أأو
املؤسسات الثقافي ا ألخرى( ،ج) اإنكاء مصنفات أأدبي أأو فني أأو اإبداعي مس توحاة من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو
لك من الاس تثناءات العام واخلاص ويف تعزيز ا ألحاكم القامئ  .وقد
تسيند اإلهيا أأو مقتبس مهنا" .و أأعرب عن أأمهل يف مجع ل
مت اس تلروهام احلمك الكامل من البدةل  2اجلدةد .واسيندت الفقرة  1اإىل بعض مقرتحات الصياغ املقدم يف ا ألفرق العامةل فامي
بني ادلورات .وطوال ادلورة ،جرى الرتكيزي عىل أأمهي الاس تفادة من املناقكات السابق وعدم فقدان العمل الروهام ا ألسايس.
وتورد الفقرة  2التفاصيل احملددة ابلفعل يف النص .ويمتثل الروهدف مهنا يف تعزيز حمك مالمئ معوما فامي ةتعلق ابلصك ،و أأن
يكون شامال ،و أأةضا يف توفري حمك مالمئ معوما فامي ةتعلق ابلصك .و أأعرب الوفد عن سعادته ملناقك ذكل يف املكاورات
غري الريمي .
 .282و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي البدةل  1اذلي صيغ وفقا للصيغ ادلولي املتفق علهيا لتفاقي برن واتفاق ترةبس.
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 .283وقال وفد مرص اإن اختبار اخلطوات الثالث بكأأن الاس تثناءات والقيود معروف جيدا يف معظم التفاقات ادلولي
مثل اتفاقي برن أأو اتفاق ترةبس .وحىت الآن ،مل يكن هناك تعارض فامي ةتعلق بينفيذ الاختبار يف تكل املعاهدات .ور أأى
الوفد أأن البدةل  1هو اخليار ا ألفضل وميكن أأن ةعاجل معظم املكالك.
 .284و أأةد وفد غاان البدةل  1ألنه أأصبح حكام معياراي يف الصكوك ادلولي للملكي الفكرة  ،بدءا ابتفاقي برن .وقد تبني أأن
ذكل وس يةل فعاةل ملنع التطبيق املفرط للقيود والاس تثناءات يف املعاهدات .وةُعد البدةل  3هو السبب يف اعامتد اختبار
اخلطوات الثالث يف الصكوك ادلولي  .و أأعرب الوفد عن عدم تأأةيده للبدةل  .3و أأشار اإىل وجود قلق من أأن صياغ
البدةل  1ل تعكس اتفاقي برن .ول ةُعد ذكل أأمرا غري معتاد .والواقع أأنه اإذا ما قورنت اللغ يف اتفاق ترةبس بلغ اتفاقي
برن ،جند أأن هناك بعض الاختالفات امللحوظ  .وميكن للمرء أأن ةعدل اللغ تبعا للظروف اخلاص بلك معاهدة .و أأشار اإىل
أأن عبارة "املساس بال مربر بينفيذ هذا الصك" تعرب عن الزتام أأسايس جدا .وتك متل املادة  26من اتفاقي فيينا لقانون
املعاهدات عىل مبد أأ يكار اإليه بـ العقد رشةع املتعاقدين ،وهو ما ةعين أأن لك معاهدة ملزم لدلول اليت وقعت عليه
وةفرتض أأن متتثل ادلول للزتاماهتا حبسن ني  .ولن توقع أأي دوةل عىل معاهدة بقصد تعمد الاس هتان هبا .و أأشار اإىل أأن تكل
العبارة واحض ول ةنبغي أأن تسبب أأي تعقيدات.
 .285و أأةد وفد اإندونيس يا البياانت اليت أأدلت هبا وفود اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري ،وغاان ومجروهورة اإيران
الإسالمي بكأأن اتفاق ترةبس واختبار اخلطوات الثالث .وتناول الوفد ابلتعليق الاقرتاح اجلدةد املقدم من وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكي  ،وكذكل اقرتاح وفد الاحتاد ا ألورويب ،اذلي أأةده وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي  ،و أأعرب عن رغبته يف
مزةد من املكارك واحلصول عىل توضيحات يف املكاورات غري الريمي  .و أأدت مناقك الاس تثناءات والقيود اإىل مناقك
املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ونظم قواعد البياانت .ووفقا لقانون حق املؤلف الإندونييس ،س تضع احلكومات ،عىل
الصعيدين املركزي وا إلقلميي ،نظام قواعد البياانت الإندونييس وذكل ابلتعاون مع مؤسسات البحوث واجلامعات واجملمتع
املدين ،مبا يف ذكل اجملمتعات احمللي و أأحصاب احلقوق .ول ميكن ألي معلومات يف املكتبات أأو دور احملفوظات أأو املتاحف
اليت مت احلصول علهيا أأثناء معلي وضع نظام قواعد البياانت أأن تغري طبيع حامة احلقوق املعنوة والاقتصادة ألحصاب
حقوق التعبري الثقايف التقليدي .ومل ةضع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املكل العام .ول ميكن اس تخدام أأي اس تغالل
ل ألرسار احملتفظ هبا بكلك احمك يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الإندونييس اإل بعد احلصول عىل املوافق املس بق عن عمل
من أأحصاب احلقوق.
 .286و أأعربت ممثةل معروهد الكعوب ا ألصلي للملكي الفكرة يف الربازةل عن تأأةيدها للبدةل  .1وحافظت عىل احلق يف
تناول شواغلروها يف املكاورات غري الريمي  .و أأشارت اإىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي بكأأن البدةل  4وقالت اإن
العدةد من الاس تثناءات والقيود قد تؤدي اإىل حاةل ل ميكن فهيا للصك أأن ةوفر امحلاة ألي من أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،ابس تثناء أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسة  .و أأشارت اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب بكأأن
املوافق املس بق عن عمل ،و أأعربت عن تقديرها للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا .وقالت اإنه ليس مقبول أأن ةمت جتاهل
املوافق املس بق عن عمل عندما تكون املوافق املس بق عن عمل من املبدعني .وإاذا اكن للصك ولة حامة أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ،فمث حاج اإىل حامة حقوق املبدعني يف التعبري عن موافقهتم أأو رفضروهم .و أأعربت عن قلقروها وطلبت
توضيحات اإضافي من وفد الاحتاد ا ألورويب.
[ .287متت الإشارة اإىل ذكل من ِّقبل ا ألمان ُ :عقد هذا اجلزء من ادلورة يف اليوم ا ألخري مهنا ،ةوم اجلع  3مارس ،2017
وبعد توزةع التنقيح  .]2وقال الرئيس اإن التنقيح  2همم شاق  ،ول س امي لضامن رصد مواقف ادلول ا ألعضاء دون اإغفال أأو
خطأأ .وقد اس متع امليرسون اإىل مجيع املداخالت ونظروا فهيا لرصد مجيع املواقف ،عىل الرمغ من أأهنا قد ل تكون منقوةل
حرفيا دامئا .وإاذا أأعرب أأحد ا ألعضاء عن رغبته يف الاحتفاظ مبواقفه احلرفي  ،فميكنه أأن ةطلب ذكل .وحتتاج اللجن
احلكومي ادلولي اإىل اسييضاح املواقف اخملتلف قبل البدء يف التحدةد .ودلى امليرسين الرتخيص ابقرتاح نص بأأنفسروهم ،خبط
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مائل ،ا ألمر اذلي ةتطلب من ادلول ا ألعضاء تأأةيده للبقاء يف النص .و أأحد ا ألمثةل عىل ذكل هو جمال امحلاة  ،وهو البدةل
 .3ويمتثل هدفروهام يف العمل من أأجل أأن حتاول ادلول ا ألعضاء دفع املداولت قدما وتضييق الفجوات .وساعدهام ،بصفهتام،
انئب الرئيس الس يد جواك ليدس .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تكوان قد أأملوا بميع املداخالت عىل حنو مالمئ ،وعن عدم
وجود أأي اإغفال أأو أأخطاء .واس تعانوا مبحا ر حرفي طوةةل جدا للجلس العام واملكاورات غري الريمي  .وسيتحقق من أأي
خطأأ أأو اإغفال حيدد مقا نر ابلنص احلريف وتصحيحه .و أأعطى الرئيس اللكم اإىل امليرسين لتقدمي التنقيح .2
 .288وحتدثت الس يدة /ابةفا ،ابلنياب عن امليرسين ،وقالت اإهنم معلوا اسينادا اإىل التنقيح  1من أأجل وضع التنقيح ،2
هبدف حتسني وضوح النص للميض ابملناقكات قدما ،ابس تخدام بدائل لتعيني املواقف اخملتلف للوفود ،بغي سد الفجوات
احملددة بوضوح .وشكرت املكاركني عىل إاسروهاماهتم وتعليقاهتم وعىل انفتاهحم عىل النظر يف اقرتاحاهتم .ويف
املبادئ/ادلةباج /املقدم  ،يف الفقرة  ،6حذفوا ا ألقواس حول الإشارة ا ألوىل اإىل "التقليدي” .ويف الفقرة  ،7اقرتح امليرسون
اسيبدال يلم "الصون" بلكم "امحلاة " ،ولكن طلب وفد الاحتاد ا ألورويب اإعادة اإدراج يلم "الصون" .ويف املادة ،1
الفقرة (ج) من البدةل  ،1أأشار أأحد الوفود اإىل أأمهي املوافق املس بق عن عمل ،وطلب أأن تكون أأةضا "حرة" ،ليك ةضيف
مفروهوم املوافق احلرة املس بق عن عمل .ويف الفقرة (د) من البدةل  ،1بعد بعض التبادلت املثرية لالهامتم يف املكاورات غري
الريمي فامي ةتعلق اب ألهداف احملددة املتصةل ابلبتاكر القامئ عىل التقاليد والابتاكر ،مت تقدمي طلب أأةضا لقتباس اخليار اذلي
يكجع وحيمي مجيع الإبداعات والابتاكرات .و أأضافوا خيارا اإضافيا للفقرة (د) ،ألنه مدرج أأةضا يف نص املعارف التقليدة .
ويف البدةل  ،2اكن هناك طلب من املؤةدين ،ول س امي وفد الاحتاد ا ألورويب ،لوضع الفقرة ( أأ) بني قوسني من أأجل تركيزي
الاهامتم عىل الفقرات (ب) و(ج) و(د) حيث أأهنا ُحددت أكهداف تتعلق ابمللكي الفكرة  .وطلبت تكل الوفود أأةضا أأن
تضاف يف الفقرة (ج) يلم "تعزيز" يف البداة  ..." :ةنبغي أأن هتدف اإىل تعزيز/تيسري احلرة الفكرة والفني أأو البحوث أأو
غريها من املامرسات العادةل والتبادل الثقايف" .ويف الفقرة (د) ،طلب الوفد نفسه اإدراج "تأأمني" يف البداة " :تأأمني/الاعرتاف
ابحلقوق اليت اكيسبهتا ابلفعل أأطراف اثلث "و"تأأمني/توفري اليقني القانوين ومكل عام غين ميكن الوصول اإليه" .و أأةدت وفود
أأخرى هذه الطلبات .ويف البدةل  ،3اقرتحت بعض الوفود اسيبدال مفروهوم املس تفيدين يف هناة الفقرة مبفروهوم الكعوب
ا ألصلي واجملمتعات احمللي  .وحظي هذا الاقرتاح بقبول حسن أأثناء املناقكات ،وقالت وفود خمتلف  ،برمغ إاعراهبا عن تأأةيدها
ألي من البدةلني  1و ،2اإهنم حيللون وةربزون أأن الهنج الإرجايب ميكن أأن حيقق نفس ا ألهداف و أأن يكون طرةقا ممكن
للميض قدما .وبصفهتم ميرسين ،فاإهنم ةفضلون الإبقاء عىل مفروهوم املس تفيدين ،ولكهنم ةضيفون الكعوب ا ألصلي واجملمتعات
احمللي كبدةل ،لإفساح اجملال أأمام الوفود لتحليل البدةل  ،3حيث اإن "املس تفيدين" ما زالت قيد التفاوض .ويف املادة ،2
قاموا حبذف بعض ا ألقواس وحذفوا القوس اخلتايم ألغراض الصياغ فقط .ويف تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،بناء
عىل طلب وفد كولومبيا ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب ،وبتأأةيد من وفود أأخرى ،مت حذف ا ألقواس حول
"التقليدي” .ويف الوقت نفسه ،وبناء عىل طلب اجملموع ا إلقلميي نفسروها ،أأضافوا العنارص من املادة  ،3البدةل  2يف الفقرات
( أأ) و(ب) و(ج) .وقد مت اإدراهجا بعد " أأو أأشاكل أأخرى" وبد أأت يف "اليت مت [اإنكاؤها][/اإنتاهجا] والتعبري عهنا واحملافظ
علهيا يف س ياق جامعي" .ومت نسخ/لصق هذه العنارص الثالث يف ذكل اجلزء من النص .و أأشارت اإىل أأن احلمك ةتطلب املزةد
من العمل .وعالوة عىل ذكل ،فاإن يم "دةناميكي ومتطورة" ميكن أأن تكون موجودة يف بعض أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ولكن ليس ابلرضورة يف مجيعروها ،وذلكل اختاروا الإبقاء عىل "دةناميكي ومتطورة" ،وحذف يلم "تكون" .وبناء
عىل طلب وفد اإندونيس يا ،ابمس البدلان املتقارب التفكري ،أأضيف تعرةف بدةل دون أأقواس حول يلم "تقليدي” .وهو
التعرةف نفسه اذلي قُدم اإىل اللجن احلكومي ادلولي للنظر فيه .وفامي ةتعلق بتعرةف املكل العام ،فقد جرت بعض املناقكات
يف اجللسات العام واملكاورات غري الريمي بكأأن  رورة وضع مثل هذا التعرةف .وقدم وفد بريو اقرتاحا مثريا لالهامتم
لإدراج تعرةف بدةل حييل اإىل القانون الوطين .ومن شأأن وجود هذا البدةل أأن يساعد عىل امليض قدما يف النقاش ،ذلكل مت
إادراجه .ويف املادة  ،3ةنص العنوان ،بناء عىل طلب بعض الوفود ،عىل ما ةيل" :معاةري ا ألهلي محلاة /صون/موضوع
الصك" كعناوين بدةةل .وظل البدةل  1كام هو .ويف البدةل  ،2قاموا بتحسني ا ألقواس ،حيث ةوجد قوسان وحيدان يف
الفقرة (أأ) والفقرة (ب) قبل "مرتبط مبارشة" ،وفقا للمحاداثت مع املؤةدين .ويف الفقرة (ب) ،بناء عىل طلب مقديم
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الاقرتاح ،حذفوا " أأو" اليت اكنت يف صيغ "و /أأو" ا ألولي  .وبغي حتسني الصياغ  ،وبوصفروهم ميرسين ،اسيبدلوا حرف “و”
اذلي اكنت قبل "الروهوة الثقافي أأو الاجامتعي " بفاصةل .وفامي ةيل نصروها" :اإن موضوع [امحلاة ][/هذا الصك] هو أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي( ]...[ :ب) اليت  ي نتاج فرةد من نوعه للروهوة الاجامتعي [و] [/أأو] الرتاث الثقايف للكعوب ا ألصلي
واجملمتعات احمللي " .و أأعربت عن أأملروها يف أأن يكون ذكل قد عكس اقرتاح املؤةدين .ويف املادة  ،4يف العنوان ،حسب
الطلب ،اس تخدموا صيغ "امحلاة /الصون" .وبعد بعض املناقكات يف اجللسات العام واملكاورات غري الريمي  ،أأشارت
وفود خمتلف اإىل أأن هناك جمال دلمج البدةلني  2و .3وعىل الرمغ من أأهنم حاولوا حبث هذه الفكرة ،فاإهنم بوصفروهم امليرسين
ر أأوا أأنه من املروهم النظر يف هذه البدائل .ويف لك من البدةل  2والبدةل  ،3وقام امليرسون ،بناء عىل طلب وفد كولومبيا
ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب وبتأأةيد من وفود أأخرى ،حبذف ا ألقواس حول "الكعوب" ويف البدةل  ،2وبناء
عىل طلب وفد الصني ،حذفوا مفروهوم "اجملمتعات احمللي " يف العبارة اليت تكون مرشوط عندما ميكن حتدةد املس تفيدين
الآخرين ،و ي الآن تقترص عىل احلالت اليت ل ةوجد فهيا مفروهوم للكعوب ا ألصلي .
 .289وحتدثت الس يدة /ابغيل ،ابلنياب عن امليرسين ،وقالت اإن املادة  5تتضمن عدة تغيريات من التنقيح  .1أأول ،مت
تغيري العنوان اإىل "نطاق امحلاة /الصون" عىل النحو اذلي طلبه وفد الاحتاد ا ألورويب .ومل ةمت تغيري البدةل  .1والبدةل 2
حمك جدةد قدمه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري يف اجللس العام  .واكن هناك اإغفال غري مقصود يف
الفقرة  3.5من البدةل  .2وبعد يلم "تكل" الواردة يف السطر  3ةنبغي أأن توجد عبارة " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي".
وةُعترب مصطلح "احلقوق" غامضا وهو املصطلح اذلي قُدم أأصال يف تكل البقع  ،وبعد اليكاور مع املؤةدين ،مت التأأكد من أأن
املقصود هو اإدراج عبارة " أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" هناك .وسيمت تصحيح ذكل يف الوثيق املنكورة الهنائي للتنقيح .2
وميثل البدةل  2خروجا عن الهنج املتدرج اذلي ةوفر احلقوق الاقتصادة واملعنوة جليع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من
خالل الفقرتني  2.5و 3.5وةدرك امليرسون أأن البدلان املتقارب التفكري تسعى اإىل تبس يط النص ورمبا مل مدفوا اإىل أأن يكون
هل هذا النطاق .وذلكل ةمت تكجيع امليرسين عىل أأن ةدرجوا ابخلط املائل يف البدةل  3خيار امليرسين اذلي ةبقي عىل الهنج
املتدرج ،وقد أأدرجوه ابلفعل ،وهو اذلي ةبسط النص ويرصد خماوف املس تفيدين اليت ذكرها ممثل مؤسس تبييبا نياب عن
جامع الكعوب ا ألصلي و وفود أأخرى .وفامي ةيل نصه 1.5" :ةنبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن حتمي احلقوق واملصاحل
الاقتصادة واملعنوة للمس تفيدين بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسة و /أأو املقدس عىل النحو احملدد يف هذا الصك،
حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الوطين ،وحيامث ةنطبق ،وفقا للقوانني العرفي  .وعىل وجه اخلصوص ،يمتتع املس تفيدون
ابحلقوق الاس تئثارة يف الإذن ابس تخدام أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هذه" .وتوفر الفقرة  1.5أأعىل مس توى من امحلاة ،
مع الإشارة عىل وجه التحدةد اإىل الاس تخدام احلرصي للحقوق وفقا للقانون الوطين ،وحيامث ةنطبق ،وفقا للقوانني العرفي .
وتنص الفقرة  .2.5عىل ما ةيل 2.5" :اإذا اكن املوضوع ل يزال احتفظا به واحافظا عليه ومس تخدما يف س ياق جامعي ،ولكنه
أأصبح متاحا للجمروهور دون اإذن من املس تفيدين ،ةنبغي/رجب عىل ادلول ا ألعضاء أأن توفر تدابري اإدارة و /أأو ترشةعي و /أأو
س ياس ي  ،حسب الاقتضاء ،للحامة من الاس تخدامات الاكذب أأو املضلةل أأو املسيئ ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
ولتوفري احلق يف الإس ناد وتوفري الاس تخدامات املناس ب ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وابلإضاف اإىل ذكل ،عندما تُتاح
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هذه للجمروهور دون اإذن من املس تفيدين وت ُس تغل جتاراي ،ةنبغي/رجب عىل ادلول ا ألعضاء أأن
تبذل قصارى هجدها لتيسري احلصول عىل التعوةض ،حسب الاقتضاء" .ومتثل الفقرة  2.5طبق اثني خمفض  ،و ي موهج
اإىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ما زالت احتفظا هبا واحافظا علهيا ومس تخدم يف س ياق جامعي من ِّقبل
املس تفيدين ،ولكن ميكن أأن تكون متاح للجمروهور دون اإذن من املس تفيدين .والغرض من ذكل هو الوصول اإىل مفروهوم ني
املس تفيدين فامي ةتعلق ابإماكني الوصول العام اإىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو اإماكني توافرها .ويف هذه احلالت ةنبغي
عىل ادلول ا ألعضاء أأن توفر هذه التدابري للحامة من خمتلف أأنواع الاس تخدامات اليت تكمل أأنواعا معنوة من احلقوق
وحيامث اكنت أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد أأتيحت دون اإذن واس ُتغلت جتاراي ،ةنبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن تبذل
قصارى هجدها لتيسري التعوةضات هبدف معاجل الكواغل املرشوع للمس تفيدين فامي ةتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
اليت ل تزال احتفظا هبا يف س ياق جامعي ،مع اليسلمي بأأن أأي اتفاق دويل ةتطلب من ادلول ا ألعضاء توفري امحلاة ليس فقط
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للمس تفيدين داخل حدودمه وإامنا للمس تفيدين من مجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى أأةضا .وتنص الفقرة  3.5عىل ما ةيل" :عندما
ل يكون املوضوع محميا مبوجب الفقرتني  1.5أأو  2.5ةنبغي/رجب عىل ادلول ا ألعضاء أأن تبذل قصارى هجدها محلاة سالم
املوضوع ابليكاور مع املس تفيدين حيامث ةنطبق ذكل" .وةتعلق هذا املس توى الهنايئ يف الفقرة  3.5بميع أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ا ألخرى غري احملمي مبوجب الفقرتني  1.5و 2.5واليت س بق أأن قدهما وفد اإندونيس يا ابلنياب عن البدلان املتقارب
التفكري يف اجللس العام  .ومل يكن دلى امليرسين سوى وقت احدود جدا لصياغ البدةل  ،3ومن املؤكد أأنه ميكهنم أأن
يس تفيدوا من التفكري الإضايف ولكهنم رصدوا عنارص رئيس ي ميكن أأن تكلك أأساسا ملزةد من املناقك والتحسني من قبل
ادلول ا ألعضاء يف ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي  .ومل ةطر أأ عىل البدةل  4سوى تغيريات طفيف ابلنس ب اإىل
التنقيح  .1ومتك يا مع موقف ادلوةل العضو اليت تؤةد هذا احلمكُ ،حذفت العبارتني "الطرف املتعاقد" و"ضامن أأن" عند وضع
قوسني معقوفني حولروها كبدةل عن "تكجيع"  .وأدخلت تعدةالت طفيف أأخرى لزايدة الوضوح والاتساق .ومت تبس يط
املادة  6وتوضيحروها من عدة نواح .وقد ُ
حذفت الفقرات من  2.2اإىل  ،2.4اليت نقلت اإىل تكل املادة من املادة املتعلق
ابملس تفيدين ،ابعتبارها زائدة عن احلاج وغري  رورة  ،بناء عىل طلب اإحدى ادلول ا ألعضاء .و ُحذف أأةضا البدةل 1
السابق ،حيث مل تؤةده أأي دوةل عضو .واكن البدةل  2السابق مبثاب ا ألساس للبدةلني احلاليني .والبدةل  1اجلدةد هو فامي
س بق الفقرة  1.6من البدةل  2مع حذف "املصلح " وإادراج " أأو الروهيئات" .وةعترب البدةل  2أأةضا تعدةال للبدةل  2السابق،
اإل أأنه تضمن الك الفقرتني  1.6و 2.6من ذكل البدةل ،ويكمل عبارة "مبوافق رصحي من املس تفيدين" الواردة يف الفقرة
 ،1.6وحيتفظ ب "الفائدة" وةضع قوسني معقوفني حول "الصك" بناء عىل طلب املؤةد .ومل تتغري الفقرة  2.6من هذا
البدةل .و أأدخلت عىل املادة  7لروها عدة تغيريات تتعلق ابلتنقيح  .1ويك متل البدةل  1الآن بني قوسني معقوفني عىل عبارة
"والقانون العريف للكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي " بناء عىل طلب ممثل مؤسس تبييبا ابلنياب عن جامع الكعوب
ا ألصلي وبتأأةيد من وفد كولومبيا .واس تخدم امليرسون ا ألقواس بدل من بدةل جدةد ألن ذكل ةتفق مع القصد من احلمك عىل
النحو اذلي أأوحضه وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري بأأن القانون العريف ورد يف البدةل املفضل دلى البدلان
املتقارب التفكري يف املادة  ،5واذلي رجب أأن ةمت قراءة هذا احلمك جنبا اإىل جنب معه .وجشعت الس يدة /ابغيل مؤةدي ذكل
احلمك عىل مناقك أأفضل الس بل ملعاجل ذكل الكاغل يف ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي  .ومت حذف البدةل
 2السابق بناء عىل طلب وفد ش ييل اذلي قدمه يف البداة  .وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي البدةل  2اجلدةد وحيتوي
عىل اس تثناءات عام واحددة .ومت عرضه يف اجللس العام واكن موضوع نقاش كبري خالل املكاورات غري الريمي  .وظل
البدةل  3هو نفسه كام هو احلال يف التنقيح  1ابس تثناء حذف عبارة "ومبوافق مس بق عن عمل من املس تفيدين أأو مبوافقهتم
ومكاركهتم" خالل مجيع اجزاء احلمك .ومت تعدةل ترقمي املواد املتبقي  ،حىت يف احلالت اليت مل تناقش فهيا املادة .ومت اإدخال
املادة  ،16و ي مادة جدةدة اقرتهحا وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري يف اجللس العام  .وتتضمن حكام بعدم
الانتقاص .ونصروها عىل النحو التايل" :ليس يف هذا الصك ما ميكن تفسريه عىل أأنه ةنتقص من أأو ةلغي احلقوق اليت متلكروها
الكعوب ا ألصلي أأو اجملمتعات احمللي الآن أأو اليت قد تكيس هبا يف املس تقبل".
 .290و أأشار الرئيس اإىل أأن مرشوع "القامئ الإرشادة للقضااي املعلق /العالق اليت ةتعني معاجلهتا/حلروها" مت توزةعه .و ي
قامئ اإرشادة والغرض مهنا تقدمي التوجيه .ويف حني ةبدو أأن هناك الكثري من البنود ،فاإن بعض هذه القضااي قد تكون ذات
طابع بس يط ،والبعض الآخر كبريا ،مثل نطاق امحلاة  .وفامي ةتعلق ابملس تفيدين ،اقرتبت اللجن احلكومي ادلولي من التوصل
اإىل حل يف هذا اجملال ،ولكهنا مل تنته بعد.
 .291ودعا الرئيس ا ألمان اإىل تقدمي عرض عن املوارد املتاح عىل موقع الإلكرتوين للوةبو ،وقامت ا ألمان بذكل[ .مالحظ
من ا ألمان  :املوارد متاح عىل صفحات ش بك املعارف التقليدة عىل العنوان التايل،http://www.wipo.int/tk/en/ :
وحتدةدا يف الرابط "مس تودع املوارد"].
 .292وقال الرئيس اإنه وفقا للمهنجي وبرانمج العمل املتفق علهيام ،س ُتدعى اجللس العام اإىل حتدةد ا ألخطاء والإغفالت
الواحض يف التنقيح  .2وس يجري امليرسون التعدةالت بعد ادلورة .وس ُيدرج يف التقرير أأي مقرتحات جدةدة وصياغ
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التحسينات و أأي تعليقات جوهرة أأخرى .ويف هناة املناقك  ،سيكار اإىل النص بصيغته املصوب  ،اإذا لزم ا ألمر ،ل ألخطاء
والإسقاطات الواحض  ،وحيال اإىل ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي  .وفتح الرئيس الباب للتعليقات العام عىل
التنقيح .2
[ .293مالحظ من ا ألمان  :و َجه مجيع املتحدثني الككر اإىل امليرسين عىل اإصدار التنقيح  ].2وحتدث وفد تركيا ،ابمس
اجملموع ابء ،و أأشار اإىل وجود أأقواس ومقرتحات بدةةل ةتعني النظر فهيا ومناقك هتا .وشكر الرئيس عىل اإعداد قامئ القضااي
املعلق /العالق  ،اليت أأظروهرت أأن املسأأةل ل تزال حباج اإىل مزةد من املناقك  .و أأعرب عن أأمهل يف أأن جتري اللجن احلكومي
ادلولي مناقك ممثرة بكأأن هذه املسأأةل.
 .294وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،وقال اإنه ل تزال هناك بدائل ومصطلحات بني قوسني يف
التنقيح  ،2ولكن من الواحض أأن الوثيق حتسنت عن الوثيق ا ألصلي  .واتضحت مواقف ا ألعضاء ،ألن املواقف تنعكس
بكلك جيد يف الوثيق  ،اليت تكلك أأساسا جيدا ملزةد من املناقك .
 .295وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،وقال اإن الصياغ أأفضل تصمامي وتعكس معظم املالحظات اليت
أأبدةت .وشكر ا ألمان والرئيس عىل اإنكاء نظام العمل اذلي أأاتح للوفود تبادل الآراء وحتسني مواقفروها مع مرور الوقت.
 .296وحتدث ممثل مؤسس تبييبا ،ابمس جامع الكعوب ا ألصلي  ،وقال اإن اللجن احلكومي ادلولي اختذت خطوات هام
يف توضيح النص .وشكر ا ألعضاء عىل معلروهم الكاق للغاة  .و أأشار اإىل أأن النص املنقح أأساس للميض قدما ،وحث عىل
اإحالته اإىل اللجن احلكومي ادلولي املقبةل .وحيامث اكنت هناك قضااي دامئ مل حتل مثل قضي امحلاة /الصون ،اعمتدت اللجن
احلكومي ادلولي ممارس وضع املصطلحات بني أأقواس للنظر فهيا مس تقبال .وطلب املمثل وضع الصيغ املعيارة "الكعوب
ا ألصلي واجملمتعات احمللي " يف النص ابلاكمل حيامث ظروهرت "اجملمتعات ا ألصلي واحمللي " .وقال اإن هناك يف الوقت احلايل عدة
أأجزاء يف مرشوع النص حتتوي عىل "الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي " وحيتوي غريها عىل "اجملمتعات ا ألصلي واحمللي ".
 .297وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ور أأى أأن هناك حتس نا كبريا يف التنقيح 2
وسيكاطر مواقفه بكأأن املواد املعلق يف الوقت املناسب.
 .298وحتدث وفد كولومبيا ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب ،وقال اإن التنقيح  2واحض ودقيق للغاة  .ورحب
بكون مقرتحات مجموعته قد انعكست عىل النحو الواجب ،و أأقر ابلعمل اذلي أأجنز يف النص ابلاكمل ،من أأجل ترتيب
احملتوى وإادراج املقرتحات يف بدائل خمتلف  .ور أأى أأن التنقيح  2يكلك وثيق معل ملواصةل املفاوضات يف ادلورة املقبةل للجن
احلكومي ادلولي  .وفامي ةتعلق ابملادة  ،5أأقر الوفد ابملساهامت اليت قدهما امليرسون يف اإدراج بدةل  3جدةد اذلي اعتربه ذا
أأمهي كبرية يف تكل املفاوضات .وةنبغي أأن ةنظر اجليع يف ذكل البدةل .و أأشار اإىل أأن املسامه اليت قدمهتا البدلان املتقارب
التفكري مسامه قمي  ،ول س امي الاقرتاح اذلي ظروهر يف اإطار البدةل  .2و أأظروهر طبيعته البناءة ،مما ةدل عىل الاهامتم ابلسعي
اإىل التقارب ،ودعا أأةضا اإىل النظر فيه .وشكر الرئيس وانئبيه عىل الزتاهمم وتفانهيم يف معل اللجن احلكومي ادلولي  .وشكر
ا ألمان أأةضا عىل كوهنا متاح ابس مترار وعىل معلروها ادلؤوب.
 .299وشكر ممثل اللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب منطق ا ألنديز ا ألصلي وفد كولومبيا ابمس مجموع بدلان أأمرياك
الالتيني والاكرةيب لإقراره عددا من املقرتحات اليت قدمهتا جامع الكعوب ا ألصلي وأدرجت يف النص .وقال اإن ذكل أأمر
مكجع ألنه س يواصل املكارك يف ثق وعىل أأمل أأن تتفروهم ادلول شيئا فكيئا الكعوب ا ألصلي  .ووافق عىل التنقيح 2
و أأعرب عن أأمهل يف أأن يس متر عىل هذا ا ألساس .وقال اإن تضحياته قد أأمثرت واكن من اجملدي حضور هذه ادلورة .و أأشار
إاىل أأن اللجن احلكومي ادلولي دلما صندوق تربعات و أأن ذكل رجدد ثقته يف أأن العملي سينجح يف الهناة .
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 .300وقال وفد الصني اإن النص أأكرث وضوحا وةعكس بكلك أأفضل مواقف الوفود .ومت إاحراز تقدم بكأأن مواضيع عدةدة.
و أأشار اإىل أأنه س يواصل املكارك بنكاط يف تعزيز املناقكات.
 .301وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموع أآس يا واحمليط الروهادئ ،وقال اإنه ظل ملزتما ابلعمل بكلك بناء من أأجل اإعداد
وثيق مقبوةل من الطرفني .ور أأى أأن التنقيح  2حتسني من وثيق البداة  ،و أأعرب عن تطلعه اإىل مزةد من املناقك .
 .302وفتح الرئيس ابب املناقك بكأأن التنقيح  ،2مادة تلو ا ألخرى.
 .303وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن رغبته يف مواصةل املناقكات
بكأأن املبادئ .وقال اإن من املروهم أأن تركز اللجن احلكومي ادلولي عىل املبادئ املتعلق ابمللكي الفكرة يف اخلطوط  9و10
و 11و 12اليت ل ةنبغي أأن يكون لروها أأي قوسني .وةتعني عىل اللجن احلكومي ادلولي مواصةل مناقكاهتا بكأأن يلم
"التقليدي" يف س ياق الصك .وهذا هو السبب يف وجود قوسني حول "التقليدي" ،وطلب وضع يلم "التقليدي" بني
قوسني يف املبد أأ  6ومواصةل املناقكات بكأأهنا.
 .304وفتح الرئيس ابب املناقك بكأأن املادة .1
 .305وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد البدةل  .1و أأعرب عن تطلعه اإىل مزةد من النقاش حول
أأهداف الس ياس الرامي اإىل اإرجاد أأرضي مكرتك مقبوةل دلى مجيع أأعضاء اللجن احلكومي ادلولي  .ور أأى أأةضا جدوى كبرية
يف مناقك الهنج الإرجايب اذلي ةعكسه البدةل .3
 .306وشكر وفد الربازةل ا ألمان عىل عرض املوارد املتاح عىل موقع الإلكرتوين للوةبو .وفامي ةتعلق ابملادة  ،1أأةد البدةل
 ،1لكنه فضّ ل الفقرة ا ألوىل (د) "تكجيع وحامة الإبداع والابتاكر القامئني عىل التقاليد" .وقال ان صيغ البدةل مفتوح
جدا وتتجاوز نطاق الصك .وليس من الواحض متاما من أأين جاء "احلرة" يف الفقرة الفرعي (ج).
 .307وقال الرئيس اإن وفد الفلبني اقرتهحا يف اجللس العام .
 .308وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ومل ةؤةد البدةل  .1و أأعرب عن تفضيهل
للبدةل  2أكساس للعمل .و أأبدى اهامتمه بدراس البدةل  3يف ادلورة التالي  .و أأعرب عن رغبته يف وضع "الكعوب" بني
قوسني معقوفني ألس باب دس تورة لبعض ادلول ا ألعضاء.
 .309وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،و أأةد البدةل  .1وفامي ةتعلق ابلفقرة (د) ،فاإنه فضّ ل النص كام هو
وارد يف التنقيح  .1وطلب حذف ا ألقواس اليت حول "الكعوب".
 .310و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي البدةل  .1وفامي ةتعلق ابخليارين الواردين يف الفقرة الفرعي (د) ،أأةد الوفد اخليار
ا ألصيل.
 .311وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأكد من جدةد تأأةيده للبدةل  2أكساس ملزةد
من العمل .وفضل اس تخدام مصطلح " اجملمتعات ا ألصلي واحمللي " بدل من "الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي ".
 .312و أأةد وفد الصني البدةل  .1ومل ةؤةد اخليار الثاين للفقرة الفرعي (د).
 .313واقرتح ممثل اللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب منطق ا ألنديز ا ألصلي حذف ا ألقواس املعقوف حول "الكعوب
ا ألصلي " ألهنا فئ يف القانون ادلويل العام .ومه هجات فاعةل جدةد يف اإطار هذه اليسمي بلغ ا ألمم املتحدة القانوني .
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 .314وقال ممثل توابج أأمارو اإن الروهدف الرئييس من املادة "املوضوع احملمي" ةنبغي أأن يكون )1( :أأشاكل التعبري الصوتي
واملوس يقي مثل ا ألغاين والإةقاعات ا ألصلي  )2( ،أأشاكل التعبري العرفي مثل الرقص وا أللعاب التقليدة والعروض وغريها من
العروض مثل املرسح وا ألعامل ادلرامي القامئ عىل التقاليد الكعبي للكعوب ا ألصلي  )3( ،أأشاكل التعبري املادة مثل ا ألعامل
الفني  ،ول س امي الرسومات واللوحات واملنحواتت والفخار وا ألقنع والرمس .وةنبغي أأن ةنطبق ذكل عىل مجيع أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي اليت تكلك اذلاكرة احلي للكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  ،بقدر ما  ي جزء جوهري من هوةته
الاجامتعي والثقافي والتارخيي  .وةنبغي أأن حيمي الصك لك أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي هذه ،وإال فاإن الصك س يكون
خاليا من أأي مادة محمي .
 .315و أأةد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي البدةل  2وقال اإن البدةل  3يس تحق مزةدا من ادلراس .
ّ .316
وعرب وفد نيجرياي عن تقديره ل ألمان لعرضروها عىل صفح الوةب وللرئيس ونواب الرئيس ول س امي امليرسين عىل ما
قاموا به من معل شاق يف اإعداد التنقيح  2اذلي يكلك أأساسا جيدا ملواصةل النقاش .و أأعرب عن تأأةيده للبيان اذلي أأدىل
به وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،وكرر تأأةيده للبدةل  .1ومع ذكل ،ر أأى أأنه ةنبغي التقرةب بني اخليارين
الواردين يف الفقرة الفرعي (د) يف البدةل .1
 .317وفتح الرئيس ابب املناقك بكأأن املادة  ،2و ي اس تخدام املصطلحات.
 .318وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد التعرةف البدةل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلي
اقرتحته البدلان املتقارب التفكري .و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل حبثه مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .وفامي ةتعلق بتعرةف "املكل
العام" ،اعرتف بأأنه أأصبح الآن بدةال .غري أأن هذا التعرةف واسع النطاق وةتجاوز نطاق اللجن احلكومي ادلولي  .ول ةوجد
صك دويل ةعرف املكل العام .وحىت يف نطاق الصك ،ل يرى الوفد مزااي حملاوةل تعرةفه.
 .319وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،واتفق مع وفد اإندونيس يا ،نياب عن البدلان املتقارب التفكري،
بكأأن املكل العام .و أأبدى معارضته الكدةدة لتعرةف املكل العام .وفامي ةتعلق بتعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،قال إانه
حيبذ التعرةف اذلي اقرتحه وفد اندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري.
 .320وحتدث ممثل مؤسس تبييبا ،ابمس جامع الكعوب ا ألصلي  ،وقال اإن املكل العام ل حيتاج اإىل تعرةفه يف النص.
و أأعرب عن تأأةيده الكدةد لعدم تناوهل يف الصك .و أأةد البدةل لتعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وطلب تغيري
اجملمتعات ا ألصلي واحمللي اإىل الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  ،ابعتبارها مسأأةل شامةل.
 .321وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال اإن التعرةف رجب أأن يكون متوافقا
مع الصيغ الواردة يف الفقرة الفرعي (ه) من البدةل  2من املادة  3واليت تنص عىل ما ةيل" :الإبداعي وا ألديب أأو الفين".
وعالوة عىل ذكل ،ل ةنبغي وضع قوسني حول اخليار ا ألول لتعرةف املكل العام .ومن الرضوري مواصةل املناقكات بكأأن
تعرةف "الاس تخدام" نظرا ألن التعرةف احلايل دائري .وذلكل ،طلب اإدراج أأقواس حول يلميت "اس تخدام"
و"ابس تخدام".
 .322وعارض وفد مرص أأي تعرةف للمكل العام .وفامي ةتعلق بتعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،أأعرب عن تأأةيده
للتعرةف اذلي اقرتحه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري.
 .323وفضَ ل وفد مجروهورة اإيران الإسالمي التعرةف اذلي اقرتحه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري .و أأشار
اإىل أأنه ليس من الرضوري اإدراج تعرةف للمكل العام يف النص.
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 .324ونظر وفد الربازةل ابهامتم اإىل التعرةف اجلدةد املقرتح ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ولكنه حباج اإىل اإجراء بعض
املكاورات قبل تأأكيد أآرائه .وانضم اإىل الوفود ا ألخرى يف اقرتاح أأن تعرةف املكل العام ليس هل ماكن يف الصك.
 .325وقال وفد اجلزائر اإنه ليس هناك ما ةدعو اإىل تعرةف املكل العام .وفامي ةتعلق بتعرةف أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،أأعرب عن تأأةيده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري.
 .326و أأةد وفد كولومبيا موقف وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري بكأأن املكل العام.
 .327و أأةد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري و أأعرب عن تأأةيده لتعرةف أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي اذلي اقرتحته البدلان املتقارب التفكري .وقال اإنه ل يرى أأي فائدة يف تعرةف املكل العام بسبب الآاثر
اليت قد ترتتب عىل ذكل.
 .328و أأةد ممثل توابج أأمارو حذف تعرةف املكل العام.
 .329و أأةد وفد نيجرياي البيانني اذلي أأدىل هبام وفدا الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي وإاندونيس يا نياب عن البدلان
املتقارب التفكري بكأأن تعرةف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ور أأى أأنه ل ةنبغي للجن احلكومي ادلولي أأن حتاول تعرةف
"املكل العام" يف النص ،ألنه ل توجد سابق ذلكل يف الصكوك ادلولي للملكي الفكرة .
 .330وافتتح الرئيس ابب التعليق عىل املادة .3
 .331وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد البدةل  ،1وهو القسم اذلي قدمه ابلإضاف اإىل تعرةفه
ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .332وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،و أأعاد تأأكيد تفضيهل للبدةل  1فامي ةتعلق بتعرةف املادة .2
 .333وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأعرب عن سعادته لرؤة يلم "الصون"
يف عنوان املادة  3اليت تكمل مجيع الآراء املعرب عهنا .ومع ذكل ،ةنبغي معاملهتا بنفس الطرةق اليت تعامل هبا "امحلاة " نظرا
لعدم وجود توافق يف الآراء بكأأهنا .ونييج ذلكل ،ةنبغي أأن يكون الك املصطلحني بني قوسني أأو أأن يكون الكهام بدون
قوسني .وةنبغي أأن ةنعكس ذكل يف الوثيق وكذكل يف العنوان .وجاء النص عىل النحو التايل" :الروهوة الثقافي والاجامتعي "
ومت حذف اخلطأأ "و" .وةنبغي للمرء أأن ةعيد اللغ املس تخدم سابقا ،اليت تنص عىل ما ةيل[" :منتج فرةد] [مرتبط
مبارشة]" .ور أأى أأنه من املفيد اإجراء مزةد من املناقكات.
 .334وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأةد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب
وفضل البدةل  2أكساس ملزةد من العمل.
 .335و أأعرب وفد مرص عن معارضته املنتظم لس تخدام يلم "الصون" .و أأعرب أآخرون عن نفس املوقف .و أأةد
البدةل  1ألنه بس يط وشامل لكنه حيدد بوضوح الغرض من الصك.
 .336وقال ممثل اللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب منطق ا ألنديز ا ألصلي اإنه ةنبغي حسب يلم "الصون" .وملا اكنت
اجلعي العام قد وافقت عىل مفروهوم امحلاة يف الولة  ،فاإنه ةتعني عىل املرء أأن يكون ميسقا ول ةضيف "الصون" يف
العنوان .و أأةد البدةل .1
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 .337وقال وفد مجروهورة اإيران الإسالمي اإن "موضوع الصك" هو أأنسب العناوين .وةنبغي أأن تظل يلم "الصون" بني
قوسني .وفضّ ل البدةل .1
 .338و أأةد وفد غاان الإشارة اإىل "الصون" عىل أأنه غري مالمئ .وقال اإن الولة أأشارت اإىل "امحلاة القانوني " وهو ما
اس ُتخدم يف مجيع الواثئق الرئيس ي اليت أأعدهتا اللجن احلكومي ادلولي  .وذكر أأن الوثيق اليت وضعت لدلورة الثالث عرشة
للجن احلكومي ادلولي تنص عىل أأن ا ألفضلي ةنبغي أأن تكون لـ"امحلاة القانوني " ألن ذكل ةتفق مع حقوق امللكي الفكرة
وليس "الصون" ،وهو املصطلح املس تخدم يف صكوك حقوق الإنسان وبعض صكوك اليونسكو .2003 ،فالصون يكغل
جزءا ضئيال من امحلاة  ،وهو مصطلح أأوسع نطاقا .وقال اإن يلم امحلاة أأكرث لمول وةنبغي أأن تكون  ي
املصطلح املس تخدم.
 .339وفضّ ل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي البدةل  .2و أأشار اإىل أأن املسأأةل املعقدة والصعب ولكن احلايم للربط بني
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واجملمتع املس تفيد اذلي أأدى اإىل نكوهئا مل ُحتل بعد .ومن الرضوري اإجراء مناقك مطوةل يف
ادلورة املقبةل بكأأن هذا املوضوع.
 .340و أأةد وفد كولومبيا البياانت اليت أأدىل هبا وفد مجروهورة اإيران الإسالمي بكأأن العنوان.
 .341وفتح الرئيس ابب املناقك بكأأن املادة .4
 .342وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد البدةل  .3و أأعرب عن تطلعه اإىل مزةد من املناقك لإرجاد
أأرضي مكرتك بني البدةلني  2و 3يف اللجن احلكومي ادلولي املقبةل.
 .343وفضّ ل وفد الاحتاد الرويس البدةل  2ألنه يكري اإىل القانون الوطين.
 .344وقال ممثل توابج أأمارو اإنه ةنبغي حذف معاةري ا ألهلي من املادة  .3وسأأل معن ةقرر ما هو مؤهل .وطلب أأةضا
حذف يلم "الصون" اليت تكري حقا اإىل حامة مجموعات املتاحف.
 .345وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،و أأةد "املس تفيدون من امحلاة " للعنوان وفضّ ل البدةل .3
 .346وفضَ ل وفد اإكوادور "املس تفيدون من امحلاة " للعنوان و أأةد البدةل  .3ومع ذكل ،حيتوي البدةل  2عىل عنارص مفيدة
تس تحق النظر فهيا.
 .347و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي اس تخدام يلم "الصون" يف العنوان .و أأةد الوفد البدةل  3اذلي ةوفر أأرضي
مكرتك للتوصل اإىل اتفاق بكأأن املس تفيدين ،نظرا اإىل أأن ادلول ا ألعضاء قد انلت مرون وحيزيا اكفيني س ياس يا.
 .348وقال وفد كولومبيا اإن العنوان ةنبغي أأن يكون "املس تفيدون من امحلاة " .وفضّ ل البدةلني  2و.3
 .349وقال الرئيس اإن املواقف واحض بكأأن املناقك حول "امحلاة " مقابل "الصون" حىت ميكن للمرء أأن ةفروهم أأن هذه
املسأأةل سوف متر يف الوثيق بأأمكلروها.
 .350و أأةد وفد الروهند "املس تفيدون من امحلاة " للعنوان .وفضّ ل البدةل  3ولكنه أأبدى مرون يف مراعاة مزااي البدةل .2
 .351وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأةد البدةل  1أكساس ملزةد من العمل.
ومع ذكل اقرتح اإدراج عبارة "الإبداع والتعبري واحملافظ والاس تخدام والتطوير" و أأعرب عن رغبته يف أأن تنعكس هذه

WIPO/GRTKF/IC/33/7
65

اللغ  .و أأةد الوفد أأن اجملمتعات ا ألصلي واحمللي مه فقط املس تفيدون ،و أأشار اإىل أأن البدةلني  2و 3ةبدو أأهنام ةقدمان مفروهوما
جدةدا حيتاج اإىل مزةد من املناقك من أأجل فروهم نطاقه وأآاثره .ومن أأجل الاتساق ،ةنبغي وضع "الكعوب" بني قوسني يف
النص بأأمكهل .وةنطبق هناك أأةضا التعليق الوارد يف املادة السابق فامي ةتعلق ابلعنوان.
 .352وطلب وفد مرص حذف "الصون" يف لك ماكن من الصك وخاص يف العنوان .وفضّ ل البدةل  ،3حيث أأنه ةليب
مجيع املصاحل.
 .353و أأعرب وفد الربازةل عن تقديره لإدراج لغته يف البدةل  ،3اذلي أأةده.
 .354و أأعرب ممثل توابج أأمارو عن رغبته يف حذف يلم "الصون" من العنوان .و أأةد البدةل  .2وقال اإنه ةنبغي ،يف اإطار
الصك ،أأن ةُفروهم أأن املس تفيدين مه املبدعون وا ألوصياء و أأحصاب حقوق التعبري الثقايف التقليدي ،ومه الكعوب ا ألصلي
واجملمتعات احمللي  ،ورثهتم واملتنازل هلم.
 .355وقدم وفد الصني مرشوع البدةل  2اذلي ةعكس حقا مصاحل خمتلف ا ألطراف كام ةُظروهر اجلروهود اخمللص اليت ةبذلروها
امليرسون .ولكن فامي ةتعلق مبسأأةل املس تفيدين ،فاإن الوفد ل ميكن يف الوقت الراهن تطبيقه عىل مجيع ادلول ا ألعضاء ،ويف
الوقت نفسه أأةد البدةل  3و أأعرب عن رغبته يف مواصةل املناقكات بكأأن البدةلني  2و 3من أأجل امليض قدما.
 .356وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي وطلب توضيحا بكأأن قوس مغلق يف هناة البدةل  3ةنبغي إازالته.
 .357وقال الرئيس اإن املادة بأأمكلروها بني قوسني ألهنا مل ةمت التفاق علهيا .وكذكل فاملواد ا ألخرى أأةضا من هذا القبيل .وبدل
من وضع أأقواس عىل لك فقرة ألهنا مل ةمت التفاق علهياُ ،وضعت املادة بأأمكلروها بني أأقواس .وفتح الرئيس الباب بكأأن املادة .5
 .358وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد "نطاق امحلاة " ألن ذكل هو جوهر الصك .و أأعرب عن
رسوره لرؤة اقرتاح البدلان املتقارب التفكري واردا يف البدةل  .2و أأحاط علام بروهود امليرسين بكأأن البدةل  3اذلي رصد مجيع
نوااي البدلان املتقارب التفكري .و أأةد نص امليرسين والتعرةف اذلي قدمته البدلان املتقارب التفكري.
 .359وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،و أأةد البدةل  ،2ولكنه قال اإن البدةل  3ميكن أأن يكلك أأساسا
جدةدا للمناقك وميكن اس تخدامه لتعزيز النص.
 .360و أأةد وفد اتةلند املالحظات اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري ،وفضل البدةل  3ألنه ةبني
جوهر املناقكات .وعىل الرمغ من أأنه ةؤةد البدةل  ،3فاإنه ةفضل تغيريه اإىل خيار داخل البدةل  2والاحتفاظ به
داخل النص.
 .361و أأةد وفد نيجرياي البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا الس نغال نياب عن اجملموع ا ألفرةقي وإاندونيس يا نياب عن البدلان
املتقارب التفكري بكأأن تفضيالهتام يف املادة  .5و أأشار اإىل أأن البدةل  3تناول عىل حنو جيد اقرتاح البدلان املتقارب التفكري يف
البدةل  .2و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل العمل مع ادلول ا ألعضاء لضبط الك الاقرتاحني يف ادلورة املقبةل.
 .362و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي وإاندونيس يا
نياب عن البدلان املتقارب التفكري يف تأأةيد البدةل  .2ورحب الوفد ابلبدةل  3و أأبدى اس تعداده ملناقك البدائل اجلدةدة
املقرتح ابلتفصيل يف الاجامتع املقبل.
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 .363و أأةد وفد الربازةل "نطاق امحلاة " فقط يف العنوان .و أأشار اإىل أأن هناك الكثري اذلي ةفضهل يف البدةل  .3و أأعرب عن
تقديره العميق جدا للعمل الرائع اذلي قام به امليرسون .وسوف ةدرس وةتأأمل البدةل  ،3ولكنه يرغب أأن ةمت يف ادلورة
املقبةل الإشارة اإىل "المتكل غري املرشوع" يف النص ،وهو ما مل يكن موجودا حىت الآن ،رمبا يف الفقرة .2.5
 .364وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأةد البدةل  .1و أأشار اإىل أأن املادة
ُوضعت بأأمكلروها بني قوسني ومن مث رجب إازاةل القوسني حول البدةل  ،1نظرا لعدم وضع أأي من البدائل ا ألخرى بني قوسني.
و أأبدى اهامتمه بدراس البدةل  4املدرج حدةثا.
 .365وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن تأأةيده للبدةل  ،1واهامتمه مبواصةل
دراس الصياغ اجلدةدة للبدةل  4يف ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي .
 .366و أأةد وفد مرص "نطاق امحلاة " كعنوان دون الإشارة اإىل الصون .وشكر امليرسين عىل هجودمه يف اإعداد البدةل ،3
لكنه فضل البدةل  .2ومع ذكل ،مل ةُبد أأي اعرتاض عىل دراس البدةل  3بعناة  ،بل قد ةأأخذ بعضا من العنارص يف النص.
 .367وقال ممثل توابج أأمارو اإن احلقوق واملصاحل الاقتصادة واملعنوة مل تناقش .وقال اإن ذكل ليس هدفا ألن املعرف
ا ألصلي رس مادي وغري مادي .ونييج ذلكل ،أأدرج امليرسون احلقوق املعنوة  .وهو حق من حقوق املؤلف اليت تسمح
لصاحب حق املؤلف بتلقي تعوةض مقابل اس تخدام العمل من ِّقبل أأطراف اثلث  ،ولكن ذكل ليس ما ةفعهل هناك .ول
ةتحدث عن حق املؤلف .وبناء عىل ذكل ،س يقدم نصا جدةدا لتكل املادة.
 .368و أأعرب وفد الروهند عن تأأةيده لـ"نطاق امحلاة " للعنوان .وفامي ةتعلق ابلبدائل ،أأةد البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا
ابمس البدلان املتقارب التفكري ،لكنه أأشار اإىل أأن هناك جمال للمناقك بكأأن البدةل .3
 .369وقال وفد ماليزياي اإن البدةل  3س يعود ابلنفع عىل املناقكات يف ادلورة املقبةل ،ولكنه أأعرب عن تأأةيده للبدةل  2وفقا
لقرتاح وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري .ومع ذكل فاإنه سوف ةنظر يف البدةل  3وخيتار عنارص لتعزيز
البدةل  ،2اذلي ةُعد صمي الصك.
 .370وحتدث ممثل مؤسس تبييبا ،ابمس جامع الكعوب ا ألصلي  ،و أأةد البدةل  .2و أأعرب عن تقديره للعمل اذلي تقوم به
البدلان املتقارب التفكري مع جامع الكعوب ا ألصلي بكأأن تطوير ذكل القسم اذلي ةعد سبيال جيدا للميض قدما .وجشع املزةد
من الوفود عىل العمل معروها .وحياول الوفد اإرجاد بعض النتاجئ املتوا نز  .ولك ما ةبحث عنه هو حامة حقوقروهم يف الصك.
وشكر امليرسين عىل العمل عىل البدةل  .3وقال اإنه مثري لالهامتم للغاة وةنبغي أأن ةبقى يف النص ومقا نرته ابلبدةل  2عىل
حنو أأكرث تفصيال.
 .371و أأةد وفد كولومبيا البيان اذلي أأدىل به وفد اتةلند لإدراج البدةل  3كخيار للبدةل  2اذلي ةنبغي مناقك ته .وشكر
امليرسين عىل اقرتاهحم للبدةل .3
 .372وقال وفد ش ييل اإن البدةل  3يس تحق حتليال دقيقا .و أأشار اإىل أأنه س يواصل دراس ته ابلتفصيل اس تعدادا لدلورة
املقبةل .وعند القراءة ا ألولي للبدةل يف الفقرة  ،5.3ميكن للمرء أأن ةفكر يف اإضاف مسأأةل الإس ناد ،بعد " أأفضل املساعي
لتوفري  ...احلق يف الإس ناد".
 .373و أأةد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي البدةل  .4و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقك اخليارين  1و 2يف ادلورة الرابع
والثالثني للجن احلكومي ادلولي  .و أأحاط الوفد علام ابلبدةل  3اجلدير ابلنظر فيه .وأأشار اإىل أأنه س يدرسه عن كثب وتطلعه
اإىل مناقك ته.
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 .374وانتقل الرئيس اإىل املادة .6
 .375وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأعاد تأأكيد تأأةيده للبدةل  .2و أأعرب عن شكره للميرسين عىل
اإضاف " أأو تعيني" يف البدةل .1
 .376وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموع ا ألفرةقي  ،وأأةد البدةل  .1ومع ذكل ،قال إانه ل يزال مران ابلنس ب للنظر يف
البدةل .2
 .377وفضّ ل وفد الروهند العنوان "اإدارة احلقوق" و أأةد وفد اإندونيس يا ،نياب عن البدلان املتقارب التفكري.
 .378وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأةد البدةل  2أكساس ملزةد من العمل
و أأعرب عن رغبته يف الرتكيزي عىل املصاحل وحذف "احلقوق".
 .379وفضّ ل وفد مرص العنوان "اإدارة احلقوق" و أأةد البدةل .1
 .380و أأةد وفد الربازةل العنوان "اإدارة احلقوق" و أأةد البدةل  .1ومع ذكل مل ةُبد أأي اعرتاض عىل ا إلخطار هبوة أأي هيئ
اإىل املكتب ادلويل كام هو مبني يف البدةل  2وميكن أأن ةنظر يف اإدراج يف البدةل  1يف املس تقبل " ابليكاور الوثيق مع
املس تفيدين".
 .381و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي العنوان "اإدارة احلقوق" وفضّ ل البدةل  ،1عىل النحو اذلي عرب عنه وفد
اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري.
 .382و أأةد وفد نيجرياي وفدي الس نغال نياب عن اجملموع ا ألفرةقي وإاندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري يف تأأةيد
البدةل .1
 .383و أأعرب ممثل توابج أأمارو عن رغبته يف اسيبدال عبارة "اإدارة احلقوق" بعبارة "ممارس احلقوق اجلاعي وتطبيقروها".
وقال اإن "الإدارة" ليست يلم قانوني  .فا ألمور ميكن أأن تدار ،ولكن ليس احلقوق ،ول القانون .وةمت تطبيق القانون .اإذا مت
تفسريه ،مث تطبيقه .وقال اإنه س يقدم نسخ أأخرى ألن البدةلني  1و 2مت حذفروهام من الوثيق السابق  .ومل ةعدا ةعكسان كثريا
من اجلوانب ،مثل "اعامتد تدابري لضامن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وحاميهتا".
 .384وفضل وفد اإكوادور "اإدارة احلقوق" للعنوان ،و أأعرب عن تأأةيده للبدةل  ،1عىل النحو اذلي أأعرب عنه وفد
اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .ومع ذكل ،أأبدى انفتاحا جتاه البدةل  2أأةضا.
 .385وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأةد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب.
و أأعاد تأأكيد تفضيهل حلذف "احلقوق".
 .386وانتقل الرئيس اإىل املادة .7
 .387وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأةد البدةل  .1و أأشار اإىل الإضاف كنييج للمناقك املمثرة يف
املكاورات غري الريمي  ،واليت ةنبغي وضعروها بني قوسني .و أأعرب عن اس تعداده ملناقك املزةد من التفاصيل يف
ادلورة املقبةل.
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 .388و أأعرب وفد غاان عن تفضيهل للبدةل  .1ور أأى أأنه ةعكس اختبار اخلطوات الثالث اذلي ةُعد معيارا جيدا ويساعد
عىل جتنب اإدراج العدةد من الاس تثناءات والقيود يف مادة معين  ،كام مت تعدةهل بكلك طفيف من أأحاكم أأخرى ليأأخذ يف
الاعتبار مصاحل املس تفيدين والقانون العريف للكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي ومبد أأ ادلول اليت تترصف حبسن ني ول
تنهتك أأحاكم صكوكروها القانوني اليت وافقت عىل الالزتام هبا .و أأعرب عن عدم تأأةيده للبدةل  .3وذكر أأنه عند القراءة عن
كثب ،ةبدو أأن الفقرة  1من البدةل  2تكري اإىل أأنه عندما يكون هناك ابلفعل حق محمي مبوجب قانون حق املؤلف أأو قانون
العالمات التجارة  ،فال ةنبغي الطعن فيه مبوجب الصك املقرتح بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال اإن جزءا من
السبب يف ذكل هو ضامن حامة بعض هذه احلقوق حامة اكفي مبوجب قانون امللكي الفكرة  .وس تحدث نفس املكلك اإذا
ما اعمتد املرء البدةل  .1.2وةتطلب ا ألمر أأنه اإذا حصل أأحد عىل حقوق املؤلف أأو عالم جتارة  ،فال يشء ميكن القيام به
حيال ذكل ،وهناك أأمثةل عدةدة عىل تكل املكالك ،مبا يف ذكل قضي واش نطن رد سكيزن ،حيث أأخذوا هذا املصطلح
وقدموه اإىل اند لكرة القدم .وهناك أأةضا أأمثةل عىل أأشخاص يس تخدمون أأسامء جملموعات قبلي  ،مثل أأشانيت يف غاان،
ويسجلون تكل العالمات التجارة  .وليس من املناسب اكيساب حقوق للقيام هبذه ا ألمور .و أأعرب عن عدم تأأةيده للبدةل 2
ألن الفقرة  ( 2أأ) واسع جدا .ومن املناسب ضبطروها اب إلشارة اإىل مصطلح مثل الاس تخدام العادل .ويف الفقرة ( 2ب)،
سيسمح للمتاحف ابلحتفاظ ابملمتلاكت اليت من املمكن احلصول علهيا بصورة غري سلمي يف املقام ا ألول .وقال اإن الفقرة 2
(ج) تكلك اإشاكلي ألهنا تييح ل ألفراد اذلين اكيس بوا حقوقا يف املك تقات يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلحتفاظ
هبذه املمتلاكت.
 .389وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي  ،و أأةد البدةل  ،1ولكن دون اإدراج اجلزء اجلدةد يف النص.
 .390وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأةد البدةل  .3ولكنه أأبدى اهامتمه أأةضا
مبناقك البدةل  .2و أأعرب عن تطلعه اإىل ادلورة املقبةل ملواصةل العمل بكأأن الاس تثناءات .ودلواع الاتساق ،ةنبغي أأةضا
حذف الصيغ "املوافق املس بق عن عمل" و"مبكارك املس تفيدين" من الاس تثناء العام يف البدةل .3
 .391و أأعرب وفد الربازةل عن ارتياحه لنص البدةل  ،1مبا يف ذكل التعدةل اذلي أدخل يف التنقيح  .2وقد جعهل تعبري
"التعارض غري املعقول" مرحيا مبا فيه الكفاة .
 .392و أأةد وفد الروهند املوقف اذلي اختذه وفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري .و أأعرب عن تفضيهل للبدةل .1
 .393و أأةد وفد مرص البدةل  1اذلي تُعد صياغته أأكرث دراة ابملعاهدات ادلولي اليت تيناول اختبار اخلطوات الثالث.
 .394و أأةد وفد نيجرياي وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي يف الإعراب عن تفضيهل للبدةل  1يف التنقيح  .1و أأعرب
عن قلقه بكأأن البدةل  1اجلدةد يف التنقيح  2حيث ةنبغي أأل تتعارض الاس تثناءات والقيود عىل حنو غري معقول مع مصاحل
املس تفيدين ،اذلين يكملون الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي  ،ويف بعض احلالت ادلول .وةبدو أأن الإشارة اإىل القانون
العريف للمجمتعات ا ألصلي واحمللي تس تثين املس تفيدين الآخرين.
 .395و أأةد وفد كولومبيا البدةل .1
 .396وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي اإنه درس مجيع البدائل الثالث عن كثب وخلص اإىل أأنه ةؤةد البدةل .2
 .397وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن تأأةيده للبدةل  3أكساس للعمل
يف املس تقبل.
 .398و أأةد وفد اإكوادور البدةل  .1وقال اإنه ةنظر يف الآاثر املرتتب عىل النص املدرج.
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 .399و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تأأةيده لوفد اإندونيس يا نياب عن البدلان املتقارب التفكري وفضل البدةل  .1واشار اإىل أأنه ل
ميكن أأن ةؤةد البدةل  3ول البدةل  2اجلدةد.
 .400و أأةد ممثل اللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب منطق ا ألنديز ا ألصلي البدةل  .1وقال اإن البدائل ا ألخرى طوةةل يف
صياغهتا ،وتعين مضنا أأن العدةد من املفاهمي يف املواد ا ألخرى قد مت حتييدها.
 .401و أأةد وفد مجروهورة اإيران الإسالمي البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .و أأةد البدةل ،1
بعد حذف التعبري اجلدةد املدرج يف النص منه.
 .402و أأةد وفد ماليزياي البدةل  1بدون الإضاف  .وقال اإن من شأأن الاس تثناءات والقيود املطوةل أأن تيناقض مع الصك.
 .403وفتح الرئيس ابب التعليق بكأأن املادة .16
 .404وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،و أأعرب عن سعادته برؤة اقرتاحه مدرجا يف النص .وقال اإن
هناك حكام مس تقال بكأأن عدم الانتقاص ،ولكنه أأبدى رغبته يف أأن يسجل أأنه اقرتح مادة مس تقةل .وقال اإن املادة 2.12
 ي يف الواقع نفس الصياغ اليت توجد حتت عدم الانتقاص ول بد من حذفروها .وطلب فصل احلمك يف حمكني ،ووضع رشط
مس تقل بعدم الانتقاص.
 .405وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن حتفظه عىل النص اجلدةد
املقرتح ،وبصورة عام عىل النص بأأمكهل قيد املناقك  .و أأشار اإىل أأنه ليس هناك اتفاق عىل طبيع الصك .وطلب اس تخدام
ا ألقواس املعقوف يف النص بأأمكهل مبا يف ذكل حول عناوين املواد ،واخليارات ،والبدائل الواردة فيه.
 .406وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي و أأةد البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب
التفكري .و أأعرب عن تأأةيده للامدة  16بكأأن عدم الانتقاص.
 .407وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن رغبته يف أأن ةنظر عن كثب يف
املادة  16وطلب وضع قوسني.
 .408و أأةد وفد الربازةل البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري .و أأعرب عن تأأةيده أأةضا لوجود
رشط منفصل بعدم الانتقاص.
 .409و أأغلق الرئيس مناقك التنقيح  .2وقال اإنه أأعد "قامئ اإرشادة ابلقضااي املعلق /العالق اليت ةتعني معاجلهتا/حلروها" ،و ي
جمرد دليل .ول تُعد القامئ قامئ شامةل .وفتح الباب للتعليق علهيا.
 .410وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأشار اإىل املامرس الطوةةل ا ألمد بعدم
اإجراء أأي تعدةالت عىل القامئ  .وكرر التأأكيد عىل أأن هدف الس ياس الثاين ةنبغي أأن ة ُفروهم أأةضا عىل أأنه يكمل ضامن حقوق
امللكي الفكرة بكلك عام وكذكل تكجيع الإبداع والابتاكر.
 .411و أأاثر وفد كندا مسأأةل اجملمتعات احمللي  .وحتت عنوان "اس تخدام ومعاين مصطلحات ومفاهمي معين " ،متت ا إلشارة
اإىل "مثل الكعوب ا ألصلي " ولكنه اقرتح الإشارة اإىل "اجملمتعات احمللي " أأةضا .وقال اإن هذا املصطلح ليس بني أأقواس،
ولكن ةنبغي أأل ةأأخذ املرء ذكل مكؤرش عىل وجود فروهم واحض ومكرتك ،ل س امي يف س ياق أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
ومن شأأن ذكل أأن يس تدعي مناقك احددة .وقد يكون هذا املصطلح قد مس تخدما يف س ياقات دولي أأخرى ،ولكن من
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املروهم فروهم ما ةعنيه يف هذا الس ياق سواء من حيث مرشوع الصك املتعلق بكأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو من
الناحي العملي .
 .412وحتدث ممثل مؤسس تبييبا ،ابمس جامع الكعوب ا ألصلي  ،وقال اإن هناك حاج اإىل مزةد من املناقك يف ادلورة
املقبةل بكأأن معىن "ضامن احلقوق اليت تكيس هبا أأطراف اثلث والاعرتاف هبا" .وتُعد هذه مسأأةل معلق  .وقد يكون هناك
أأوجه تضارب يف حقوق الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي مع حقوق الغري ،وةنبغي عىل اللجن احلكومي ادلولي أأن تفروهم
تكل ا ألوجه مبزةد من التفصيل .و أأبدى عدم قبوهل ألن ةضفى الصك رشعي عىل الرسق التارخيي .
 .413وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،وقال اإن معظم القضااي املعلق املكار اإلهيا يف القامئ ميكن
معاجلهتا .وجشع مجيع ادلول ا ألعضاء عىل دراس واس تخدام مجيع املوارد املتاح ("ثروة املعرف ") بعناة عىل املوقع الإلكرتوين
للمعارف التقليدة  ،عىل النحو اذلي قدمته ا ألمان  .و أأعرب عن تطلعه اإىل العمل فامي بني ادلورات حول أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي قبل ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي  .واشار اإىل أأنه سيمت حل معظم هذه القضااي أأو
توضيحروها عندئذ.
 .414وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي و أأحاط علام ابلقضااي العالق  .و أأعرب عن شكره للوثيق اليت
س تكون مفيدة جدا للمناقكات املقبةل.
 .415وقال ممثل اللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب منطق ا ألنديز ا ألصلي اإن جامع الكعوب ا ألصلي وضعت قامئ
ابملواضيع اليت ميكن معاجلهتا يف املس تقبل .وس يقدمون اقرتاحا مكرتاك بكأأن ذكل.
 .416و أأحاط الرئيس علام ابملداخالت اليت سينظر فهيا يف ادلورة املقبةل.
 .417وحتدث ممثل مؤسس تبييبا ،ابمس جامع الكعوب ا ألصلي  ،وقال اإنه قدم توصي ابإضاف اعتبار بكأأن حامة حقوق
الغري .و أأشار اإىل اإنه ليس متأأكدا من هذا الإجراء وسأأل عام اإذا اكن ةنبغي أأن ةطلب تأأةيد ادلول ا ألعضاء.
 .418و أأوحض الرئيس أأن املناقك تقترص عىل القامئ ا إلرشادة فقط ،و ي ليست شامةل ،وميكن مناقك بنود جدةدة يف
ادلورة املقبةل .و أأغلق املناقك .

قرار بك أأن البند  6من جدول ا ألعامل:
 .419وضعت اللجن  ،اسينادا اإىل
الوثيق  ،WIPO/GRTKF/IC/33/4نصا
أآخرا بعنوان "حامة أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي :التنقيح  2ملرشوع املواد" .وقررت
اللجن إاحاةل هذا النص ،كام ورد يف ختام هذا
البند من جدول ا ألعامل يف  3مارس  ،2017اإىل
ادلورة الرابع والثالثني للجن  ،وفقا لولة اللجن
للفرتة  2017-2016وبرانمج العمل لعام ،2017
عىل النحو التايل :الوارد يف
الوثيق .WO/GA/47/19
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 .420وقررت اللجن أأةضا أأن حتيل اإىل ادلورة
املقبةل للجن "قامئ اإرشادة ابلقضااي املعلق /العالق
اليت ةتعني معاجلهتا/حلروها يف ادلورة املقبةل"،
نسخ مرفق .
 .421و أأحاطت اللجن علام
ابلواثئق WIPO/GRTKF/IC/33/5
وWIPO/GRTKF/IC/33/6
وWIPO/GRTKF/IC/33/INF/7
وWIPO/GRTKF/IC/33/INF/8
و.WIPO/GRTKF/IC/33/INF/9

البند  7من جدول ا ألعامل :أأي أأعامل جتارة أأخرى
قرار بك أأن البند  7من جدول ا ألعامل:
 .422مل جتر أأي مناقك يف اإطار هذا البند.

البند  8من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .423شكر الرئيس فرةقه من نواب الرئيس .و أأعرب عن ابلغ تقديره لتوجهياهتم ومساعدهتم طوال الاجامتعات وفامي بني
الاجامتعات .وقال اإنه خالل ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي ورمبا قبل ذكل ،س يحتاج اإىل الكثري من
املساعدة مهنم ،مع التحرك يف املسأأةل الروهام املمتثةل يف التعامل ليس فقط مع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ولكن أأةضا مع
التقيمي التوصيات املقدم اإىل اجلعي العام والنظر فهيا .و أأعرب عن خالص شكره للميرسين ،الس يدة /مارغو ابغيل
والس يدة /مارس يال ابةفا ،عىل معلروهام .وقال لقد اكنت همم صعب ومطلوب حتاول حتقيق التوازن بني مصاحل مجيع ادلول
ا ألعضاء .وشكر ا ألمان  ،اليت متثل أأةضا عنرصا رئيس يا يف فرةقه .وشكر الس يدة /فاي جياو ،عىل وجه اخلصوص ،عىل
اخلروج يف اإجازة ا ألموم  .وقال اإن الس يدة /مارغرةت غروننبوم من وفد الاحتاد ا ألورويب س تغادر .واكنت قد شاركت يف
هذه العملي لفرتة طوةةل جدا ،و أأعرب عن تقديره ادلامئ ملكورهتا املنفتح والرصحي  .وقال اإهنا اكنت صدةق للجن احلكومي
ادلولي لفرتة طوةةل و أأهنم سوف ةفتقدوهنا .وشكر املنسقني ا إلقلمييني ،السابقني واحلاليني .فقد أأبقوه عىل عمل و أأبلغوه اإذا ما
اكن حازما أأكرث من الالزم أأو ودودا أأكرث من الالزم .و أأشار اإىل تأأةيده الكدةد جلاع الكعوب ا ألصلي والعمل اذلي قاموا
به .واكن هؤلء املمثلون حايمني يف ا إلسروهام يف املناقكات .ومن املروهم جدا متثيلروهم .ودعا اإىل تقدمي تربعات اإضافي اإىل
صندوق التربعات .وشكر ادلول ا ألعضاء .ولقد اكن ذكل أأحد الاجامتعات الأكرث متع  ،واتسم بروح جيدة جدا ،وفعاةل
للغاة  ،وبلروهج احرتم وودة  .وجاء حضور ادلول ا ألعضاء بغرض حتقيق النتاجئ .ولك يشء ةتعلق هبم يف الهناة  .و أأعرب عن
تقديره حقا إلسروهاهمم وهجودمه .وشكر املرتمجني الكفوةني .وقال اإن ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي س تكون
صعب للغاة  .وقال اإنه س يكتب مذكرة من الرئيس للتفكري يف التقيمي والتوصيات الصادرة عن اجلعي العام  .و أأشار اإىل اإنه
س يأأيت اإىل الوةبو قبل أأس بوع من انعقاد ادلورة الرابع والثالثني للجن وةبد أأ بعض املناقكات ا ألخرى بكأأن
التقيمي والتوصيات.
 .424وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر لك من شارك يف دورة اللجن
احلكومي ادلولي بدءا ابلرئيس ونواب الرئيس وامليرسين وا ألمان واملرتمجني الكفوةني وادلول ا ألعضاء اذلين سامهوا لك
التفكري وراء املناقكات .وودع زميلته وصدةقته الس يدة /غروننبوم ،اليت متثل تقرةبا جزءا كبريا من معلي اللجن احلكومي
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ادلولي ابعتبارها واحدة من املواد الواردة يف املكارةع .وظلت مع الوفد ملدة مثاين س نوات وحرضت أأربع وعرشين دورة للجن
احلكومي ادلولي  .وقالت الس يدة /غروننبوم اإهنا حرضت أأربعا وعرشين دورة وثالث أأفرق عامةل فامي بني ادلورات .واكنت قد
بد أأت يف عام  2008للوفد الروهولندي مث للمفوضي ا ألوروبي  .وعىل مر الس نني أأصبح دلما العدةد من ا ألصدقاء بني عدة
وفود .وتُعد اللجن احلكومي ادلولي موضوعا مثريا لالهامتم ألهنا جتمع عددا كبريا من ا ألشخاص اخملتلفني من مجيع أأحناء العامل.
وودعت مجيع خرباء ر أأس املال اذلين حرضوا اللجن احلكومي ادلولي و أأعربت عن أأمنياهتا بلك التوفيق يف ادلورات املقبةل.
 .425وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموع أآس يا واحمليط الروهادئ وقال اإنه سيسروهم يف مناقك مرشوع النص يف ادلورة املقبةل
للجن احلكومي ادلولي  .وشكر املدير العام وا ألمان  ،وخاص الس يدة /غياو والس يدة /دافين زوغرافوس جونسون عىل
مساعدهتام خالل الاجامتع .وشكر املرتمجني الفورةني .وشكر مجيع ادلول ا ألعضاء وممثل جامع الكعوب ا ألصلي عىل
مكاركهتم يف املفاوضات .و أأعرب عن تطلعه اإىل العمل معروهم مرة أأخرى .ووجه التحي اإىل الس يدة /غرةننبوم وشكرها عىل
معلروها وتعاوهنا.
 .426وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموع البدلان ا ألفرةقي وشكر الرئيس وانئبيه عىل لك معلروهم حنو التقدم .وشكر امليرسين
اذلين قاموا بعمل هائل وحددوا بوضوح املقرتحات اليت قدمهتا الوفود .وشكر احلكوم ا ألسرتالي عىل مسامههتا يف صندوق
التربعات .وقد يمحت ادلورة الثالث والثالثون للجن احلكومي ادلولي بتحقيق تقدم كبري ،وحتسنت صياغ النص بصورة
موضوعي  .واس متعت اإىل مالحظات ممثرة من أأعىل مس توايت اجلودة من الوفود ومن جامع الكعوب ا ألصلي  .و أأعرب عن
تأأةيده لروح توافق الآراء والاحرتام ،اليت أأثرت أأعامل اللجن احلكومي ادلولي و أأعرب عن ثقته يف أأن تسمح اللجن
احلكومي ادلولي يف دورهتا الرابع والثالثني حبل املسائل العالق  ،من أأجل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صك
(صكوك) دويل فعال.
 .427وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقارب التفكري ،وشكر الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين واملرتمجني الكفوةني
عىل دورة انحج أأخرى للجن احلكومي ادلولي  .و أأعرب عن تقديره ل ألمان  ،مبا يف ذكل أأقسام املؤمترات والرتمج الكفوة عىل
عقد اجامتع سلس .وشكر ا ألمان عىل العرض املفيد بكأأن املوارد املتاح عىل املوقع الإلكرتوين للمعارف التقليدة  .وحث
مجيع ادلول ا ألعضاء عىل أأن تدرس بعناة مجيع املوارد املتاح و أأن تس تخدهما .و أأعرب عن أأمهل يف أأن ةعزز ذكل املعرف يف
اللجن احلكومي ادلولي  .وميكن الإجاب عىل معظم ا ألس ئةل املطروح واملناقك يف الاجامتع وتوضيحروها من خالل ثروة
املعارف املتاح يف موقع املعارف التقليدة عىل ش بك الإنرتنت .و أأثىن عىل مجيع ادلول ا ألعضاء ،ول س امي ممثيل اجملمتعات
ا ألصلي واحمللي  ،ملكاركهتم النكط يف ادلورة .و أأثىن عىل الروح البناءة والالزتامات فضال عن املرون اليت أأبدهتا مجيع الوفود
طوال الاجامتع و أأقر هبا .واكنت املناقكات ،يف اجللس العام واملكاورات غري الريمي  ،مفيدة جدا وممتع وممثرة يف بناء
تفامه مكرتك وتضييق الفجوات يف املسائل ا ألساس ي  .ومن الرائع اإجراء حوارات ممثرة بدل من ا ألحادةث الفردة ثنائي
الاجتاه .ورحب إابجراء املزةد من املناقك للواثئق ،وظل ملزتما ابلتوصل اإىل نييج مقبوةل من الطرفني .وشكر مجيع الوفود
ومتىن هلم السفر الآمن وأأس بوعا طيبا جليع الوفود اليت ةوجد مقرها يف جنيف .وو ّدع الس يدة /غروننبوم .ومتىن لروها لك
التوفيق يف مساعهيا املس تقبلي .
 .428وشكر وفد الصني الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين واملرتمجني الكفوةني عىل هجودمه .وشكر ادلول ا ألعضاء عىل
مكاركهتا يف املناقك واملفاوضات بكأأن النص .وعىل الرمغ من وجود بعض الفجوات بني خمتلف ا ألطراف بكأأن بعض
القضااي ،فقد أأبدت مجيع اجملموعات والوفود ا إلقلميي موقفا مران ومعليا بكأأن العمل مع اجلروهود الرامي اإىل تضييق الفجوات.
وقال اإن حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي موضوع هام للجن احلكومي ادلولي  ،و أأنه من املروهم مواصةل تبادل الآراء
وإاجراء مناقكات للتوصل اإىل نص أأكرث نضجا .و أأعرب عن اس تعداده ،ابلعمل املرن والبناء ،للعمل مع مجيع الوفود من أأجل
حتقيق نتاجئ موضوعي يف معل اللجن احلكومي ادلولي .
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 .429وحتدث ممثل اللجن القانوني للتمني اذلاتي لكعوب منطق ا ألنديز ا ألصلي  ،ابمس جامع الكعوب ا ألصلي  ،وشكر
مجيع املكاركني وادلول ا ألعضاء والكعوب ا ألصلي عىل معلروهم الكاق بكأأن الوثيق اليت صارت انجض ابلفعل .و أأعرب عن
تقديره للرتكيزي عىل الإطار القانوين املعمتد اذلي س يصبح صاك دوليا محلاة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل مس توى لك
دوةل عضو بدمع من الكعوب ا ألصلي اليت تعيش يف تكل ادلول .وشكر الرئيس عىل سامعه لكواغلروهم ومقرتحاهتم اللغوة
و أأخ ِّذها بعني الاعتبار .وشكر حكوم أأسرتاليا عىل تربعروها السخي .و أأعرب عن رسوره ألن صندوق التربعات متكن مرة
أأخرى من دمع مكارك مخس من الساكن ا ألصليني يف ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي  .و أأعرب عن أأمهل يف
أأن تسروهم ادلول ا ألعضاء ا ألخرى أأةضا حىت ةيس ىن ضامن املكارك  .وقد معلت اللجن احلكومي ادلولي لس نوات عدةدة
لوضع صك حيمي املعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من المتكل غري املرشوع .ومع اس مترار النقاش ،أأصبحت
املعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي متاح للجمروهور دون موافق  .وقال إان اللجن احلكومي ادلولي حتتاج اإىل
جدول زمين دقيق لإهناء العمل وإاطالع اجليع عىل حاةل الطوارئ هذه .ودعا إاىل عقد مؤمتر دبلوماىس ىف غضون عامني.
وتنص املادة  19من اإعالن ا ألمم املتحدة بكأأن حقوق الكعوب ا ألصلي عىل أأن "تيكاور ادلول وتتعاون حبسن ني مع
الكعوب ا ألصلي املعني من خالل مؤسساهتا المتثيلي من أأجل احلصول عىل موافقهتا احلرة املس بق عن عمل قبل اعامتد
وتنفيذ تدابري ترشةعي أأو اإدارة قد تؤثر علهيا" .ورجب أأن تسيند القرارات اإىل املوافق احلرة املس بق عن عمل .وةنبغي أأن
يكون القانون العريف هو ا ألساس لتحدةد الاس تثناءات والقيود املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال اإنه ل يس تطيع
أأن ةقبل أأن يكون لدلول ا ألعضاء احلق يف حتدةد اإماكني احلصول عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدة
ضد رغبهتا ودون موافقهتا احلرة املس بق عن عمل .ومن شأأن ذكل أأن ةعزز الرسق وسوء اس تخدام الثقافات من جانب
الآخرين .ور أأى أأن املعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مملوك للكعوب ا ألصلي ورجب أأخذها يف الاعتبار.
ورفض الرتكيزي عىل حامة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال اإن امحلاة  ي ما ةلزم يف جمال امللكي الفكرة .
 .430وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر الرئيس ونواب الرئيس وادلول ا ألعضاء
عىل مداولهتم البناءة للهنوض هبذه العملي الصعب  .وشكر ا ألمان عىل مساهامهتا و أأعرب عن تقديره للحدث الثقايف املمتاز
اذلي اس تضافته حكوم أأسرتاليا يف س ياق اللجن احلكومي ادلولي  .وشكر الس يدة /غرةننبوم من وفد الاحتاد ا ألورويب عىل
معلروها ادلؤوب وتفانهيا يف اللجن احلكومي ادلولي  .ومتىن لروها النجاح يف مجيع مساعهيا .و أأعرب عن تطلعه اإىل مزةد من
املناقكات بكأأن املسائل املعلق والعالق يف ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي .
 .431وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموع ابء وشكر الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين عىل هجودمه ادلؤوب عىل مدار ا ألس بوع.
و أأعرب عن تطلعه اإىل احللق ادلراس ي املقبةل بكأأن امللكي الفكرة و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملناقكات اليت جرت
يف ادلورة الرابع والثالثني للجن احلكومي ادلولي  .و أأعرب عن تقديره للحدث الثقايف الروهادف واملفيد اذلي اس تضافته
حكوم أأسرتاليا .ورحب أأةضا مبسامههتا يف صندوق التربعات دلمع مكارك اجملمتعات ا ألصلي واحمللي يف الاجامتعات .وشكر
ا ألمان عىل مسامههتا يف الاجامتع ،ول س امي الس يدة /فاي غياو عىل هجودها اخمللص  .و أأعرب عن تقديره للجروهود اليت ةبذلروها
املرتمجون الكفوةون املروهرة .وشكر أأةضا الس يدة /غروننبوم.
 .432وحتدث وفد كولومبيا ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب وشكر الرئيس ونواب الرئيس وا ألمان وامليرسين
واملرتمجني الفورةني .و أأشار اإىل أأن للرئيس ميكنه أأن ةعمتد عىل مكاركته البناءة .وشكر مجيع املنسقني ا إلقلمييني .وتعروهد
مبواصةل العمل بكأأن هذه املسأأةل اليت تيسم بأأمهي ابلغ ابلنس ب للجميع.
 .433و أأعرب ممثل اجمللس الروهندي ألمرياك اجلنوبي عن شكره للك من شارك يف العمل البناء .و أأعرب عن رغبته يف أأن
تدعو الوةبو الكعوب ا ألخرى ،عىل سبيل املثال ،كيكواس ،أأمياراس أأو الكعوب ا ألصلي من ا ألرجنتني أأو كولومبيا.
 .434وو ّجه ممثل توابج أأمارو اهتامات ضد ممثل املنظم ا ألخرى اليت متثل الكعوب ا ألصلي واجملمتعات احمللي .
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 .435وذكر الرئيس أأن املسأأةل اليت أأاثرها املتحدث السابق يف اجللس العام ليست مسأأةل تتعلق ابدلول ا ألعضاء ولكن
مبمثيل الكعوب ا ألصلي أأنفسروهم ،وذلكل ليس من املالمئ أأن تثار املسأأةل بتكل الطرةق  .و أأغلق الرئيس ادلورة.

قرار بك أأن البند  8من جدول ا ألعامل:
 .436اع متدت اللجن قرارهتا بك أأن البنود  2و3
و 4و 5و 6من جدول ا ألعامل يف  3مارس .2017
ووافقت عىل أأن ةتضمن مرشوع تقرير مكتوب
النص املتفق عليه لروهذه القرارات و أأن ةمت اإعداد
مجيع املداخالت املقدم اإىل اللجن وتعم ميروها
حبلول  21أأبرةل  .2017وس يُدعى املكاركون يف
اللجن اإىل تقدمي تصوةبات خطي عىل مداخالهتم
عىل النحو الوارد يف مرشوع التقرير قبل تعممي
نسخ هنائي من مرشوع التقرير عىل املكاركني يف
اللجن لعامتدها يف ادلورة املقبةل للجن .
[ةيل ذكل املرفق]
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bbutler@bahamasmission.ch

BARBADE/BARBADOS
Bentley GIBBS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
bgibbs@foreign.gov.bb
Dwaine INNISS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
dwinniss@foreign.gov.bb
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Charles RANDOLPH, Deputy Director, Office of Intellectual Property Enforcement, Department
of State, Washington D.C.
randolphc@state.gov
Michael SHAPIRO, Senior Counsel, Department of Commerce, United States Patent and
Trademark Office (USPTO), Alexandria
michael.shapiro@uspto.gov
Susan ANTHONY (Ms.), Attorney-Adviser, Office of Policy and International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
susan.anthony@uspto.gov
Aurelia SCHULTZ (Ms.), Counsel, Office of Policy and International Affairs, Copyright Office,
Washington D.C.
aschu@loc.gov
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the
World Trade Organization (WTO), Geneva
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva
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ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Yidnekachew Tekle ALEMU, Counsellor, Permanent Mission, Addis Ababa
yidn1980@gmail.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Galina MIKHEEVA (Ms.), Head, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation
Department, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Victor DOBRYNIN, Expert, Industrial Property Division, Federal Institute of Industrial Property
(FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND
Jukka LIEDES, Special Adviser to the Government, Helsinki
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and Audiovisual Department,
Ministry of Education and Culture, Helsinki

FRANCE
Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture
et de la communication, Paris

GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève
prisquentage@yahoo.fr

GÉORGIE/GEORGIA
Ana GOBECHIA (Ms.), Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva

GHANA
Joseph TAMAKLOE, Chief State Attorney, Registrar General Department, Ministry of Justice,
Accra
jtamakloe@gmail.com
Paul KURUK, Executive Director, Institute for African Development (INADEV), Accra

GUATEMALA
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Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
flor.garcia@wtoguatemala.ch
GUINÉE/GUINEA
Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève

HONDURAS
Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
mission@hondurasginebra.ch
Blanca Ondina RIVERA VALLE (Sra.), Asesora en Propiedad Intelectual, Dirección General de
Propiedad Intelectual (DIGEPIH), Instituto de la Propiedad, Tegucigalpa
blarivera@yahoo.com
Natalia GIRÓN SIERRA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

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

INDE/INDIA
Virander PAUL, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Sasikumar MUNDAYAT, Deputy Director, Anthropological Survey of India, Ministry of Culture,
Kolkata
Sumit SETH, First Secretary, Economic Affairs, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Robert Matteus Michael TENE, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Denny ABDI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Dede Mia YUSANTI (Ms.), Director, Cooperation and Empowerment of Intellectual Property,
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
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Berty B. SUMAKUD, Head, Humanitarian Law Division, Deputy of Coordination for Law and
Human Rights, Coordinating Ministry of Politics, Law and Security, Jakarta
Ika Ahyani 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
Erik MANGAJAYA, Head of Section, Directorate of Law and Economic Agreements, Ministry of
Foreign Affairs, Jakarta
Fitria WIBOWO (Ms.), Head of Section, Directorate of Trade, Commodity, and Intellectual
Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Susi ARLIAN (Ms.), Assistant Deputy, Deputy of Coordination for Law and Human Rights,
Coordinating Ministry of Politics, Law and Security, Jakarta
Baringin SIANTURI, Assistant Deputy, Deputy of Coordination for Law and Human Rights,
Coordinating Ministry of Politics, Law and Security, Jakarta
Erry Wahyu PRASETYO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Mohammad MOEIN ESLAM, Legal Expert, Ministry of Foreign Affairs, Tehran
Reza DEHGHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL
Judith GALILI METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Yotal FOGEL (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY
Maria Chiara MALAGUTI (Ms.), Professor, Intellectual Property Office, Ministry of Foreign
Affairs and International Cooperation, Roma
mariachiara.malaguti@esteri.it
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
matteo.evangelista@esteri.it
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
alessandro.mandanici@esteri.it

JAPON/JAPAN
Hirohisa OHSE, Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign
Affairs, Tokyo
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Hiroki UEJIMA, Deputy Director, International Policy Division, General Affairs Department,
Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Ryoei CHIJIIWA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
ryoei.chijiiwa@mofa.go.jp

KAZAKHSTAN
Rakhymzhan ALTYNBAY, Expert, Trademark Department, Ministry of Justice, Astana
rakoaltynbay@gmail.com

KENYA
Bernice Wanjiku GACHEGU (Ms.), Registrar General, Registrar General Department, Office of
the Attorney General, Department of Justice, Nairobi
bernicegachegu@yahoo.com
Catherine Bunyassi KAHURIA (Ms.), Senior Principal State Counsel, International Law Division,
Office of Attorney General and Department of Justice, Nairobi
kahurianyassi@yahoo.com
Sharon CHAHALE (Ms.), Deputy Chief Legal Counsel, Kenya Copyright Board, Office of
Attorney General and Department of Justice, Nairobi
mchahale@gmail.com
Peter KAMAU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
pmkamau2012@gmail.com
Stanley MWENDIA, Expert, Permanent Mission, Geneva

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN
Dosaly ESENALIEV, Chairman, State Service of Intellectual Property and Innovation under the
Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek

LETTONIE/LATVIA
Janis KARKLINS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Linda ZOMMERE (Ms.), Senior Legal Adviser, Copyright Unit, Ministry of Culture, Riga
linda.zommere@km.gov.lv
Liene GRIKE (Ms.), Adviser, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission,
Geneva

LIBAN/LEBANON
Rana EL KHOURY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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ranaelkhoury@lebmissiongva.org

MALI
Amadou Opa THIAM, ministre conseiller, Mission permanente, Genève
amadouopa@yahoo.fr

MAROC/MOROCCO
Hassan BOUKILI, ministre, Représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève
Khalid DAHBI, conseiller, Mission permanente, Genève

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

MEXIQUE/MEXICO
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión
Permanente, Ginebra
Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora Divisional, Subdirección Divisional de
Examen de Fondo de Patentes Área Biotecnológica, Dirección Divisional de Patentes, Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
emelia.hernandez@impi.gob.mx
Juan Carlos MORALES VARGAS, Subdirector Divisional 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 BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Marin CEBOTARI, Counselor, Permanent Mission, Geneva

MONACO
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MOZAMBIQUE
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Pedro COMISSÁRIO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Jaime CHISSANO, Minister, Permanent Mission, Geneva
Margo BAGLEY (Ms.), Professor of Law, Emory University School of Law, Atlanta
margo.bagley@gmail.com
Francelina ROMÃO (Ms.), Health Counsellor, Permanent Mission, Geneva

NICARAGUA
Hernán ESTRADA ROMÁN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Luis-Alberto VARGAS ROJAS, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente,
Ginebra
embajada.ginebra@cancilleria.gob.ni
Nohelia Carolina VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
nvargasi.mpng@gmail.com

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

NIGÉRIA/NIGERIA
Peters S.O. EMUZE, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Ebirim UGOMMA NKEONYE (Ms.), Senior Lecturer, Global Policy Department, University of
Nigeria, Nsukka
Chidi OGUAMANAM, Professor of Law, University of Ottawa, Ottawa
Ruth OKEDIJI (Ms.), Professor of Law, University of Minnesota, Minneapolis
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Kate Lin SWAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

OUGANDA/UGANDA
George TEBAGANA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
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OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN
Dilorom ZUFAROVA (Ms.), Head of Sector, Agency on Intellectual Property of the Republic of
Uzbekistan, Tashkent
d.zufarova@ima.uz

PAKISTAN
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Aamar Aftab QURESHI, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Mariam SAEED (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA
Rosina Haydee LASSO VERGARA (Sra.), Jefa, Departamento de Derechos Colectivos y
Expresiones Folklóricas, Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI),
Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá
Lorenza del Carmen SÁNCHEZ VALENZUELA (Sra.), Abogada, Dirección General del Registro
de la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá
lvalenzuela@mici.gob.pa
Krizia MATTHEWS (Sra.), Consejera Legal, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra

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

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

PHILIPPINES
Maria Teresa ALMOJUELA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
i.almojuela@genevapm.ph
Norberto NAVARRO, Commissioner, National Commission on Indigenous People (NCIP),
Quezon City
lao.ncip@gmail.com
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Rizzabel MADANGENG (Ms.), Attorney IV, National Commission on Indigenous People (NCIP),
Quezon City
lao.ncip@gmail.com
Robert Nereo SAMSON, Attorney V, Office of the Director General, Intellectual Property Office
of the Philippines (IPOPHIL), Taguig City
robertnereo.samson@ipophil.gov.ph

Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
jheng0503bayotas@gmail.com
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
agtalisayon@gmail.com

POLOGNE/POLAND
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Jacek BARSKI, Legal Counsel, Intellectual Property and Media Department, Ministry of Culture
and National Heritage, Warsaw
jbarski@mkidn.gov.pl

PORTUGAL
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
Hussam Edin AALA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Adib AL ASHKAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
KIM Min Ju (Ms.), Judge, Supreme Court of Korea, Dae-Jeon
leftwom@scourt.go.kr
KIM Sungyeol, Deputy Director, Copyright Policy Division, Ministry of Culture, Sports, and
Tourism, Sejong-si
LEE You Jin (Ms.), Assistant Director, Copyright Policy Division, Ministry of Culture, Sports, and
Tourism, Sejong-si
JUNG Dae Soon, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
ddaesoon@korea.kr

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
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Ysset ROMAN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Jennieska ALFONSO (Sra.), Analista de Proyectos, Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo
jennieska88@hotmail.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Pavel ZEMAN, Head, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague
pavel.zeman@mkcr.cz

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
John PANGIPITA, Foreign Service Officer, Legal Unit, Ministry of Foreign Affairs and East
African Cooperation, Dar es Salaam
john.pangipita@nje.go.tz

ROUMANIE/ROMANIA
Cătălin NITU, Director, Legal, Appeals, International Cooperation and European Affairs
Department, Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
Cristian FLORESCU, Head, International Relations Department, Romanian Copyright Office
(ORDA), Bucharest
Dănuţ NEACŞU, Legal Adviser, Legal, International Cooperation and European Affairs Division,
Legal, Appeals, International Cooperation and European Affairs Department, Romanian State
Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
danut.neacsu@osim.ro

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Sadler ANDREW, Senior Policy Adviser, Copyright and Enforcement Directorate, Intellectual
Property Office (IPO), Newport
Marc WILD, Policy Officer, International Policy Directorate, Department for Business, Energy
and Industrial Strategy, Intellectual Property Office (IPO), Newport
marc.wild@ipo.gov.uk

SÉNÉGAL/SENEGAL
Coly SECK, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
repsengen@yahoo.fr
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
repsengen@yahoo.fr

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
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Anton FRIC, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
anton.fric@mzv.sk

SRI LANKA
Ravinatha ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Mohamed Aboobacker THAJUDEEN, Additional Secretary, Ministry of Industry and Commerce,
Colombo
Shashika SOMERATHNE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Gunasekara DILINI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

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

THAÏLANDE/THAILAND
Savitri SUWANSATHIT (Ms.), Adviser to the Ministry of Culture, Office of the Permanent
Secretary, Ministry of Culture, Bangkok
Krittatach CHOTICHANADECHAWONG, Director, Department of Thai Traditional and
Alternative Medicine, Ministry of Public Health, Nonthaburi
krittatach.dtam@gmail.com
Urusay INTRASUKSRI (Ms.), Director, Multilateral Cooperation Unit, Office of the Permanent
Secretary, Ministry of Culture, Bangkok
Maleeporn KUMKASEM (Ms.), Head, Legal Affairs, Fine Arts Department, Ministry of Culture,
Bangkok
Siwaporn PATHUMARAK (Ms.), Divisional Public Prosecutor, Department of Intellectual
Property and International Trade Litigation, Office of the Attorney General, Bangkok
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Rattanisa SUPHACHATURAS (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property, Ministry
of Commerce, Nonthaburi
Pariyapa AMORNWANICHSARN (Ms.), Cultural Officer, Multilateral Cooperation Unit, Office of
the Permanent Secretary, Ministry of Culture, Bangkok
Titaporn LIMPISVASTI (Ms.), Cultural Officer, Department of Cultural Promotion, Ministry of
Culture, Bangkok
titamod94@hotmail.com

Therdtum THAIVEST, Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce,
Nonthaburi
therdtum.t@gmail.com
Sudkhet BORIBOONSRI, Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva
sudkhet@thaiwto.com

TUNISIE/TUNISIA
Ramzi GAROUACHI, chef, Service des affaires juridiques et contentieux, Organisme tunisien
des droits d’auteurs et des droits voisins (OTDAV), Ministère des affaires culturelles, Tunis
ramzigar@yahoo.fr
Nasreddine NAOUALI, conseiller, Mission permanente, Genève
n.naouali@diplomatie.gov.tn

TURQUIE/TURKEY
Talha GÜNDOĞAN, Assistant Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara
tgundogan@telifhaklari.gov.tr
Mehmet SAVAŞ, Assistant Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara
msavas@telifhaklari.gov.tr
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

TUVALU
Eselealofa APINELU (Ms.), Attorney-General, Legal Services, Office of the Attorney-General,
Funafuti
teaniua@gmail.com

UKRAINE
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Olena DANYLOVA (Ms.), Chief Expert, Quality Assurance and Improvement Examination of
Applications for Inventions, Utility Models and Topographies of Integrated Circuits Department,
State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Ministry of Economic Development and
Trade of Ukraine, Kyiv
o.danilova@ukrpatent.org
Valentina KHMELIEVA (Ms.), Chief Expert, Department of Copyright and Related Rights, State
Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Ministry of Economic Development and Trade of
Ukraine, Kyiv
v.khmeleva@sips.gov.ua
URUGUAY
Juan Barboza, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC
OF)
Jorge VALERO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra
Violeta FONSECA (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Genoveva CAMPOS (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

VIET NAM
PHAM Thi Kim Oanh (Ms.), Deputy Director General, Copyright Office of Vietnam (COV),
Ministry of Culture, Sport and Tourism, Hanoi
oanhpk@cov.gov.vn

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

ZAMBIE/ZAMBIA
Margret KAEMBA (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva
Benson MPALO, Assistant Registrar, Intellectual Property Unit, Patents and Companies
Registration Agency (PACRA), Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka
b.mpalo@pacra.org.zm

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

II. DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Officer, Legal and Policy Affairs, European Commission,
Brussels
Oliver HALL ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
Michele EVANGELISTA (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme (DIIP), Geneva
munoz@southcentre.int
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme (DIIP), Geneva
syam@southcentre.int

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)
Danah ALDEHAM (Ms.), Auditing Formality Specialist, Filing and Granting Directorate, Riyadh
daldeham@gccsg.org
Sara ALHAJJAJ (Ms.), Specialist Rating and Filing, Filing and Granting Department, Riyadh
salhajjaj@gccsg.org

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Maureen FONDO (Ms.), Head, Copyright and Related Rights Division, Harare
mfondo@aripo.org

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges Remi NAMEKONG, Senior Economist, Geneva
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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Assembly of Armenians of Western Armenia, The
Lydia MARGOSSIAN (Mme), déléguée, Énergie, ressources génétiques, savoirs traditionnels,
expressions culturelles, Bagneux
haybachdban@wanadoo.fr
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’
Association (ELSA International)
José Diogo CARVALHO, Head of Delegation, Brussels
Giuseppe Vito ALES, Delegate, Brussels
Dora ČAPKOVÁ (Ms.), Delegate, Brussels
Emmy GIJS (Ms.), Delegate, Brussels
Albina LADYNENKO (Ms.), Delegate, Brussels
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones
(DoCip)/Indigenous Peoples’ Center for Documentation, Research and Information (DoCip)
Pamela VALDES (Mme), interprète, Geneva
Bianca SUAREZ PHILLIPS (Mme), interprète, Geneva
Johanna MASSA (Mme), membre, Genève
Zuleïka ROMERO (Mme), assistante secrétariat technique, Geneva
Centre du commerce international pour le développement (CECIDE)/International Trade Center
for Development (CECIDE)
Biro DIAWARA, représentant, chef du Bureau, Genève
cecide.icde@gmail.com
Centre for International Governance Innovation (CIGI)
Oluwatobiloba MOODY, CIGI Post-Doctoral Fellow, Waterloo
omoody@cigionline.org
Civil Society Coalition (CSC)
Marc PERLMAN, Fellow, Providence
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)
Tomás ALARCÓN, Presidente, Tacna
capaj_internacional@yahoo.com
Adán ALARCÓN, Abogado, Tacna
adntacna@gmail.com
Rosario LUQUE (Sra.), Asesora, Langenthal
Comité consultatif mondial des amis (CCMA)/Friends World Committee for Consultation
(FWCC)
Nora MEIER (Ms.), Programme Assistant, Geneva
CropLife International (CROPLIFE)
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva
CS Consulting
Louis VAN WYK, Director, Pretoria
l.vanwyk.sony@gmail.com

WIPO/GRTKF/IC/33/7
Annex
21
Gerald BOURNE, Consultant, Pretoria
gcbourne@gmail.com
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Benoît MULLER, Consultant, Geneva
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Grega KUMER, Manager Legal Issues, Geneva
g.kumer@ifpma.org
Federation of Environmental and Ecological Diversity for Agricultural Revampment and Human
Rights, The (FEEDAR & HR)
Tcharbuahbokengo NFINN, Director General, Kumba
feedar97@yahoo.com
Agnes MBONGO NOKURI MAMBE (Ms.), Senator, Kumba
feedarsecretariat@yahoo.com

France Freedoms - Danielle Mitterrand Foundation
Leandro VARISON, Legal Advisor, Paris
leandro.varison@france-libertes.fr
Indian Movement - Tupaj Amaru
Lázaro PARY, Coordinador, Potosi
Instituto Indígena Brasilero da Propriedade Intelectual (InBraPi)
Lucia Fernanda INACIO BELFORT SALES (Ms.), Executive Director, Ronda Alta
jofejkaingang@hotmail.com
International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle
bruno.machado@bluewin.ch
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva
MALOCA Internationale
Leonardo RODRÍGUEZ, Experto, Bogotá D.C.
perez.rodriguez@graduateinstitute.ch
MARQUES - association des propriétaires européens de marques de commerce/MARQUES The Association of European Trademark Owners
Marion HEATHCOTE (Ms.), Member, MARQUES IP Outer Borders Team, Sydney
Massai Experience
Lay TSHIALA, membre, Genève
laytshiala@hotmail.com
Proyecto ETNOMAT, Departamento de Antropología Social, Universidad de Barcelona
(España)
Mònica MARTÍNEZ MAURI (Sra.), Profesora, Barcelona
martinezmauri@ub.edu
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Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and
Education
Jennifer TAULI CORPUZ (Ms.), Legal Coordinator, Quenzon City
Preston HARDISON, Policy Analyst, Seattle
Third World Network Berhad (TWN)
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)
José BORGHINO, Secretary General, Geneva
borghino@internationalpublishers.org
Université de Lausanne
Nicolas HOUET, Researcher, Lausanne
nicolas.houet@unil.ch

V. GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/
INDIGENOUS PANEL
Rebecca TSOSIE (Ms.), Regent’s Professor, James E. Rogers College of Law, University of
Arizona, Arizona
Kanyinke SENA, Lecturer, Egerton University School of Law, Nakuru
Lucia Fernanda INÁCIO BELFORT SALES (Ms.), Executive Director, Instituto Indígena
Brasilero da Propriedade Intelectual (InBraPi), Ronda Alta

VI. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Ian GOSS (Australie/Australia)

Vice-présidents/Vice-Chairs:

Jukka LIEDES (Finlande/Finland)
Robert Matheus Michael TENE (Indonésie/Indonesia)

Secrétaire/Secretary:

Wend WENDLAND (OMPI/WIPO)
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VII. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General
Minelik Alemu GETAHUN, sous-directeur général/Assistant Director General
Edward KWAKWA, directeur principal, Département des savoirs traditionnels et des défis
mondiaux/Senior Director, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges
Wend WENDLAND, directeur, Division des savoirs traditionnels/Director, Traditional Knowledge
Division
Begoña VENERO AGUIRRE (Mme/Ms.), conseillère principale, Division des savoirs
traditionnels/Senior Counsellor, Traditional Knowledge Division
Shakeel BHATTI, conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional
Knowledge Division
Simon LEGRAND, conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional
Knowledge Division
Claudio CHIAROLLA, juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal Officer, Traditional
Knowledge Division
Daphne ZOGRAFOS JOHNSSON (Mme/Ms.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal
Officer, Traditional Knowledge Division
Fei JIAO (Mlle/Ms.), administratrice adjointe de programme, Division des savoirs
traditionnels/Associate Program Officer, Traditional Knowledge Division
Kiri TOKI (Mlle/Ms.), boursier à l’intention des peuples autochtones, Division des savoirs
traditionnels/WIPO Indigenous Fellow, Traditional Knowledge Division
Alice MANERO (Mlle/Ms.), consultante, Division des savoirs traditionnels/Consultant, Traditional
Knowledge Division
Rhona RWANGYEZI (Mlle/Ms.), stagiaire, Division des savoirs traditionnels/Intern, Traditional
Knowledge Division
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